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LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJOS
SLALOMO KOMITETO
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (toliau tekste ši
federacija – Federacija) slalomo komiteto (toliau tekste šis komitetas – Komitetas) formavimą, teises ir
pareigas, uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir atskaitomybę.
2. Komitetas yra pagal Federacijos įstatus sudarytas Federacijos organas, Lietuvos Respublikoje
organizuojantis baidarių ir kanojų irklavimo disciplinos - slalomo veiklą.
3. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Federacijos įstatais,
Federacijos konferencijos bei vykdomojo komiteto sprendimais, Tarptautinės baidarių ir kanojų
federacijos (toliau tekste ši federacija - ICF) ir Europos baidarių ir kanojų asociacijos (toliau tekste ši
asociacija - ECA) slalomo sporto varžybų taisyklėmis, kitais teisės aktais ir dokumentais,
reglamentuojančiais baidarių ir kanojų irklavimo slalomo sportą (toliau tekste šis sportas – Slalomas) bei
šiais nuostatais. Esant prieštaravimų tarp Federacijos konferencijos, Federacijos vykdomojo komiteto,
Prezidento ar Generalinio sekretoriaus pagal kompetenciją priimtų sprendimų ar kitų dokumentų bei
Komiteto priimtų sprendimų ar kitų dokumentų, galioja Federacijos konferencijos, Federacijos
vykdomojo komiteto, Prezidento ar Generalinio sekretoriaus pagal kompetenciją priimtas sprendimas ar
kitas dokumentas. Pirmiau išvardintas sprendimas turi aukštesnę galią lyginant su sekančiais.
II. SLALOMO KOMITETO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
4. Komitetas:
4.1. svarsto ir ruošia Lietuvos Slalomo veiklos strategiją, rengia ilgalaikę Slalomo plėtros Lietuvoje
programą ir pagal savo kompetenciją prisideda prie jos įgyvendinimo;
4.2. užtikrina, kad Federacijos konferencijos ir Federacijos vykdomojo komiteto (toliau tekste šis
komitetas - Vykdomasis komitetas) sprendimai, susiję su Slalomu, būtų įgyvendinti;
4.3. Teikia su Lietuvos Slalomu susijusių dokumentų ir sprendimų projektus Vykdomajam komitetui
tvirtinimui;
4.4. Rengia Komiteto metinius darbo planus;
4.5. Rengia Federacijos organizuojamų Slalomo varžybų nuostatų projektus ir teikia juos Vykdomajam
komitetui tvirtinimui;
4.6. Užtikrina Federacijos organizuojamų Slalomo varžybų priežiūrą;
4.7. Rengia atrankos į nacionalines Slalomo rinktines taisyklių projektus ir teikia juos Vykdomajam
komitetui tvirtinimui;
4.8. Sudaro nacionalinių Slalomo rinktinių sudėčių, jų trenerių ir komandų vadovų sąrašus;
4.9. Ruošia nacionalinių Slalomo rinktinių pasirengimo programas ir planus;
4.10. Teikia Vykdomajam komitetui pasiūlymus dėl Slalomo sporto bazių kūrimo ir vystymo;
4.11. Rengia Lietuvos Slalomo varžybų metinių kalendorių projektus ir juos teikia Vykdomajam komitetui
tvirtinimui;
4.12. Rengia Lietuvos Slalomo metinio biudžeto projektą ir teikia Vykdomajam komitetui tvirtinimui;
4.13. Sprendžia Slalomo sportininkų, trenerių, teisėjų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo klausimus;

4.14. Sprendžia visus su Komiteto ir Slalomo simbolikos patvirtinimu ir jos naudojimu susijusius
klausimus;
4.15. Sprendžia klausimus dėl dalyvavimo ECA ir ICF projektuose, susijusiuose su Slalomu;
4.16. Sistemina ir kaupia Slalomo Lietuvoje istorinę medžiagą;
4.17. Sprendžia visus kitus su Slalomu susijusius klausimus, kurie nėra kitų Federacijos organų
kompetencijoje, ir esant reikalui teikia juos svarstyti atitinkamam kompetentingam Federacijos organui
(Federacijos konferencijai ar Vykdomajam komitetui, Prezidentui, Generaliniam sekretoriui).
