
LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA 
kodas 191684452, buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6 

 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr.2017/5 

 

2017-10-24 

Vilnius 
 

  

Posėdis įvyko 2017 m. spalio 24 d. 19.00 val., Kaune, „Brača – sport“ būstinėje 

Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis. 

Posėdžio sekretorius – Romualdas Petrukanecas 

Posėdyje dalyvauja Vykdomojo komiteto nariai:  

Gintautas Brijūnas; 

Rasa Kudabienė; 

Aurimas Lankas; 

Benius Jankevičius; 

Romualdas Petrukanecas; 

Aleksandras Alekrinskis; 

Egidijus Gustas; 

Vytautas Vaičikonis 

 

Svečiai: 

LBKIF Slalomo komiteto pirmininkas E. Karevičius, LBKIF Kanupolo komiteto Pirmininkas A. 

Kmieliauskas, LBKIF Kanojų irklavimo rinktinės Vyr. treneris K. Rėksnys 

 

Pagal LBKI Federacijos 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. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Varžybų startinio mokesčio pakeitimai, naujų narių stojamojo mokesčio pakeitimai, federacijos 

narystės metinio mokesčio pakeitimai. 

2. Olimpinės rinktinės vyr. trenerių ataskaitos ir 2018 m. vizija. 

3.  Slalomo ir kanupolo sporto komitetų pirmininkų trumpos ataskaitos. 

4. Eilinės kasmetinės baidarių ir kanojų irklavimo federacijos konferencijos darbotvarkės tikslinimas ir 

tvirtinimas. 

5. Einamieji klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Varžybų startinio mokesčio pakeitimai, naujų narių stojamojo mokesčio 

pakeitimai, federacijos narystės metinio mokesčio pakeitimai . 

A. Alekrinskio ir R. Petrukaneco pranešimas: 2017 metais padidėjo ICF metinis mokestis – nuo 

500 iki 1500 eurų, ECA mokame 250 Eur, Lietuvos sporto federacijų sąjungai – 60 Eur. Lietuvoje iš 

LBKIF narių surenkame tik iki 900 Eur (30 klubų x 30 Eur metinis LBKIF nario mokestis). Remiantis 

principu, kad kiek mokame tiek atiduodame, turime kelti metinį nario mokestį. Dėl varžybų dalyvavimo 



mokesčio (1,5 Eur žmogui) – maža suma, kuri nepriverčia dalyvių laiku užmokėti mokestį, o 

organizatorius rinkti – ieškoti nesusimokėjusius sportininkus. Reikia kelti arba atsisakyti tokio 

mokesčio, arba jį pakelti ir palikti tik pagrindinėse varžybose. Dėl naujų narių stojimo mokesčio – 

dabartinis yra 30 Eurų, tai labai maža ir neteisinga suma, reikia padidinti. Diskusija. 

 

             NUTARTA. Vienbalsiai suderinta ir  pritarta Konferencijai  siūlyti du metinio nario, varžybų 

mokesčio ir stojimo mokesčio paketus: 

1 variantas: 

*60 Eur - Metinis nario mokestis 

**5 Eur varžybų mokestis (už kiekvieną dalyvį Lietuvos taurės – D. ir Z. Survutų memoriale ir Lietuvos 

čempionate) 

***400 Eur - naujo nario mokestis , stojant į Federaciją. 

  

2 variantas: 

*80 Eur - Metinis nario mokestis 

**4 Eur varžybų mokestis (už kiekvieną dalyvį Lietuvos taurės – D. ir Z. Survutų memoriale ir Lietuvos 

čempionate) 

***400 Eur - naujo nario mokestis , stojant į Federaciją. 

  

Varžybų metų (Lietuvos taurės – D. ir Z. Survutų memoriale ir Lietuvos čempionate) vyks loterija, 

kurios metu galima bus laimėti sportinės veiklos prizų. 
  

 

 2. SVARSTYTA.  Olimpinės rinktinės vyr. trenerių ataskaitos ir 2018 m. vizija. 

 

  R. Petrukanecas (vyrų sprinto rinktinės vyr. treneris). 

Nuo 2016 rudens treniruoju I. Navakauską, A. Seja, M. Maldonį, S. Maldonį, E. Ramanauską, A. Lanką. 

Po Olimpinių žaidynių buvo didelė nežinia dėl naujų Olimpinių nuotolių: kada tiksliai jie paskelbti?  

