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LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJOS 

ATASKAITINĖ RINKIMINĖ KONFERENCIJA 

 

PROTOKOLAS 

 

2021 m. spalio 2d. 

Kaunas 

 

Konferencijos vieta: verslo centras ,, Kauno Dokas“, adresu Jonavos g. 7, A korpusas, Kaunas. 

Konferencijos pradžia: 10.00 val. 

 

Dalyvauja 35 (34+1 prisijungė konferencijos metu) federacijos nariai iš 36. 

Darbotvarkė: (pridedama). 

 

1. Prezidento įžanginis žodis bei informavimas apie dokumentus patvirtinančius, kad nariams buvo 

pranešta apie Konferencijos sušaukimą. 

A. Alekrinskis: Ačiū visiems susirinkusiems į 2020 m. ataskaitinę rinkiminę konferenciją. Skelbiu 

konferenciją atidarytą. 

 

2. Procedūriniai klausimai: 

 

2.1. – 2.2. Pirmininkauti konferencijai A. Alekrisnskis pasiūlė Aurimą Lanką. S. Svaldenis pastebėjo, 

kad pagal įstatus konferencijai pirmininkauti turėtų generalinis sekretorius. A. Alekrinskis pažymėjo, 

kad tai nėra imperatyvu ir tai sprendžia konferencija. Konferencijos sekretore pasiūlyta – Natalija 

Kamarauskaitė. Pirmininkaujantis ir sekretoriaujantis patvirtinami bendru susitarimu.  

 

2.3.  Konferencijos inspektoriaus rinkimai  ir tvirtinimas.  

Siūlyta: 

1. Nijolė Goštautaitė-Midttun; 

2. Rasa Kudabienė.  

 

Balsavimas: 25 – „už“  N. Goštautaitę-Midttun, 5 – „už“ R. Kudabienę. 

NUSPRĘSTA. Konferencijos inspektoriumi išrinkti Nojolę Goštautaitę-Midttun. 

 

2.4. Konferencijos inspektoriaus pranešimas. 

N. Goštautaitė-Midttun: Konferencijoje dalyvauja 35 federacijos nariai turintys balso teisę (iš 36), 8 

narių atstovai, turintys įgaliojimus. Kvorumas yra, konferencija teisėta. 

 

2.5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas (konferencijos inspektorius ir du nariai). 

Siūlyta: Nijolė Goštautaitė-Midttun, Rasa Kudabienė, Vida Memliukienė. 

 

Balsavimas: 34 – „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUSPRĘSTA. Vienbalsiai pritarta patvirtinti balsų skaičiavimo komisiją - N. Goštautaitę-Midttun, 

R. Kudabienę ir V. Memliukienę 

 

2.6. Darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas. 

S. Svaldenis priminė, kad esama LBKIF Etikos ir drausmės komisijos sudėtis buvo išrinkta 2018 m. 

spalio 10 d. 4 metų kadencijai. Jos galiojimai pasibaigs tik 2022 m spalio mėnesį. Todėl reikia 
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pataisyti darbotvarkę ir išbraukti klausimą dėl „LBKIF Etikos ir drausmės komisijos rinkimai 

(pirmininko ir dviejų narių)“.  

Konferencijos pirmininkas A. Lankas pritarė S. Svaldenio siūlymui, nes komisijos kadencija dar 

nesibaigė ir jos įgaliojimai dar tęsiasi. 

Balsavimas: vienbalsiai (34 „už“) pritarta iš darbotvarkės išbraukti klausimą „LBKIF Etikos ir 

drausmės komisijos rinkimai (pirmininko ir dviejų narių)“. 

 

A. Lankas pasiūlė tvirtinti darbotvarkę ir darbo reglamentą: 

Prezidento ataskaitai – iki 20 min., gen. sekretoriaus ataskaitai – iki 20 min., revizoriaus ataskaitai – 

iki 10 min.; kandidatų pasisakymams - iki 10 min., klausimai-atsakymai - iki 2 min. 

Balsavimas: vienbalsiai (34 „už“) pritarta. 

NUSPRĘSTA.  Pritarta patvirtinti darbotvarkę ir darbo reglamentą. 

 

3. Pakartotinis LBKIF įstatų pakeitimų tvirtinimas (pranešėjas LBKIF VK narys A. Lankas, 

pakeitimai pridėti). 

