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PATVIRTINTA 

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo 

federacijos Vykdomojo komiteto  

2019 m. sausio mėn. 23 d.   

 

LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJOS  

VYKDOMOJO KOMITETO 

DARBO REGLAMENTAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (toliau – federacija) Vykdomojo komiteto 

(toliau – vykdomasis komitetas) veiklos reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Vykdomojo 

komiteto veiklos uždavinius ir funkcijas, jos teises ir pareigas, darbo organizavimo principus. 

2. Personalinę Vykdomojo komiteto sudėtį tvirtina federacijos konferencija savo sprendimu. 

3. Vykdomąjį komitetą sudaro 9 nariai. Pagal pareigas į Vykdomojo komiteto sudėtį įeina 

Prezidentas, Generalinis sekretorius, Trenerių tarybos pirmininkas, Teisėjų tarybos pirmininkas, 

pirmasis Viceprezidentas. Vienas narys išrinktas konferencijos iš atskirų baidarių ir kanojų irklavimo 

disciplinų (kanupolo, slalumo, drakonų irklavimo ir kitų) atstovų pasiūlytų kandidatų. Tris Vykdomojo 

komiteto narius ketveriems metams renka konferencija. 

4. Vykdomasis komitetas yra kolegialus federacijos valdymo organas, jo veikla grindžiama 

kolegialiu klausimų svarstymu ir nutarimų priėmimu, o taip pat kiekvieno nario individualia 

atsakomybe. 

5. Vykdomojo komiteto darbui vadovauja federacijos Prezidentas, o jam nesant viceprezidentas, 

ar prezidento įgaliotas kitas komiteto narys. 

6. Vykdomasis komitetas savo veikloje vadovaujasi Federacijos 2013 m. kovo 5 d. nuostatais Nr. 

191684452 (toliau – nuostatai) bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

 

II. VYKDOMOJO KOMITETO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

7. Parengia ir tvirtina Vykdomojo komiteto darbo reglamentą. 

8. Svarsto ir tvirtina Federacijos veiklos strategiją. 

9. Rengia ilgalaikę baidarių ir kanojų irklavimo sporto plėtros programą ir pagal savo 

kompetenciją prisideda prie jos įgyvendinimo. 

10. Užtikrina, kad Konferencijos sprendimai būtų įgyvendinti. 

11. Teikia dokumentų ir sprendimų projektus Konferencijai. 

12. Prižiūri Generalinio sekretoriaus veiklą. 

13. Keičia rengiamų varžybų nuostatus ir reglamentą bendradarbiaudamas su Trenerių taryba ir 

Teisėjų taryba. 

14. Užtikrina Federacijos renginių nuostatų ir varžybų taisyklių priežiūrą. 

15. Tvirtina nacionalinių rinktinių sudarymo kriterijus ir sprendžia kitus su tuo susijusius 

klausimus. 

16. Tvirtina nacionalinių rinktinių sudėtis, jų trenerius ir komandų vadovus. 

17. Tvirtina nacionalinių rinktinių pasirengimo programas ir planus. 

18. Priima sprendimus dėl sporto bazių, bendradarbiavimo su kitomis sporto organizacijomis; 

19. Tvirtina metinį baidarių ir kanojų irklavimo varžybų kalendorių. 
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20. Formuoja Federacijos biudžetą ir teikia jį Konferencijai tvirtinti. 

21. Sudaro laikinas komisijas, darbo grupes ir organizacinius komitetus Federacijos planams 

įgyvendinti. 

22. Sprendžia dėl atskirų baidarių ir kanojų irklavimo disciplinų (kanupolo, slalomo, drakonų 

laivų irklavimo ir kt.) komitetų sudarymo Vykdomojo komiteto kadencijos laikotarpiui. 

23. Siūlo Konferencijai pripažinti Federacijos Garbės nariais asmenims, kurie nusipelnė šio 

vardo, savo išskirtiniu indėliu į baidarių ir kanojų irklavimo sportą ar baidarių ir kanojų irklavimo sporto 

populiarinimu Lietuvoje ar užsienyje. 

