Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos
apeliacinė komisija
Nutarimas dėl įstatų išaiškinimo
2020 m. rugsėjo 17 d.
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos apeliacinė komisija (toliau tekste –
Komisija),
vadovaudamasi Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (toliau tekste –
LBKIF arba Federacija) įstatų 24 straipsnio 3 dalies 2 punktu, nustatančiu, kad Komisija
nagrinėja nagrinėja Federacijos narių skundus, apeliacijas ir klausimus dėl Federacijos įstatų,
taisyklių, nuostatų bei kitų Federacijos teisės norminių aktų aiškinimo,
išnagrinėjusi pareiškėjo LBKIF gen. sekretoriaus R. Petrukaneco 2020-09-03 prašymą
(klausimą) dėl federacijos įstatais reglamentuojamos ataskaitinės-rinkiminės konferencijos
datos,
nustatė:
1. LBKIF generalinis sekretorius, tuo pačiu esantis ir LBKIF nario „Šiaurės vėjas“
vadovu, prašo išreikšti nuomonę dėl būsimos LBKIF ataskaitinės rinkiminės konferencijos
datos ir nurodo, kad: „Pagal LBKIF Įstatus Ataskaitinė rinkiminė Konferencija turi vykti
pasibaigus finansiniams metams, bet ne vėliau kaip 6 mėnesiams po Olimpinių žaidynių. Šiais
metais Olimpinių žaidynių nebuvo, todėl iškilo klausimas dėl Konferencijos datos.
Planuojama, kad Konferencija galėtų būti rengiama 2020 metų sausio pabaigoje - vasario
pradžioje. Ar mano nurodyta data nesukeltų teisinių ginčų tarp Federacijos narių ir ar tokia
data būtų teisėta?
2. LBKIF įstatų 11 str. „Eilinė ir neeilinė konferencija“ 1 ir 3 dalys nustato:
„1. Eilinė konferencija turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų
pabaigos.
3. Konferencija, kurios metu eilinei kadencijai šiuose įstatuose nustatytai kadencijai renkami
(skiriami) Federacijos organai, turi būti sušaukta olimpiniais vasaros žaidynių metais po
olimpinių žaidynių, arba poolimpiniais (vasaros žaidynių) metais, bet ne vėliau nei šeši
mėnesiai nuo atitinkamų olimpinių žaidynių pabaigos. Sprendimą dėl šioje dalyje numatytos
konferencijos rengimo datos priima Vykdomasis komitetas.“
3. LBKIF įstatų 8 str. „Konferencija“ 1 d. nustato:
„1. Konferencijos kompetencijai priklauso:
...
3) ketverių metų kadencijai rinkti ir atšaukti Prezidentą, ketverių metų kadencijai Prezidento
teikimu skirti pirmąjį Viceprezidentą ir atšaukti pirmąjį Viceprezidentą;
4) kiekvienai valdymo organų kadencijai nustatyti Viceprezidentų skaičių, ketverių metų
kadencijai rinkti Viceprezidentą (-us) (išskyrus pirmąjį viceprezidentą) ir atšaukti
Viceprezidentą (-us):
5) ketverių metų kadencijai rinkti Vykdomojo komiteto narius, kurie nėra Vykdomojo komiteto
nariai pagal pareigas, ir atšaukti Vykdomojo komiteto narius, kurie nėra nariai pagal
pareigas;
6) ketverių metų kadencijai rinkti ir atšaukti Trenerių tarybos pirmininką ir Teisėjų tarybos
pirmininką;
...
8) ketverių metų kadencijai rinkti ir atšaukti Apeliacinę komisiją ar Apeliacinės komisijos
narius;
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9) ketverių metų kadencijai rinkti Generalinį sekretorių ir atšaukti Generalinį sekretorių;
10) ketverių metų kadencijai rinkti ir atšaukti Revizorių;
... .“
4. LBKIF įstatų 19 str. 5 d. pirmame sakinyje nustatyta:
„5. Vykdomasis komitetas savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki
bus išrinktas naujas Vykdomasis komitetas, bet ne ilgiau kaip iki Vykdomojo komiteto
kadencijos pabaigos metais vyksiančios eilinės Konferencijos.“
5. Iš 2016 m. gruodžio 9 d. Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos
ataskaitinės rinkiminės konferencijos protokolo matyti, kad esami Federacijos organai
ketveriems metams išrinkti 2016-12-09 ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijos, kurioje buvo
tvirtintos ir ataskaitos už 2016 m., todėl 4 metų kadencijos terminas sueis 2020-12-09.
6. Visuotinai žinoma, kad 2020 m. Tokijo olimpiada turėjo pasibaigti 2020-08-09, bet
dėl pandemijos neįvyko ir buvo nukelta į 2021 metus. Pagal įstatų 11 str. 3 d. konferencija turi
įvykti ne vėliau 6 mėn. nuo atitinkamos olimpiados pabaigos, t.y. iki 2021-02-09, jei laikyti,
kad Tokijo olimpiada turėjo baigtis 2020-08-09.
7. Iš įstatų 19 str. 5 d. galima daryti išvadą, kad VK kadencija gali teisėtai tęstis iki VK
kadencijos pabaigos metais vyksiančios eilinės konferencijos. Pagal įstatų 11 str.1 d. eilinė
konferencija turi įvykti per 4 mėn. nuo finans. metų pabaigos, t.y. iki 2021-04-30.
8. Kadangi 2016-12-09 įvykusi ataskaitinė-rinkiminė konferencija buvo sušaukta ir
įvyko nepasibaigus finansiniams metams (2016 metams), o pagal įstatų 11 str. 1 d. tokia
konferencija turėjo įvykti 2017 m. pradžioje, tai darytina išvada, kad 2016-12-09 išrinktų
LBKIF organų kadencijos pabaigos metais laikytini 2021 metai ir jų kadencija gali tęstis iki
2021 m. eilinės konferencijos. Pagal įstatų 11 str. 1 d. bei 3 d. federacijos eilinė konferencija
po einamųjų finansinių metų pabaigos turi įvykti iki 2021-02-09. Tokiu būdu LBKIF eilinė
konferencija, kurioje eilinei kadencijai būtų renkami federacijos organai turėtų įvykti po 202012-31, bet ne vėliau 2021-02-09.
9. Pažymėtina, kad nėra pagrindo skaičiuoti organų kadencijos terminą nuo Tokijo
olimpiados naujosios datos, t.y. nuo 2021-08-08, nes tokiu atveju organų kadencija tęstusi virš
5 metų kas prieštarautų įstatų 8 straipsnio nuostatoms. Taip pat pažymėtina, kad šaukti
ataskaitinę-rinkiminę konferenciją 2020 metais (prieš ar po 2020-12-09) nėra pagrindo, nes dar
bus nepasibaigę finansiniai metai ir negalės būti pateikta tinkama finansinė atskaitomybė bei
veiklos ataskaita už 2020 metus.
Komisija, remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Federacijos įstatų 24
str. 3 d. 2 p., vienbalsiai nutarė:
1. Išaiškinti, kad pagal Federacijos įstatų 11 str. 1 d. bei 3 d. nuostatas
Federacijos eilinė konferencija, kurioje eilinei kadencijai būtų renkami
Federacijos organai, po einamųjų finansinių metų (2020 m.) pabaigos turi
įvykti iki 2021-02-09.
2. Šį nutarimą el. paštu išsiųsti pareiškėjui ir Federacijai (paskelbimui LBKIF
tinklapyje).

Komisijos pirmininkas
Nariai
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