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Posėdis įvyko 2022 m. sausio 25 d. 19.00 val., „Brača – sport“ gamykloje. 

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; 

Vytautas Vaičikonis (Zoom); 

Arūnas Tomkevičius. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Sprinto kalendoriaus, varžybų nuostatų, atrankos taisyklių tvirtinimas (pranešėjai V. Vaičikonis, 

M. Menkevičius); 

2.     Trenerių tarybos sudarytų perspektyvinių ir jaunių rinktinių sportininkų   sąrašo, vyksiančio į 

MTS Turkijoje tvirtinimas (pranešėjas V. Vaičikonis); 

3. Trenerių tarybos darbo reglamento tvirtinimas (pranešėjas V. Vaičikonis); 

4. Teisėjų tarybos darbo reglamento tvirtinimas (pranešėjas M. Menkevičius); 

5. Elito komisijos darbo reglamento tvirtinimas (pranešėjas E. Balčiūnas); 

6. Jungtinio Slalomo - Kanupolo komiteto darbo reglamento tvirtinimas (pranešėjas E. Karevičius); 

 7.  Slalomo kalendoriaus, varžybų nuostatų, atrankos taisyklių tvirtinimas (pranešėjas E. 

Karevičius); 

8.  Kanupolo kalendoriaus, varžybų nuostatų, atrankos taisyklių tvirtinimas (pranešėjas E. 

Karevičius); 

9.  Elito komisijos projektas dėl trenerių atlyginimų ir skatinimo bei sportininkų maistpinigių 

dydžių 2022 metams tvirtinimas (pranešėjas E. Balčiūnas); 

10. Einamieji klausimai 

 

 

Posėdžio pradžia 19.00  

 

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 9 nariai.  

Prieš prasidedant posėdžiui Kitų Disciplinų atstovas VK E. Karevičius informavo, kad 

Jungtinis komitetas dar neparengė iš jų reikalautų dokumentų, todėl prašo ir darbotvarkės išbraukti 

6, 7 ir 8 klausimus. Bendru sutarimu nutarta, kad minėti klausimai šiame posėdyje nebus svarstomi, 

šių dokumentų tvirtinimas atidedamas iki jų parengimo.  

 

1. SVARSTYTA. Sprinto kalendoriaus, varžybų nuostatų, atrankos taisyklių tvirtinimas. 

(Pranešėjai V. Vaičikonis, M. Menkevičius) 

 

Sprinto kalendorius, pranešėjas V. Vaičikonis: visos varžybų datos suderintos,  

Balsavimas: 9 – už. 

NUTARTA. Patvirtinti 2022 m. Sprinto varžybų kalendorių.`  

 

Sprinto varžybų nuostatai. Pranešėjas M. Menkevičius: nuostatai parengti remiantis praėjusių metų 

patirtimi. R. Petrukanecas: pateiktame projekte ne visose varžybose įtrauktos naujos olimpinės 

rungtys: K-2 ir C-2 500, jas reikia įtraukti. M. Menkevičius – pakoreguosime. Taip pat liko pabaigti 

naujai organizuojamų Nacionalinių varžybų jaunučiams – vaikams Visagine ir Plungėje pavadinimus 

ir nuostatus. Šių varžybų datos suderintos ir įkeltos į kalendorių, minėtų varžybų nuostatus 

papildysime ir įkelsime į bendrą. 

 

Balsavimas: 9 – už. 

NUTARTA. Patvirtinti 2022 m. Sprinto varžybų nuostatus, artimiausiu metu papildant juos jaunučių 

varžybų nuostatais. 

 

 Atranka į Lietuvos rinktines, pranešėjas V. Vaičikonis: atrankos taisyklės sukurtos, išskyrus 

atranką į Olympic hopes regatą, nes dar nėra oficialaus varžybų biuletenio, jį paskelbus bus sukurtos 

taisyklės į šias varžybas – preliminari atrankos data yra nustatyta.  

A.Alekrinskis – atrankos taisyklės turi būti visiems vienodos – kas laimi Lietuvos čempionate, tas ir 

vyksta į čempionatus. Visoms rungtims taisyklės turi būti vienodos ir aiškios. Pastaruosius tris metus 

būtent tokia atranka ir buvo. Todėl siūlau atsisakyti vykdyti papildomą atranką į baidarės keturvietės 

vyrų „įgulą“, t.y. išbraukti iš Trenerių tarybos atrankos projekte esanti 2 punktą.  

