
 

 

LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJOS  

KASMETINĖ EILINĖ ATASKAITINĖ KONFERENCIJA 

 

PROTOKOLAS 

 

2019 m. balandžio 13 d. 

Kaunas 

 

Konferencijos vieta: „Vytauto“ verslo centras, Vytauto pr. 32, Kaunas (posėdžių salėje). 

Konferencijos pradžia: 11.00 val. 

 

Darbotvarkė: 

1. Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (toliau – LBKIF) prezidento įžanginis žodis. 

2. Procedūriniai klausimai: 

2.1. Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus rinkimai ir tvirtinimas. 

2.2. Konferencijos inspektoriaus rinkimai ir tvirtinimas, konferencijos inspektoriaus pranešimas. 

2.3. Konferencijos darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas. 

2.4. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas. 

3. LBKIF prezidento 2018 metų ataskaita. Pranešėjas A. Alekrinskis. 

4. LBKIF generalinio sekretoriaus 2018 metų ataskaita. Pranešėjas R. Petrukanecas. 

5. LBKIF revizijos komisijos pirmininko 2018 metų ataskaita. Pranešėjas S. Raziūnas. 

6. 2019 metų LBKIF biudžetas. Pranešėjas R. Petrukanecas. 

7. LBKIF Etikos ir drausmės kodekso papildymas (dėl nušalinimo ar nusišalinimo esant interesų 

konfliktui). Pranešėjas G. Brijūnas. 

8. Dėl LBKIF Apeliacinės komisijos 2019 m. vasario 28 d. pastabų LBKIF Vykdomajam komitetui. 

Pranešėjas Trakų BKI klubo atstovas S. Svaldenis. 

9. Pranešėjų atsakymai į klausimus, pasisakymai, diskusijos. 

10. Einamieji klausimai. 

 

1. LBKIF prezidento įžanginis žodis.  

A. Alekrinskis: Ačiū visiems susirinkusiems į 2018 m. kasmetinę eilinę ataskaitinę konferenciją. 

Skelbiu konferenciją atidarytą. 
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2. Procedūriniai klausimai: 

2.1. Pirmininku siūlomas Aleksandras Alekrinskis, sekretore – Natalija Kamarauskaitė. 

Balsavimas: 27 - už, 0 – prieš, 0 – susilaikė. 

NUSPRĘSTA: Išrinkti ir patvirtinti konferencijos pirmininku – A. Alekrinskį  ir sekretore – N. 

Kamarauskaitę.  

 

2.2 Konferencijos inspektoriumi siūlomas Tadas Čižas. 

Balsavimas: 27 - už, 0 – prieš, 0 – susilaikė. 

NUSPRĘSTA: Išrinkti  ir patvirtinti konferencijos inspektoriumi Tadą Čižą. 

 

Konferencijos inspektoriaus pranešimas. T. Čižas pranešė, kad patikrinus konferencijos sušaukimo ir 

registravimosi į konferenciją dokumentus, nustatyta, kad 2018 m. LBKIF kasmetinėje eilinėje 

ataskaitinėje konferencijoje dalyvauja 27 LBKIF nariai (jų tinkami atstovai) (iš 34). Kvorumas yra. 

Daugiau nei pusė balsų  – 14 balsų. 

 

2.3. Darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas. 

A. Alekrinskis. Siūlau tvirtinti darbotvarkę. Pranešėjams siūlau patvirtinti iki 10 min. pasisakymams 

ir iki 2 min. klausimams. 

S. Svaldenis pasiūlė darbotvarkės aštuntą klausimą apkeisti su septintu. 

Balsavimas: 9 – už; 11 – prieš; 6 – susilaikė. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti LBKIF prezidento A. Alekrinskio pristatytą darbotvarkę ir darbo 

reglamentą patvirtinti. 

 

2.4. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas. 

Siūlyta: P. Bespalovas, T. Čižas, V. Vaitiekūnas. 

Balsavimas: 22 - už, 0 – prieš, 1 – susilaikė. 

NUSPRĘSTA: Išrinkti ir patvirtinti balsų skaičiavimo komisijos narius:  P. Bespalovą, T. Čižą, V 

Vaitiekūną. 

 

3. LBKIF prezidento 2018 metų ataskaita.  

Pranešėjas A. Alekrinskis (ataskaitą pridedama). 