Pranešėjas A. Lankas. Pasiūlė pakartotinai (įstatų pakeitimai buvo patvirtinti 2020.02.29 d. LBKIF 

Konferencijoje, deja dėl pasaulinės pandemijos ir Notarų biuro neveiksnumo nebuvo įregistruoti per  

privalomą 6 mėnesių laikotarpį) balsuoti už LBKIF įstatų 19 straipsnio ketvirtosios  ir penktosios 

dalies pakeitimus pagal tokį nutarimo projektą: 

 

ESAMA ĮSTATŲ NUOSTATA: „Vykdomojo komiteto narius, išskyrus narius, kurie yra Vykdomojo 

komiteto nariai pagal pareigas, renka Konferencija. Renkant Vykdomojo komiteto narius, kiekvienas 

narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus renkamų Vykdomojo komiteto narių skaičiui. Šiuos balsus 

narys skirsto savo nuožiūra - už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. 

Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų yra daugiau nei laisvų vietų Vykdomajame komitete, 

rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų 

skaičių surinkusių kandidatų“ 

 

Ir išdėstyti jį nauja redakcija:  

 

„Vykdomojo komiteto narius, išskyrus narius, kurie yra Vykdomojo komiteto nariai pagal pareigas, 

renka Konferencija. Renkant Vykdomojo komiteto narius, už kiekvieną kandidatą balsuojama 

atskirai. Kiekvienas federacijos narys turi vieną balsą. Daugiausiai balsų surinkę kandidatai išrenkami 

Vykdomojo komiteto nariais. Jei du ar daugiau kandidatų surenka po vienodą balsų skaičių ir yra likę 

mažiau laisvų vietų nei kandidatų, perbalsuojama tik dėl tų asmenų, kurie surinko vienodą balsų 

skaičių.“  

 

ESAMA ĮSTATŲ NUOSTATA LBKIF įstatų 19 straipsnio 5 dalis:  

 

„Vykdomasis komitetas savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinktas naujas 

Vykdomasis komitetas, bet ne ilgiau kaip iki Vykdomojo komiteto kadencijos pabaigos metais 

vyksiančios eilinės Konferencijos. Vykdomojo komiteto narys gali būti renkamas ne daugiau 2 

(dviems) kadencijoms iš eilės“.  

 

Ir išdėstyti jį nauja redakcija: 

 

„Vykdomasis komitetas savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinktas naujas 

Vykdomasis komitetas., bet ne ilgiau kaip iki Vykdomojo komiteto kadencijos pabaigos metais 

vyksiančios eilinės Konferencijos. Vykdomojo komiteto narys gali būti renkamas ne daugiau 4 

(keturioms) kadencijoms iš eilės.“ 
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S. Svaldenis informavo, kad atsiima BKI klubo  siūlymą dėl įstatų 19 straipsnio ketvirtosios dalies 

pakeitimo, palieka tik siūlymą dėl 19 straipsnio penktosios dalies pakeitimo.  

S. Svaldenis pristatė savo pakeitimų esmę ir argumentus.   

 

Pasibaigus diskusijoms A. Lankas pasiūlė balsuoti dėl LBKIF įstatų 19 straipsnio ketvirtosios dalies 

pakeitimo tvirtinimo.  

 

Balsavimas: 29 – „už“; 3 – „prieš“; 1 – „susilaikė“. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti LBKIF įstatų 19 straipsnio ketvirtosios dalies naują redakciją.  

 

A. Lankas pasiūlė balsuoti už LBKIF įstatų 19 straipsnio penktosios dalies naujosios redakcijos 

variantą. Taip pat A. Lankas pažymėjo, kad pradžiai bus balsuojama atskirai už kiekvieną iš pasiūlytų 

penktosios dalies variantų ir tuomet, kuris projektas sulauks didesnio palaikymo, tuomet jį dar turės 

patvirtinti konferencija.  

 

1. –  Dėl A. Lanko pristatyto LBKIF pateikto įstatų 19 straipsnio penktosios dalies naujosios 

redakcijos varianto - (24 – „už“, 7 – „prieš“, 5 – „susilaikė“); 

2. – Dėl BKI klubo pateikto įstatų 19 straipsnio penktosios dalies naujosios redakcijos varianto (5– 

„už“, 10 – „prieš“, 13 – „susilaikė“). 

 

A.Lankas pasiūlė tvirtinti LBKIF įstatų 19 straipsnio penktosios dalies naujosios redakciją. 

 

Balsavimas: 27 – „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUSPRĘSTA.  Patvirtinti A. Lanko pristatytą LBKIF įstatų 19 straipsnio penktosios dalies naujosios 

redakciją. 

 

4. Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (toliau – LBKIF) prezidento 2020  m. ataskaita.  

Pranešėjas A. Alekrinskis (ataskaita pridedama). 