 

Balsavimas: 5 – už, 1 – susilaikė, 1 – prieš.  

R. Petrukanecas ir A. Lankas nusišalino. 

NUTARTA. Išbraukti iš Trenerių tarybos atrankos pasiūlymo išbraukti 2 punktą.  

 

E. Balčiūnas – esant didelei konkurencijai, Pasaulio čempionatui vykstant kitame kontinente 

(Kanadoje), atsižvelgiant į praėjusių metų pasaulio čempionato patirtį, bei siekiant, kad sportininkai 



koncentruotai rengtųsi čempionatui, siūlau, kad Pasaulio čempionate sportininkai startuotų tik vienoje 

olimpinėje rungtyje, tačiau esant galimybei galėtų startuoti ir papildomoje neolimpinėje rungtyje, jei 

laimi nacionalinę atranką.  

           Balsavimas: 5 – už, 2 – susilaikė. 

R. Petrukanecas ir A. Lankas nusišalino. 

          NUTARTA. Pasaulio čempionate Kanadoje sportininkai gali startuoti tik vienoje olimpinėje 

rungtyje, paliekant galimybę startuoti neolimpinėje rungtyje jeigu laimi nacionalinę atranką.  

 

A. Alekrinskis siūlau balsuoti už visą  Atrankos paketą su priimtais papildymais. 

 

Balsavimas: 7 – už, 2 – susilaikė. 

NUTARTA. Patvirtinti 2022 m. Sprinto atrankos taisykles. 

 

2. SVARSTYTA. Trenerių tarybos sudarytų perspektyvinių ir jaunių rinktinių sportininkų   

sąrašo, vyksiančio į MTS Turkijoje tvirtinimas (pranešėjas V. Vaičikonis); 

 

Trenerių taryba sudarė Lietuvos perspektyvinės rinktinės kandidatų sąrašą, tai sportininkai 

kurie vasario mėnesį vyks į treniruočių stovyklą Turkijoje. 

R. Petrukanecas: kokiu pagrindu buvo formuojamas sąrašas? Gavau trenerio V. Suchorukovo 

prašymą leisti jam rinktinės sudėtyje vykti į šią stovyklą, taip pat treneris siūlė įtraukti į sąrašą 

ir kanojininką A. Jančiukovičių. Taip pat informuoju, kad sąraše esantis V. Buglak baigė 

sportininko karjerą (informavo sportininko treneris Vl. Suchorukov). 

V. Vaičikonis: rinktinės sąrašo formavimo principai – tai 17 ir 18 metų amžiaus sportininkai, 

kurie praėjusiais metais pasiekė geriausius rezultatus tarp savo bendraamžių bei yra realūs 

pretendentai startuoti 2022 metų Europos ir pasaulio jaunių čempionatuose. Šiuos 

sportininkus galėtume vadinti Lietuvos jaunių rinktine, kuri ruošiasi sezono pagrindinėms 

varžyboms. Taip pat yra ir du sportininkai jaunimo amžiaus: T. Jusevičius ir G. Čerepokaitė, 

šiuo metu jie yra geriausi Lietuvoje tarp baidarininkų ir kanojininkių. Jie taip pat ruoštųsi 

Europos ir pasaulio jaunimo čempionatui.  

Dėl A. Jančiukovičiaus – jis yra suaugusiųjų amžiaus, todėl į šį sąrašą jo netraukėme. Dėl V. 

Suchorukovo vykimo: Trenerių taryba 5:0 nubalsavo, kad su kanojininkais vyks treneriai P. 

Gadeikis ir E. Gelčinskas. Viso į treniruočių stovyklą Turkijoje siūlome komandiruoti 4 

trenerius P. Gadeikį, E. Gelčinską, O. Manomaitį ir V. Vaičikonį. Kiekvienam iš jų 

priskyrėme sportininkus už kuriuos jie bus atsakingi. 

 

Balsavimas. 9 – už. 

NUTARTA. Patvirtinti Trenerių tarybos Lietuvos perspektyvinės rinktinės sąrašą, kurio 

dalyviai vyks į treniruočių stovyklą Turkijoje. 

