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

LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJOS
NEEILINĖ KONFERENCIJA
PROTOKOLAS
2018 m. spalio 20 d.
Kaunas
Konferencijos vieta: „EUROPA ROYALE“ viešbutis, Miško g. 11, Kaunas (posėdžių salėje).
Konferencijos pradžia: 11.00 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 Etikos ir drausmės kodekso tvirtinimas. Pranešėjas A. Alekrinskis.
4. LBKIF Etikos ir drausmės kodekso komisijos rinkimai ir tvirtinimas. Pranešėjas A. Alekrinskis.
5. LBKIF valdymo organų ( Prezidentas, Generalinis sekretorius) rotaciją; Pranešėjas A.
Alekrinskis
6. LBKIF įstatų pakeitimai ir naujos redakcijos LBKIF įstatų tvirtinimas. Pranešėjas A.
Alekrinskis.
1. LBKIF prezidento įžanginis žodis.
A. Alekrinskis: Ačiū visiems susirinkusiems į 2018 m. neeilinę konferenciją. Skelbiu konferenciją
atidarytą.
2. Procedūriniai klausimai:
2.1. Pirmininku siūlomas Aleksandras Alekrinskis, sekretoriumi – Natalija Kamarauskaitė.
Balsavimas: 28 - už, 0 – prieš, 0 – susilaikė.
NUSPRĘSTA: Išrinkti ir patvirtinti konferencijos pirmininku – A. Alekrinskį ir sekretoriumi – N.
Kamarauskaitę.
2.2. Konferencijos inspektoriumi siūlomas Aurimas Lankas.
Balsavimas: 28 - už, 0 – prieš, 0 – susilaikė.

NUSPRĘSTA: Išrinkti ir patvirtinti konferencijos inspektoriumi A. Lanką.

Konferencijos inspektoriaus pranešimas. A. Lankas pranešė, kad patikrinus konferencijos
sušaukimo ir registravimosi į konferenciją dokumentus, nustatyta, kad 2018 m. LBKIF neeilinėje
konferencijoje dalyvauja 28 LBKIF nariai (jų tinkami atstovai) iš 34. Kvorumas yra. 2/3 balsų – 19
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: 28 - už, 0 – prieš, 0 – susilaikė.
NUSPRĘSTA: Darbotvarkę ir darbo reglamentą patvirtinti.

2.4. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas.
Siūlyta: T. Čižas, O. Manomaitis, N. Bartušis.
Balsavimas: 28 - už, 0 – prieš, 0 – susilaikė.
NUSPRĘSTA: Išrinkti ir patvirtinti balsų skaičiavimo komisijos narius: T. Čižą, O. Manomaitį, N.
Bartušį.

3. LBKIF Etikos ir drausmės kodekso tvirtinimas.
Pranešėjas A. Alekrinskis.
Vykdomasis komitetas iš LBKIF nario SK „Baidarių ir kanojų irklavimas“ gavo pasiūlymą, dėl
Etikos ir drausmės kodekso papildymo. Siūlymas perskaitytas garsiai. Diskusijoje pasisakė G.
Švenčionis, S.Svaldenis, A.Alekrinskis, A.Lankas.
Po diskusijų nuspręsta siūlyti papildyti LBKIF Etikos ir drausmės kodeksą bei įpareigoti LBKIF
Vykdomąjį komitetą iki kitos konferencijos parengti tvirtinamo Etikos ir drausmės kodekso 6 str.
14.2 punkto papildymą, numatantį nuostatas dėl federacijos valdymo ar kitų organų nario
nušalinimo ar nusišalinimo esant interesų konfliktui.
Pirmininkaujančiam pasiūlius, pirma balsuojama dėl SK „Baidarių ir kanojų irklavimas“ pasiūlymo,
tada balsuojama dėl LBKIF Etikos ir drausmės kodekso priėmimo ir patvirtinimo.
Balsavimas: 17 – už, 2 – prieš, 8 – susilaikė.

