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Posėdžiui pirmininkauja LIF prezidentas – Mindaugas Griškonis. 
Sekretoriauja – Saulius Ritter. 
Dalyvauja nuotoliniu būdu LIF VK nariai: Mantas Marcinkevičius, Viktoras Peškauskas, 
Kęstutis Butkus, Vilius Rudaitis 
 
 

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. Dėl sportininkų D. Nemeravičiaus ir M. Džiaugio individualaus priemonių plano; 
2. 2023 Lietuvos irklavimo federacijos biudžeto projekto tvirtinimas; 
3. Einamieji klausimai. 

 
 
NAGRINĖTA: 1. Dėl sportininkų D. Nemeravičiaus ir M. Džiaugio individualaus 
priemonių plano. 

Mindaugas Griškonis informuoja, kad Vykdomojo komiteto nariai yra supažindinti su 
sportininkų pateiktu priemonių planu, Saulius Ritter atininkamai yra parengęs skaičiavimus 
dėl sportininkų finansavimo stovyklose. Galimos skirti sumos lubos D. Nemeravičiaus ir M. 
Džiaugio parengtam priemonių plano vykdymui bus neviršijančios kitų Lietuvos irklavimo 
federacijos finansuojamų sportininkų išlaidų sumų pasirengimo laikotarpiu.  

VK nariai sutinka, kad tai lygiateisiškiausias sprendimas kitų sportininkų atžvilgiu, 
tačiau, kad finansavimas būtų skiriamas paminėti sportininkai privalo pasirašyti sportininkų 
veiklos sutartis bei papildomą susitarimą prie jos numatantį aplinkybes susijusias su atrankos 
kriterijais ir pakliuvimą į LIF Nacionalinę rinktinę. 

Mindaugas Griškonis kviečia VK narius balsuoti.  
 



BALSUOTA: UŽ – 5, SUSILAIKĖ – 0, PRIEŠ – 0.  
NUTARTA: Patvirtinti D. Nemeravičiaus ir M. Džiaugio parengtą priemonių planą ir skirti 
finansavimą jo vykdymui iki š. m. balandžio 29 d.. 
 
NAGRINĖTA: 2. 2023 Lietuvos irklavimo federacijos biudžeto projekto tvirtinimas.  

Mantas Marcinkevičius pristato savo pastebėjimus dėl sudaryto biudžeto. 
Kęstutis Butkus siūlo tvirtinti parengtą biudžeto projektą, tačiau ruošiant realią išlaidų 

sąmatą pagal tai kokios jau bus patvirtintos Valstybės biudžeto skiriamos lėšos, papildomai 
atsižvelgti į VK komentarus. 
 
BALSUOTA: UŽ – 5, SUSILAIKĖ – 0, PRIEŠ – 0.  
NUTARTA: Tvirtinamas 2023 Lietuvos irklavimo federacijos biudžeto projektas. 
 
 
NAGRINĖTA: 3. Einamieji klausimai. 

Saulius Ritter pristato klausimą dėl LIF 2023 m. veiklos plano. Šis planas turi būti 
tvirtinamas VK narių ir patalpinamas į LIF internetinį puslapį.  

Saulius Ritter pristato 2023 m. veiklos planą. 
 

BALSUOTA: UŽ – 5, SUSILAIKĖ – 0, PRIEŠ – 0.  
NUTARTA: Tvirtinamas 2023 m. veiklos planas. 
 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                 Mindaugas Griškonis 

 

 

 

Posėdžio sekretorius                                                                 Saulius Ritter 

 
 


