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Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos 

apeliacinė komisija 

 

Sprendimas dėl Dalios Vaičikonienės pateikto skundo dėl Etikos ir drausmės 

komisijos 2022-10-25 priimto sprendimo jos atžvilgiu   

 

2022 m. gruodžio 15 d. 

  

          Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (toliau tekste Federacija arba LBKIF) 

Apeliacinė komisija (toliau tekste – Komisija), sudaryta iš Nijolės Goštautaitės Midttun (komisijos 

pirmininkė), Edvino Ramanausko (narys) ir Tado Čižo (narys), rašytinio proceso tvarka  išnagrinėjusi 

Dalios Vaičikonienės 2022-11-16 pateiktą skundą ir prašymą „panaikinti skundžiamą sprendimą ir 

pripažinti, kad Apeliantė Etikos kodekso nepažeidė“, 

 

vadovaudamasi  LBKIF įstatais ir Komisijos veiklos nuostatais bei baidarių ir kanojų irklavimo sporto 

interesais, 

susipažinusi su apeliantės Dalios Vaičikonienės 2022-11-18 priimtu nagrinėti skundu ir jo priedais, 

LBKIF Etikos ir drausmės komisijos (EDK) 2022-10-25 priimtu sprendimu, EDK bylos medžiaga   ir 

EDK posėdžių protokolais (pateiktais 2022-12-14 elektroniniu paštu),  

aptarusi ir patvirtinusi kiekvieno Komisijos nario nešališkumą svarstomo klausimo atžvilgiu,   

laikydamasi  objektyvumo, nešališkumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų,  

nustatė šias aplinkybes: 

1. Kad priimant ir formuluojant sprendimą Apeliantės atžvilgiu EDK protokoluose: 

1.1. nėra galimo EDK narių  interesų konflikto ir nešališkumo aptarimo, vertinimo ir 

patvirtinimo; 

1.2. nėra sportininko su kuriuo buvo galimai netinkamai elgiamasi skundo, paaiškinimų 

ir informacijos apie įvykį; 

1.3. yra prieštaringi liudininkų parodymai, dėl kurių neatliktas išsamus tyrimas; 

1.4. sprendimas grindžiamas komisijos nariams perpasakotų faktų interpretacija ir 

nuomone (pvz. neturime pagrindo netikėti, net jeigu [...] nebuvo, psichologinis 

smurtas buvo); 

1.5. nėra motyvų kodėl pasirinktas konkretus pažeidimo straipsnis, jis neatitinka 

liudininkų parodymų; 

1.6. nėra jokių motyvų ir argumentų dėl sankcijų pasirinkimo ir tikslų; 

2. Apeliantė skunde pateikė informaciją (susirašinėjimo medžiagą) apie procedūrų pažeidimus jos 

atžvilgiu, nes:  

2.1. nebuvo sudarytos sąlygos pateikti paaiškinimą posėdžių metu, atsakyti į liudininkų 

parodymus; 

2.2. ji nebuvo informuota apie vykstančius posėdžius; 

2.3. negavo visos bylos prieš ją medžiagos; 
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2.4. negavo posėdžių protokolų.  

2.5. nebuvo į bylos medžiagą įtraukti kitų organizacijų priimti Apeliantei palankūs 

sprendimai ir įvykio vertinimai.  

 

įvertinę šias aplinkybes konstatuoja, kad: 

1. EDK sprendimas priimtas be tinkamo pagrindimo, pažeidžiant objektyvumo ir nešališkumo, 

betarpiškumo ir nekaltumo principus, todėl naikintinas;  

2. Komisija nevertina prieš apeliantę pateikto skundo pagrįstumo ir galimo etikos pažeidimo, nes 

tai neatitinka Komisijos veiklos nuostatų ir tikslų; 

3. Sprendimus dėl Federacijos įstatuose arba nuostatuose renkamų mokesčių ir jų gražinimo,  

priima LBKIF Vykdomasis komitetas ir / arba konferencija. 

remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Komisijos veiklos nuostatų 4 str., balsuodami 2022-12-

15 d. nuotoliniame posėdyje vienbalsiai (3 balsai „už“) priima sprendimą: 

 

1. Panaikinti 2022-10-25 priimtą EDK sprendimą ir Dalios Vaičikonienės 2022-11-16  apeliacinį skundą 

patenkinti ta apimtimi, kurią leidžia Komisijos nuostatai: panaikinamas EDK sprendimas dėl etikos 

pažeidimo ir paskirta sankcija; 

2. Rekomenduoti:  

3.1. EDK nariams deklaruoti, pagrįsti ir protokoluoti nešališkumą prieš  priimant bet kokius sprendimus 

susijusius su asmenimis, dėl kurių gali kilti interesų konfliktų; 

3.2 LBKIF Vykdomąjam komitetui sudaryti darbo grupę, kuri tobulintų Etikos ir drausmės kodeksą, 

siekiant sudaryti sąlygas objektyviau pasirinkti veiksmingas ir adekvačias sankcijas esant etikos ir 

drausmės pažeidimams; 

3.3 Federacijai tobulinti procedūras apsaugančias nepilnamečius sportininkus nuo visų formų smurto;  

3.4 Federacijai mokyti trenerius apie tai, kaip užtikrinti sportininkams saugias ir sveikatai palankias 

treniruočių ir varžybų sąlygas.   

4. Šį sprendimą el. paštu išsiųsti pareiškėjui, Etikos ir drausmės komisijos pirmininkei ir LBKIF 

prezidentui ir Vykdomojo komiteto pirmininkui.   

   

  

  

Nijolė Goštautaitė Midttun Apeliacinės komisijos pirmininkė 

Tadas Čižas Apeliacinės komisijos narys  

Edvinas Ramanauskas Apeliacinės komisijos narys 

Savo sprendimą visi komisijos nariai patvirtino elektroninėmis ryšio priemonėmis. Sprendimas surašytas 

2022-12-16 


