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VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2022-09-27
Vilnius
Nr. 31
Posėdžiui pirmininkauja LIF Prezidentas - Mindaugas Griškonis.
Sekretoriauja: - Saulius Ritter.
Nuotoliniu būdu dalyvauja LIF VK nariai: Darius Raišutis, Viktoras Peškauskas, Kęstutis
Butkus, Mantas Marcinkevičius.
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 pateiktai darbotvarkei.
Posėdžio darbotvarkė:
1. 2022 m. LIF rudens konferencijos datos ir preliminarios darbotvarkės tvirtinimas.
2. Dėl LIF meistrų komisijos pirmininko kreipimosi.
3. Rinktinės metinio pasirengimo plano tvirtinimas.
4. Rinktinės atrankos kriterijai ir atrankos sistema.
5. Dėl maistpinigių mokėjimo aprašo pakeitimų.
6. Dėl LIF trenerių darbo užmokesčio.
7. Einamieji klausimai.
NAGRINĖTA: 1. 2022 m. LIF rudens konferencijos datos ir preliminarios darbotvarkės
tvirtinimas.
Mindaugas Griškonis informuoja Vykdomojo komiteto (toliau - VK) narius, jog dėl sporto
agentūrai reikalingų teikti dokumentų iki lapkričio paskutinės dienos būtina paankstinti LIF
konferenciją kurioje turi būti patvirtinta nauja LIF įsatatų redakcija kuri privalo atitikti sporto
įstatymo pakitimus. Priešingu atvieju irklavimo federacija rizikuoja negauti kitų metų valstybės
finansavimo.
VK renka konferencijos datą. Vertinant laiko stoką iki dokumentų pateikimo termino pabaigos
sporto agentūrai, sutinka, jog turi būti rengiama neeilinė konferencija.
VK sutinka, kad LIF neeilinė konferenciją turi būti rengiama lapkričio 5 dieną 12:00 val. adresu
Karaimų g. 73, Trakai.
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Neeilinės konferencijos darbotvarkė:
1. Procedūriniai klausimai:
1.1 Konferencijos sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimas.
1.2 Pasisakymo laiko, klausimų - atsakymų reglamento patvirtinimas.
1.3 Mandatinės komisijos pranešimas.
2. 2022 metų apžvalga.
3. LIF nario mokesčio tvirtinimas 2023 metams.
4. LIF įstatų pakeitimų projekto tvirtinimas.
5. 2023 metų LIF renginių kalendoriaus pristatymas.
BALSUOTA : Už – 6, prieš – 0.
VIENBALSIAI NUTARTA – Surengti neeilinę LIF konferenciją lapkričio 5 dieną su
patvirtinta darbotvake.
NAGRINĖTA: 2. Dėl LIF meistrų komisijos pirmininko kreipimosi.
Mindaugas Griškonis pristato, jog buvo gautas kreipimasis iš LIF meistrų komisijos pirmininko
Eimanto Laucevičiaus.
Kreipimasis sudarytas iš kelių aktualių klausimų.
VK pradeda nagrinėti šį klausimą dėl aprangos. E. Laucevičius siūlo/prašo suvienodinti aprangą
su kuria startuoja meistrai su Lietuvos rinktinės apranga. VK vienbalsiai sutinka, jog LIF finansuoti
aprangos įsigijimo negali. Tačiau LIF galioje suorganizuoti aprangos įsigijimą iš to pačio tiekėjo, o
vėliau meistrai atsiskaitytų su LIF. Pabrėžiama, jog turi būti koks nors skirtumas – įterpta
papildoma spalvinė detalė, užrašas, lyginant su rinktinės aprangomis. VK siūlo meistrų komisijai
kreiptis į meistrų, startuojančių čempionatuose klubus, jog jie finansuotų ir rūpintųsi aprangomis.
VK prieina prie klausimo dėl informacijos talpinimo apie meistrų pasiekimus LIF puslapyje.
VK pritaria, jog LIF puslapyje turi būti išskirtas skyrelis meistrams, kur bus dalinamasi informacija,
kuri turi būti išgryninama prieš talpinimą.
VK sutinka, jog terminas apie meistrus turi būti sulyginamas ir turėti tokią pačią reikšmę kaip ji
yra nurodyta World Rowing puslapyje.
BALSUOTA : Už – 6, prieš – 0.
VIENBALSIAI NUTARTA –
NAGRINĖTA: 3. Rinktinės metinio pasirengimo plano tvirtinimas.
Planas sudarytas bendrai Sauliaus Ritter ir Kęstučio Keblio.
BALSUOTA : Už – 6, prieš – 0.
VIENBALSIAI NUTARTA – Rinktinės metinis pasirengimo planas patvirtintas.
NAGRINĖTA: 4. Rinktinės atrankos kriterijai ir atrankos sistema.
VK nariams pristatoma 2023 metų rinktinės formavimo atrankos sistema.
Saulius Ritter siūlo prie išimčių įrašyti VK sprendimams priimti, nes šiuo metu rinktinė neturi
tam tinkamo atsakingo asmens.
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BALSUOTA : Už – 6, prieš – 0.
VIENBALSIAI NUTARTA – Tvirtinami rinktinės atrankos kriterijai ir atrankos sistema.
NAGRINĖTA: 5. Dėl maistpinigių mokėjimo aprašo pakeitimų.
Mindaugas Griškonis pristato, kiek sumažės sportininkų gaunami maistpinigiai. Mano, jog tokiu
būdu tai gali būti skaitoma kaip motyvacinė priemonė siekti geresnių rezultatų. Kol kas planuojama
sumažinti maistpinigius iki naujųjų metų, o vėliau, priklausomai nuo gauto biudžeto, maistpinigių
suma didės arba mažės. Pamini, kad maistpinigių skyrimo laikotarpis mažinamas nuo 4 metų iki 2
metų.
BALSUOTA : Už – 6, prieš – 0.
VIENBALSIAI NUTARTA – Tvirtinami maistpinigių mokėjimo aprašo pakeitimai.
NAGRINĖTA: 6. Dėl LIF trenerių darbo užmokesčio.
Atsižvelgiant į atliekamą darbą ir atliekamas darbo funkcijas, Mindaugas Griškonis siūlo
treneriams, turintiems didesnį darbo krūvį ir siekiant motyvuoti – didinti darbo užmokestį, o
treneriams, kurių darbo krūvis sumažėjęs – mažinti darbo užmokestį.
BALSUOTA : Už - 6, prieš – 0 .
VIENBALSIAI NUTARTA – Atitinkamai turimam darbo krūviui nutarta mažinti arba
didinti trenerių darbo užmokestį.
NAGRINĖTA: 7. Einamieji klausimai.
Dėl vykimo į pakrančių irklavimo čempionatą Ispanijoje.
Federacijojos generalinis sekretorius papildomai nori sulaukti VK narių nuomonių dėl
sportininkų siuntimo į Europos pakrančių irklavimo čempionatą. Dėl patirtų išlaidų ir planuoto
didesnio biudžeto metų pradžioje nei faktinio tenka atsisakyti tam tikrų priemonių, tačiau Nariai
sutinka, jog siųsti dalyvius yra labai svarbu Lietuvos irklavimo federacijos matomumui. Nuspręsta
ieškoti papildomų finansavimo šaltinių dalyvavymui Europos pakrančių irklavimo čempionate.

Prezidentas

Mindaugas Griškonis

Generalinis sekretorius

Saulius Ritter
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