III. KOMITETO TEISĖS IR PAREIGOS
5. Komitetas turi teisę:
5.1. gauti reikalingą informaciją iš Vykdomojo komiteto ar Generalinio sekretoriaus;
5.2. pagal kompetenciją dalyvauti susitikimuose, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose Slalomo
klausimais;
5.3. siūlyti Vykdomajam komitetui įtraukti į Federacijos konferencijos ar Vykdomojo komiteto posėdžio
darbotvarkę Komiteto siūlomus klausimus;
5.4. savarankiškai spręsti tikslinės paramos, gautos iš Slalomo rėmėjų ir skirtos Komiteto uždavinių
vykdymui, panaudojimo klausimus;
5.5. Komitetas gali turėti ir kitas Federacijos įstatuose ar kituose Federacijos dokumentuose numatytas
teises.
IV. KOMITETO SUDĖTIS IR SUDARYMO TVARKA
6. Komiteto sudėtį (narių skaičių) Vykdomojo komiteto kadencijos laikotarpiui nustato Vykdomasis
komitetas. Jeigu nenustatyta kitaip, kadencijos Komiteto narių skaičius: 5 (penki). Komiteto pirmininkas
yra Komiteto narys pagal pareigas. Komiteto pirmininkas ir likę Komiteto nariai renkami vasaros
olimpinių žaidynių ciklo laikotarpiui (4 (ketveriems) metams), bet ne ilgiau kaip iki Vykdomojo komiteto
kadencijos pabaigos. Komiteto nario kadencijų skaičius neribojamas.
7. Komitetui vadovauja Komiteto pirmininkas.
8. Komitetas renkamas Komiteto rinkiminiame susirinkime (toliau tekste šis susirinkimas – Rinkiminis
susirinkimas). Rinkiminis susirinkimas šaukiamas besibaigiant einamajai Komiteto kadencijai prieš
Vykdomojo komiteto kadencijos pabaigos metais vyksiančią Federacijos ataskaitinę-rinkiminę
konferenciją. Rinkiminį susirinkimą šaukia einamosios kadencijos Komiteto pirmininkas. Jei Komiteto
pirmininkas nepriėmė sprendimo nustatytu terminu sušaukti Rinkiminį susirinkimą, tai Rinkiminis
susirinkimas šaukiamas Vykdomojo komiteto sprendimu.
9. Jeigu atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų Komiteto pirmininkas ar pavieniai Komiteto nariai, tai
turi būti sušauktas neeilinis Rinkiminis susirinkimas. Neeilinis Rinkiminis susirinkimas taip pat turi būti
sušauktas, jeigu ne mažiau kaip 2/3 Federacijos narių, pagal šių nuostatų 12 punktą turėjusių teisę
balsuoti Rinkiminiame susirinkime, pareikalauja spręsti Komiteto pirmininko ar pavienių Komiteto narių
atšaukimo klausimą. Tokiu atveju neeiliniame Rinkiminiame susirinkime turi būti sprendžiamas
atitinkamo nario atšaukimo klausimas ir renkamas naujas narys į atsilaisvinusią nario vietą.
10. Neeilinį Rinkiminį susirinkimą per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo tos dienos, kai paaiškėjo šiuose
nuostatuose numatytas pagrindas jį sušaukti, turi sušaukti einamosios kadencijos Komiteto pirmininkas.
Jeigu Komiteto pirmininkas nepriėmė sprendimo nustatytu terminu sušaukti neeilinį Rinkiminį
susirinkimą, neeilinis Rinkiminis susirinkimas šaukiamas Vykdomojo komiteto sprendimu. Neeilinio
Rinkiminio susirinkimo sušaukimui, kvorumui, balsavimui ir kitoms procedūroms taikomos šių nuostatų
taisyklės dėl Rinkiminio susirinkimo, jeigu šiuose nuostatuose dėl neeilinio Rinkiminio susirinkimo
nenustatyta kitaip.
11. Pranešimas apie Rinkiminio susirinkimo sušaukimą turi būti išsiųstas elektroniniu paštu visiems
balsavimo teisę Rinkiminiame susirinkime turintiems Federacijos nariams ne vėliau kaip likus 14
(keturiolika) dienų iki Rinkiminio susirinkimo dienos.
