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Posėdis įvyko 2014 m. rugsėjo 6 d. 13.00 val.,  Finišo bokšto posėdžių salėje. 

Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis. 

Posėdžio sekretorius – Natalija Kamarauskaitė. 

Posėdyje dalyvauja: 

Romualdas Petrukanecas; 

Egidijus Balčiūnas; 

Darius Čereška; 

Egidijus Gustas; 

Vytautas Vaičikonis; 

Kviestiniai asmenys: 

Saulius Svaldenis. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos slalomo komiteto tvirtinimo. 

2. Dėl Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos rinktinių nuvykimo į varžybas. 

3. Dėl Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos ataskaitinės konferencijos datos 

tvirtinimo. 

4. Dėl Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos nario mokesčio mokėjimo. 

5. Dėl naujų narių priėmimo į Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federaciją. 

6. Einamieji klausimai. 

  

1. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos slalomo komiteto 

tvirtinimo. 

Pranešėjas A. Alekrinskis. Informavo, kad gautas laiškas iš Rasos Kudabienės su prašymu atidėti 

klausimo svarstymą iki jos grįžimo iš tarptautinių varžybų. Taip pat informavo, kad atsižvelgiant į 

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos 2014-02-25 vykdomojo komiteto posėdžio Nr. 2014/1 

protokolą, Slalomo komiteto pirmininkas E. Karevičius pasiūlė kandidatus į Slalomo komitetą. 

S. Svaldenis patikslino, kad atsižvelgiant į Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos 

(toliau – LBKIF) įstatų 20 strp. 5 dalį klausimas negali būti svarstomas.  

Balsavimas: Siūloma elektroninėje erdvėje iškelti klausimą dėl slalomo komiteto narių 

vykdomajam komitetui, sprendimus atsiųsti elektroniniu paštu iki 2014 m. rugsėjo 16 d. 12.00 val. Taip 

pat paminėti Slalomo komiteto pirmininko siūlomą Slalomo komiteto narių sąrašą: 

1. Povilas Atmanavičius (Alytus); 

2. Saulius Mažeikis (Vilnius); 

3. Virgaudas Puodžiukas (Vilnius); 

4. Egidijus Radavičius (Kaunas). 

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (6 – už). 



            

 

2. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos rinktinių nuvykimo į 

varžybas. 

Pranešėjas A. Alekrinskis. Informavo, kad šio metu slalomo trenerė R. Kudabienė su savo 

sportininkais išvyko dalyvauti tarptautiniuose varžybose. Sportininkai atstovauja Lietuvai, nors jie nėra 

stipriausieji šalyje. Komandą nebuvo derinama su Kanupolo komiteto pirmininku ir kitais treneriais.  

E. Gustas paminėjo, kad formuojant komandą turi būti atsižvelgta į patvirtintus rinktinės 

atrankos kriterijus. 

Balsavimas: Formuojant komandą konkretiems varžyboms ir sprendžiant kitus klausimus susiję 

su komandos formavimu slalomo ir kanupolo komitetų pirmininkas, atstovaujantis komiteto narių 

bendrą nuomonę, pateikia LBKIF vykdomajam komitetui komandos sąrašą tvirtinti. 

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (už – 6). 

  

3. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos ataskaitinės 

konferencijos datos tvirtinimo. 

Pranešėjas A. Alekriskis.  

Pasisakė E. Balčiūnas, V. Vaičikonis,, R. Petrukanecas.  

V. Vaičikonis pasiūlė vykdyti išankstinė registracija į seminarą. 

Balsavimas: Siūloma LBKIF 2014 m. ataskaitinė konferencija rengti š. m. lapkričio 14 d. antros 

dienos pusėje (penktadienis) ir lapkričio 15 d. organizuoti seminarą LBKIF treneriams. Seminaro temos, 

laikas ir registracijos detalės bus patikslinti vėliau. 

 NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (už – 6). 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos nario mokesčio 

mokėjimo. 

Pranešėjas A.Alekrinskis.  

