LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJOS
KASMETINĖ EILINĖ ATASKAITINĖ KONFERENCIJA

PROTOKOLAS
2017 m. lapkričio 25 d.
Kaunas

Konferencijos vieta: „EUROPA ROYALE“ viešbutis, Miško g. 11, Kaunas (posėdžių salėje).
Konferencijos pradžia: 12.00 val.
Darbotvarkė:
1. Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (toliau – LBKIF) 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. LBKIF prezidento 2017 metų ataskaita. Pranešėjas A. Alekrinskis.
4. LBKIF generalinio sekretoriaus 2017 metų ataskaita. Pranešėjas R. Petrukanecas.
5. LBKIF revizijos komisijos pirmininko 2017 metų ataskaita. Pranešėjas S. Raziūnas.
6. Pranešėjų atsakymai į klausimus, pasisakymai, diskusijos.
7. LBKIF 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 LBKIF biudžeto projekto pristatymas. Pranešėjas R. Petrukanecas.
10. LBKIF Vykdomojo komiteto nario Rasos Kudabienės atšaukimas. Naujo Vykdomojo komiteto
nario rinkimai (iš atskirų LBKIF disciplinų atstovų pasiūlytų kandidatų) (LBKIF įstatų 19 str. 7
dalis). Pranešėjas A. Alekrinskis.
1. LBKIF prezidento įžanginis žodis.
A. Alekrinskis: Ačiū visiems susirinkusiems į 2017 m. kasmetinę eilinę ataskaitinę konferenciją.
Skelbiu konferenciją atidarytą.
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2. Procedūriniai klausimai:
2.1. Pirmininku siūlomas Aleksandras Alekrinskis, sekretoriumi – Natalija Kamarauskaitė.
Balsavimas: 23 - už, 0 – prieš, 0 – susilaikė.
NUSPRĘSTA: Išrinkti ir patvirtinti konferencijos pirmininku – A. Alekrinskį ir sekretoriumi – N.
Kamarauskaitę.
2.2 Konferencijos inspektoriumi siūlomas Saulius Svaldenis.
Balsavimas: 23 - už, 0 – prieš, 0 – susilaikė.
NUSPRĘSTA: Išrinkti ir patvirtinti konferencijos inspektoriumi S. Svaldenį.
Konferencijos inspektoriaus pranešimas. S. Svaldenis pranešė, kad patikrinus konferencijos
sušaukimo ir registravimosi į konferenciją dokumentus, nustatyta, kad 2017 m. LBKIF kasmetinėje
eilinėje ataskaitinėje konferencijoje dalyvauja 23 LBKIF nariai (jų tinkami atstovai) (iš 34).
Kvorumas yra. Daugiau nei pusė balsų – 12 balsų.
2.3. Darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas.
A. Alekrinskis. Siūlau tvirtinti darbotvarkę. Pranešėjams siūlau patvirtinti iki 10 min.
pasisakymams ir iki 2 min. klausimams.
Balsavimas: 23 - už, 0 – prieš, 0 – susilaikė.
NUSPRĘSTA: Darbotvarkę ir darbo reglamentą patvirtinti.
2.4. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas.
Siūlyta: V. Čižys, E. Gelčinskas, N. Bartušis.
Balsavimas: 23 - už, 0 – prieš, 0 – susilaikė.
NUSPRĘSTA: Išrinkti ir patvirtinti balsų skaičiavimo komisijos narius: V. Čižys, E. Gelčinskas,
N. Bartušis.
3. LBKIF prezidento 2017 metų ataskaita.
Pranešėjas A. Alekrinskis (ataskaitą pridedama).
Balsavimas: 20 - už, 1 – prieš,1 – susilaikė.
NUSPRĘSTA: Patvirtinti LBKIF prezidento 2017 metų ataskaitą.
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4. LBKIF generalinio sekretoriaus 2017 metų ataskaita.
Pranešėjas Romas Petrukanecas (ataskaita pridedama).
Balsavimas: 20 - už, 1 – prieš,1 – susilaikė.
NUSPRĘSTA: Patvirtinti LBKIF generalinio sekretoriaus 2017 metų ataskaitą.
5. LBKIF revizijos komisijos pirmininko 2017 metų ataskaita.
Pranešėjas Saulius Raziūnas (ataskaita pridedama).
Balsavimas: 22 - už, 0– prieš,1 – susilaikė.
NUSPRĘSTA: Patvirtinti LBKIF revizijos komisijos pirmininko 2017 metų ataskaitą.
6. Pranešėjų atsakymai į klausimus, pasisakymai, diskusijos.
K. Dambrauskas pasidomėjo, kodėl LBKIF prezidentas nesilaiko LBKIF įstatų ir taip žlugdo
kanupolo sporto šaką Lietuvoje?
A. Alekrinskis atsakė, kad kiekvienas procesas turi būti valdomas, bet iki šio to nėra LBKIF
kanupolo komitete. Slalomas tvarkosi, o su Jūsų pagalba (K. Dambrauskas) darbai nevyksta. Jūs
nenorite dirbti kartu su išrinktuoju kanupolo komitetu ir nebandote naujiems žmonėms padėti
