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Posėdžiui pirmininkauja LIF Prezidentas - Mindaugas Griškonis. 
Sekretoriauja: - Saulius Ritter. 
Dalyvauja LIF VK nariai: Kęstutis Butkus, Mantas Marcinkevičius, Viktoras Peškauskas. 
Nuotoliniu būdu prisijungęs: Darius Raišutis 

 
Federacijos prezidentas pradeda posėdį ir informuoja , kad dalyvauja 6 vykdomojo komiteto 

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

Posėdyje dalyvaujantys nariai vienbalsiai pritarė Prezidento pateikatai darbotvarkei. 
 

Posėdžio darbotvarkė: 
1. Dėl 2022 m. LIF rudens konferencijos sušaukimo datos; 
2. Dėl teisininko paslaugų LIF įstatų peržiūrai ir teiktiniems pakeitimams; 
3. LIF metinis renginių kalendorius; 
4. Dėl generalinio sekretoriaus tarnybinio pranešimo; 
5. Dėl rinktinės konsultanto sutarties pratęsimo; 
6. Komandos narių tvirtinimas suaugusiųjų Pasaulio irklavimo čempionatui; 
7. Einamieji klausimai. 
 
 

 
NAGRINĖTA: 1. Dėl 2022 m. LIF rudens konferencijos sušaukimo datos. 

VK nariai svarsto rengti konferenciją atsižvelgiant į tai, kad laiko šiais metais jos organizavimui dar 
yra. Numato preliminarią datą konferencijos rengimui 2022 gruodžio 17 diena. Atkreipiant dėmesį, 
jog tą dieną vyks žiemos uždarų patalpų čempionatas, tad tokiu būdu bus taupomas visų laikas ir 
resursai. 
 

BALSUOTA : Už –  6, prieš –  0. 
 
VIENBALSIAI NUTARTA – Rengti eilinę konferenciją 2022 gruodžio 17 dieną. 
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NAGRINĖTA: 2. Dėl teisininko paslaugų LIF įstatų peržiūrai ir teiktiniems pakeitimams. 
VK nariai sutaria, kad teisininko konsultacija yra reikalinga, kad teisininkas turi turėti patirtį ir 

suvokimą apie sporto federacijų ir jų įstatų veikimą. Dėl to diskutuojama kuriame etape dėl įstatų 
pakeitimo turėtų įsitraukti teisininkas. Svarstoma ar pradžioje LIF nariai išsigrynina idėjas ir su 
jomis kreipiamasi į teisininką ar pradžioje teisininkas turėtų išdėstyti taisytinas vietas kurias vėliau 
aptartų LIF nariai.  

Darius Raišutis siūlo kreiptis į visus LIF narius su prašymu pateikti idėjas LIF įstatų pakeitimui. 
Bendrai VK nutaria skirti 10 dienų pasiūlymų teikimams – iki rugsėjo 10 d. ir nuo šios datos 
papildomas 5 dienas pasiūlymų grupavimui, gryninimui. 

 
BALSUOTA : Už –  6, prieš – 0. 
 
VIENBALSIAI NUTARTA   –  Naudotis teisininko paslaugas LIF įstatų peržiūrai ir 

teiktiniems pakeitimams. Taip pat nutarta kviesti visus LIF narius teikti pastabas, idėjas 
įstatų pakeitimui iki rugsėjo 10 d. 

 
 

NAGRINĖTA: 3. LIF metinis renginių kalendorius. 
Saulius Ritter pristato parengtą preliminarų kalendorių ir numatomas varžybų datas. 

Argumentuoja jų pasirinkimą tuo, jog tokios varžybų datos nesidubliuoja su Baltijos šalyse 
planuojamų vykdyti varžybų datomis, ko pasekoje sulauktume didesnio masiškumo iš užsienio bei 
Lietuvos sportininkai galėtų dalyvauti užsienio varžybose.  

Pokalbį tęsia apie Šiaulių turimą infrastruktūrą irklavimui. Buvo nusiskundimų, Kęstutis Butkus 
prašo nusiskundimus pateikti raštiškai, tokiu būdu atkreipiamas dėmesys į tobulintinas vietas ir 
infrastruktūra gerėja.  

