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Posėdis įvyko 2020 m. gruodžio 29 d. 18.00 val., on-line ZOOM platformoje. 

Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis. 

Posėdžio sekretorė  – Natalija Kamarauskaitė. 

Posėdyje dalyvauja Vykdomojo komiteto nariai:  

 

Eidris Karevičius; 

Aurimas Lankas; 

Benius Jankevičius; 

Romualdas Petrukanecas; 

Aleksandras Alekrinskis; 

Egidijus Gustas; 

Vytautas Vaičikonis; 

Kęstas Janušauskas 

 

 

 DARBOTVARKĖ: 

  

1. Dėl 2020 m. ataskaitinės rinkiminės Konferencijos datos (pranešėjas A. Alekrinskis).  

2. Dėl preliminaraus 2021 m. biudžeto (pranešėjas R. Petrukanecas). 

3. Dėl 2021- 2024 m. Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (toliau – LBKIF) 

strateginio veiklos plano (pranešėjas R. Petrukanecas). 

4. Dėl Lietuvos rinktinių formavimo principų 2021 metams (pranešėjas R. Petrukanecas). 

5. Einamieji klausimai. 

 

Posėdžio pradžia 18.00  

 

Aleksandras Alekrinskis informavo, kad pagal LBKIF įstatų 20 straipsnio 5 dalį Vykdomasis 

komitetas gali priimti sprendimus ir jo posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau    

kaip pusė Vykdomojo komiteto narių. Kvorumas yra, dalyvauja 8 nariai.  

 

1. SVARSTYTA. 2020 m. ataskaitinės rinkiminės Konferencijos data. 

A. Alekrinskis pranėšė. kad atsižvelgdami į LBKIF AK 2020 m. rugsėjo 17 d. nutarimą, LBKIF 

Konferencija turėtų būti surengta iki 2021 m. vasario 9 dienos. Nuo 2020 m. gruodžio 15 d. iki 2021 

m. sausio 31 d.  LR Vyriausybė paskelbė Lietuvoje karantiną. Atsižvelgdamas į karantino sąlygas bei 



tikimybę, kad jis gali būti pratęstas, kyla abejonių ar sugebėtume vykdyti Konferenciją iki nustatytos 

datos.  

R.Petrukanecas pasakė, kad galėtume Konferenciją nukelti vėlesniam laikui, kol epidemiologinė 

situacija šalyje stabilizuosis. Pagal Įstatų 15.9. straipsnį Konferencija turi įvykti ne vėliau nei 4 

mėnesiai po finansinių metų pabaigos. 

A. Lankas paklausė, iki kokios datos Registro centrui reikia pateikti metines LBKIF ataskaitas.  

R. Petrukanecas atsakė, kad iki balandžio mėnesio galime pateikti atskaitas. 

A. Alekrinskis pasiūlė Konferenciją vykdyti 2021 m. vasario 27 dieną bei įpareigoti R. 

Petrukanecą kreiptis į LBKIF AK dėl vėlesnės Konferencijos pravedimo datos suderinimo. 

Balsavimas – vienbalsiai pritarta (8 – už).  

NUTARTA.  Įpareigoti R. Petrukanecą kreiptis į LBKIF AK dėl vėlesnės Konferencijos 

pravedimo datos suderinimo (2021 m. vasario 27 d.). 

 

2. SVARSTYTA.  Preliminarus 2021 m. biudžetas. 

R. Petrukanecas informavo, kad 2020 m. gruodžio 26 d. VK nariams pateikė preliminarų 2021 m. 

sezono LBKIF biudžetą. Atsižvelgdamas į pastabas, jis buvo patikslintas. Biudžeto pajamos 2021 m. 

metams yra nustatytos atsižvelgiant į paskutiniųjų metų gautas pajamas. Išlaidos suskaičiuotos pagal 

Lietuvos rinktinės trenerių priemonių finansinius planus, ankstesniais metais patirtas išlaidas  vykdant 

nacionalines varžybas bei dalyvaujant tarptautinėse varžybose. 

R. Petrukanecas pasiūlė balsuoti už pateiktą biudžetą. Patvirtinus šį preliminarų biudžetą, jis bus 

pateiktas Konferencijai tvirtinti. 

Balsavimas – 7 – už, 1 – susilaikė.  

NUTARTA. Patvirtinti preliminarą 2021 m. LBKIF biudžetą. 

 

3. SVARSTYTA. 2021 – 2024 m. LBKIF veiklos strateginis planas. 

R. Petrukanecas informavo, kad Federacijoms norint gauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

(toliau – ŠMSM) lėšų 2021 metams, federacijos turi pristatyti savo 2021-2024 m. strateginį planą. 

