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Posėdžiui pirmininkauja LIF prezidentas – Mindaugas Griškonis. 
Sekretoriauja – Saulius Ritter. 
Dalyvauja nuotoliniu būdu LIF VK nariai: Kęstutis Butkus, Mantas Marcinkevičius, 
Viktoras Peškauskas, Darius Raišutis, Vilius Rudaitis. 
VK posėdyje dalyvaujantys svečiai: Mykolas Masilionis, Alis Striška, Liudvikas Mileška. 
 

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. Maistpinigių mokėjimo aprašo pakeitimų tvirtinimas, 
2. Rinktinės atrankos kriterijų ir sistemos tvirtinimas, 
3. LIF sportininkų sutarties nuostatų tvirtinimas, 
4. LIF 2023 m. kalendoriaus pakeitimų tvirtinimas, 
5. Gruodžio 5 – 22 d. AMTS kviečiamų asmenų sąrašo tvirtinimas, 
6. Einamieji klausimai. 

 
 
NAGRINĖTA: 1. Maistpinigių mokėjimo aprašo pakeitimų tvirtinimas. 

Saulius Ritter pristato maistpinigių mokėjimo aprašą. Informuoja, kad į aprašą yra 
įtraukti keli nauji punktai, kuriais siekiama mažinti nelygybę tarp sportininkų gaunančių 
maistpinigius. 

Prieš VK posėdį Vilius Rudaitis elektroniniu paštu su kitais VK nariais pasidalino 
siūlymu neįsipareigoti mokėti maistpinigius sportininkams numatytą periodą tik už 
dalyvavimą OŽ. VK posėdyje kilo diskusija kuri privedė prie beveik vienbalsio sutikimo, jog 
tokie Maistpinigių mokėjimo aprašo nuostatai ir turėtų likti. 

BALSUOTA: Už – 6, prieš – 0.  
NUTARTA – Tvirtinami maistpinigių mokėjimo aprašo pakeitimai. 



 
 
NAGRINĖTA: 2. Rinktinės atrankos kriterijų ir sistemos tvirtinimas. 

Saulius Ritter pristato rinktinės atrankos kriterijus ir sistemas.  
Klausimų nesulaukė nei Saulius Ritter nei rinktinės vyr. treneris Mykolas Masilionis 

dėl to prieita prie balsavimo. 
 
BALSUOTA: Už – 6, prieš – 0.  
NUTARTA – Tvirtinama rinktinių formavimo atrankos sistema. 
 
 
NAGRINĖTA: 3. LIF sportininkų sutarties nuostatų tvirtinimas. 

LIF prezidentas Mindaugas Griškonis informuoja VK narius, kad naujoji sporto 
agentūra įpareigoja sporto federacijas pasirašyti sutartis su sportininkais. 

Darius Raišutis sutinka, kad sutarčių reikia ir puiku, kad ji ruošiama, tačiau siūlo 
atkreipti geriau dėmesį į terminus, skirti daugiau dėmesio sutarčiai ir siūlo skirti daugiau 
laiko jos tobulinimui. Kęstutis Butkus siūlo VK nariams pritarti tokios sutarties sudarymui 
prieinant prie balsavimo, o vėliau LIF administracija patobulintų reikiamas vietas.  

Mindaugas Griškonis siūlo per kelias dienas VK nariams pateikti siūlymus dėl 
pakeitimų ir tobulinimų.  

Sutarta, kad Saulius Ritter pasidalins nuoroda, kurioje visi VK nariai galės 
palikti savo komentarus ir toliau bus tobulinama sutartis iki kito VK posėdžio. 
 
 
NAGRINĖTA: 4. LIF 2023 m. kalendoriaus pakeitimų tvirtinimas. 

Saulius Ritter pristato naujus atliktus pakeitimus. 
Komentarų VK nariai neturi. 

 
BALSUOTA: Už – 6, prieš – 0.  
NUTARTA – Tvirtinami LIF 2023 m. kalendoriaus pakeitimai. 
 
 
NAGRINĖTA: 5. Gruodžio 5 – 22 d. AMTS kviečiamų asmenų sąrašo tvirtinimas. 

Mykolas Masilonis prieš pristatydamas naująjį preliminarų sportininkų sąrašą pristato 
praėjusios stovyklos (lapkričio 7-25 d.) ataskaitą, sportininkų dalyvavimą, bei treniruočių 
programos įgyvendinimą. Mykolas Masilionis atkreipia dėmesį, kad sportininkai buvo 
tinkamai informuoti, tačiau ne visi atliko 2 km ir 6 km ergometro kontrolinį testą. 

VK nariai sutinka, kad sportininkai kviečiami į AMTS ir neturintys jokių sveikatos 
problemų privalo būti atlikę kontrolinius testavimus tam skirtu metu, kad laikantis bendros 
tvarkos būtų kviečiami į stovyklą Trakuose gruodžio 5 – 22 d.  

BALSUOTA: Už – 6, prieš – 0.  
NUTARTA – Tvirtinamas kviečiamų asmenų sąrašas į AMTS gruodžio 5 - 22 d. 
išbraukiant iš kviečiamųjų sąrašo sportininkus neatlikusius kontrolinių testavimų. 
 
 
 
 
NAGRINĖTA: 6. Einamieji klausimai. 

• D. Nemeravičiaus pasiaiškinimas dėl praleisto testo. 
VK nariai buvo supažindinti su sportininko pasiaiškinimu. Klausimų nekilo. 



 
• Sportininkų pažangumo ataskaita lapkričio 7 – 25 d. stovykloje. 

Treneriai buvo įpareigoti stovyklos metu sekti ir fiksuoti sportininkų dalyvavimą 
treniruotėse, fiksuoti informaciją kokiomis sąlygomis atliekamos treniruotės, žymėti 
informaciją kada treniruotės nebuvo atliktos, o kada buvo, tačiau ne su rinktinės trenerių 
priežiūra. Vertinant sportininko pažangumą yra atsižvelgiama į šią informaciją.  
BALSUOTA: Už – 4, prieš – 0.  
NUTARTA –  Tvirtinama sportininkų pažangumo ataskaita  
 

Buvo sulauktas prašymas iš sportininko Žygimanto Gališanskio. 
Sportininkas Žygimantas Gališanskis argumentuodamas tuo, kad Europos pakrančių 

čempionate iškovojo pirmąją vietą ir prašo padidinti gaunamų maistpinigių sumą.  
Mindaugas Griškonis sako, kad ir koks džiaugsmingas laimėjimas yra – tai yra ne 

Olimpinė šaka. Tikėtina, kad greitu metu ji gali būti įtraukta į minimą sąrašą, tačiau šiuo 
metu negalime teigiamai atsakyti į Žygimanto Gališanskio prašymą. 

VK Nariai sutinka, kad Žygimantas Gališanskis turi būti deramai pasveikintas, tačiau 

maistpinigių mokėjimo aprašas nenumato finansavimo už neolimpines rungtis.  

BALSUOTA: Už – 4, prieš – 0.  
NUTARTA –  Netenkinti sportininko Žygimanto Gališanskio prašymo. 
 
 

 

Posėdžio pirmininkas   Mindaugas Griškonis 

 

 

Posėdžio sekretorius    Saulius Ritter 

 
 

 