R. Nekriošius paklausė kiek rėmėjų  lėšų buvo pritraukta ir kur buvo panaudotos. A. Alekrinskis 

atsakė, kad buvo bandoma pritaikyti  vengrų rėmimo modelį, ne viskas pavyko. Konkrečių skaičių 

A. Alekrinskis nepateikė. 

R. Nekriošius paminėjo, kad anksčiau LBKIF pasirašydavo sutartį su sportininkais ir paklausė kodėl 

dabar to nėra. R. Petrukanecas priminė, kad sutartys buvo, kol LBKIF Apeliacinė komisija 

sukritikavo sutartį kaip Stipresnės šalies sąlygų primetimą silpnesnei šaliai, S. Svaldenis 

paprieštaravo R. Petrukanecui – taip nebuvo. A. Alekrinskis paminėjo, kad nuo 2022 m. sausio mėn. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija planuoja sukurti naują sutartį, kuri bus pasirašoma tarp trijų 

šalių – LBKIF, sportininko ir Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. 

 

Balsuota: 27 – „už“, 1- „prieš“, 4 – „susilaikė“. 

NUSPRĘSTA. LBKIF prezidento 2020 m. veiklos ataskaitą patvirtinti. 

 

5. LBKIF  2020 m. veiklos ataskaita.  

Pranešėjas Romas Petrukanecas (ataskaita pridedama). Klausimų nesulaukta. 

 

Balsuota: 34 – „už“, 0 – „prieš“, 1 – „susilaikė“. 

NUSPRĘSTA. LBKIF 2020 m. veiklos ataskaitą patvirtinti. 

 

6. LBKIF 2021 m. finansinė ataskaita. 
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Pranešėjas R. Petrukanecas (ataskaita pridedama). 

 

Balsuota: 33 - už, 0 – „prieš“, 2 – „susilaikė“. 

NUSPRĘSTA. LBKIF 2020 m. finansinę ataskaitą patvirtinti. 

 

7. LBKIF revizijos komisijos pirmininko 2020 m. ataskaita. 

Pranešėjas S. Raziūnas (ataskaita pridedama). 

K. Dambrauskas paklausė, kodėl LBKIF yra Lietuvos čempionatų organizatorius, o vykdytoju 

išrenkamas klubas, kuriam yra mokamas dalyvio mokestis? R. Petrukanecas priminė, kad LBKIF 

paveda vietiniams klubams  vykdyti varžybas, jiems dalyviai perveda dalyvio mokesčius, tokie 

varžybų nuostatai. 

 

Balsuota: 34 - už, 0 – „prieš“, 1 – „susilaikė“. 

NUSPRĘSTA. LBKIF revizijos komisijos pirmininko 2020 m. ataskaitą patvirtinti. 

 

A. Lankas paskelbė 1 val. pertrauką. 

 

8. Dėl kitų sporto federacijų vadovaujančių asmenų uždraudimas Lietuvos baidarių ir kanojų 

irklavimo federacijos veikloje. 

Pranešėjas A. Alekrinskis. 

Jis pasiūlė kitų sporto federacijų vadovaujantiems asmenims uždrausti dalyvauti tam tikroje ar bet 

kokioje, su LBKIF susijusioje, veikloje, esančioje LBKIF kompetencijos ribose ir LBKIF veiklos 

teritorijoje. Sprendimus drausti tam tikram fiziniam asmeniui vykdyti tam tikrą ar bet kokią, su 

federacija susijusią veiklą (administracinę, sportinę, techninę ar bet kokią kitokią), esančią LBKIF 

kompetencijos ribose ir LBKIF veiklos teritorijoje priimtų LBKIF Vykdomasis komitetas. 

 

E. Balčiūnas paklausė K. Dambrausko, ar Lietuvos baidarių polo žaidimas  yra tas pats žaidimas kaip 

ir  kanupolas? Atsakymas – taip.  

Prasidėjo diskusijos, daugelis konferencijos dalyvių pasisakė, kad šiuo sprendimu gali būti ribojamas 

ir sporto klubus turinčių trenerių dalyvavimas federacijos veikloje, kad šiuo sprendimu ribojama teisė 

dalyvauti visapusiškai federacijos valdyme.  

S. Svaldenis pasiūlė balsuoti už tai, kad šiuo klausimu įvyktų slaptas balsavimas. Tam reikalingas 1/5 

konferencijos dalyvių pritarimas. Daugelis nubalsavo už tai, kad šiuo klausimu vyktų slaptas 

balsaviamas. Skelbiama pertrauka biuletenių parengimui ir balsavimui.  