3.1. NUSPRĘSTA. Įpareigoti LBKIF Vykdomąjį komitetą iki kitos konferencijos parengti
tvirtinamo Etikos ir drausmės kodekso 6 str. 14.2 punkto papildymą, numatantį nuostatas dėl
federacijos valdymo ar kitų organų nario nušalinimo ar nusišalinimo esant interesų konfliktui.

Balsavimas dėl LBKIF Etikos ir drausmės kodekso tvirtinimo su įpareigojimu Vykdomajam
komitetui parengti kodekso 6 str. 14.2 punkto papildymą, numatantį nuostatas dėl federacijos
valdymo ar kitų organų nario nušalinimo ar nusišalinimo esant interesų konfliktui.
Balsavimas: 27 - už, 4 – prieš, 2 – susilaikė.
3.2. NUSPRĘSTA: Patvirtinti LBKIF Etikos ir drausmės kodeksą.

4. LBKIF Etikos ir drausmės komisijos rinkimai ir tvirtinimas.
Pranešėjas A. Alekrinskis.
Pirmininkas A. Alekrinskis pasiūlė kandidatus į Etikos ir drausmės kodekse numatytą Etikos ir
drausmės komisiją: G. Brijūną, E. Balčiūną, E. Karevičių. SK "Baidarių ir kanojų irklavimas"
atstovas G.Švenčionis pasiūlė klubo narį D. Čerešką.
Vienbalsiai nuspręsta balsuoti slaptai.
Balsavimo komisija paskelbia rezultatus:
1. G. Brijūnas – 21 – už;
2. E. Balčiūnas – 27 – už;
3. E. Karevičius – 18 – už;
4. D. Čereška – 15 – už.
NUSPRĘSTA: 4 (ketverių) metų kadencijai LBKIF Etikos ir drausmės komisijos nariais išrinkti:
G. Brijūną, E. Balčiūną ir E. Karevičių.

5. Dėl LBKIF valdymo organų (Prezidentas, Generalinis sekretorius) rotacijos.
Pranešėjas A. Alekrinskis.
Pasiūlyta pradžioje balsuoti už LBKIF valdymo organų (Prezidento ir Generalinio sekretoriaus)
maksimalų kadencijų skaičių
Balsavimas:
1. 2 (dvi) kadencijos iš eilės - 25 – už;
2. 3 (trys) kadencijos iš eilės – 7 – už.

Pasiūlyta balsuoti už LBKIF valdymo organų (Prezidento ir Generalinio sekretoriaus) rotaciją
(maksimalus kadencijų skaičius - 2), atitinkamai pakeičiant LBKIF įstatų 21 straipsnio 2 dalį ir 22
straipsnio 3 dalį
Balsavimas: 23 - už.
5.1. NUSPRĘSTA: Pakeisti ir papildyti LBKIF įstatų 21 straipsnio 2 dalį bei 22 straipsnio 3 dalį:
„2. Prezidento kadencijų skaičius negali būti daugiau nei 2 (dvi) kadencijos iš eilės.“ „..
Generalinis sekretorius gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 (dviem) kadencijoms iš eilės.“

SK „Baidarių ir kanojų irklavimas“ narys S. Svaldenis pažymėjo, kad LBKIF Vykdomasis
komitetas irgi yra federacijos valdymo organas kaip prezidentas ir generalinis sekretorius. Pasiūlė
papildyti LBKIF įstatų 19 straipsnį, įrašant „Federacijos Vykdomojo komiteto narys gali būti
išrinktas ne daugiau kaip X kadencijas iš eilės. Į Federacijos Vykdomojo komiteto nario maksimalų
kadencijų skaičių neįskaičiuojamas buvimas Federacijos Vykdomojo komiteto nariu pagal
pareigas.“ Konferencijos dalyviai pasiūlė du maksimalaus kadencijų skaičiaus variantus – dvi arba
keturias kadencijas.
Pirmininkaujantis pasiūlė atlikti du balsavimus:
a) Balsavimą dėl šio papildymo įtraukimo į LBKIF Įstatus
b) Balsavimą dėl Federacijos Vykdomojo komiteto narių maksimalaus kadencijų iš eilės skaičiaus,
neįskaičiuojant buvimo Federacijos Vykdomojo komiteto nariu pagal pareigas:
pirmas pasiūlymas – ne daugiau 2 (dvi) kadencijos;
antras pasiūlymas – ne daugiau 4 (keturios) kadencijos.
Balsavimas a:
26 – už papildymo įtraukimą, 0 – prieš, 2 – susilaikė.

