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Posėdis įvyko 2015 m. rugsėjo 6 d., Trakai 

Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis.  
Posėdžio sekretorius – Natalija Kamarauskaitė. 
Posėdyje dalyvauja:  
Egidijus Gustas; 
Darius Čereška; 
Vytautas Vaičikonis. 
Svečias: 
Saulius Svaldenis. 
 
DARBOTVARKĖ. 

Dėl  2016 m. numatomo rengti Pasaulio Meistrų čempionato. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl  2016 m. numatomo rengti Pasaulio Meistrų čempionato.  

D. Čereška informavo, kad varžybas planuojama vykdyti 2016 m. liepos 21-24 d.  

A. Alekrinskis pabrėžė, kad vykdant varžybas Trakuose reikia planuoti, kad teks mokėti pilną nuotolio 

nuomos kainą. Vėliau galbūt pavyks kainą sumažinti.  

V. Vaičikonis pridūrė, kad argumentas kainai mažinti gali būti – mūsų varžybos vyks tik 3 dienas.  

D. Čereška pažymėjo, kad Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijoje (toliau – LBKIF) įdarbinti 

du žmonės – Romualdas Petrukanecas ir Natalija Kamarauskaitė. Reikės jų pagalbos rengiant raštus ir 

prašymus, susieję su varžybų organizavimu.  

S. Svaldenis pasakė, kad darbo motyvacija - mokamas atlyginimas įdarbintiems žmonėms.  

D. Čereška pridūrė, kad visi kiti dirbs visuomeniniais pagrindais.  

S. Svaldenis pažymėjo, kad jeigu organizuojant varžybas išeisime į pliusą, bus galima daugiau sumokėti 

teisėjams už darbą ir tiems, kas prisidės prie varžybų organizavimo (tinklapio sukūrimas, registracijos 

on-line sistemos sukūrimas, tinklapio priežiūra). Planuojama, kad N. Kamarauskaitė ir R. Petrukanecas 

bus atsakingi už informacijos priėmimą ir siuntimą. 

A. Alekrinskis pastebėjo, kad LBKIF pirmą kartą planuoją organizuoti tokias varžybas, pradedama nuo 

nulio, todėl reikia daugia laiko pasiruošti, negu portugalams. 



D. Čereška pasakė, kad iki šiol neaiškų dėl valčių nuomos, vyksta derybos. 

S. Svaldenis tikisi, kad į 2016 m. pasaulio meistrų čempionatą Lietuvoje suvažiuos daugiau komandų iš 

kitų valstybių, negu į Portugaliją šiais metais, ir problemų su valčių atvežimų nekils.  

D. Čereška pridūrė, kad nuo valčių nuomos LBKIF turi likti pelnas, apie 20 procentų.  

V. Vaičikonis pabrėžė, kad darbas turi prasidėti nuo LBKIF Vykdomojo komiteto pritarimo rengti 2016 

m. pasaulio meistrų čempionatą, kadangi per 2014 m. ataskaitinę konferenciją buvo pritarta paraiškos 

pateikimui dėl 2017 m. pasaulio meistrų čempionato organizavimo Lietuvoje. Taip pat pasiūlė, kad 

registraciją dalyvauti varžybose vyktų elektroninių paštu. Arba priimti kažkokią registracijos sistemą, 

bet tai bus visiškais nauja sistema, kuria dar reikės sukurti. Pasiūlė turimą registracijos sistemą 

patobulinti, išverti į anglų kalbą. 

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta organizuoti Vykdomojo komiteto elektroninį balsavimą dėl pratarimo 

2016 m. pasaulio meistrų čempionato organizavimo Trakuose. Balsavimo pradžia – rugsėjo 8 d., pabaiga 

– rugsėjo 10 d. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                              Aleksandras Alekrinskis 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                   Natalija Kamarauskaitė 

 

 


