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Posėdis įvyko 2013 m. kovo 25 d. 18.00 val.,  Trakų „Dinamo“ irklavimo bazėje. 

Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis. 

Posėdžio sekretorė – Natalija Zagzina. 

Posėdyje dalyvauja: 

Darius Čereška; 

Egidijus Balčiūnas; 

Romualdas Petrukanecas; 

Rasa Kudabienė; 

Artūras Vieta; 

Egidijus Gustas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl papildomų Lietuvos jaunučių čempionato varžybų organizavimo. 

 2. Dėl varžybų taisyklių nesilaikymo. 

 3. Dėl metinio nario mokesčio surinkimo 2014 metais. 

 4. Dėl 2014 m. Lietuvos bendro fizinio pasirengimo čempionato vykdymo ataskaitos.     

 5. Dėl Natalijos Zagzinos įdarbinimo Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijoje. 

 6. Dėl Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos oficialaus interneto tinklapio. 

 7.Dėl rėmėjų reklamos patalpinimo Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos 

renginiuose. 

 8. Dėl slalomo ir kanupolo sporto vystymo Lietuvoje.  

 9. Dėl 2014 metų Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos biudžeto planavimo.  

 10. Dėl 2014 metų Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo rinktinių dalyvavimo tarptautiniuose 

čempionatuose, finansiniai apmokėjimai. 

  

 

1. SVARSTYTA. Dėl papildomų Lietuvos jaunučių čempionato varžybų organizavimo. 

Pranešėjai: R. Petrukanecas. Informavo, kad Lietuvos jaunučių čempionatas galėtų būti 

vykdomas liepos 30 d. (trečiadienis) Šiauliuose. Nustatyti varžybų biudžetą kol kas yra sunku, dėl 

nepatvirtinto KKSD 2014 m. fondo federacijos finansavimo. 

Pasisakė D. Čereška, R. Kudabienė. 

             NUTARTA. Vienbalsiai  pritarta surengti Lietuvos jaunučių čempionatą. Prašyti pateikti  

federacijos narių pasiūlymus dėl amžiaus grupių ir rungčių šiame čempionate iki Lietuvos taurės - 

Survutų memorialo varžybų vykdymo pradžios. 

 

 2. SVARSTYTA. Dėl varžybų taisyklių nesilaikymo.  

 Pranešėjas: A. Alekrinskis. 



             Pasisakė A. Vieta, R. Kudabienė, D. Čereška, E. Balčiūnas. 

 NUTARTA. Vienbalsiai pritarta: 

 1. Nustatyti  20 Lt mokestį (už žmogų kiekvienoje naujoje rungtyje) už papildomą sportininko 

įrašymą į rungtį varžybų metu; 

 2. Nustatyti 20 Lt baudą (už žmogų kiekvienoje rungtyje) jei užregistruotas sportininkas 

nestartuoja rungtyje be pateisinamos priežasties.  

  

 3. SVARSTYTA. Dėl metinio nario mokesčio surinkimo 2014 metais. 

Pranešėjas A. Alekrinskis. 

             NUTARTA. Vienbalsiai pritarta išsiūsti visiems federacijoms nariams priminimą dėl metinio 

nario mokesčio (priminti nariams, kad nesumokėjus mokesčio, federacijos narys praranda teisę balsuoti 

metinėje konferencijoje, klubo sportininkai privalės mokėti didesnį varžybų starto mokestį (10 Lt), ir 

piktybiškai nemokant metinių mokesčių – narys praras teisę būti  federacijos nariu). 

   
 

             4. SVARSTYTA. Dėl 2014 m. Lietuvos bendro fizinio pasirengimo čempionato vykdymo 

ataskaitos.     

 Pranešėjas R. Petrukanecas.  Informavo apie gautą V. Vaičikonio Lietuvos bendro fizinio 

pasirengimo čempionato vykdymo ataskaitą.  

 NUTARTA. Vienbalsiai pritarta varžybų vykdymo ataskaitai. 

 

 

            5. SVARSTYTA. Dėl Natalijos Zagzinos įdarbinimo Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo 

federacijoje. 

             Pranešėjas R. Petrukanecas. 

             Pasisakė A. Alekrinskis, E. Balčiūnas, R. Kudabienė, A. Vieta, D. Čereška, E. Gustas. 