Balsavimas b:
Pirmas pasiūlymas: ne daugiau 2 (dvi) kadencijas iš eilės – 5 – už;
Antras pasiūlymas: ne daugiau 4 (keturias) kadencijos iš eilės – 23 – už.

5.2. NUSPRĘSTA: Papildyti LBKIF įstatų 19 straipsnio 1 dalį:

„Federacijos Vykdomojo komiteto narys gali būti išrinktas ne daugiau kaip 4 kadencijas iš eilės. Į
Federacijos Vykdomojo komiteto nario maksimalų kadencijų skaičių neįskaičiuojamas buvimas
Federacijos Vykdomojo komiteto nariu pagal pareigas.“

6. LBKIF įstatų pakeitimai ir naujos redakcijos LBKIF įstatų tvirtinimas.
Pranešėjas A. Alekrinskis pranešė, kad prie Vykdomojo komiteto parengtų įstatų pakeitimų yra
gauti ir SK „Baidarių ir kanojų irklavimas“ siūlomi įstatų pakeitimai, nurodė, kad jo nuomone šie
pakeitimai nereikalingi, nes Vykdomasis komitetas yra patvirtinęs Trenerių ir Teisėjų tarybų darbo
reglamentus.
Vyksta diskusijos. Pasisakė S.Svaldenis, A.Lankas, A.Alekrinskis.
S.Svaldenis ir G.Švenčionis atsiėmė pasiūlymą dėl SK "Baidarių ir kanojų irklavimas" iš anksto
pateiktų įstatų pakeitimų ir pasiūlė papildyti LBKIF įstatų 23 straipsnio 3 dalį sakiniu „Federacijos
Vykdomasis komitetas tvirtina Trenerių tarybos bei Teisėjų tarybos darbo reglamentus.“
Pirmininkaujantis pasiūlė pirma balsuoti dėl SK „Baidarių ir kanojų irklavimas“ pasiūlymo
papildyti LBKIF įstatų 23 str. 3 dalį, antras balsavimas dėl galutinio naujos LBKIF Įstatų redakcijos
patvirtinimo.

Balsavimas dėl SK „Baidarių ir kanojų irklavimas“ pasiūlymo papildyti LBKIF Įstatų 23 str. 3 dalį:
25 – už, 0 – susilaikė, 2 – prieš.

6.1. NUSPRĘSTA: Papildyti LBKIF įstatų 23 straipsnio 3 dalį:
„Federacijos Vykdomasis komitetas tvirtina Trenerių tarybos bei Teisėjų tarybos darbo
reglamentus.“

Balsavimas dėl naujos LBKIF Įstatų redakcijos (su visais konferencijoje priimtais pakeitimais ir
papildymais)
21 – už, 0 – prieš, 5 – susilaikė.

6.2. NUSPRĘSTA: Patvirtinti LBKIF įstatų naują redakciją. Įgalioti generalinį sekretorių pasirašyti
įstatų naują redakciją.

A. Alekrinskis padėkojo visiems susirinkusiems už dėmesį ir paskelbė konferencijos pabaigą.

LBKIF 2018 m. neeilinės konferencijos pabaiga: 14.00 val.

Pirmininkas

Aleksandras Alekrinskis

Sekretorė

Natalija Kamarauskaitė

