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Posėdžiui pirmininkauja LIF Prezidentas - Mindaugas Griškonis. 
Sekretoriauja LIF Generalinis sekretorius – Saulius Ritter. 
Dalyvauja LIF VK nariai: Viktoras Peškauskas, Darius Raišutis, Vilius Rudaitis, Kęstutis 
Butkus, Mantas Marcinkevičius. 
Svečiai be balso teisės– Alvydas Varnas, Arvydas Stašaitis, Dainius Pavilionis. 

 
Federacijos prezidentas pradeda posėdį ir informuoja , kad dalyvauja 7 vykdomojo komiteto 

nariai iš  7, todėl esant kvorumui galima pradėti LIF Vykdomojo komiteto posėdį. 
KVORUMAS YRA. 
 

Posėdyje dalyvaujantys nariai vienbalsiai pritarė Prezidento pateiktai darbotvarkei. 
 
Posėdžio darbotvarkė: 

1. Dėl pakrančių irklavimo komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo. 
2. Dėl pakrančių irklavimo plėtros strategijos ir valčių naudojimosi. 
3. Dėl Ukrainos sportininkių ir trenerės finansavimo iki š.m. liepos 22 d.  
4. Einamieji klausimai. 

 
 
NAGRINĖTA: 1. Klausimas - Dėl pakrančių irklavimo komisijos sudarymo ir pirmininko 
skyrimo. 

Mindaugas Griškonis padėkoja Arvydui Stašaičiui, kad padėjo rasti susitarimą ir inicijavo 
derybas tarp Dainiaus Pavilionio ir irklavimo federacijos. Visi sutinka, kad tokie teisminiai procesai 
nesuteikia prestižo sporto organizacijai.  
 Suteikiamas žodis Dainiui Pavilioniui pasisakyti dėl savo minčių ir įdėjų kaip galima jo 
nuomone būtų vystyti pakrančių irklavimą Lietuvoje.  
 Dainius Pavilionis trumpai pristato savo atliktus darbus pakrančių irklavime būdamas 
Lietuvos irklavimo federacijos prezidentu, bei viziją kaip pakrančių irklavimą galima būtų plėtoti 
ateityje, nes akivaizdu jog 2028 metų Los Angelo Olimpinėse žaidynėse ši rungtis bus įtraukta į 
programą. Vykdomojo komiteto nariai paprašo parengti raštu dokumentą išdėstant priemones ir 
tikslus. 
 Po diskusijos tarp VK narių buvo pasiūlyta teikti atsakingu asmeniu už pakrančių irklavimo 
plėtra ir strategijos kūrimą VK narį Darių Raišutį kuris yra Lietuvos irklavimo federacijos 
geografinės plėtros ir populiarinimo atstovas Vykdomajame komitete. 
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BALSUOTA : Už –  6, prieš –  0. 
 
VIENBALSIAI NUTARTA – Darius Raišutis atsakingas už Lietuvos irklavimo federacijos 

pakrančių irklavimo plėtrą. 
 
 

NAGRINĖTA: 2. Klausimas - Dėl pakrančių irklavimo plėtros strategijos ir valčių 
naudojimosi. 

Paminėta, kad Lietuvos irklavimo federacijai priklauso trys pakrančių irklavimo valtys – dvi 
vienvietės ir viena dvivietė. Darius Raišutis pristato š.m. liepos 6 d. Klaipėdos mieste vyksaintį 
Klaipėdos vandens sporto festivalį per kurį į programą galima būtų įtraukti ir pakrančių irklavimo 
rungties pristatymą su parodomuoju irklavimu.  

Pasiūlyta Dariaus Raišučio žinioje, pakrančių irklavimo valtis nugebenti į Klaipėdą šiam 
renginiui, bei tolimesniam rungties populiarinimui pagal suformuotą strategiją. 

 
BALSUOTA : Už –  6, prieš – 0. 
 
VIENBALSIAI NUTARTA – Nugabenti pakrančių irklavimo valtis į Klaipėdos kraštą, 

VK nario, Dariaus Raišučio žinioje. 
 
 

NAGRINĖTA: 3 Dėl Ukrainos sportininkių ir trenerės finansavimo iki š.m. liepos 22 d.  
VK nariai informuojami, jog š.m. birželio 27 d. Ukrainos federacijos nurodymu išvyksta trys 

sportininkės kurių neplanuoja teikti dalyvauti šiemet pasaulio U23 čempionate Varezėje (Italija), 
tačiau prašo suteikti maitinimą, apgyvendinimą bei inventorių trenerei bei trims sportininkėms 
kurios vyks į U23 pasaulio irklavimo čempionatą. 

Mindaugas Griškonis pamini, kad sulaukė skambučio iš Ukrainos irklavimo federacijos Vyr. 
Trenerio su prašymu finansuoti sportininkes ir trenerę iki U23 Europos čempionato Hazevinkelyje 
(Belgija). VK nariai sutinka, kad esant karinei padėčiai turime ieškoti išeičių kaip padėti 
kenčiantiems nuo karo Ukrainos piliečiams. 

Lietuvos irklavimo federacija turi atskirą banko sąskaitą lėšų aukojimui, kurios dalinai dengia 
Ukrainos sportininkių ir trenerės apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas. 

 
NUTARTA – Finansuoti Ukrainos sportininkių ir trenerės apgyvendinimo, maitinimo 

išlaidas bei aprūpinti inventoriumi iki š.m. liepos 22 d. 
 
 

 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas               Mindaugas Griškonis 
 
 
 
 
 
Posėdžio sekretorius       Saulius Ritter 
 
 


