SPRENDIMO PROJEKTAS - SIŪLYMAS
Vadovaudamiesi LBKIF įstatų 13 straipsnio 4 dalimi, siūlome konferencijai
balandžio 13 d. LBKIF darbotvarkės 7 punkto sprendimo projektą.
„Etikos ir drausmės kodekso 6 straipsnio 14.2 punktą išdėstyti taip:
14.2. Vengti faktinių ar numatomų interesų konfliktų:
14.2.1. Interesų konfliktas laikomas kilusiu tada, kai atliekant pareigas, priimant
sprendimus ar atliekant kitus veiksmus susikerta LBKIF ir /ar jos darbuotojų ar jų
artimų asmenų privatūs interesai;
14.2.2. Šalys turi vengti situacijų, kai privatūs, asmeniniai, šeimos ar finansiniai
interesai galėtų susikirsti su LBKIF, jos narių, sportininkų, trenerių interesais.
Atsiradus interesų konflikto prielaidai, pačiam konfliktui ar tikimybei, kad interesų
konfliktas gali kilti ateityje, šalys privalo informuoti apie tai ir kreiptis patarimo į
tiesioginį vadovą ar LBKIF Vykdomąjį komitetą arba savo iniciatyva nusišalinti
nuo klausimo svarstymo, sprendimo priėmimo ar balsavimo, priimant
sprendimą, galintį sukelti interesų konfliktą tarp privačių, asmeninių, šeimos ar
finansinių Šalies interesų ir LBKIF, jos narių, sportininkų, trenerių interesų. Šalys
privalo užtikrinti, kad bet kokiame sandoryje, kuriame dalyvauja LBKIF, nefigūruotų
artimų šalims asmenų ar pačių šalių interesai;
14.2.3. Šalys privalo užtikrinti, kad darbo, veiklos LBKIF metu jos neveiktų kitų
įmonių, įstaigų ir organizacijų naudai, nenaudotų LBKIF turto, vardo ir reputacijos
asmeniniais ar grupės tikslais;
14.2.4. Tvirtinant bet kurio LBKIF valdymo organo svarstyti teikiamų klausimų
darbotvarkę, Šalims netaikomos aukščiau nurodytos nusišalinimo dėl interesų
konflikto nuostatos, nes darbotvarkės patvirtinimas pats savaime nesukelia ir
negali sukelti interesų konflikto;
14.2.5. Deklaruoti savo privačius ir viešus interesus EDS sistemoje privalo tik
darbo santykiais su LBKIF susiję valdymo organai, ar jų nariai . Kitiems

valdymo organams ar jų nariams privačių ir viešų interesų deklaravimas nėra
privalomas;
14.2.6. Jei svarstant klausimą nusišalintų tiek asmenų, kad nesusidarytų
sprendimo priėmimui ar dalyvavimui sprendžiant tam tikrą klausimą ar
klausimus reikalingas kvorumas, dėl ko sprendimų priėmimas taptų
neįmanomas,
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nenusišalinimo, kadangi pats savaime nusišalinimas pažeistų LBKIF interesus.
Tokiu atveju būtų nelaikoma, kad balsavusieji pažeidė viešus ir privačius
interesus.

Asociacija Baidarių ir Kanojų Irklavimo Klubas "Irklo Broliai"
Panevėžio Irklavimo Sporto Klubas "Žilvinas"
Sporto Klubas "Avrora"
Baidarių Irklavimo Sporto Klubas "Troptas"
Asociacija Visagino Irklavimo Klubas
Regesa, baidarių slalomo klubas, VšĮ
Sporto klubas "Sportomanas", VšĮ
Sporto ir Turizmo Klubas "Skuodo Luotas"
Panevėžio Baidarių ir Kanojų Irklavimo Klubas "Neptūnas"

