Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos
apeliacinė komisija
Nutarimas dėl įstatų išaiškinimo
2021 m. sausio 25 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 klausimus dėl Federacijos įstatų, taisyklių, nuostatų bei
kitų Federacijos teisės norminių aktų aiškinimo,
išnagrinėjusi pareiškėjo LBKIF gen. sekretoriaus, SK Šiaurės vėjas vadovo R.
Petrukaneco 2021-01-04 prašymą (klausimą) dėl LBKIF ataskaitinės-rinkiminės konferencijos
datos 2021 m. vasario mėn., esant iki 2021-01-31 paskelbtam karantinui,
nustatė:
1. LBKIF generalinis sekretorius, tuo pačiu esantis ir LBKIF nario „Šiaurės vėjas“
vadovu, 2021-01-04 el. laišku kreipėsi į Komisiją:
„LBKIF Vykdomojo komiteto esu įpareigotas su jumis suderinti ateinančios
Ataskaitinės - Rinkiminės Konferencijos pravedimo datos.
Reaguodamas į Lietuvoje įvestą karantiną, bei tikėtiną jo pratęsimą, LBKIF VK
mano, kad iki vasario 9 d. Konferencijos pravedimas būtų neįmanomas. Manome,
kad Konferenciją turėtume rengti vasario pabaigoje (vasario 27 d.). Tikimės, kad iki
šios datos situacija Lietuvoje stabilizuosis.
Prašau LBKIF Apeliacinės komisijos duoti sutikimą vykdyti Konferenciją vasario 27
dieną.“
2. Komisijos pirmininkas 2021-01-07 pranešė pareiškėjui, kad „LBKIF įstatuose
nurodytoje Apeliacinės komisijos kompetencijoje nenumatytas sutikimų davimas,
todėl, atsižvelgus į prašymo esmę ir argumentus, šis prašymas nagrinėtinas kaip
federacijos nario klausimas dėl federacijos įstatų aiškinimo 2021 m. ataskaitinėsrinkiminės konferencijos datos aspektu (esant iki 2021-01-31 paskelbtam karantinui)
(įstatų 24 str 3 d. 2 p.). Jeigu Jūsų klausimas turėtų būti suformuluotas kitaip, tai
prašome artimiausiu metu pateikti komisijai atitinkamai (pagal Jūsų nuožiūrą)
suformuluotą klausimą ar kitokį prašymą. Jeigu iki 2021-01-12 komisijai nepateiksite
kitaip suformuluoto klausimo ar kitokio prašymo, tai prašymą nagrinėsime kaip
aukščiau apibūdintą klausimą“.
3. Pareiškėjas iki 2021-01-12 nepateikė Komisijai kitaip suformuluoto klausimo ar
kitokio prašymo, tai pareiškėjo prašymas nagrinėtas kaip aukščiau esančiame šio
nutarimo 2 punkte nurodytas klausimas.
4. LR Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1226 dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo reglamentuoja karantino ribojimus Lietuvoje.
Minėto nutarimo Nr.1226 2.2.8 punkte nustatyta:
"Draudžiami visi viešose vietose, atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami
komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės,
festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje
vietoje iš anksto nustatytu laiku, išskyrus:
2.2.8.1. aukšto meistriškumo sporto varžybas, kai jos vyksta be žiūrovų ir
užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo
nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės
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sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos
priemonėmis sąlygos;
2.2.8.2. laidotuves, kai jose dalyvauja ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos ir
(ar) namų ūkio narius ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis."
5. Esant minėtiems apribojimams akivaizdu, jog konferencija iki 2021-01-31, t.y. iki
paskelbto karantino pabaigos, vykti negali. Pažymėtina, kad karantino trukmės
nustatymas neįeina į Komisijos kompetenciją, todėl šiuo aspektu Komisija negali
pasisakyti (įstatų 24 str.).
6. Pažymėtina, kad svarstant federacijos narių nuotolinį dalyvavimą konferencijoje,
kuri vyktų karantino, ribojančio tokius renginius, metu, būtina atsižvelgti į tai, kad
konferencija yra ataskaitinė-rinkiminė, todėl pagrįstai galima tikėtis, jog, kaip įprasta
federacijos praktikoje, rinkimai turėtų vykti slaptai. Tokiam balsavimui pagal įstatų
15 str. 5 d. užtenka 1/10 narių balsų, t.y. paprastai tokia dauguma būna surenkama.
Be to, šiuo metu nėra teisės normų reglamentuojančių slaptą balsavimą nuotoliniu
būdu asociacijos konferencijoje.
7. Taip pat pažymėtina, kad remiantis protingumo principu galima išvada, kad
konferencijos nesušaukimas įstatuose nustatytu terminu, kurį Komisija nurodė 202009-17 nutarime dėl įstatų išaiškinimo, t.y. iki 2021-02-09, gali būti pagrįstas LR
Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226, kuriuo paskelbto karantino
ribojimai iki 2021-01-31 draudžia tokius renginius kaip, kad numatoma sušaukti
LBKIF konferencija.
Komisija, remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Federacijos įstatų 24
str. 3 d. 2 p., vienbalsiai nutarė:
1. Pagal įstatų 12 str. 2 d. konferenciją šaukiantis organas (VK), remiantis
protingumo principu, turi atsižvelgti į konferencijos sušaukimo metu
galiojančius LR teisės aktus (karantino ribojimus), kurie draudžia tokių
susibūrimų kaip konferencija rengimą.
2. Pažymėti, kad tikėtinos karantino ribojimų sušvelninimo datos numatymas
neįeina į Komisijos kompetenciją.
3. Šį nutarimą el. paštu išsiųsti pareiškėjui ir Federacijai (paskelbimui LBKIF
tinklapyje).
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