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12. Rinkiminiame susirinkime balsavimo teisę turi kiekvienas Federacijos narys, aktyviai dalyvavęs
Lietuvos Slalomo veikloje ne mažiau nei trejus metus (gali būti ir nepaeiliui) per praėjusį paskutinį
ketverių metų vasaros olimpinių žaidynių ciklo laikotarpį, t.y. Federacijos nario atstovai dalyvavo ne
mažiau kaip dvejose Federacijos rengiamose Slalomo varžybose per sezoną (vienos iš jų – privalomai
Lietuvos čempionatas). Narių, turinčių teisę balsuoti Rinkiminiame susirinkime, sąrašą (toliau tekste šis
sąrašas – Narių sąrašas) ne mažiau kaip vienas mėnuo iki numatomos Rinkiminio susirinkimo dienos turi
patvirtinti einamosios kadencijos Komiteto pirmininkas. Jei Komiteto pirmininkas nustatytu terminu
nepatvirtino narių sąrašo, tai Narių sąrašą tvirtina Vykdomasis komitetas.
13. Rinkiminis susirinkimas laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja Federacijos nariai, Rinkiminiame
susirinkime turintys daugiau negu 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso
susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, Rinkiminis susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas
pakartotinis Rinkiminis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio Rinkiminio
susirinkimo darbotvarkę. Pakartotinis Rinkiminis susirinkimas laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja
Federacijos nariai, Rinkiminiame susirinkime turintys daugiau negu 1/3 visų balsų.
14. Rinkiminiame susirinkime pirmiau renkamas Komiteto pirmininkas, o po Komiteto pirmininko
rinkimų renkami likę Komiteto nariai. Rinkiminiame susirinkime balsuojama atvirai, nebent Rinkiminiame
susirinkime dalyvaujančių Federacijos narių balsų dauguma būtų nuspręsta balsuoti slaptai.
15. Renkant Komiteto pirmininką kiekvienas balsavimo teisę Rinkiminiame susirinkime turintis
Federacijos narys turi vieną balsą. Komiteto pirmininku laikomas išrinktas kandidatas, kuris surinko ne
mažiau nei 1/2 Rinkiminiame susirinkime dalyvaujančių Federacijos narių balsų. Jeigu nei vienas
kandidatas nesurenka šiame nuostatų punkte numatytos daugumos, tai Komiteto pirmininkas renkamas
pakartotiniame Rinkiminiame susirinkime. Jeigu komiteto pirmininkas neišrenkamas ir pakartotiniame
Rinkiminiame susirinkime, tai Komiteto pirmininką iš dviejų daugiausia balsų Rinkiminiame susirinkime
surinkusių kandidatų renka Vykdomasis komitetas. Jeigu daugiausiai balsų (po vienodą skaičių balsų)
surinko daugiau nei du kandidatai, tai Vykdomasis komitetas Komiteto pirmininką renka iš visų
kandidatų surinkusių daugiausiai balsų (po vienodą skaičių balsų). Jeigu rinkimuose į Komiteto
pirmininko pareigas kandidatuoja tik vienas kandidatas, tai jam nesurinkus šiame nuostatų punkte
numatytos daugumos Vykdomasis komitetas turi teisę Komiteto pirmininką rinkti iš vieno kandidato
arba priimti sprendimą nustatyti pakartotinių Komiteto pirmininko rinkimų datą.
16. Renkant Komiteto narius, išskyrus Komiteto pirmininką, kiekvienas balsavimo teisę Rinkiminiame
susirinkime turintis Federacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus renkamų Komiteto narių skaičiui.
Šiuos balsus dalyvis paskirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų
surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų yra daugiau nei laisvų vietų Komitete,
rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas dalyvis gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų
skaičių surinkusių kandidatų.