S. ir M. Maldoniai jau ruošėsi ilgesniam nuotoliui, kiti sprintui. Kovo pabaigoje patikslinus nuotolius 

(paskelbta, kad bus tvirtinama K-4 500 m rungtis), pradėjome ruoštis ir K-4 500 rungčiai. 

K-1 200 m praėjus atrankai į Europos čempionatą vyko A. Seja, užimta 7 vieta. Gana aukštas rezultatas 

jaunam sportininkui. Jis čempionato debiutantas. 

Pasaulio čempionatas – vėl atsirinko A. Seja, B finale 2 vieta, iki A finalo + 0.011 sek. Neblogai, tačiau 

planavome finalą. Praėjusių sezonų lyderis I. Navakauskas nedalyvavo čempionatuose, nepraėjo 

atrankos. Pasaulio taurės etape Belgrade – septintas. Tai aukštas rezultatas. Šioje rungtyje visada turime 

didelę konkurenciją. Be šių čempionatų A. Seja dalyvavo pasaulio jaunimo čempionate ir užėmė 2 vietą. 

K-4 500 m, rungčiai pradėta ruoštis gana vėlai, tik kovo pabaigoje, balandį dėl oro sąlygų ir komandos 

narių ligų nevyko pilnavertis pasirengimas. Gegužės mėnesį vyko komandos komplektavimas, todėl II 

pasaulio taurės etape užimta 19 vieta nerodė tikrojo K-4 veido. Europos čempionate Plovdive užimta 14 

vieta netenkino, nors pademonstruoti laikai bei nuotolio įveikimo taktika žymiai gerėjo. Per Lietuvos 

čempionatą vykusią atranką buvo atrinkta galutinė komandos sudėtis, kuri pasaulio čempionate 

kiekviename plaukime gerino Lietuvos rekordus ir finale užėmė 9 vietą. Komanda stabilizavosi, 

kiekvienas narys turi savo vietą valtyje. 

2018 m vizija: 

K-1 200 m turime du stiprius vienvietininkus, norisi juos išsaugoti, kad dirbtų kartu, per konkurenciją 

tobulėtų.  

K-4 500 m ši įgula parodė, kad jų meistriškumas labai tobulėja, visi sportininkai motyvuoti. Valtis turi 

savo veidą. Sekančiame sezone norėčiau matyti tą pačią įgulą, nekelčiau jai ar jos nariams reikalavimų iš 

naujo įrodinėti savo tinkamumą įgulai per „globalias“ atrankines varžybas. Manau, kad valtis šiam 



momentui yra „nejudinama“, ji turi 2018 m. sezone sutvirtėti ir įrodyti, kad 2017 m. pasaulio 

čempionato finalas nebuvo vienadienė sėkmė. 

Prašysiu LBKIF trenerių tarybos nariams nedaryti atrankos į šią valčių klasę nuo nulio, o leistų man kaip 

šios įgulos treneriui išbandyti vietinės reikšmės pakeitimus ar bandymus treniruočių ar varžybų metu.  

 

Kazimieras Rėksnys (Kanojų irklavimo vyr. treneris): treniravau H. Žustautą, V. Korobovą, J. 

Kuračionoką. Po 2016 m. sezono buvo labai įtempta situacija dėl nuotolio keitimo, jau nuo rudens 

ruošėmės 1000 metrų nuotoliui.  Pasibaigus atrankoms V. Korobovas iškovojo teisę startuoti C-1 1000 

m nuotolį, Iškovotas medalis Europos U23 čempionate nustebino, nors per treniruotes ar varžybas 

Vadimas gana gerai irkluodavo šį nuotolį. Europos finalas ir 8 vieta – gerai. Pasaulis - +0,4 s ekund4s 

iki finalo – apmaudu. B finale 3 vieta parodė, kad viskas vyksta teisingai ir kryptingai. 

J. Kuračionokas ruošėsi C-2 1000 m nuotoliui, jį treniravau su E. Gustu. 

 

2018 M. vizija: V. Korobovas matyt liks vienvietėje, H. Žustautą bandysime C-2 1000 m nuotolyje su 

O. Murza ar jei bus galimybės su I. Davidovskiu (perspektyvus vaikinas, nuo 2017 rugsėjo atvyko į 

Vilnių ir treniruojasi pas mane- prašyčiau galimybės įtraukti į rinktinę ir „išvežti“ į pietų stovyklas). 