Balsavimas: 24 - už, 1 – prieš,2 – susilaikė. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti LBKIF prezidento 2018 metų ataskaitą. 
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4. LBKIF generalinio sekretoriaus 2018 metų ataskaita.  

Pranešėjas Romas Petrukanecas (ataskaita pridedama). 

Balsavimas: 23 - už, 0 – prieš, 2 – susilaikė. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti LBKIF generalinio sekretoriaus 2018 metų ataskaitą. 

 

5. LBKIF revizijos komisijos pirmininko 2018 metų ataskaita. 

Pranešėjas Saulius Raziūnas (ataskaita pridedama). 

Balsavimas: 27 - už, 0– prieš, 0 – susilaikė. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti LBKIF revizijos komisijos pirmininko 2018 metų ataskaitą. 

 

6. 2019 metų LBKIF biudžetas. 

Pranešėjas Romualdas Petrukenecas (projektas pridedamas). 

Balsavimas: 24 - už, 0– prieš, 1 – susilaikė. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti 2019 m. LBKIF preliminarų biudžetą. 

 

7. LBKIF Etikos ir drausmės kodekso papildymas (dėl nušalinimo ar nusišalinimo esant interesų 

konfliktui).  

Pranešėjas Gintautas Brijūnas (2 variantai pridedami). 

S. Svaldenis pabrėžė, jeigu kyla abejonų dėl interesų konflikto, svarstomas klausimas turi būti 

skaidomas tam, kad visi balsuojantys nariai nebūtų šališki. Jeigu LBKIF gauna finansavimą iš 

valstybinio biudžeto – tokios organizacijos darbuotojai prilyginami valstybės tarnautojams. Taip pat 

paminėjo, kad G. Brijūno LBKIF Etikos ir drausmės kodekso papildymo variante nėra kalbama apie 

klausimų skaidymą esant interesų konfliktui; pasiūlymas parengtas nesilaikant teisinės tvarkos. G. 

Brijūnas atsakė, kad esant poreikiui teikiamą variantą galima papildyti. 

A. Alekrinskis ir V. Vaičikonis išsakė nuomonę, kad LBKIF gali pasamdyti nepriklausomą teisininką, 

kuris galėtų parengti trečią LBKIF Etikos ir drausms kodekso papildymo variantą, kuris būtų aiškus 

visiems.  

S. Svaldenis pasiūlė balsuoti slaptu balsavimu, nes jo manymu yra LBKIF vadovybės nusistatymas 

balsuoti už G. Brijūno pasiūlytą LBKIF Etikos ir drausmės kodekso papildymo variantą. 

Balsavimas: 7 – už. 

NUSPRĘSTA: Balsavimas dėl LBKIF Etikos ir drausmės kodekso papildymo vyks slaptu balsavimu. 

Balsavimas:  
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- I LBKIF Etikos ir drausmės kodekso papildymo variantas (S. Svaldenio variantas): 10 – už; 

- II LBKIF Etikos ir drausmės kodekso papildymo variantas (G. Brijūno pasiūlytas variantas): 

14 už. 

- 2 biuleteniai - sugadinti 

NUSPRĘSTA: Papildyti LBKIF Etikos ir drausmės kodeksą pagal G. Brijūno pasiūlytą variantą. 

 

8. Dėl LBKIF Apeliacinės komisijos 2019 m. vasario 28 d. pastabų LBKIF Vykdomajam komitetui 

(protojektas pridedamas).  

Pranešėjas Trakų BKI klubo pirmininkas Darius Čereška. D. Čereška informavo, kad klausimą 

pristatys klubo narys S. Svaldenis, kuris pranešė, kad klubas LBKIF Vykdimajam komitetui  išsiuntė 

pastabas dėl LBKIF Vykdomojo protokolo surašymo. Kadangi iki šiol atsakymai nėra gauti, Trakų 

sporto klubo „Baidarių ir kanojų irklavimas“ nusprendė klausimą pristatyti LBKI kasmetinės eilinės 

ataskaitinės konferencijos metu.  

Pasiūlytas sporto klubo „Baidarių ir kanojų irklavimas“ sprendimas dėl Apeliacinės komisijos 

pastabų nebuvo priimtas, nes pasiūlytas sprendimas nesurinko reikiamos daugumos ir nebuvo 

priimtas. 

