
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos revizijos 
2016 m. komisijos ataskaita 

 
Revizorius remiantis Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (toliau – LBKIF) įstatų 25 
straipsniu pateikia šia ataskaitą. Nors formaliai remiantis minėtu straipsniu iš esmės revizorius 
atsakingas tik už finansinį patikrinimą, bet vadovaujantis minimo straipsnio 3 dalies  5 punktu bus 
teikiami pastebėjimai bei siūlymai susiję ne tik su finansiniais aspektais bet ir kitais svarbiais 
LBKIF klausimais. 

Atliekant reviziją buvo laikomasi etikos reikalavimų, teisingumo bei sąžiningumo principų. Būtina 
paminėti, jog atliekant reviziją buvo laikomasi nešališkumo principo, atsižvelgiant į tai, kad 
revizijos komisijos pirmininkas yra ir sportininkas.  

Atliekant reviziją buvo siekiama surinkti kuo daugiau duomenų apie finansines operacijas bei kitą 
federacijos veiklą. Vertinant veiklą buvo stengiamasi atsižvelgti į vidaus kontrolę panaudojant 
lėšas, lėšų pagrįstumo naudojimą, kitų svarbių klausimų susijusių su federacijos veikla sprendimus. 

 

Išanalizavus finansines ataskaitas pastebėta, kad lėšos iš esmės valdomos ir tvarkomos teisingai, 
nustatyti tik nereikšmingi neatitikimai, kurie nesudaro esminės reikšmes LBKIF biudžetui.  

Iš LTOK: 47209 Eur; 
Iš KKSRF: 106680 Eur; 
Iš sporto klubų už dalyvavimą Europos, pasaulio ir Olympic hopes regatą: 15144 Eur; 
Rėmėjai skyrė paramai: 19750 Eur; 
Narių metinis mokestis ir starto mokesčiai: 1455 Eur; 
Surinkta iš Pasaulio Meistrų čempionato dalyvių: 46457 Eur; 
KKSD skirti pinigai Pasaulio Meistrų čempionatui: 17100 Eur; 
 

Konferencijos dienai LBKIF liko skolingi G. Šeškutė 375 Eur. Už pasaulio jaunių-jaunimo 
čempionatą Baltarusijoje ir Tadas Čižas už tas pačias varžybas  1500 Eur.  

LBKIF ir 2016 metais atsižvelgė į revizijos komisijos pateiktą pastabą dėl stipendijų dydžių. 2016 
m. stipendijos buvo mokamos kas mėnesį už pasiektus rezultatus, jų dydis sezono metu nekito. 
Stipendijos buvo skirtos tiek aukštų sportinių laimėjimų pasiekusiems sportininkams, tiek 
sportininkams, kuriuos buvo siekiama paskatinti.   

 

Atliekant reviziją neišvengta ir atitinkamų trūkumų, kurie šioje ataskaitoje bus pateikti ir bandoma 
siūlyti įvairius variantus kaip šias problemas išspręsti. 



•   Dėl apmokėjimo už sportininkų stovyklas: ir šiemet pasitaikė atvejų, kai už LBKIF lėšas į 
stovyklas vyko sportininkai nepasiekę pakankamai aukštų rezultatų tarptautinėje arenoje. 
LBKIF dengė dalį lėšų. Revizoriaus nuomone, tiek vykdomasis komitetas tiek generalinis 
sekretorius turėtų atidžiau vertinti tokias situacijas, ir geriau suteikti sąlygas perspektyviems 
sportininkams išvykti tobulintis. Išimtis galima, kai pagrindiniai sportininkai neturi 
“sparing” partnerių.  

•   Dėl apmokėjimo už medalius: išnagrinėjus banko išrašus pastebėta pakankamai didelė 
suma sumokėta už apdovanojimus ir medalius palyginus su kitomis išlaidomis. Revizoriaus 
nuomone, prieš perkant apdovanojimus ar kitus apdovanojimus reikalinga apklausti bent 
keletą tiekėjų, to reikalauja ir viešųjų pirkimų įstatymas.  

•   Dėl įsakymų: Rengiant įsakymus pastebėta, kad skiriamos lėšos sportininkų aprangai, 
papildams etc., bet nėra nurodoma konkreti suma konkrečiam sportininkui. Siūlytina 
rengiant įsakymus nurodyti tikslias sumas ir asmenis. 

