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Posėdis įvyko 2021 m. liepos 3 d., Trakai 

Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis. 

Posėdžio sekretorius – Natalija Kamarauskaitė 

Posėdyje dalyvauja: 

Benius Jankevičius 

Egidijus Gustas; 

Kęstutis Janušauskas; 

Aurimas Lankas; 

Vytautas Vaičikonis; 

Saulius Raziūnas – svečias; 

Kazimieras Rėksnys – svečias; 

Aleksandras Sorokinas – svečias. 

 

 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 (7 LBKIF Vykdomojo komiteto nariai). 
 

  

 DARBOTVARKĖ: 

 1. Dėl naujo LBKIF autobuso naudojimo gairių.  

 2. Dėl trenerių dirbančių LBKIF 2021 m. I pusmečio ataskaitų. 

 3. Dėl 2020 m. ataskaitinės – rinkiminės konferencijos vykdymo datos. 

 4. Dėl elito komisijos pasiūlymo dėl aukšto meistriškumo sportininkų ir kitų rinktinės narių 

(trenerių) Valstybės premijų paskirstymo. 

 5. Einamieji klausimai. 

 

 1. SVARSTYTA. Dėl naujo LBKIF autobuso naudojimo gairių. 

Pranešėjas Romualdas Petrukanecas. Informavo, kad LTOK naujo autobuso įsigijimui skiria 20 

tūkst. eurų. Autobuso kaina – apie 30 tūkst. eurų. 10 tūkst. eurų turi prisidėti LBKIF. Autobuso pirkimui 

pasiūlė panaudoti iš LTOK gautas ir sukauptas lėšas bei užmkėti už autobusą iškart visą sumą, taip 

išvengiant formalumų renkantis lizingo bendrovę. 

 1.1.NUTARTRA. Vienbalsiai pritarta (7 – už) – naują LBKIF autobusą pirkti iš sukauptų lėšų 

bei apmokant visą autobuso kainą.  

 

R. Petrukanecas pabrėžė, kad naujas autobusas yra skirtas užtikrinti treniruočių procesą. V 

Vaičikonis pažymėjo, kad autobusas turi tarnauti visai LBKIF visuomenei ir pagal poreikį būti prieinamas 

visiems treneriams. 



A. Alekrinskis pažymėjo, kad turi būti patvirtinta autobuso naudojimosi tvarką. Tokią tvarką turi 

LSC. Pasiūlė pritaikyti LOSC automobilio naudojimo tvarką mūsų federacijai.  

1.2.NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (7 – už) – įsivesti ir patvirtinti LBKIF automobilio – 

autobuso naudojimo tvarką, 

 

2. SVARSTYTA. Dėl trenerių dirbančių LBKIF 2021 m.  I pusmečio ataskaitų.  

Pranešėjas: K. Rėksnys (ataskaita pridedama).  

A. Alekrinskis paklausė, kodėl C-2 1000 m 2021 m. Europos čempionate nestartavo olimpinio 

nuotolio. K. Rėksnys atsakė, kad kartu su sportininkais buvo priimtas sprendimas startuoti C-2 500 m ir 

jame siekti finalo bei aukštos vietos.  

R. Petrukanecas pažymėjo, kad jaunimo rinktinė yra gana didelė (M. Talačka, D. Pažėra, I. 

Dovidovskij, A. Golovač, I. Serafinas). Kaip būti su jais? Ar ir toliau visiems skirti mažą finansavimą, ar 

mažinti rinktinės narių skaičių taip didinant finansavimą mažesnei rinktinei ? K. Rėksnys atsakė, kad yra 

sunku spręsti, reikia galvoti.  

2.1.NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (7 – už)  - informacija išklausyta. 

 

Pranešėjas S. Sorokinas (ataskaita pridedama). 

Pažymėjo, kad yra rimta problema su R. Nekrošiumi, kuris bando diktuoti kitiems sportininkams 

bei treneriui savo taisykles ir norus.  A. Alekrinskis pasakė - jeigu treneris neranda kalbos su sportininku, 

jis turi ieškoti kito trenerio, bet trenerio nurodymus privalu vykdyti. K. Janušauskas pabrėžė, kad jeigu 

konfliktas atsirado prieš 3 metus tai reikėjo anksčiau informuoti VK, o ne laukti tiek laiko, todėl dabar 

treneris turi priimti atsakomybę už savo veiksmus.  

2.2.NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (7 – už)  - informacija išklausyta. 

 

Pranešėjas R. Petrukanecas (ataskaita pridedama). 

2.3.NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (7 – už)  - informacija išklausyta. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl 2020 m. ataskaitinės – rinkiminės konferencijos vykdymo datos. 

Pranešėjas: A. Alekrinskis.  Pristatė LBKIF slalomo ir kanupolo komiteto sprendimą: Jungtinis 

komitetas apklausė slalomo ir kanupolo klubus ir to pasekoje siūlo 2020 m. ataskaitinę – rinkiminę 

konferenciją vykdyti po varžybų sezono.  

K. Janušauskas informavo, kad LBKIF trenerių tarybos pirmininkas  apklausė sprinto klubų 

vadovus: didžioji dauguma pasisakė už 2020 m. ataskaitinės – rinkiminės konferencijos vykdymą po 

varžybų sezono arba po OŽ. 

A. Lankas pažymėjo, kad LBKIF ir taip vėluoja pravesti konferenciją, todėl siūlo nelaukti 

varžybų sezono pabaigos ir 2020 m. ataskaitinę – rinkiminę konferenciją organizuoti rugpjūčio mėnesį.  

Balsavimas: 

1 - 2020 m. ataskaitinę – rinkiminę konferenciją vykdyti 2021 m. spalio mėnesį (4 - už); 

2 - 2020 m. ataskaitinę – rinkiminę konferenciją vykdyti 2021 m. rugpjūčio mėnesį (1 – už, 2 – 

susilaikė). 

3.1.NUTARTA. 2020 m. ataskaitinę – rinkiminę konferenciją vykdyti 2021 m. spalio mėnesį. 

 

Balsavimas: 2020 m. ataskaitinę – rinkiminę konferenciją vykdyti 2021 m. spalio 2 d. (5 – už, 1 

– susilaikė, 1 – prieš). 

3.2.NUTARTA. 2020 m. ataskaitinę – rinkiminę konferenciją vykdyti 2021 m. spalio 2 d.  

 

 4. SVARSTYTA. Dėl elito komisijos pasiūlymo dėl aukšto meistriškumo sportininkų ir kitų 

rinktinės narių (trenerių) Valstybės premijų paskirstymo. 



Pranešėjas: A. Alekrinskis (pristatomas tvarkos projektas pridedamas).  

E. Gustas paklausė, kodėl nėra skiriama premijų kineziterapeutui ir medikams?  R. Petrukanecas 

atsakė, kad valstybines premijas Vyriausybė skiria tik sportininkams ir treneriams.  

 NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (7 – už) patvirtinti aukšto meistriškumo sportininkų ir kitų 

rinktinės narių (trenerių) Valstybės premijų paskirstymo tvarką. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                              Aleksandras Alekrinskis  

                

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                    Natalija Kamarauskaitė 

    