Galime sudaryti dvi C-2 įgulas, tai padidintų vidinę komandos konkurenciją. Matau geras jauno 

Elektrėnų kanojininko D. Pažėros galimybes – reikia į jį atkreipti dėmėsį. 

 

E. Gustas (kanoju merginų ir C-2 1000 m treneris) 

Treniruoju R. Dagytę, O. Murzą, J. Kuračionoką. Prie komandos pilnai prisijungėme nuo kovo mėnesio 

(Su O. Murza ir J. Kuračionoku), su R. Dagyte nuo balandžio. C-2 1000 po truputį progresuoja, pasiekė 

Lietuvos rekordą 1000 m nuotolyje. Rūtos irklavimas susiderino, pagerėjo rezultatai, tai sistemingo 

darbo rezultatai. Europos U23čempionate ji 6, Pasaulio U23 – 12, Pasaulio čempionate – 13, planavau 

patekti į B finalą. 

 2018 m . vizija: išbandysim naujas C-2 1000 m įgulas, tai turėtų padidinti konkurenciją komandoje, 

mobilizuotų sportininkus, prie R. Dagytės galėtų prisijungti G. Čerepokaitė ar baidarininkė I. 

Vaitikūnaitė, G. Pališauskaitė,  taip atsirastų nauja merginų grupė – komanda. 

 

 

 NUTARTA. Vienbalsiai pritarta 2017 m. Lietuvos rinktinių vyr. trenerių ataskaitoms, S. 

Sorokinas (1000 m baidarininkų stajerių vyr. treneris) ataskaitą pateikti turi artimiausiame LBKIF VK 

posėdyje. 

 

 3. SVARSTYTA. Slalomo ir kanupolo sporto komitetų pirmininkų trumpos ataskaitos. 

 

E. Karevičius (LBKIF Slalomo komiteto pirmininkas). Padidinome varžybų skaičių iki penkių, didėja 

varžybų dalyvių skaičius. Į varžybas atvyksta sportininkai iš Baltarusijos, Latvijos. Didžiausią dėmesį 

skiriame jaunių rinktinės, nes vyresni jau nustojo tobulėti, Europos U14 varžybose pasiekiame aukštus, 

Lietuvos mastu, rezultatus. Skatiname sportininkus rinktis C-1 rungtį. Gavome naujų šalmų rinktinės 

nariams, naujus starto numerius, varžybų vartus. 

Problemos: teisėjų darbas – starto paleidimo ir fotofinišo įrangos nebuvimas, bazės klausimas: 

Grigiškėse turime tik vandenį, nėra persirengimo ar valčių laikymo patalpų. 

 

A.Kmieliauskas (LBKIF Kanupolo komiteto pirmininkas). Komunikaciaj su atskirais klubais bloga, 

vieni klubai neįsileidžia kitų į savo varžybas. Pykčiai tarp klubų. Kanupolas mėgėjiško lygio. Nėra 

suaugusių komandų.  

Tikuosi, kad klubai pradės galvoti apie ateitį ir dirbs sporto naudai. Įdėjų yra – reikia tik kompromisų. 



             NUTARTA.  Pritarta LBKIF Slalomo ir kanupolo komiteto pirmininkų ataskaitoms. 

 

 

 

 

 

             4. SVARSTYTA. Eilinės kasmetinės baidarių ir kanojų irklavimo federacijos konferencijos 

darbotvarkės tikslinimas ir tvirtinimas. 

 

      Pranešėjas A. Alekrinskis. Parengiau 2017 m. kasmetinės konferencijos darbotvarkę. Su S. 

Svaldenio pagalba suformulavome LBKIF įstatų pakeitimo redakciją. Konferencijos darbotvarkė ir 

pranešimas:  

 

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija, 

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

  

Federacijos nariams  (el. paštu pagal sąrašą) 

  

Pranešimas 

  

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

Vykdomojo komiteto iniciatyva  ir sprendimu  2017 m. lapkričio 25 d. 12:00 val.,  EUROPA 

ROYALE viešbutyje,  adresu: Miško g. 11, Kaunas  (posėdžių salėje), šaukiama eilinė Lietuvos 

baidarių ir kanojų irklavimo federacijos konferencija. 

Sprendimo dėl Federacijos įstatų projektas siunčiamas kartu su šiuo pranešimu. 