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta oficialiai įdarbinti Nataliją Zagziną Lietuvos baidarių ir kanojų 

irklavimo federacijoje nuo 2014 m. kovo 1 d., skiriant jai 0,25 etato ir mokant 350 (tris šimtai 

penkiasdešimt) Lt įskaitant  mokesčius per mėnesį. 

 

 

 6. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos oficialaus interneto 

tinklapio. 

 Pranešėjas A. Alekrinskis. Informavo, kad rengiamas sutarties projektas dėl paslaugos pirkimo 

(internetinio puslapio sukūrimo) iš V. Vaičikonio. Vėliau bus svarstomas klausimas dėl tinklapio 

administravimo ir techninės priežiūros.  

Pasisakė R. Petrukanecas, D. Čereška, E. Balčiūnas, A. Vieta.  

             NUTARTA. Pabaigti rengti sutartį dėl Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos  

puslapio sukūrimo. Pritarta paskirti oficialaus Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos interneto 

tinklapio administratoriumi Nataliją Zagziną (5-už, 1- susilaikė, 1-prieš). 

 

 

             7. SVARSTYTA. Dėl rėmėjų reklamos patalpinimo Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo 

federacijos renginiuose. 

             Pranešėjas R. Petrukanecas ir A. Alekrinskis. 

             D. Čereška pasiūlė pagaminti naują apdovanojimų pakylą su rėmėjų sąrašo skydu.  

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta naujos apdovanojimo pakylos su rėmėjų skydu gamybai. 

 



 

             8. SVARSTYTA. Dėl slalomo ir kanupolo sporto vystymo Lietuvoje.  

             Pranešėjas A. Alekrinskis. 

             Pasisakė R. Kudabienė, A. Vieta, R. Petrukanecas. 

NUTARTA. Pritarta parengti visiems Lietuvos slalomo ir kanupolo sporto klubams informacinį 

pranešimą ir duoti terminą išrinkti ir pateikti Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos 

vykdomajam komitetui slalomo ir kanupolo  komiteto  narius iki 2014 m. kovo 26 d. Jeigu nebus išrinkti 

atstovai, LBKIF Vvykdomasis komitetas artimiausiame posėdyje savo nuožiūra paskirs atsakingus 

asmenys (6-už, 1-prieš). 

 

             9. SVARSTYTA. Dėl 2014 metų Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos biudžeto 

planavimo.  

             Pranešėjas A. Alekrinskis. 

             D. Čereška pasiūlė Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos kreditorinius įsiskolinimo 

mokėjimus vykdyti reguliariai mažesnėmis sumomis, jų nenutrukiant. 

             Pasisakė D. Čereška, A. Vieta, E. Balčiūnas. 

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta 2014 metų Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos 

bendrai strategijai – svarbiausias federacijos 2014 metų uždavinys yra startinės sistemos įrangos 

įsigijimas.  

 

 

             10. SVARSTYTA. Dėl 2014 metų Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo rinktinės dalyvavimas 

tarptautiniuose čempionatuose, finansiniai klausimai.                                     

             Pranešėjas E. Gustas. 

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta: 

1. Suaugusių rinktinės dalyvavimą tarptautiniuose varžybose apmoka Lietuvos baidarių ir 

kanojų irklavimo federacija (7 sportininkams – kurie yra Olimpinės „Rio 2016“ rinktinės nariai); 

2. Jaunių ir jaunimo čempionatuose sportininkų dalyvavimo išlaidas  apmoka sportininko klubas 

ar jo rėmėjai. Sportininko atstovai turi apmokėti dalyvavimo išlaidas iki rinktinės vardinės  paraiškos 

išsiuntimo; 

3. Jei jaunių ar jaunimo rinktinių sportininkas startavo olimpinėje rungtyje ir varžybose užėmė 

1-12 vietą bei aplenkė 20 procentų rungties dalyvių ar neolimpinėje rungtyje užėmė 1 – 3 vietą, 

dalyvavimą  čempionatuose apmoka Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija (gražina 

sportininko atstovų sumokėtus akreditacijos, nakvynės, maitinimo išlaidas). 

 

 

Kitas Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos Vykdomojo komiteto posėdis bus 

vykdomas  kovo 27 d. 18.00 val. Trakų LOSC irklavimo bazėje.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                              Aleksandras Alekrinskis  

                

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                               Natalija Zagzina 

    