 

Balsavimas: 14 – „už“, 17 – „prieš“, 3 – „susilaikė“, 1 – „sugadintas“.  

NUSPRĘSTA. Nepritarta kitų sporto federacijų vadovaujančių asmenų uždraudimui Lietuvos 

baidarių ir kanojų irklavimo federacijos veikloje projektui.  

 

9. LBKIF Apeliacinės komisijos veiklos nuostatų tvirtinimas. 

Pranešėjas A. Lankas (pridedama) 

S. Svaldenis paklausė ar nėra prieštaravimo su LBKIF įstatais kuomet komisijos sprendimai yra 

privalomi visiems LBKIF organams nuo jo paskelbimo momento. A. Lankas atsakė, kad nuostatuose 

kalbama apie išvadą, o ne sprendimą, todėl šiuo atveju kolizijos nėra.  

 

Balsavimas: 23 – „už“, 8 – „prieš“, 3 – „susilaikė“. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti Apeliacinės komisijos veiklos nuostatus. 

 

10. LBKIF 2021 m. biudžeto tvirtinimas. 

Pranešėjas R. Petrukanecas. 
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K. Dambrauskas paklausė pagal kokius kriterijus yra skyriamas finansavimas kanupolo ir slalomo 

sporto šakoms? R. Petrukanecas atsakė, kad slalomas yra olimpinė sporto šaka, todėl gauna 

finansavimą, kanupolas – neolimpinė, todėl finansavimas nedidelis. Taip pat reikšmės turi ir pagal 

atskiros sporto šakos užimtą vietą pasaulio ar Europos čempionatuose gauti taškai, kurie didina 

finansavimą federacijai.  

 

Balsavimas: 33 – „už“, 0 – „prieš“, 2 – „susilaikė“. 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti LBKIF 2021 m. biudžetą. 

 

11. LBKIF valdymo organų rinkimai: 

 

11.1. LBKIF Prezidento rinkimai. 

A. Lankas informavo, kad sporto klubas „Koktitas“ iškėlė A. Alekrinskio kandidatūrą, o BKI klubas 

– D. Čerešką, kandidatai sutinka kandidatuoti. 

Abu pretendentai išsakė savo vizijas kaip atliktų savo pareigas tapę prezidentais, kokių imtųsi 

veiksmų federacijos veiklos pagerinimui, atsakė į konferencijos dalyvių klausimus,  

Kadangi klausimas susijęs su personalijomis - siūloma balsuoti dėl slapto balsavimo. 

Balsavimas: vienbalsiai (35 – „už“). 

NUSPRĘSTA. Balsavimas dėl LBKIF prezidento rinkimų vyks slaptai. 

Vyko slaptas balsavimas dėl LBKIF Prezidento rinkimų. 

 

Balsavimas:  

1. Aleksandras Alekrinskis - 23 – „už“. 

2. Darius Čereška – 11 – „už“.  

NUSPRĘSTA. Nauju LBKIF prezidentu išrinkti A. Alekrinskį. 
 

11.2. LBKIF Viceprezidento (-ų) rinkimai; 

A. Alekrinskis pasiūlė paskirti tik vieną LBKIF viceprezidentą ir pasiūlė A. Tomkevičiaus 

kandidatūrą. Nors kandidatas nedalyvavo konferencijoje, bet jis sutinka kandidatuoti.  

 

Balsavimas: 34 – „už“, 0 – „prieš“, 2 – „susilaikė“. 

NUSPRĘSTA. Pritarta Arūną Tomkevičių paskirti LBKIF pirmu viceprezidentu. 

 

11.3. LBKIF Generalinio sekretoriaus rinkimai. 

A. Alekrinskis siūlo R. Petrukaneco kandidatūrą. Klausimų nesulaukta. 

 

Balsavimas: 34 – „už“, 0 – „prieš“, 2 – „susilaikė“. 

NUSPRĘSTA. Pritarta Romualdą Petrukanecą išrinkti LBKIF generaliniu sekretoriumi. 

 

11.5. LBKIF Trenerių tarybos pirmininko rinkimai. 

A. Lankas priminė, kad LBKIF nariai turi išrinkti LBKIF Trenerių tarybos pirmininką, kuris tampa 

ir LBKIF Vykdomojo komiteto nariu, o Trenerių tarybos narius tvirtins LBKIF Vykdomasis 

komitetas. 

Siūlyta: 

1. Kęstutis Janušauskas (kandidatas sutinka); 

2. Vytautas Vaičikonis (kandidatas sutinka); 

Pretendentai kviečiami prisistatyti. Pirmasis kalbėjo V. Vaičikonis. Jis pristatė savo viziją, kaip keistų 

trenerių tarybos darbą ir kokius pagrindinius iššūkius mato.  