17. Jeigu Rinkiminiame susirinkime išrenkami ne visi Komiteto nariai, bet išrenkama daugiau kaip 1/2
numatyto Komiteto narių skaičiaus, tai Komitetas laikomas sudarytu ir gali dirbti nepilnos sudėties iki
bus išrinkti likę Komiteto nariai. Dėl papildomo Komiteto Rinkiminio susirinkimo sušaukimo sprendžia
Komitetas kartu su Federacijos nariais, turinčiais balsavimo teisę. Jeigu Rinkiminiame susirinkime
Komitetas nebuvo sudarytas arba nebuvo išrinktas Komiteto pirmininkas, tai einamosios kadencijos
Komiteto pirmininkas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų turi sušaukti pakartotinį Rinkiminį
susirinkimą.
18. Komiteto narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus.
19. Komiteto nariai, vienerius metus iš eilės nedalyvaujantys Komiteto posėdžiuose praranda Komiteto
nario įgaliojimus ir į tokio nario vietą turi būti renkamas naujas Komiteto narys.
20. Komiteto nariai Komiteto sprendimu pasiskirsto pareigomis.
V. KOMITETO PIRMININKO TEISĖS IR PAREIGOS
21. Komiteto pirmininkas:
21.1. Organizuoja Komiteto darbą ir vadovauja Komitetui;
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21.2. Pasirašo sutartis su nacionalinių Slalomo rinktinių nariais, treneriais ir komandų vadovais dėl
atstovavimo nacionalinėms rinktinėms;
21.3. Kasmet rengia Komiteto veiklos ir finansinę ataskaitą ir teikia Vykdomajam komitetui;
21.4. Atstovauja Komitetą Vykdomojo komiteto posėdyje;
21.5. Siūlo Vykdomajam komitetui sušaukti posėdį Komitetui rūpimais klausimais;
21.6. Vykdo ir kitas Vykdomojo komiteto pavestas funkcijas;
21.7. Šaukia Komiteto posėdžius ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinį ketvirtį ne varžybų sezono
metu, varžybų sezono metu - pagal poreikį.
VI. KOMITETO NARYS
22. Komiteto nario turi teisę:
22.1. Teikti pasiūlymus dėl Komiteto posėdžio darbotvarkės bei teikti Komiteto sprendimų projektus;
22.2. Pasisakyti kiekvienu Komiteto svarstomu klausimu;
22.3. Iš anksto raštu balsuoti Komiteto darbotvarkėje numatytais klausimais.
23. Komiteto narys netenka savo įgaliojimų, kai Komiteto narys atsistatydina, tampa neveiksniu arba
kitais šiuose nuostatuose numatytais atvejais.
VII. KOMITETO POSĖDŽIAI, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
24. Komiteto posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip kartą per kalendorinių metų ketvirtį.
25. Posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Komiteto pirmininkas. Komiteto pirmininko raštišku
pavedimu, jam nesant, Komiteto posėdžiui gali pirmininkauti Komiteto pirmininko nurodytas Komiteto
narys.
26. Komiteto posėdis turi būti sušauktas, jeigu to pareikalauja bent du Komiteto nariai. Jeigu Komiteto
pirmininkas per vieną mėnesį nesušaukia Komiteto posėdžio, tai Komiteto nariai - Komiteto posėdžio
sušaukimo iniciatoriai įgyja teisę kreiptis į Vykdomąjį komitetą dėl Komiteto posėdžio sušaukimo.
Išnagrinėjęs Komiteto narių prašymą dėl Komiteto posėdžio sušaukimo Vykdomasis komitetas turi teisę
priimti sprendimą sušaukti Komiteto posėdį ir paskirti Komiteto narį atsakingą už Komiteto posėdžio
sušaukimą bei pirmininkaujantį Komiteto posėdyje.
27. Apie šaukiamą Komiteto posėdį Komiteto pirmininkas turi elektroniniu paštu pranešti Komiteto
nariams ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Pranešime Komiteto pirmininkas turi nurodyti
posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkę, posėdžio sušaukimo iniciatorių. Prie pranešimo turi būti pridedami
posėdyje numatomų priimti sprendimų projektai, kuriuos parengia Komiteto pirmininkas ar kiti Komiteto
nariai.