 



 

 

 

 

3. SVARSTYTA. Trenerių tarybos darbo reglamento tvirtinimas (pranešėjas V. Vaičikonis); 

 

V. Vaičikonis: Trenerių tarybos darbo reglamentas parengtas, siūlau jį patvirtinti. 

A. Alekrinskis: parengtame  reglamente yra vietų neatitinkančių LBKIF Įstatams, 

diskutuotinu punktų, kurie keltų nereikalingu diskusijų. Remdamasis savo ilgamete Trenerių 

tarybos pirmininko patirtimi, parengiau alternatyvų Trenerių tarybos darbo reglamentą, jis 

paruoštas pastaruosius 5 metus naudotu „senuoju“ reglamento pagrindu. Jame pataisiau kelius 

neaktualius punktus. Siūlau priimti mano siūlomą reglamentą. 

 

Balsavimas dėl V. Vaičikonio Trenerių tarybos reglamento. 

Balsavimas. 5 – prieš, 3 -susilaikė, 1 – už. 

 

Balsavimas dėl  A. Alekrinskio – Alternatyvaus – Trenerių tarybos darbo reglamento. 

Balsavimas. 6 – už, 2 – susilaikė, 1 – prieš. 

 

Balsavimas dėl galutinio A. Alekrinskio  - Alternatyvaus – Trenerių tarybos darbo reglamento 

patvirtinimo.  

Balsavimas. 6 – už, 2 – susilaikė, 1 – prieš. 

NUTARTA. Patvirtintas A. Alekrinskio Trenerių tarybos darbo reglamentas. 

 

4. SVARSTYTA. Teisėjų tarybos darbo reglamento tvirtinimas (pranešėjas M. Menkevičius); 

 

Balsavimas. 9 – už. 

NUTARTA. Teisėjų tarybos darbo reglamentui pritarta. 

 

5. SVARSTYTA. „Elito komisijos“ darbo reglamento tvirtinimas (pranešėjas E. Balčiūna); 

 

Balsavimas. 8 – už, 1 – susilaikė. 

NUTARTA. „Elito komisijos“ darbo reglamentui pritarta. 

 

6. – 7. – 8. Klausimai nesvarstyti. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      9.  SVARSTYTA. Elito komisijos projektas dėl trenerių atlyginimų ir skatinimo bei sportininkų 

maistpinigių dydžių 2022 metams tvirtinimas (pranešėjas E. Balčiūnas); 

 

      Maistpinigių sportininkams dydžiai 2022 metams: 

 

 

Varžybos, vieta, terminas Eur/d Eur/d 

OŽ PČ EČ   

1(4metai)   40  

2(4)   38  

3(4) 1(4)  37  

4(4) 2(3) 1(3) 35  

5(4) 3(3) 2(3) 34  

6(4) 4(3) 3 30  

7(4) 5(3) 4 29  

8(4) 6(3) 5 28  

9(4) 7(3) 6 27  

10(4) 8(3) 7 26  

11 -D(4) 9(3) 8 25  

 10 9 24  

 11 10 21  

 12-16 11 20  

     

PJmČ EJmČ PnČ EnČ  

1    24 Eur 

2 1   22 

3 2 1  20 

4 3 2 1 18 

5 4 3 2 17 

6 5 4 3 16 

7 6 5 4 14 

8 7 6 5 13 

9 8 7 6 12 

 9 8 7 11 

  9 8 10 

   9 9 

    Iki8 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Trenerių atlyginimo bei skatinimo skaičiavimo metodika 2022 metams 

 
 

 Priedai 

OŽ PČ EČ 

EŽ 

PJmČ EJmČ PJnČ EJnČ Bazinis 

atlyginimas. 

Atlyginimo ir 

rezultato 

galiojimo laikas 

*Koeficient

as už 

pasiektą 

rezultatą 

**Eurai už pasiektą 

rezultatą, 

skaičiuojami 

kiekvieną mėnesį 

1       3000 4 metai 2 60  

2-3 1      2800 4 metai 2 56  

4-5 2-3 1-2     2600 3 metai 2 52  

6-9 4-5 3-4     2500 2 metai 1 25 

D 6-9 5-7     2400 1 metai 1 24 

 10-12 8-10 1    2300 1 metai 1 23 

   2-3 1 1  1900 1 metai 1 19 

   4-5 2-3 2-3 1-3 1300 1 metai   

Grupėje turi būti 2 sportininkai: 