24. Esant poreikiui, inicijuoja ir sudaro laikinas komisijas savo funkcijų įgyvendinimui. 

25. Parengia ir tvirtina Generalinio sekretoriaus darbo reglamentą. 

26. Nustato Generalinio sekretoriaus atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas. 

27. Nustato samdomų Federacijos darbuotojų skaičių ir tvirtina jų atlyginimus. 

28. Sprendžia dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu. 

29. Sprendžia visus su Federacijos simbolikos patvirtinimu ir jos naudojimu susijusius klausimus. 

30. Sprendžia visus kitus klausimus, kurių nesprendžia Konferencija ar kiti Federacijos organai.  

31. Vykdydamas savo funkcijas ir priimdama sprendimus Vykdomasis komitetas privalo 

vadovautis sąžiningumo, objektyvumo ir teisingumo principais. 

32. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės norminiuose aktuose ir 

įstatuose Vykdomojo komiteto kompetencijai priskirtas funkcijas. 

 

III. VYKDOMOJO KOMITETO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

33. Vykdomasis komitetas turi teisę gauti informaciją, reikalingą Vykdomojo komiteto 

funkcijoms vykdyti. 

34. Vykdomasis komitetas privalo vykdyti šiame reglamente nurodytas funkcijas. 

35. Vykdomojo komiteto narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne 

vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Federaciją. 

 

IV. VYKDOMOJO KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

36. Vykdomojo komiteto posėdžius šaukia Prezidentas. Vykdomojo komiteto posėdžiai taip pat 

gali būti šaukiami ne mažiau kaip trijų Vykdomojo komiteto narių sprendimu. 

37. Vykdomojo komiteto narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam 

Vykdomojo komiteto nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Vykdomojo komiteto posėdyje. 

38. Vykdomojo komiteto nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną 

balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Prezidento balsas. 

39. Vykdomojo komiteto narys savo valią − už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu 

jis susipažinęs, – gali pranešti balsuodamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas 

perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. 

40. Vykdomasis komitetas gali priimti sprendimus ir jo posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje 

dalyvauja daugiau kaip pusė Vykdomojo komiteto narių. Iš anksto balsavę Vykdomojo komiteto nariai 

laikomi dalyvavusiais posėdyje. Vykdomojo komiteto sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau 

balsų negu prieš. Jeigu Vykdomojo komiteto posėdžio darbotvarkėje yra klausimas tiesiogiai susijęs su 

baidarių ir kanojų irklavimo atskira disciplina (kanupolu, slalomu, drakonų irklavimu ar kita) ir šios 

disciplinos atstovas nėra Vykdomojo komiteto narys, tai į posėdį turi būti kviečiamas atitinkamos 

atskiros disciplinos komiteto atstovas, kuris minėtu klausimu turi patariamojo balso teisę. 

41. Vykdomojo komiteto posėdžiai turi būti protokoluojami. 
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42. Vykdomojo komiteto posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per metų ketvirtį.  

43. Vykdomojo komiteto sprendimai turi būti paskelbti oficialioje Federacijos interneto 

svetainėje per 12 darbo dienų nuo posėdžio dienos, nebent vienbalsiai buvo nuspręsta, kad sprendimas 

svetainėje neskelbtinas. 

44. Vykdomojo komiteto posėdžiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti ekspertai. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

45. Vykdomojo komiteto darbo reglamento pakeitimus ir papildymus gali inicijuoti kiekvienas 

Vykdomojo komiteto narys ir teikti juos raštu vykdomajam komitetui Jis apsvarsto pateiktus pasiūlymus 

priima sprendimą dėl klausimo įtraukimo į artimiausio posėdžio darbotvarkę. Darbo reglamento 

pakeitimai ir papildymai priimami 2/3 balso teisę turinčių Vykdomojo komiteto narių balsų ir tvirtinami 

Vykdomojo komiteto protokolu. 

_______________________________________ 