28. Kiekvienas Komiteto narys turi teisę ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki posėdžio dienos pateikti
Komiteto pirmininkui siūlymą papildyti Komiteto posėdžio darbotvarkę. Kartu su siūlymu turi būti
pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl
kiekvieno siūlomo Komiteto posėdžio darbotvarkės klausimo. Komiteto pirmininkas privalo apie gautą
siūlymą nedelsiant el. paštu informuoti Komiteto narius ir posėdžio pradžioje pateikti gautą siūlymą
balsavimui. Komiteto sprendimu gautu siūlymu papildoma Komiteto posėdžio darbotvarkė.
29. Komiteto pirmininkas į posėdį gali kviestis kitų Federacijos komitetų narius, Federacijos narius bei
kitus asmenis. Komiteto nariams sutikus, posėdyje gali dalyvauti žiniasklaidos atstovai.
30. Komitetas iš dalyvaujančių narių posėdžiui išrenka sekretorių.
31. Komitetas gali priimti sprendimus ir jo posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau
kaip pusė Komiteto narių. Iš anksto (raštu ar el. paštu) balsavę Komiteto nariai laikomi dalyvavusiais
posėdyje. Komiteto sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.
32. Komiteto nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, paprastai apie tai iš anksto informuoja Komiteto
pirmininką tiesiogiai (raštu ar el. paštu). Posėdžio pirmininkas gautą nedalyvaujančio Komiteto nario
valią, pateiktą raštu ar el. paštu, paskelbia posėdžio metu.
33. Komiteto sprendimai priimami balsuojant. Balsavimą skelbia posėdžio pirmininkas. Balsavimo metu
kiekvienas Komiteto narys turi vieną balsą.
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34. Komiteto sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Balsams „už“ ir
„prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Komiteto posėdžio pirmininko balsas.
35. Sprendimai dėl Federacijos vykdomų Slalomo varžybų nuostatų projektų, atrankos į nacionalines
Slalomo rinktines taisyklių projektų ir Slalomo varžybų metinių kalendorių projektų patvirtinimo ir jų
pateikimo Vykdomajam komitetui tvirtinimui priimami ne mažesne kaip 2/3 visų Komiteto posėdyje
dalyvaujančių Komiteto narių balsų (įskaitant ir raštu pateiktus balsus). Jeigu kuriuo nors iš šiame punkte
nurodytų klausimų nesurenkama reikalinga balsų dauguma, tai tas klausimas pakartotinai turi būti
svarstomas kitame Komiteto posėdyje ir pakartotiniame svarstyme Komiteto sprendimas tuo klausimu
priimamas šių nuostatų 34 punkte numatyta tvarka.
36. Posėdžius protokoluoja Komiteto posėdžio sekretorius. Protokole nurodoma Komiteto posėdžio
data, dalyviai, svarstyti klausimai, pranešėjai bei kalbėję asmenys bei priimti sprendimai. Visi
pasisakymai protokoluojami. Protokole nurodoma, kiek balsavo „už“ ir kiek „prieš“ pasiūlytą sprendimą.
Komiteto posėdžio protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.
37. Komiteto posėdžio protokolas per 9 darbo dienas nuo posėdžio dienos turi būti pateiktas (raštu ar el.
paštu) Vykdomajam komitetui ir Federacijos nariams, dalyvaujantiems Slalomo veikloje.
38. Visus Komiteto veiklos procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti šiuose nuostatuose ar kituose
Federacijos dokumentuose, sprendžia Komitetas. Sprendimas tokiu klausimu, Komiteto posėdžio
pirmininkui ar Komiteto nariui trumpai išdėsčius motyvus, priimamas be diskusijų, paprasta balsų
dauguma.
VIII. KOMITETO FINANSAVIMAS IR VEIKLOS KONTROLĖ
39. Komiteto organizuojamus renginius pagal Federacijos patvirtintą sąmatą finansuoja Federacija.
40. Už Komiteto išleistas lėšas Komitetas atsiskaito Vykdomajam komitetui pateikiant nustatytos formos
ataskaitą.
IX. NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA
41. Komiteto nuostatus keičia Rinkiminis susirinkimas.
42. Sprendimams dėl Komiteto nuostatų pakeitimo priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Rinkiminiame
susirinkime dalyvaujančių Federacijos narių balsų.
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