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

 
Federacijos prezidentas pradeda posėdį ir informuoja , kad dalyvauja 5 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 trenerių tarybos kreipimosi. 
2. 2023 metų LIF renginių kalendoriaus tvirtinimas. 
3. Dėl Europos pakrančių irklavimo čempionato organizavimo 2024 metais. 
4. Einamieji klausimai. 

 
NAGRINĖTA: 1. Dėl trenerių tarybos kreipimosi. 
Prieš metus išrinktas trenerių tarybos pirmininkas Antanas Lavickas teikė siūlymą VK dėl LIF 

taurės etapų. 
Antano Lavicko teigimu, LIF taurės etapai nesurenka masiškumo, varžybos nėra pačios 

svarbiausios. Apklausus daugiau nacionalinių trenerių Siūloma atsisakyti visų 3 etapų ir  rengti vieną 
čempionatą, tokiu būdu taupant tiek LIF, tiek sporto klubų ir mokyklų lėšas. 

Darius Raišutis išsako savo nuomonę, kad turi būti informatyviau aprašyti LIF taurės etapais, 
suteikiant važybų organizavimo naštą savivaldybėms, kur LIF rūpintųsi varžybų kokybe.  

VK nariai siūlo skatinti rinktinės sportininkų dalyvavimą LIF taurės etapuose, siūlo organizuoti 
piniginius prizus, tokiu būdu siekiant pritraukti daugiau sportininkų. 

Siūloma balsuoti už tai ar LIF taurės etapai turi būti tęsiami ar stabdomas jų organizavimas.  
VK nariai išreiškia norą, jog LIF taurės etapai liktų. 

 
BALSUOTA : Už –  0, prieš –  4. 
 
NUTARTA – Atmesti trenerių tarybos pirmininko siūlymą dėl trijų LIF taurės etapų 

atsisakymo. 
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NAGRINĖTA: 2. 2023 metų LIF renginių kalendoriaus tvirtinimas. 
VK nariai susipažinę su sudarytu 2023 m. LIF renginių kalendoriumi vieningai sutaria, kad prie 

Baltijos šalių pakrančių irklavimo čempionato turėtų būti įrašyti du miestai – Klaipėda ir Palanga, 
nes dar nėra iki galo aišku kuriame mieste jis bus organizuojamas. 

 
BALSUOTA : Už –  4, prieš – 0. 
 
VIENBALSIAI NUTARTA   – Tvirtinti 2023 metų LIF renginių kalendorių. Papildomai 

įtraukiant prie Lietuvos pakrančių irklavimo čempionato Klaipėdą ir Palangą kaip galimas 
renginio vietas. 

 
 

NAGRINĖTA: 3. Dėl Europos pakrančių irklavimo čempionato organizavimo 2024 metais. 
Saulius Ritter informavo VK narius jog Tarptautinė irklavimo federacija dar neturi kandidato 

organizuoti Europos pakrančių čempionatą ir paprašius techninės varžybų organizavimo 
specifikacijos dokumentų, pasiūlė teikti paraišką. Paraiškos pateikimo terminas 2023 m. sausio 15 d. 
tačiau vertinant miglotas galimybes gauti Valstybės garantą greta 2025 m. Pasaulio U19 čempionato 
organizavimo, be to atsižvelgiant į nenuspėjamą orą bei sąlyginai vėlyvą renginio organizavimo metų 
laiką, prašo VK narių nuomonės. 

VK nariai diskutuoja apie tokio renginio organizavimo galimybes. 
 
NUTARTA – Atlikti analizę ir parengti preliminarią sąmatą tokio lygio renginiui 

organizuoti. 
 

 
NAGRINĖTA: 4. Einamieji klausimai. 
Einamųjų klausimų nėra. 
 

 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas               Mindaugas Griškonis 
 
 
 
 
 
 
 
Posėdžio sekretorius          Saulius Ritter 
 
 