S. Svaldenis priminė, kad atsižvelgiant į LBKIF nuostatų 6 str. 2 dalį „Vykdomojo komiteto 

sprendimu nario mokesčio nesumokėjusio nario narystė Federacijoje gali būti laikinai sustabdyta arba 

narys šiuose įstatuose nustatyta tvarka gali būti pašalintas iš Federacijos“. 

Balsavimas: Siūloma kitame Vykdomojo komiteto posėdyje (bet ne vėliau kaip iki 2014 m. 

ataskaitinės konferencijos pradžios) Federacijos nariams laiku nesusimokėjusiems 2014 m. nario 

mokesčio neleisti balsuoti posėdžiuose.  

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (6 – už). 

 

5. SVARSTYTA. Dėl naujų narių priėmimo į Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federaciją. 

Pranešėjas A. Alekrinskis.  

Balsavimas: Oficialiame LBKIF tinklapyje paskelbti informaciją dėl naujų narių priėmimo į 

LBKIF. Taip pat informuoti, kad prašymus ir steigimo dokumentų kopijas reikia pateikti el. paštu 

(info@canoe.lt) iki š.m. lapkričio 1 d. 12.00 val.  

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (6 – už). 

 

6. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. Dėl LBKIF klausimų pateikimo Kūno kultūros ir sporto 

departamento prie LRV diskusijai dėl Sporto plėtros Lietuvoje. 

Pranešėjas E. Balčiūnas. Siūlo pritarti tokių problemų svarstymui: 

1. dėl olimpinės pamainos sportininkų grupės didinimo ir finansavimo; 

2. dėl komandų apgyvendinimo varžybų metu Trakų irklavimo bazės viešbutyje; 

3. dėl premijų skyrimo Pasaulio jaunimo čempionams. 

mailto:info@canoe.lt


Pasisakė: E. Gustas, A. Alekrinskis, R. Petrukanecas. 

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (6 – už). 

 

7. SVARSTYTA.  Einamieji klausimai. Dėl galimybių Lietuvos organizuoti ir vykdyti pasaulio 

senjorų čempionatą 

Pranešėjas S. Svaldenis. 

Balsavimas: Siūloma pritarti, kad LBKIF norėtų organizuoti 2017 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. 

pasaulio senjorų čempionatą. 

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (6 – už). 

 

8. SVARSTYTA.  Einamieji klausimai. Dėl LBKI atstovų dalyvavimo tarptautiniame kongrese, 

kuris vyks š.m. spalio d. Ispanijoje. 

Pranešėjas R. Petrukanecas.  

Balsavimas: Siūloma pritarti keturių LBKIF atstovų kelionei į kongresą (R. Petrukanecas, V. 

Vaičikonis, E. Gustas, A. Alekrinskis) ir lėktuvo bilietų įsigijimui (4 x 1400 Lt). 

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (6 – už). 

 

9. SVARSTYTA.  Einamieji klausimai. Dėl LBKIF pagalbos Šiaulių ir Panevėžio sporto 

gimnazijoms įsigyti baidarių ir kanojų irklavimo inventorių. 

Pranešėjas: R. Petrukanecas. 

Pasisakė: E. Gustas, A. Alekrinskis. 

Balsavimas: Siūloma LBKIF patikslinti poreikį, įsigyti naują sporto inventorių ir panaudos 

sutarties pagrindais leisto jo naudotis Šiaulių ir Panevėžio sporto gimnazijoms. 

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (6 – už). 

 

10. SVARSTYTA.  Einamieji klausimai. Dėl LBKI atstovo spaudai ir M. Marcinkevičiūtės 

pasiūlymo dėl bendradarbiavimo. 

Pranešėjas: R. Petrukanecas. 

Balsavimas: Siūloma pritarti užklausti M. Marcinkevičiūtės dėl bendradarbiavimo sąlygų. Taip 

pat ieškoti kitų LBKIF galimų atstovų spaudai. 

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (6 – už). 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                              Aleksandras Alekrinskis  

                

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                    Natalija Kamarauskaitė 