sukurti kolektyvą.
K. Dambrauskas pažymėjo, kad kanupolo sportas yra prieinamas visiems. Tai kodėl ne LBKIF
nariai nemoka startinio mokesčio ir negali dalyvauti varžybose.
A.Alekrinskis atsakė, kad partneriai atleisti nuo nario mokesčio, neturi balsavimo teisės, bet LBKIF
veikloje dalyvauja ir moka varžybų dalyvio mokestį.
R. Kudabienė pažymėjo, kad kanupolo varžybų nuostatuose įrašytas punktas, kad varžybose
dalyvauja tik federacijos nariai.
A. Alekrinskis pažymėjo, kad kiekvienas LBKIF atskiros disciplinos komitetas pats nustato varžybų
taisykles ir jomis vadovaujasi.
K. Dambrauskas pasidomėjo, kodėl šiemet nevyko LBKI atskirų disciplinų ataskaitiniai posėdžiai.
A. Alekrinskis atsakė, kad klausti reikia pačių komitetų.
K. Dambrauskas pasidomėjo LBKIF nuomonės, jeigu Lietuvos kanupolo sporto klubai su skundu
kreipsis į Europos federaciją?
R. Petrukanecas paminėjo, kad LBKIF atskirų disciplinų metinis finansavimas priklauso nuo
rezultatų. Pažymėjo, kad kanupolo discipliną jokių taškų ir valstybės pinigų LBKIF neatneša.
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S. Svaldenis paminėjo, kad toks kreipimasis tikrai nepagerins mūsų federacijos įvaizdžio, taip pat
paminėjo, kad federacijos nariai turėtų skųstis Europos ir pasaulio federacijoms tik tada, kai
skundas išnagrinėjamas federacijoje ir Lietuvos teismuose.
A. Vieta atsakė, kad kanupolo atstovai kreipėsi į LBKIF apeliacinę komisiją, bet atsakymo teko
lauki apie 2 mėnesius.
S. Svaldenis paminėjo, kad niekas neskundė LBKIF kanupolo komisijos rinkimo rezultatų. Todėl
privalote dirbti pagal patvirtintas taisykles.
R. Petrukanecas pasakė, kad reikia keisti sistemą, kad visi galėtų dirbti, jeigu komitetuose nėra
žmonių kurie dirbtų – niekas nevyksta. Taip pat pažymėjo, kad LBKIF taisyklės galiuoja visiems ir
visi privalo jų laikytis.
K. Dambrauskas paklausė, kokios yra galimybės pateikti kanupolo informaciją į interneto tinklapį
www.bki.lt
V. Vaičikonis pakomentavo, kad kanupolo komitetas turi išrinkti atsakingą už informacijos
patalpinimą į tinklapį žmogį.
A. Vieta pasiūlė grąžinti neutralios organizacijos stebėtoją į LBKIF kasmetines eilines ataskaitines
konferencijas.
E. Balčiūnas atsakė, kad toks žmogus LBKIF konferencijose dalyvavo kaip svečias. Reikia
pasidomėti Lietuvos sporto federacijų sąjungos ar pagal jų nuostatus, jų atstovai gali dalyvauti
atskirų federacijų veikloje.
7. LBKIF įstatų pakeitimai ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
Pranešėjas A. Alekrinskis. Paminėjo, kad pakeitimų esmė – pakeisti sumas litais į sumas eurais ir
išsamesnė naujų narių priėmimo tvarka, pakeitimų projektas buvo išsiųstas visiems iš anksto.
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
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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
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(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 nariokandidato 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.
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Balsavimas: 23 - už, 0– prieš, 0 – susilaikė.
NUSPRĘSTA: Patvirtinti LBKIF įstatų pakeitimus ir įstatų naują redakciją. Įgalioti generalinį
sekretorių Romualdą Petrukanecą pasirašyti LBKIF įstatų naują redakciją.
8. Dėl stojamojo įnašo ir metinio nario mokesčio dydžių pakeitimo bei varžybų dalyvio mokesčio
dydyžio pakeitimo.
A. Alekrinskis informavo, kad šiemet ICF kongresas pakėlė nario mokestį nuo 500 Eur iki 1500
Eur, ECO mokestis liko nepakitęs – 250 Eur, LSFS nario mokestis – 60 Eur.
LBKIF per metus surenka maždaug 900 Eur, bet tik tokiu atveju, jei visi nariai sumoka laiku.
Todėl galvojame pakelti nario mokestį, kuris bus 60 Eur arba 80 eur.