Svarstoma dėl miestų LIF taurės etapų rengimui.  
Klausimų dėl Lietuvos čempionatų datų nekyla.  
 
BALSUOTA : Už –  6, prieš – 0. 

 
VIENBALSIAI NUTARTA – Patvirtinti preliminarų 2023 LIF renginių kalendorių.  

 
 

NAGRINĖTA: 4. Dėl generalinio sekretoriaus tarnybinio pranešimo. 
Saulius Ritter informuoja Vykdomojo komiteto narius dėl iškilusios situacijos su LIF rinktinės 

treneriu V. V.. Susirinkimo metu vykusio per Lietuvos čempionatą buvo priimtas sprendimas 
neišformuoti jaunimo porinės ketuvietės įgulos, tačiau treneris savo asmeniniu sprendimu persodino 
sportininkus „pabandymui“. V. V. pateikė pasiaiškinimą.  

Vykdomojo komiteto nariai sutinka, kad turi būti skirta drausminė nuobauda dėl tokio tipo 
situacijų. Susirinkimo metu primtų sprendimų turi būti laikomasi, bet tuo pačiu ir išlaikoma 
komunikacija.  
 

BALSUOTA : Už –  5, prieš – 0. 
 

VIENBALSIAI NUTARTA – Skirti treneriui V. V. raštišką įspėjimą.  
 

 
NAGRINĖTA: 5 Dėl rinktinės konsultanto sutarties pratęsimo. 
Mindaugas Griškonis informuoja VK, kad prieš kelias savaites rinktinės konsultantas Ian 

Douglas Shore pareiškė, jog darbas su Lietuvos rinktine yra per sunkus, sąlygos netenkina ir išvyko 
namo į Jungtinę Karalystę.  

Mindugas Griškonis jaučiasi šiek tiek nusvylęs, nes nuo pat darbo pradžios su konsultantu Ian 
Douglas Shore nesijautė užtikrintumo, o visa komanda nenoriai priėmė jo sudarytą planą. 
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Saulius Ritter informuoja, kad treneris Ian Douglas Shore atsiuntė el. paštu atsistatydinimo 
raštą. 

 
BALSUOTA : Už –  6, prieš – 0. 
 
VIENBALSIAI NUTARTA   –  Patvirtinti trenerio Ian Douglas Shore atsistatydinimą. 
 

 
NAGRINĖTA: 6 Komandos narių tvirtinimas suaugusiųjų Pasaulio irklavimo 

čempionatui. 
Vykdomasis komitetas tvirtina komandos sudėtį 2022 metų pasaulio irklavimo čempionatui 

Račicoje (Čekija). 
 

Sportininkai: 
Mindaugas Griškonis 
Aurimas Adomavičius 
Dominykas Jančionis 
Giedrius Bieliauskas 
Žygimantas Gališanskis 
Dovydas Nemeravičius 
Armandas Kelmelis 
Donata Karalienė 
Dovilė Rimkutė 
Dovydas Stankūnas 
Domantas Stankūnas 
Povilas Stankūnas 
Mantas Juškevičius 
Ieva Adomavičiūtė 
Viktorija Senkutė 
Povilas Juškevičius 
Martynas Džiaugys 
 

Treneriai ir personalas: 
Werner Zwimfer 
Mantvydas Šilkūnas 
Saulius Ritter 
Kęstutis Keblys 
Virgaudas Leknickas 
Valdas Vilkelis 
Robertas Tamulevičius 
Inesa Jocaitė-Jankauskienė 
Karolis Sunklodas 
 
 

 
 BALSUOTA : Už - 6, prieš – 0 . 

 
VIENBALSIAI NUTARTA   –  Tvirtinti komandos narius 2022 metų Pasaulio irklavimo 

čempionatui. 
 

 
NAGRINĖTA: 7 Einamieji klausimai. 
 
Einamųjų klausimų nėra 

 
 
Posėdžio pirmininkas               Mindaugas Griškonis 
 
 
 
 
Posėdžio sekretorius       Saulius Ritter   
  
 