Atkreipiame Federacijos narių dėmesį į tai, kad pagal LR Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 4 dalį 

Federacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas konferencijoje tik to juridinio asmens 

darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių, todėl įgaliojime būtinai turi būti nurodyta ne tik 

atstovo vardas, pavardė, gimimo data, bet ir minėtas atstovo statusas (darbuotojas, dalyvis ar valdymo 

organo narys).  Jeigu Federacijos narį pagal nario steigimo dokumentus (įstatus ar nuostatus) 

vienasmeniškai atstovauja juridinio asmens vadovas, tai užtenka Juridinių asmenų registro išrašo, 

patvirtinančio tokią vadovo teisę. 

Pagal Federacijos įstatų 9 str. 6 dalį asmuo, dalyvaujantis Konferencijoje ir turintis teisę 

balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra narys, be šio 

dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Konferencijoje (pvz. Įgaliojimą, kurio 

pavyzdys pridedamas). 

                      Pagal Federacijos įstatų 13 str. 3 dalį Konferencijos darbotvarkė gali būti pildoma 

Generalinio sekretoriaus, taip pat narių, turinčių ne mažiau kaip 1/5 visų balsų, siūlymu. Siūlymas 

papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti 

pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl 

kiekvieno siūlomo Konferencijos darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas 

gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Konferencijos, t.y. iki lapkričio 25 d. įskaitytinai. 

Pasiūlymus siųsti Federacijai el. paštu: info@canoe.lt 

  

mailto:info@canoe.lt


  

           Dalyvių registracija 11:00 – 11:55 val., konferencijos pradžia 12:00 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.   Konferencijos darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas 

2.4.   Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas. 

3.      Federacijos prezidento 2017 metų ataskaita. Pranešėjas A. Alekrinskis 

4.      Federacijos generalinio sekretoriaus 2017 metų ataskaita.  Pranešėjas R. Petrukanecas. 

5.      Federacijos revizijos komisijos pirmininko 2017 metų ataskaita. Pranešėjas S.Raziūnas. 

6.      Pranešėjų atsakymai į klausimus, pasisakymai, diskusijos. 

7.      Federacijos įstatų pakeitimai  ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimas. Pranešėjas A. Alekrinskis 

8.      Dėl stojamojo įnašo ir metinio nario mokesčio dydžių pakeitimo bei varžybų dalyvio mokesčio 

dydyžio pakeitimo. Pranešėjai: A. Alekrinskis, R. Petrukanecas. 

9.       2018 metų  Federacijos biudžeto projekto pristatymas.  Pranešėjas R. Petrukanecas. 

 

Konferencijos darbo reglamentas: 

Pranešėjams iki 10 min., klausimai pranešėjui -  iki 2 min. 

  

Konferencijai siūlomi pasiūlymai: 

  

7 klausimas. (Priimti ir pasiūlyti Konferencijai  LBKIF Vykdomojo komiteto, 2017-10-24 d.): 

  

Įstatų pakeitimo projektas 

  

Pakeitimai ir papildymai: 

1.      Esama redakcija 



3 straipsnis. Federacijos nariai  ir narystės principai 

1. Federacijos nariais gali būti įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos sporto organizacijos ar kiti 

juridiniai asmenys, turintys teisę būti Federacijos nariais, veikiantys Lietuvos baidarių ir kanojų 

irklavimo labui, pripažįstantys šiuos įstatus ir jų besilaikantys, atitinkantys šiuose įstatuose keliamus 

reikalavimus. 

2. Asmuo, ypatingai nusipelnęs Lietuvos BKI sportui, gali būti pripažintas Federacijos garbės nariu. 

Sprendimą dėl asmens pripažinimo Federacijos garbės nariu Federacijos vykdomojo komiteto siūlymu 

priima Federacijos konferencija. Garbės nariai nemoka nei stojamojo, nei metinio mokesčio, o jų statusą 

gali nustatyti atitinkamas reglamentas. Federacijos garbės nariai neturi sprendžiamojo balso teisės, 

tačiau gali dalyvauti Federacijos konferencijoje ir vykdomojo komiteto posėdžiuose, reikšti savo 

nuomonę bei teikti pasiūlymus. 

3. Federacija sudaro sąlygas organizuojamuose renginiuose dalyvauti ir tiems asmenims, kurie nėra 

Federacijos nariai, tačiau visi Federacijos renginių dalyviai privalo laikytis varžybų taisyklių ir 

reglamentų. 