Po V. Vaičikonio prisistatymo, K. Janušauskas atsiėmė savo kandidatūrą.  

Skelbiamas balsavimas dėl V. Vaičikonio išrinkimo trenerių tarybos pirmininku. 
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Balsavimas: 28 – „už“, 0 – „prieš“, 8 – „susilaikė“. 

NUSPRĘSTA. LBKIF Trenerių tarybos pirmininku išrinkti Vytautą Vaičikonį.  

 

11.6. LBKIF Teisėjų tarybos pirmininko rinkimai. 

V. Vaičikonis pasiūlė balsuoti už Martyno Menkevičiaus kandidatūrą (kandidatas sutinka). 

M. Menkevičius prisistatė ir atsakė į konferencijos dalyvių klausimus. 

 

Balsavimas: 35 – „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUSPRĘSTA. LBKIF Teisėjų tarybos pirmininku paskirti M. Menkevičių.  

 

11.7. LBKIF Vykdomojo komiteto vieno nario rinkimai iš atskirų BKI disciplinų (slalomo ir 

kanupolo) pasiūlytų kandidatų.  

A. Alekrinskis pasiūlė Eidrio Karevičiaus kandidatūra (kandidatas sutinka nors konferencijoje 

fiziškai ir nedalyvavo). 

 

Balsavimas: 31 – „už“, 0 – „prieš“, 4 – „susilaikė“. 

NUSPRĘSTA. LBKIF Slalomo ir kanupolo komitetų atstovu LBKIF Vykdomajame komitete  

paskirti E. Karevičių.  

 

11.8. LBKIF Vykdomojo komiteto trijų narių rinkimai. 

Siūlyta: 

1.  Egidijus Balčiūnas (kandidatas sutinka); 

2. Darius Čereška (kandidatas sutinka); 

3. Aurimas Lankas (kandidatas sutinka); 

4. Edvinas Ramanauskas (kandidatas sutinka); 

5. Tadas Čižas (kandidatas sutinka); 

6. Arvydas Vaitkus (kandidatas sutinka) 

Kiekvienas kandidatas prisistatė asmeniškai ir pristatė savo viziją, kaip patobulintų LBKIF veiklą. 

Kandidatams užduoti klausimai. 

 

Vyko slaptas balsavimas. 

Slapto balsavimo rezultatai: 1) 30 - „už“ E. Balčiūną; 2) 26 – „už“ A. Lanką; 3) 24  „už“ D. Čerešką; 

4) 14 – „už“ T. Čižą; 5) 6 – „už“ A. Vaitkų; 6) 5 – „už“ E. Ramanauską. 

NUSPRĘSTA. LBKIF Vykdomojo komiteto nariais išrinkti Egidijų Balčiūną, Aurimą Lanką ir 

Darių Čerešką. 

 

11.9. LBKIF Revizoriaus rinkimai. 

A. Alekrinskis pasiūlė Sauliaus Raziūno kandidatūrą. 

 

Balsavimas: 34 – „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUSPRĘSTA. Pritarta LBKIF Revizoriumi paskirti S. Raziūną. 

 

11.10. LBKIF Apeliacinės komisijos rinkimai (pirmininko ir dviejų narių). 

 

A. Alekrinskis pasiūlė kandidatūras: 

1. Nijolę Goštautaitę-Midttun – (kandidatė sutinka); 

2. Edviną Ramanauską (kandidatas sutinka); 

3. Tadą Čižą (kandidatas sutinka). 

Balsavimas – vienbalsiai pritarta (35 – „už“). 
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NUSPRĘSTA. LBKIF Apeliacinės komisijos nariais išrinkti Nijolę Goštautaitę-Midttun, Edviną 

Ramanauską ir Tadą Čižą 

A. Lankas pasiūlė Nijolę Goštautaitę-Midttun išrinkti Apeliacinės komisijos pirmininke (kandidatė 

sutinka). 

 

Balsavimas – vienbalsiai pritarta (35 – „už“). 

NUSPRĘSTA. LBKIF apeliacinės komisijos pirmininke išrinkti Nijolę Goštautaitę-Midttun, 

 

12. Konferencijos uždarymas. 

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

LBKIF 2020 m. ataskaitinės rinkiminės konferencijos pabaiga: 15:50 val. 

 

 

 

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                         Aurimas Lankas 

 

 

 

Sekretorė                                                                                                    Natalija Kamarauskaitė 


