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Posėdžiui pirmininkauja LIF prezidentas – Mindaugas Griškonis. 
Sekretoriauja – Saulius Ritter. 
Dalyvauja nuotoliniu būdu LIF VK nariai: Mantas Marcinkevičius, Viktoras Peškauskas, 
Darius Raišutis, Vilius Rudaitis, Kęstutis Butkus. 
VK posėdyje dalyvaujantys svečiai: Dovydas Nemeravičius, Martynas Džiaugys, Mantas 
Juškevičius, Povilas Stankūnas. 
VK posėdyje dalyvaujantys svečiai nuotoliniu būdu: Edmundas Daukantas, Meda 
Ravdanovičiūtė, Modestas Gudauskas, Giedrius Bieliauskas, Antanas Lavickas, Donata 
Karalienė, Ieva Adomavičiūtė, Viktorija Senkutė, Aurimas Adomavičius, Dominykas 
Jančionis. 
 
 

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 gruodžio 5 d. sportininkų kreipimosi; 
2. Einamieji klausimai. 

 
 
 
NAGRINĖTA: 1. Dėl gruodžio 5 d. sportininkų kreipimosi. 

Mindaugas Griškonis pristato, jog šis VK posėdis yra sušauktas, nes buvo gautas 
raštas kurį pasirašė 5 sportininkai. VK nariai yra iš anksto susipažinę su minėtu sportininkų 
raštu. Mindaugas Griškonis kviečia sportininkus pradėti diskusiją jiems išsakant savo 
teiginius, norus.  

Kviečiamas savo kalbą pasakyti Povilas Stankūnas. Povilas Stankūnas pristato savo 
poziciją, požiūrį, tačiau pirmoji jo kalbos dalis nėra susijusi su rašte minimomis 



problemomis. Antroje kalbos dalyje sportininkas pateikia argumentus kodėl prisidėjo prie 
rašto dėl LIF vyr. trenerio – „aš sąmoningai nebuvau kviečiamas į susirinkimus, taip pat į 
Mykolo Masilionio pristatymą rinktinės sportininkams prieš pirmąją treniruočių stovyklą, 
nebuvau supažindintas su treniruočių sistema, pasirengimo ciklu ir atrankos kriterijais“. 

Diskusija nukrypsta į asmeninių klausimų nagrinėjimą dėl stipendijų. 
Saulius Ritter atsako į Povilo Stankūno argumentus, patikslindamas, jog Povilas 

Stankūnas nebuvo įtrauktas į patvirtintus finansuojamų sportininkų sąrašus dėl to šios 
informacijos negavo tiesiogiai, tačiau asmeniškai buvo skatinamas dalyvauti kontrolinėse 
varžybose lapkričio 12 d. kurių metu, parodžius gerą rezultatą jis vėl gali būti pakviestas į 
artimiausią AMTS. 

Diskusija nukrypsta į asmeninių klausimų nagrinėjimą dėl stipendijų, maistpinigių. 
Mantas Juškevičius pakviečiamas pristatyti savo poziciją. Sportininkas pradeda 

dėstyti argumentus nuo to, jog jam yra tekę dirbti su treneriu Mykolu Masilioniu ir nenorėtų 
su juo dirbti toliau, sportininkas remiasi patirtimi, jog šis treneris gali nurašyti sportininką, 
vykdyti „myliu – nemyliu“ atranką, blaško sportinę dvasią prieš čempionato finalą 
sveikindamas, jog sportininkai jau išsikovojo teisę savo rezultatais tame pačiame čempionate 
gauti stipendiją. 

Martynas Džiaugys pateikia savo argumentą, jog 2019 buvo pateiktas raštas, kurį 
pasirašė 70% rinktinės sportininkų, dėl trenerio Mykolo Masilionio atsisakymo.  