 13-16 11-12     1900 1 metai 1 19 

Olimpinė pamaina 

   6-7 4-5   1200  

8 mėnesiai 

9600 Eur 

per metus 

 

   8-9 6-7 4-5  1100  

7 mėnesiai 

7700 Eur 

per metus 

    8-9 6-7 4-5 1000  

6 mėnesiai 

6000 Eur 

per metus 

     8-9 6-7 1000  

5 mėnesiai 

5000 Eur 

per metus 

      8-9 1000  

3 mėnesiai 

3000 Eur 

per metus 

          

 

Balsavimas dėl sportininkų maistpinigių dydžių. 

Balsavimas. 7 – už, 1 – susilaikė, A. Lankas nusišalino. 

NUTARTA. Patvirtinti sportininkų maistpinigių dydžius. 

 

Balsavimas dėl trenerių atlyginimo bei skatinimo skaičiavimo metodikos. 

Balsavimas. 8 – už, R. Petrukanecas nusišalino. 

NUTARTA. Patvirtinta trenerių atlyginimo bei skatinimo metodika. 

 

 

 



 

 

 

 

10. Einamieji klausimai: 

 

Dėl Gimnazijoms skirtų federacijos pinigų skyrimo paskirstymo metodikos (pranešėjas R. 

Petrukanecas). 

2022 metais skirsime piniginių lėšų Panevėžio ir Šiaulių gimnazijų sportininkų rengimui. Siūlau 

numatomą skirti federacijos pinigų sumą lygiomis dalimis padalinti kiekvienam gimnazijos 

sportininkui.  

Balsavimas. 8- už, 1 – susilaikė. 

NUTARTA. 2022 m. Federacijos gimnazijoms skirtą piniginių lėšų sumą paskirstyti  kiekvienam 

gimnazijos sportininkui lygiomis dalimis. 

 

Dėl eilinės 2021 m. Konferencijos datos (pranešėjas R. Petrukanecas). 

Turime nustatyti artėjančios Konferencijos preliminarią datą.  

NUTARTA. Bendru  nutarimu nuspręsta preliminariai Konferenciją vykdyti balandžio 2 dieną. 

 

Dėl Auditoriaus rekomendacijų sprendžiant Lietuvos Respublikos asociacijos įstatymo 12 straipsnio  

2 dalies 17 punkto nuostatų įgyvendinio (pranešėjas R. Petrukanecas) 

R. Petrukanecas – tai paskutinė  rekomendacija, kuria turi įvykdyti federacija nurodžius auditoriui.  

NUTARTA. Bendru nutarimu nutarta įpareigoti R. Petrukanecą ir A. Lanką parengti sprendimą 

vykdant rekomendacijos įgyvendinimą. 

 

Dėl LBKIF varžybų internetiniu transliacijų (pranešėjas R. Petrukanecas). 

 

Įprastai internetinės varžybu transliacijos metu transliuojame 200 metrų distancijos finalus. 

Keičiantis olimpiniems nuotoliams aktualesni tampa 500 metrų nuotoliai. Turime pasirinkti, jei 

pirksime transliuotojų paslaugas, ar likti prie 200 metrų ar “persikelti” į 500 m nuotolį. 

Problematika filmuojant 500 m nuotolį: kameros “kokybiškai” filmuotų tik paskutinius 250 metrų, 

galimi filmavimo dronai, tačiau pradėjus lyti jie negalėtų skaidyti. Taip pat 500 m nuotolyje yra 

mažesnė konkurencija, varžybų dalyviai būtų išsibarste, nesijaustų kovos. Pliusai: startuotų 

pagrindiniai Lietuvos rinktinės nariai. 200 metrų minusai: neolimpinė distancija. Pliusai: atkakli 

kova, kokybiškesnė filmavimo kokybė, startuotų pagrindiniai Lietuvos rinktinės nariai. Turime 

rinktis: olimpinis nuotolis, bet su maža konkurencija, ar neolimpinis nuotolis, tačiau didesnė 

konkurencija ir atkaklesnė kova.  

NUTARTA. Bendru nutarimu nuspręsta palikti transliacijai 200 metrų nuotolį.  

 

Posėdžio pabaiga 21:30 

Posėdžio sekretorius                                                                                             Romualdas Petrukanecas 

 