Varžybų starto mokesti buvo 1,5 Eur. Visi jį moka skirtingai, sunku administruoti pinigų balansą.
Manoma, kad LBKIF atskirų disciplinų komitetai savarankiškai priims sprendimus dėl varžybų
starto mokesčio dydžio.
Siūlomi 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 – stojamasis nario įnašas, 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 - stojamasis nario įnašas, 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
Balsavimas:
60 Eur - metinis nario mokestis: 21 - už, 1– prieš,0 – susilaikė.
400 Eur - stojamasis nario įnašas: 17 - už, 0– prieš,0 – susilaikė.
Pavesti LBKIF atskirų disciplinų komitetams nustatyti varžybų dalyvio starto mokestį: 21 - už, 0–
prieš, 2 – susilaikė.
NUSPRĘSTA: Patvirtinti nuo 2018 metų:
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- LBKIF nario metinio mokesčio dydis - 60 eur;
- LBKIF stojamasis nario įnašas – 400 eur;
- Pavesti LBKIF atskirų disciplinų komitetams nustatyti varžybų dalyvio starto mokesčio dydį.
9. 2018 metų LBKIF biudžeto projekto pristatymas.
Pranešėjas R. Petrukanecas. Pranešė, kad suplanuoti renginiai bus vykdomi pagal planą, gali keistis
tik organizuojamų varžybų pavadinimai.
V. Vaičikonis paklausė, kas 2018 metais organizuos ir vykdys Lietuvos sporto žaidynes?
R. Petrukanecas patvirtino, kad žaidynės tikrai bus vykdomos, tik neaišku kas finansuos jų
organizavimą.
Klausimas apsvarstytas, balsuota nebuvo.
10. LBKIF Vykdomojo komiteto nario Rasos Kudabienės atšaukimas. Naujo Vykdomojo komiteto
nario rinkimai (iš atskirų LBKIF disciplinų atstovų pasiūlytų kandidatų) (LBKIF įstatų 19 str. 7
dalis).
10.1 Pranešėjas A. Alekrinskis. Pasiūlė suspenduoti R. Kudabienės pareigas, išrinkti naują LBKIF
Vykdomojo komiteto narį. Paminėjo, kad jau 5 metus nemato kanupolo sporte jokių žingsnių, kad
būtų suburtas kolektyvas bendram darbui, sporto šaka nesivysto. Mano, kad R. Kudabienė
atstovauja ne sporto šakos, bet savo sporto klubo interesus.
R. Kudabienė paprašė LBKIF priimti jos atsistatydinimą.
Balsavimas: 16 - už, 0 – prieš,3 – susilaikė.
NUSPRĘSTA: Priimti LBKIF Vykdomojo komiteto narės Rasos Kudabienės atsistatydinimą.
10.2 A. Alekrinskis į naujo LBKIF Vykdomojo komiteto nario vietą Eidrį Karevičių. Paminėjo, kad
E. Karevičius yra LBKIF slalomo komiteto pirmininkas, kuris turi darbo vizijas ir moka dirbti
siekiant savo tikslų. Jo dėka slalomo varžybos visada vyksta sklandžiai, pritraukia dalyvių iš kitų
šalių. Slalomo sporto šaka užsiimančiųjų skaičius išaugo nuo 20 iki 90 sportininkų, dalyvavimo
tarptautinėse varžybose rezultatas – sportininkai patenką į 30-ką. Taip pat bendradarbiauja su
LBKIF kanupolo komitetu.
A. Vieta į naujo Vykdomojo komiteto nario vietą siūlo išrinkti Regimantą Vaičiulį, kuris yra
kanupolo pradininkas Lietuvoje.
E. Radavičius pažymėjo, kad R. Vaičiulis buvo geras kanupolo komiteto narys, bet žmogus yra
labai užimtas ir ne visada turėjo laiko darbui su šia sporto šaka.
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A. Alekrinskis pasiūlė balsuoti ar naujo LBKIF Vykdomojo komiteto nario rinkimų balsavimas bus
atviras?
Balsavimas: atviras - 19 - už, 0 – prieš, 2 – susilaikė.
NUSPRĘSTA: Dėl naujo LBKIF Vykdomojo komiteto nario rinkimų balsuoti atvirai
Balsavimas:
- R. Vaičiulis - naujas LBKIF Vykdomojo komiteto narys: 5 - už, 0 – prieš, 2 – susilaikė.
- E. Karevičius – naujas LBKIF Vykdomojo komiteto narys: 17 - už, 0 – prieš, 0 – susilaikė.
NUSPRĘSTA: išrinkti Edrį Karevičių nauju LBKIF Vykdomojo komiteto nariu iki Vykdomojo
komiteto šios kadencijos pabaigos.
A. Alekrinskis padėkojo visiems susirinkusiems už dėmesį ir paskelbė konferencijos pabaigą.
LBKIF 2017 m. eilinės ataskaitinės konferencijos pabaiga: 15.30 val.

Pirmininkas

Aleksandras Alekrinskis

Sekretorius

Natalija Kamarauskaitė
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