LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA
kodas 191684452, buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6
VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr.2016/5
2016-11-04
Vilnius
Posėdis įvyko 2016 m. lapkričio 3 d., Kaunas
Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis.
Posėdžio sekretorius – Romualdas Petrukanecas.
Posėdyje dalyvauja:
Darius Čereška;
Egidijus Balčiūnas;
Egidijus Gustas;
Rasa Kudabienė;
Artūras Vieta;
Vytautas Vaičikonis;
Saulius Svaldenis – svečias.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl 2016 m. LBKIF Ataskaitinės rinkiminės konferencijos darbotvarkės tvirtinimo.
2. Dėl 2016 m. Pasaulio meistrų čempionato pravedimo ataskaitos.
1. SVARSTYTA. Dėl 2016 m. LBKIF Ataskaitinės rinkiminės konferencijos darbotvarkės.
Pranešėjai: A. Alekrinskis.
2016 m. gruodžio 9 d., 12 val. šaukiama Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos
(kodas 191684452, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6) ataskaitinė
rinkiminė konferencija, kuri vyks viešbutyje „Europa Royale“, adresu Miško g. 11, Kaunas.
Konferencijos dalyvių registracija: nuo 11.30 iki 11.55. Pradžia 12.00.
Konferencijos darbotvarkė:
1. LBKIF Prezidento įžanginis žodis bei informavimas apie dokumentus patvirtinančius, kad
nariams buvo pranešta apie Konferencijos sušaukimą.
2. Procedūriniai klausimai:
2.1. Konferencijos pirmininko rinkimai ir tvirtinimas;
2.2. Sekretoriaus rinkimai ir tvirtinimas;
2.3. Konferencijos inspektoriaus rinkimai ir tvirtinimas;
2.4. Konferencijos inspektoriaus pranešimas;
2.5. Darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas;
2.6. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas (konferencijos inspektorius ir du
nariai).
3. LBKIF Prezidento ataskaita.
4. LBKIF Generalinio sekretoriaus ataskaita.
5. LBKIF Revizoriaus atskaita.
Pertrauka

6. LBKIF valdymo organų rinkimai:
6.1. LBKIF Prezidento rinkimai;
6.2. LBKIF Viceprezidentų skaičiaus nustatymas 2016 - 2020 metų kadencijai;
6.3. LBKIF Viceprezidento (-ų) rinkimai;
6.4. LBKIF Generalinio sekretoriaus rinkimai;
6.5. LBKIF Trenerių tarybos pirmininko rinkimai;
6.6. LBKIF Teisėjų tarybos pirmininko rinkimai;
6.7. LBKIF Vykdomojo komiteto vieno nario rinkimai iš atskirų BKI disciplinų (slalomo ir
kanupolo) pasiūlytų kandidatų;
6.8. LBKIF Vykdomojo komiteto trijų narių rinkimai;
6.9. LBKIF Revizoriaus rinkimai;
6.10. LBKIF Apeliacinės komisijos rinkimai (pirmininko ir dviejų narių).
7. Kiti einamieji klausimai.
8. Konferencijos uždarymas.
Vykdomasis komitetas patvirtino šaukiamos Konferencijos reglamentą:
Prezidento ataskaitai – iki 10 min., Gen. Sekretoriaus ataskaitai – iki 30 min., Revizoriaus
ataskaitai – iki 10 min.;
Kandidatų pasisakymams - iki 10 min., klausimai-atsakymai - iki 5 min.
Galimybė dalyvauti ir balsuoti Konferencijoje elektroninių ryšių priemonėmis nenumatyta
(Įstatų 14 str. 2 d. 6 p.).
- Pagal Federacijos įstatų 9 str. 6 dalį asmuo, dalyvaujantis Konferencijoje ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra narys, be šio
dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Konferencijoje (pvz. Įgaliojimą, kurio
pavyzdys pridedamas).