Dovydas Nemeravičius pakviestas išsakyti savo argumentus. Sportininko teigimu, jo 
visi argumentai pateikti rašte nes jis prisidėjo prie jo rašymo. Taip pat prideda savo blogąją 
patirtį su treneriu Mykolu Masilioniu, jog po nualpimo buvo verčiamas startuoti. 2022 m. 
sezono metu sportininkas jautė, jog buvo pats pajėgiausias ir mano, jog su Mykolo 
Masilionio treniravimu nebus galima to pasiekti, nes jis neindividualizuoja treniruočių planų. 

Mantas Marcinkevičius pateikia savo požiūrį į esamą situaciją. Jog šių klausimų 
iškėlimas į viešumą pakenks LIF įvaizdžiui ilguoju periodu ieškant rėmėjų, pritraukiant 
jaunus sportininkus, bei pažymi, kad tokie klausimai turi pradžioje būti sprendžiami 
federacijos viduje. Primena, kad Mykolas niekada anksčiau neužėmė LIF vyr. trenerio 
pareigų, bei, kad žmonės keičiasi. Sutinka, jog treniruočių planų individualizavimas gali būti 
derybų klausimas. Pabrėžia, jog LIF negali „įpirkti“ aukštesnio lygio trenerio. Siūlo suteikti 
šansą treneriui Mykolui Masilioniui.  

Martynas Džiaugys savo argumentų teikimo metu paantrina Dovydui Nemeravičiui, 
kad viskas yra pateikta rašte – norai, patirtys, argumentai. Prideda, kad nebuvo pasiūlyta 
jokia alternatyva, tai priveda prie svarstymo ar toliau sportuoti.  

Mindaugas Griškonis pabrėžia, jog LIF vyr. treneris pagal LIF įstatus yra skiriamas 
VK sprendimu, o ne visuotiniu bendruomenės sprendimu. 

Suteikiamas žodis apeliacinės komisijos pirmininkui Edmundui Daukantui. Edmundas 
Daukantas pradeda savo kalbą visiems primindamas, kad LIF yra organizacija, kuri veikia 
pagal įstatus, kuriuose nustatoma, jog esant nesutarimams, pretenzijoms, federacijos narys 
turi kreiptis į apeliacinę komisiją ir jei apeliacinės komisijos sprendimas netenkina, 
federacijos narys gali kreiptis į teismą. Pabrėžia, jog šioje situacijoje nebuvo laikomasi bei 
šiurkščiai pažeisti įstatai.  

Diskusija nukrypsta į asmeninių klausimų nagrinėjimą. 
Mindaugas Griškonis siūlo VK balsuoti, ar sportininkų raštą patenkinti, ar 

nepatenkinti. Kęstutis Butkus pateikia argumentą, jog VK negali antrą kartą patvirtinti 
Mykolo Masilionio paskyrimo vyr. trenerio pareigoms, šiuo atveju galima tik atleisti nuo 
pareigų ir daryti naują atranką. Informuoja, kad norėdamas teikti tokį kreipimąsi sportininkas 
turėtų tai daryti ne tiesiogiai, o pagal numatytą tvarką - per LIF narį. Šiuo metu galimi du 
variantai – 1. netinkamai pateiktas prašymas dėl to negalima balsuoti, 2. laikyti kreipimąsi 
korektišku ir balsuoti dėl Mykolo Masilionio atstatydinimo iš vyr. trenerio pareigų. Be to, 



Kęstutis Butkus pabrėžia, kad sportininkai turėtų kreiptis į tiesioginius savo trenerius – Valdą 
Vilkelį ir Kęstutį Keblį, kurie kartu su Mykolu Masilioniu aptartų individualaus plano 
galimybes. 

VK posėdžio metu buvo išklausyti sportininkai, aptarta situacija, tačiau VK nariai 
bendru sutarimu nutaria balsavimo nevykdyti. 

 
 
 
 
NAGRINĖTA: 2. Einamieji klausimai. 
Einamųjų klausimų nėra.  

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas   Mindaugas Griškonis 

 

 

 

Posėdžio sekretorius    Saulius Ritter 

 
 