Siūloma nauja redakcija – pavadinimo papildymas ir papildymas 4 dalimi (pabrauktos naujos nuostatos): 

Straipsnio pavadinimo papildymas: 

3 straipsnis. Federacijos nariai, Federacijos nariai-kandidatai  ir narystės principai 

3 straipsnio 4 dalis 

4. Federacijos narys-kandidatas turi visas Federacijos nario teises ir pareigas, išskyrus balso teisę. 

2. Esama redakcija: 

5 straipsnis. Naujų narių priėmimo, išstojimo, narystės sustabdymo ir pašalinimo iš federacijos tvarka 

bei sąlygos 

1. Juridinis asmuo, norintis tapti Federacijos nariu, turi pateikti Federacijos vykdomajam komitetui 

rašytinį prašymą, kuriame turi būti įsipareigojimas laikytis Federacijos įstatų ir veikti Lietuvos baidarių 

ir kanojų irklavimo labui. Kartu su prašymu turi būti pateiktos juridinio asmens steigimo dokumentų 

(įstatų, nuostatų ir pan.) bei išrašo iš Juridinių asmenų registro patvirtintos kopijos ir detalus veiklos 

aprašymas. 

2. Sprendimą dėl narystės per vieną mėnesį nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos turi priimti 

Federacijos vykdomasis komitetas. 

3. Federacijos nariu tampama tik tada, kai prašymą pateikęs juridinis asmuo yra informuojamas apie 

priimtą teigiamą sprendimą ir per vieną mėnesį sumoka stojamąjį nario įnašą ir einamųjų metų nario 

mokestį. Jei per nustatytą terminą mokesčiai nesumokami – juridinis asmuo laikomas atsisakiusiu 

ketinimo tapti Federacijos nariu. 

Siūloma nauja redakcija (pabrauktos naujos nuostatos): 

1. Juridinis asmuo, norintis tapti Federacijos nariu, turi pateikti Federacijos vykdomajam komitetui 

rašytinį prašymą, kuriame turi būti įsipareigojimas laikytis Federacijos įstatų ir veikti Lietuvos baidarių 

ir kanojų irklavimo labui bei nurodyta juridinio asmens pagrindinė kultivuojama baidarių ir kanojų 

irklavimo disciplina (BKI sprintas arba atskira BKI disciplina (kanupolas, slalomas, drakonų laivų 

irklavimas ar kita). Kartu su prašymu turi būti pateiktos juridinio asmens steigimo dokumentų (įstatų, 

nuostatų ir pan.) bei išrašo iš Juridinių asmenų registro patvirtintos kopijos, detalus veiklos aprašymas ir 

vieno Federacijos nario rekomendacija. 



2. Sprendimą dėl narystės per vieną mėnesį nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos turi priimti 

Federacijos vykdomasis komitetas, kuris priima sprendimą prašymą pateikusį juridinį asmenį vienerius 

metus nuo sprendimo priėmimo dienos laikyti Federacijos nariu-kandidatu. Suėjus vienerių metų 

terminui  artimiausiame Vykdomojo komiteto posėdyje turi būti svarstomas Federacijos nario-kandidato 

pripažinimo Federacijos nariu klausimas. Prieš šį posėdį Federacijos narys-kandidatas privalo pateikti 

Federacijai dviejų Federacijos narių teigiamas rekomendacijas, o jei Federacijos nario-kandidato 

pagrindine kultivuojama BKI disciplina yra atskira BKI disciplina (kanupolas, slalomas, drakonų laivų 

irklavimas ar kita), tai toks Federacijos narys-kandidatas privalo pateikti vieno Federacijos nario ir 

atskiros BKI disciplinos komiteto teigiamas rekomendacijas.  Jeigu atskiros BKI disciplinos komitetas 

per vieną mėnesį nuo šioje straipsnio dalyje nurodyto termino pasibaigimo dienos neišsprendžia 

rekomendacijos suteikimo klausimo, tai Vykdomasis komitetas Federacijos nario-kandidato pripažinimo 

Federacijos nariu klausimą sprendžia atsižvelgdamas į pateiktus dokumentus ir Federacijos nario-

kandidato dalyvavimą Federacijos organizuojamose varžybose bei kitokį prisidėjimą prie Federacijos 

tikslų įgyvendinimo ir Federacijos veiklos. Vykdomajam komitetui priėmus sprendimą nepripažinti 

Federacijos nario-kandidato Federacijos nariu pareiškėjo sumokėtas stojamasis nario įnašas ir nario 

mokesčiai negrąžinami. 