S. Svaldenis priminė, kad LBKIF Vykdomojo komiteto posėdis vyko 2019 m. sausio mėnesį. 

Posedžio protokole nebuvo pažymėta kas susišalino, bet klausimai buvo svarstomi toliau. Taip pat 

paminėjo, kad LBKIF Apeliacinė komisija svarsto ginčus prieš jiems keliaujant į LR teismus.  

S. Svaldenis pastebėjo, kad LBKIF trenerių tarybos sprendimas dėl atrankos į rinktinę kriterijų 

priimtas prieštaraujant LR įstatymams. Pažymėjo, kad LBKIF Trenerių taryba nepriima 

administracinius sprendimus, galutinį sprendimą gali priimti tik LBKIF Vykdomasis komitetas, bet 

LBKIF Trenerių taryba privalo priimti sprendimus jiems pavestų funkcijų atlikymui. Taip pat priminė 

praėjusių metų atvejį, kai LBKIF Apeliacinei komisijai teko svarstyti sportininko skundą ir pažymėjo, 

kad situacija gali pasikartoti.  

A. Alekrinskis pakomentavo, kad LBKIF Vykdomasis komitetas priėmė atitinkamus sprendimus 

atsvelgint į trenerio S. Sorokino raštišką prašymą. 

Balsavimas: 9 - už, 10 - prieš, 6 – susilaikė. 

NUSPRĘSTA: LBKIF Apeliacinės komisijos 2019 m. vasario 28 d. pastabos atmestos.  

 

9. Pranešėjų atsakymai į klausimus, pasisakymai, diskusijos. 
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D. Čereška pasidomėjo LBKIF generalinio sekretoriaus ar jam nekyla prieštaravimų tarp dviejų 

pareigų – generalinio sekretoriaus ir rinktinės trenerio, į ką R. Petrukanecas atsakė, kad viską spėja, 

nusiskundimų negauna. 

D. Čereška pasiūlė, kad LBKIF Vykdomasis komitetas svarstytų ir priimtų sprendimus dėl LBKIF 

išlaidų, kurių dydis yra didesnis nei  6 tūkst. Eur.  

R. Petrukanecas atsakė, kad tokio prašymo įgyvendinti praktiškai neįmanomą, nes kas 2-3 dieną 

daromi bankiniai pavedimai didesni kaip 6 tūkst. Eur.  

K. Dambrauskas paprašė išvardinti atskirų sporto šakų 2018 m. išlaidų dydžius.  R. Petrukanecas 

patvirtino, kad 98 proc. LBKIF išlaidų sudarė baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakos išlaidos, 

baidarių ir kanojų slalomo sporto šakų išlaidas sudarė 8600 Eur ir naujos slalomo baidarės įsigijimo 

išlaidos; kanupolo sporto šakos išlaidos – organizuotos 2-3 varžybos, apie 200 eurų. 

A. Vieta paklausė, ar LBKIF galėtų skirti lėšų kanupolo sporto šakos sportininkų aprangos įsigijimui. 

LBKIF gen. Sekretorius R. Petrukanecas atsakė, jei tai būtų Lietuvos rinktinė, kuri dalyvaus 

oficialiuose čempionatuose, tai LBKIF prisidėtų. 

S. Svaldenis paprašė išvardinti kokio dydžio paramą LBKIF gavo 2018 metais ir informaciją apie 

LBKIF narių skaičių. 

R. Petrukanecas atsakė, kad 2018 m. LBKIF gavo 16 tūkst. Eur dydžio paramą, kuri buvo panaudota 

irklams įsigyti; LBKIF narių skaičius 2018 m. pradžioje – 34 nariai, pabaigoje – 34 nariai.  

A. Alekrinskis atsakydamas į  A. Vietos klausimą, informavo, kad A. Vietos sporto klubas LBKIF 

paramą irklais gaus kitais metais (2020 m.). 

 

A. Alekrinskis padėkojo visiems susirinkusiems už dėmesį ir paskelbė konferencijos pabaigą. 

 

LBKIF 2018 m. eilinės ataskaitinės konferencijos pabaiga: 14:50 val. 

 

 

Pirmininkas                   Aleksandras Alekrinskis 

 

 

Sekretorė                                        Natalija Kamarauskaitė 
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