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Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija, 

kodas 191684452, buveinė - Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6 

 
Federacijos nariams (el. paštu pagal sąrašą) 

 

Pranešimas 

2022-11-21 

 

Pranešame, kad Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (toliau – Federacija) Vykdomojo 

komiteto iniciatyva ir 2022 m. lapkričio 21 d. sprendimu, 2022 m. gruodžio 14 d. 19:00 val., Darbo g. 8, 

„Brača – sport“ įmonės patalpos, Kaunas, šaukiama neeilinė Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo 

federacijos  konferencija. 

 

Dalyvių registracija 18:30 – 18:55 val., konferencijos pradžia 19:00 val. (posėdžių salėje). 

 

Konferencijos darbotvarkė: 

1. Federacijos prezidento įžanginis žodis. 

2. Procedūriniai klausimai: 

2.1. Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus rinkimai ir tvirtinimas.  

2.2. Konferencijos inspektoriaus rinkimai ir tvirtinimas, konferencijos inspektoriaus 

pranešimas. 

        2.3. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas. 

2.4. Konferencijos darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas . 

3. LBKIF  Įstatų  19 straipsnio 1 punkto papildymas, pridedama prie pranešimo (pranešėjas R. 

Petrukanecas). Keitimai pridedami. 

4. LBKIF  Įstatų  19 straipsnio 5 punkto papildymas, pridedama prie pranešimo (pranešėjas R. 

Petrukanecas). Keitimai pridedami. 

5. LBKIF  Įstatų  21 straipsnio 2 punkto papildymas, pridedama prie pranešimo (pranešėjas R. 

Petrukanecas). Keitimai pridedami. 

6. LBKIF  Įstatų  22 straipsnio 3 punkto papildymas, pridedama prie pranešimo (pranešėjas R. 

Petrukanecas). Keitimai pridedami. 

7. Einamieji klausimai.  

Konferencijos darbo reglamentas: 

Pranešėjams iki 10 min., klausimai pranešėjui - iki 5 min. 

 

Remiantis LBKIF Įstatų 9 straipsnio 3 punktu Narys turi teisę balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo 

biuletenį. Biuletenis pridedamas prie laiško. Balsavimo taisyklės pridedamos. 

 

Generalinis sekretorius                                                                      Romualdas Petrukanecas
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Pridedama 

 

19 straipsnio 1 punktas. (esama redakcija) 

 

1. Vykdomąjį komitetą sudaro 9 nariai. Pagal pareigas į Vykdomojo komiteto sudėtį įeina Prezidentas, 

Generalinis sekretorius, Trenerių tarybos pirmininkas, Teisėjų tarybos pirmininkas, pirmasis 

Viceprezidentas. Vieną Vykdomojo komiteto narį Konferencija renka iš atskirų BKI disciplinų 

(kanupolo, slalomo, drakonų irklavimo ir kitų) atstovų pasiūlytų kandidatų. 3 (tris) Vykdomojo 

komiteto narius ketveriems metams renka Konferencija. Federacijos Vykdomojo komiteto narys gali 

būti išrinktas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės.  
 
Nauja redakcija: 

 

Vykdomąjį komitetą sudaro 9 nariai. Pagal pareigas į Vykdomojo komiteto sudėtį įeina Prezidentas, 

Generalinis sekretorius, Trenerių tarybos pirmininkas, Teisėjų tarybos pirmininkas, pirmasis 

Viceprezidentas. Vieną Vykdomojo komiteto narį Konferencija renka iš atskirų BKI disciplinų 

(kanupolo, slalomo, drakonų irklavimo ir kitų) atstovų pasiūlytų kandidatų. 3 (tris) Vykdomojo 

komiteto narius ketveriems metams renka Konferencija. Federacijos Vykdomojo komiteto narys (tas 

pats asmuo) gali būti išrinktas ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas po 4 (keturis) metus iš eilės su 4 

(keturių) metų pertrauka šioms kadencijoms pasibaigus. 

 

 
 
19 straipsnio 5 punktas. (esama redakcija) 

  

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. Vykdomojo komiteto narys gali būt renkamas ne daugiau kaip 2 

(dvejoms) kadencijoms iš eilės. 

  

Nauja redakcija: 

  

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. Vykdomojo komiteto narys (tas pats asmuo) gali būt renkamas ne 

daugiau kaip 2 (dvejoms) kadencijoms po 4 (keturis) metus iš eilės su 4 (keturių) metų pertrauka 

šioms kadencijoms pasibaigus. 

 
 
21 straipsnio 2 punktas. (esama redakcija) 
  

2. Prezidento kadencijų skaičius negali būti daugiau nei 2 (dvi) kadencijos iš eilės.  
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Nauja redakcija: 
  
2.  Prezidento (to pačio asmens) kadencijų skaičius negali būti daugiau nei 2 (dvi) kadencijos po 4 

(keturis) metus iš eilės su 4 (keturių) metų pertrauka šioms kadencijoms pasibaigus.  
  
  
22 straipsnio 3 punktas. (esama redakcija) 
  
3.   Generalinis sekretorius organizuoja kasdieninę Federacijos veiklą, priima į darbą ir atleidžia 

darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Generalinis 

sekretorius gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 (dviems) kadencijoms iš eilės. 
  
Nauja redakcija: 
  
3.  Generalinis sekretorius organizuoja kasdieninę Federacijos veiklą, priima į darbą ir atleidžia 

darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Generalinis 

sekretorius (tas pats asmuo) gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 (dviems) kadencijoms po 4 (keturis) 

metus iš eilės su 4 (keturių) metų pertrauka šioms kadencijoms pasibaigus. 
  
 

Balsavimo bendruoju balsavimo raštu biuleteniu taisyklės: 

1. Savo valią Nario Vadovas išreiškia pažymėdamas varnelę prie balsavimo stulpelio siūlomo 

varianto: UŽ, PRIEŠ ar SUSILAIKAU.  

2. Nario Vadovas  pasirašytą, antspauduotą ir nuskanuotą biuletenį turi iki Neeilinės 

konferencijos pradžios (2022.12.14. 19 val.) nusiųsti LBKIF el. Pašto adresu: 

info@canoe.lt 
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