
 

AB bankas Swedbank 
Banko kodas: 73000 
A/s: LT37 7300 0100 8236 3157 

                                                                                                 darius@seifuva.lt 

 

 

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijai 

 

El. paštu:    info@canoe.lt 

 

                               Siūlymas 
 

                                                               2019-03-27 
 

 

 

Sporto klubas "Baidarių ir kanojų irklavimas", kodas 181689967, toliau – Klubas, 

vadovaudamasis Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos įstatų 13 str. 3 d. siūlo į 

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos konferencijos, kuri šaukiama 2019-04-13, 

darbotvarkę įtraukti klausimą dėl LBKIF Apeliacinės komisijos 2019-02-28 pastabų 

(pranešėjas Apeliacinės komisijos pirmininkas S. Svaldenis). 

Federacijos nariai, palaikantys šį siūlymą, apie tai informuos Lietuvos baidarių ir 

kanojų irklavimo federaciją elektroninių ryšių priemone - el. paštu: info@canoe.lt.  

Pagal LBKIF įstatų 13 straipsnio 3 dalį konferencijos darbotvarkė pildoma narių, 

turinčių ne mažiau kaip 1/5 visų balsų, siūlymu, todėl prašome pranešti kiek šiuo metu yra 

federacijos narių turinčių balso teisę ir patvirtinti šio siūlymo gavimą. Ačiū. 

Priedas: Konferencijos sprendimo projektas siūlomu klausimu. 

 

 

Pagarbiai, 

 

 

  

Prezidentas                                                Darius Čereška
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Priedas: Sprendimo projektas 

 

PROJEKTAS 

 

 

 

 

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos konferencijos 

 

SPRENDIMAS 

 

2019-04-13 

Kaunas 

 

Konferencija dėl LBKIF Apeliacinės komisijos 2019-02-28  pastabų nusprendė: 

 

1. Įpareigoti Generalinį sekretorių iki 2019-04-25  LBKIF vardu  kreiptis į Vyriausiąją 

tarnybinės etikos komisiją išaiškinimo kokiems LBKIF darbuotojams ir valdymo 

organų nariams reikėtų pateikti viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijas (pastaba 

nurodyta Apeliacinės komisijos pastabų (Pastabos) 3 punkte. 

2. Įpareigoti LBKIF  Vykdomąjį komitetą žemiau nurodytais terminais išnagrinėti 

Apeliacinės komisijos pastabas ir priimti Vykdomojo komiteto sprendimus žemiau 

nurodytoms pastaboms/rekomendacijoms įgyvendinti: 

 

2.1. Iki 2019-05-02  -  dėl pastabų nurodytų Pastabų 11, 13 ir 17 punktuose (VK 

balsavimas dėl K-4 500 V atrankos taisyklių (11 p.), VK balsavimas dėl Lietuvos 

jaunučių rinktinės trenerio (17 p.), VK atitinkamų klausimų svarstymas tik turint 

pagal Federacijos teisės aktus parengtus Tarybos sprendimus išdėstytus Tarybos 

protokole (13 p.)); 

 

2.2. Iki 2019-06-02 - dėl pastabų/rekomendacijų nurodytų Pastabų 15-16 punktuose 

(parengti Generalinio sekretoriaus pareiginių nuostatų ir Prezidento pareiginių 

nuostatų atitinkamus pakeitimus). 

 

3. Įpareigoti Vykdomąjį komitetą iki 2019-05-02 išnagrinėti ir savo veikloje atsižvelgti į 

pastabas/rekomendacijas nurodytas  Pastabų 2,4,5,7-8, 14 punktuose. 

 

     

 
 

 