3. Federacijos nariu-kandidatu tampama tik tada, kai prašymą pateikęs juridinis asmuo yra 

informuojamas apie priimtą teigiamą sprendimą ir per vieną mėnesį sumoka stojamąjį nario įnašą ir 

einamųjų metų nario mokestį. Jei per nustatytą terminą mokesčiai nesumokami – juridinis asmuo 

laikomas atsisakiusiu ketinimo tapti Federacijos nariu. 

3. 22 str. 4 dalis esama redakcija: 

4. Generalinis sekretorius veikia Federacijos vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. 

Sandorius, kurių suma viršija 20 000 Lt, ir sandorius, susijusius su vienu renginiu (varžybomis, stovykla 

ir pan.), kai su tuo pačiu renginiu susijusio sandorio suma viršija 10000 Lt, Generalinis sekretorius gali 

sudaryti, kai yra Vykdomojo komiteto sprendimas šiuos sandorius sudaryti. 

Nauja redakcija: 

4. Generalinis sekretorius veikia Federacijos vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. 

Sandorius, kurių suma viršija 6000 Eur, ir sandorius, susijusius su vienu renginiu (varžybomis, stovykla 

ir pan.), kai su tuo pačiu renginiu susijusio sandorio suma viršija 3000 Eur, Generalinis sekretorius gali 

sudaryti, kai yra Vykdomojo komiteto sprendimas šiuos sandorius sudaryti. 

  

8 klausimas. Du balsavimo variantai (priimti ir pasiūlyti Konferencijai  LBKIF Vykdomojo komiteto, 

2017-10-24 d.): 

  

1 variantas: 

*60 Eur - Metinis nario mokestis 

**5 Eur varžybų mokestis (už kiekvieną dalyvį Lietuvos taurės – D. ir Z. Survutų memoriale ir Lietuvos 

čempionate) 

***400 Eur - naujo nario mokestis , stojant į Federaciją. 

  

2 variantas: 

*80 Eur - Metinis nario mokestis 



**4 Eur varžybų mokestis (už kiekvieną dalyvį Lietuvos taurės – D. ir Z. Survutų memoriale ir Lietuvos 

čempionate) 

***400 Eur - naujo nario mokestis , stojant į Federaciją. 

  

Varžybų metų (Lietuvos taurės – D. ir Z. Survutų memoriale ir Lietuvos čempionate) vyks loterija, 

kurios metu galima bus laimėti sportinės veiklos prizų. 

 

 NUTARTA.   

Vienbalsiai pritarta A. Alekrinskio parengtai 2017 m. LBKIF konferencijos darbotvarkei. Dėl LBKIF 

Slalomo komiteto siūlymo išplėsti LBKIF VK komitetą – atidėti iki 2020 metų.  

 

5. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

Pranešėjas A. Alekrinskis. Kaip LBKIF Prezidentas  turi federacijos įstatais numatytą galimybę (19 

straipsnio 7 punktas) siūlyti konferencijai keisti LBKIF VK narį. Siūlau VK pritarti mano prašymui 

siūlyti konferencijai keisti vieną iš VK narių – R. Kudabienę, į jos vietą siūlau LBKIF Slalomo komiteto 

pirmininką E. Karevičių. R. Kudabienė šiuo metu į VK narius išrinkta kaip Slalomo ir Kanupolo sporto 

šakas atstovaujantis asmuo, deja, nei su Slalomu nei su Kanupolo komitetu ji nesutaria, per VK komiteto 

posėdžius vykdo destabilizaciją, siekia tik sau naudingų sprendimų. Siekiant produktyvaus VK darbo 

siūlau į 2017 m. LBKIF darbotvarkę įtraukti LBKIF VK nario perinkimo klausimą.  

 

NUTARTA. 5 balsai už, 1 – susilaikė, 1 nebalsavo. Pritarta Prezidento pasiūlymui į 2017 m. 

LBKIF Konferencijos darbotvarkę įtraukti klausimą dėl VK nario perrinkimo. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Aleksandras Alekrinskis  

                

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                          Romualdas Petrukanecas 

    