- Pagal Federacijos įstatų 13 str. 3 dalį Konferencijos darbotvarkė gali būti pildoma
Generalinio sekretoriaus, taip pat narių, turinčių ne mažiau kaip 1/5 visų balsų, siūlymu. Siūlymas
papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti
pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl
kiekvieno siūlomo Konferencijos darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas
gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Konferencijos, t.y. iki lapkričio 25 d. įskaitytinai.
Pasiūlymus siųsti Federacijai el. paštu: info@canoe.lt
Vykdomasis komitetas nusprendė rekomenduoti nariams kandidatus į Federacijos valdymo
organus siūlyti prieš Konferenciją, tokiu būdu suteikiant kandidatams galimybę iš anksto prisistatyti
nariams bei pateikti savo (kandidato) rinkiminę programą/veiksmų planą ar pan.
Primename kai kurias ataskaitinei rinkiminei konferencijai esmines Federacijos įstatų
nuostatas:
- naujai išrinktas Prezidentas teikia Konferencijai tvirtinti (skirti) Generalinio sekretoriaus
kandidatūrą (įstatų 21 straipsnio 3 dalies 3 punktas);
- naujai išrinktas Prezidentas teikia Konferencijai tvirtinti Federacijos viceprezidentų skaičių ir
teikia Konferencijai tvirtinti (skirti) pirmojo Viceprezidento kandidatūrą (įstatų 21 straipsnio 3 dalies 4
punktas);
- Vykdomąjį komitetą sudaro 9 nariai. Pagal pareigas į Vykdomojo komiteto sudėtį įeina
Prezidentas, Generalinis sekretorius, Trenerių tarybos pirmininkas, Teisėjų tarybos pirmininkas,
pirmasis Viceprezidentas. Vieną Vykdomojo komiteto narį Konferencija renka iš atskirų BKI disciplinų
(kanupolo, slalomo, drakonų irklavimo ir kitų) atstovų pasiūlytų kandidatų. 3 (tris) Vykdomojo komiteto
narius ketveriems metams renka Konferencija. (įstatų 19 str.1 dalis);
- Vykdomojo komiteto narius, išskyrus narius, kurie yra Vykdomojo komiteto nariai pagal
pareigas, renka Konferencija. Renkant Vykdomojo komiteto narius, kiekvienas narys turi tokį balsų

skaičių, kuris lygus renkamų Vykdomojo komiteto narių skaičiui. Šiuos balsus narys skirsto savo
nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų,
surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Vykdomajame komitete, rengiamas pakartotinis
balsavimas, kuriame kiekvienas narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių
kandidatų. (įstatų 19 str. 4 dalis);
- Konferencijos sprendimas, išskyrus tuos atvejus, kai renkami kolegialių organų nariai,
laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“
(asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais
asmenimis), jeigu įstatymai ar šie įstatai nenustato didesnės daugumos. Tais atvejais, kai skiriami
(renkami) kolegialių organų nariai, sprendimai priimami šiuose įstatuose nustatyta tvarka. (Įstatų 15 str.
6 dalis).
BALSAVIMAS: Dėl 2016 m. LBKIF Ataskaitinės rinkiminės konferencijos darbotvarkės
tvirtinimo.
NUTARTA: Vienbalsiai pritarta (8 – už) 2016 m. LBKIF Ataskaitinės rinkiminės
konferencijos darbotvarkei.
2. SVARSTYTA. Dėl 2016 m. Pasaulio meistrų čempionato pravedimo ataskaitos.
Pranešėjas: R. Petrukanecas. Pranešė, kad varžybose dalyvavo beveik 500 sportininkų ir
palaikančių asmenų iš 30 pasaulio šalių, 5 kontinentų. Čempionatas pavyko gerai. Iš ICF Direktorių
tarybos ir Sprinto komiteto narės E. Muller gavome teigiamą čempionato įvertinimą. Visos
organizacinės čempionato struktūros veikė gerai. LBKIF po čempionato liko ilgalaikio turto: valčių
svarstyklės, kompiuteris, foto finišas; trumpalaikis inventorius: spausdintuvai, racijos. Čempionato
balansas teigiamas.
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (8 – už) 2016 m. Pasaulio meistrų čempionato pravedimo
ataskaitai.
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