
LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA 
kodas 191684452, buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6 

 

                        VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 2022/9 
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Posėdis įvyko 2022 m. gruodžio 17 d. 9.00 val., „Zoom“ platformoje 

Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis. 

Posėdžio sekretorius – Romualdas Petrukanecas. 

Posėdyje dalyvauja Vykdomojo komiteto nariai:  

Eidris Karevičius; 

Aurimas Lankas; 

Darius Čereška; 

Romualdas Petrukanecas; 

Aleksandras Alekrinskis; 

Egidijus Balčiūnas; 

Arūnas Tomkevičius; 

Vytautas Vaičikonis; 

 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1)  Preliminarus 2023 m. LBKI Biudžetas  - tvirtinimas 
2) 2023 m. Lietuvos rinktinių formavimo kriterijai - tvirtinimas 
  
Posėdžio pradžia 9.00 

 

Aleksandras Alekrinskis informavo, kad pagal Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo 

federacijos (toliau – LBKIF) įstatų 20 straipsnio 5 dalį Vykdomasis komitetas gali priimti sprendimus 

ir jo posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau    kaip pusė Vykdomojo komiteto 

narių. Kvorumas yra, dalyvauja 8 nariai.  

 

1. SVARSTYTA. Preliminarus 2023 m. LBKIF Biudžetas  (pranešėjas R. Petrukanecas) 

ŠMSM reikalauja, kad teikiant 2023 metų Aukšto Meistriškumo Sporto Programą, reikia pateikti ir 

preliminarų metinį biudžetą reikalingą vykdyti šią programą. Deja, šiuo metu federacija nežino nei 

kiek pinigų bus jai skirta, nei kada pinigai pasieks federaciją. Todėl išanalizavus ŠMSM kriterijus 

pinigams gauti, prognozuoju, kad finansavimas gali padidėti. Todėl šiame preliminariame biudžete 

sumos priemonėms yra aukštesnės nei ankstesniais metais. Š.m. gruodžio 5 dieną jums siunčiau 

preliminarų 2023 m. biudžetą, gruodžio 7 d. po naujai atsiųstų ŠMSM kriterijų paskelbimo 

„padidinau“ biudžetą – iki šios dienos pasėdžio jokių pastabų dėl atskirų eilučių ar renginių pastabų 



negavau. Gavus tikslią ŠMSM skiriamų pinigų sumą 2023 metams, surengsime VK posėdį, kuriame 

galutinai suformuosime LBKIF biudžetą. 

 

Aurimas Lankas: kadangi didžioji VK narių dalis (5 nariai: R. Petrukanecas, E. Balčiūnas, A. Lankas, 

V. Vaičikonis, E. Karevičius) gali turėti finansinę naudą iš 2023 m. biudžeto - privalo nusišalinti. 

Tokiu atveju VK balsavime dalyvaus mažiaus nei pusė VK narių – sprendimas tokių atveju 

neįmanomas, todėl  siūlau balsuoti dėl nenusišalinimo sprendžiant šį klausimą dėl preliminaraus 2023 

m. biudžeto. 

 

Balsavimas: pritarta A. Lanko pasiūlymui dėl nenusišalinimo bendru nutarimu. 

 

Balsavimas: dėl preliminaraus 2023 m. LBKIF Biudžeto. 

 

Balsavimas: 8 – už. 

NUTARTA. Patvirtinti preliminarų 2023 m. LBKIF Biudžetą. 

 

 

2. SVARSTYTA. 2023 m. Lietuvos rinktinių formavimo kriterijai. (Pristato R. Petrukanecas) 

 

LBKIF Elito komisija sukūrė 2023 m. visų amžiaus grupių (jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų) 

Lietuvos rinktinių formavimo kriterijus.  

 

Balsavimas: 8 už. 

NUTARTA. Pritarti 2023 m. visų amžiaus grupių Lietuvos rinktinių formavimo kriterijams.   

 

 

 

Posėdžio pabaiga 10:15 

Posėdžio sekretorius                                                                                             Romualdas Petrukanecas 

 