Kai kuriuos įsakymus pasirašo prezidentas ar net viceprezidentas – kaip minėta ir pernai 
metų ataskaitoje – už sutarčių sudarymą yra atsakingas generalinis sekretorius, todėl jis ir 
turi pasirašyti LBKIF sudaromas sutartis. 

Paminėtina, kad įsakymuose rinktinės trenerius ir varžybų teisėjus skiria  generalinis 
sekretorius. Tai nėra jo funkcija, ateityje reikėtų nurodyti kieno sprendimu vadovaujantis tai 
buvo padaryta. 

•   Dėl kitų disciplinų finansavimo: Pastebėta, jog nepagrįstai daug lėšų buvo skirta kitoms 
disciplinoms (kanupolas, slalomas). Šios sporto šakos nepasiekia reikšmingų rezultatų, todėl 
patartina vadovautis lygiateisiškumo principu ir naudotis tvarka, kuri patvirtinta baidarių-
kanojų irklavime – už varžybas susimoka patys dalyviai, jei pasiekiama atitinkama vieta ar 
gaunami įskaitiniai taškai – federacija šias lėšas grąžina. Todėl bet koks išankstinis 
finansavimas laikytinas neteisingu lėšų tvarkymu ta apimtimi, kuria remiama konkreti 
disciplina. 
Taip pat nagrinėjant banko išrašus pastebėta, kad mokama už automobilio nuomą vykstant į 
varžybas. Pažymėtina, jog federacija turi automobilį ir juo turėtų naudotis pagal paskirtį, 
todėl mokėjimas už automobilio nuoma svarstytinas. 

•   Dėl aprangos varžybų metu: Neatsižvelgta ir į pernai metų pastabą dėl reprezentacinės 
aprangos varžybų metu. Ateinat atsiimti apdovanojimų privaloma sportinė apranga 
reprezentuojanti klubą, miestą ar Lietuvos Respubliką. Svarstytina klubams įvesti sankcijas 
už šio reikalavimo nevykdymą.  

•   Dėl trenerių tarybos: ir šio sezono metu pastebėta, kad trenerių taryba realiai 
nefunkcionuoja, sprendimai nėra priimami kolegialiai, nėra rengiami trenerių tarybos 
posėdžiai svarbiais klausimais, nepavyko susipažinti ir su trenerių tarybos protokolais, 
kokius klausimus jie svarstė. Neatsižvelgta į pernai metų revizijos ataskaitoje nurodytą 
siūlymą vykdomajam komitetui artimiausiame posėdyje apibrėžti funkcijų ribas ar kokius 
konkrečiai klausimus sprendžia trenerių taryba, nes įstatuose tėra nurodyta, kad trenerių 
taryba koordinuoja trenerių veiklą, tačiau nėra nurodyta nei kokia apimtimi nei kokiais 
konkrečiais klausimais. Nebuvo atsižvelgta į siūlymą ir nebuvo nustatytos konkrečios 
trenerių tarybos funkcijos, sukuriant atskiras taisykles ar reglamentą. 



 
•   Dėl rinktinės trenerių: sezono metu pastebėta, kad mokomųjų treniruočių metu kai kurie 

treneriai fiziškai nespėja skirti dėmesio visiems auklėtiniams. Klubų treneriai tiesiog 
išsiunčia auklėtinius į stovyklas nederindami, kas konkrečiu asmeniu užsiims ir kaip 
sportininkas treniruosis. Treneriai esantys stovykloje nespėdavo pilnavertiškai dirbti su 
visais sportininkais. Primygtinai siūloma išrinkti atskirus jaunių, jaunimo bei suaugusių 
rinktinių trenerius, numatyti lėšas jų dalyvavimui mokomuosiuose treniruočių stovyklose.  

 

•   Dėl atrankos į studentų varžybas: Pažymėtina, jog į studentų čempionatą nebuvo 
paskelbti kriterijai bei nebuvo vykdoma jokia atranka. Tai revizoriaus nuomone yra 
netoleruotinas dalykas, kuris menkina baidarių ir kanojų irklavimo prestižą. Siekiant 
lygiateisiškumo visų sportininkų atžvilgiu patartina kitais metais numatyti konkrečias 
varžybas bei kriterijus kada bus vykdoma atranka.  

 

 

Nepaisant išvardintų trūkumų galima pasveikinti LBKIF su sportininkų puikiais rezultatais viso 
sezono metu,  su puikiai pravestu Pasaulio veteranų čempionatu bei padidėjusį mūsų sporto 
žinomumą. 

 

 

 

Revizijos komisijos pirmininkas                                                                       Aurimas Lankas 

 