Mūsų strateginis planas buvo patvirtintas 2017-2020 metų periodui, pagal jį dirbome.  

Pagal 2021- 2024 m. LBKIF strateginį planą federacija vykdys savo veiklą, tačiau mūsų VK 

(2017-2020 laidos) netrukus baigs savo kadenciją, ir, tikėtina, kad naujas VK turės savo planų 

ateičiai, todėl siūlau patvirtinti šį pateiktą 2021-2024 m. LBKIF strateginį planą tam, kad gauti ŠMSM 

lėšų. Vėliau, atsižvelgiant į naujojo VK tikslus, planas bus patikslintas bei patvirtintas galutinai. 

Balsavimas – vienbalsiai pritarta (8 – už). 

NUTARTA. Patvirtinti 2021- 2024 m. LBKIF preliminarų strateginį planą. 

 

4. SVARSTYTA. Lietuvos rinktinių formavimo principai 2021 metams. 

R. Petrukanecas pranėšė, kad pagal ŠMSM reikalavimus, federacijos norinčios gauti ministerijos 

lėšų turi turėti nustatytus Lietuvos rinktinių formavimo principus. 



Buvo diskutuojama ar į rinktines įtraukti visu sportininkus kurie dalyvauja tarptautinėse ICF ar 

ECA varžybose. Taip pat įtraukti visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatų prizininkus. Neįtraukti 

neolimpinių rungčių prizininkų. 

Pasiūlyta balsuoti ar Lietuvos rinktinės nariais yra 2020 metais ECA ir ICF rengiamose varžybose 

dalyvavę sportininkai, Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių olimpinių rungčių 

prizininkai bei neolimpinių rungčių nugalėtojai. 

Balsavimas – vienbalsiai pritarta (8 – už). 

NUTARTA. Lietuvos rinktinės nariais yra 2020 metais ECA ir ICF rengiamose varžybose 

dalyvavę sportininkai, Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių čempionatų olimpinių 

rungčių prizininkai bei neolimpinių rungčių nugalėtojai. 

 

5. Einamieji klausimai. 

SVARSTYTA. Dėl Apeliacinės komisijos pirmininko S. Svaldenio kreipimosi. 

A. Alekrinskis informavo kad į LBKIF kreipėsi Panevėžio baidarių ir kanojų irklavimo 

klubo „Neptūnas“  įgaliotas atstovas S. Svaldenis: 

„2020-12-28  

Kadangi pagal LBKIF 2020-02-29 konferencijos sprendimą  darbo grupė parengė AK veiklos nuostatų 

projektą, tai siekiant tinkamo sprendimų priėmimo proceso ir vadovaudamasis LBKIF įstatais prašau 

supažindinti su minėtu projektu federacijos narius (el. paštu ar paskelbiant bki.lt). 

Minėto projekto aptarimas iki konferencijos padės tinkamai pasiruošti nuostatų patvirtinimui 

konferencijoje ir padės sutaupyti konferencijos laiką. 

Iš anksto dėkoju už atsakymą.“ 

Buvo diskutuojama kad,  jei iki nustatyto termino pradėsime siųsti dokumentus visiems 

norintiems gauti juos klubams ar asmenims, gali kilti nevaldomas procesas. Pagal LBKIF Įstatus 

numatytas dokumentų pateikimo terminas yra pakankamas susipažinti su dokumentais. 

Balsavimas – vienbalsiai pritarta (8 – už). 

NUTARTA. Dokumentą dėl LBKIF AK veiklos nuostatų siųsti Konferencijos dalyviams LBKIF 

Įstatais nustatytu laiku. 

SVARSTYTA. Dėl klubo skolininko prašymo atšaukti suspendavimą. 

A. Alekrinskis informavo, kad 2020 m. gruodžio 28 d. buvo gautas SK “Pamarys” laiškas: 

“LBKIF prezidentui LBKIF generaliniam sekretoriui Sveiki, prašau atstatyti klubo „Pamarys“ teises 

federacijoje, nes nurodyti trūkumai (t. y. nesumokėtas nario mokestis) buvo pašalinti 2020 10 06 sumokėjus 

bankiniu pavedimu į federacijos sąskaitą 180,00 Eur. Klubo prezidentas Nedas Bartušis.“ 

 

R. Petrukanecas pakomentavo, kad pagal LBKIF Įstatus klubai privalo iki kiekvienų metų kovo 

31 d. sumokėti metinį nario mokestį. SK „Pamarys“ nemokėjo už 2017, 2019, 2020 metus. 2020 m. 

sausio 27 d. jiems buvo išsiųstas priminimas sumokėti 2019 metų mokestį, 2020 m. vasario 8 d. buvo 

dar karta informuoti. 

http://bki.lt/


2020 m. rugpjūčio 1 d. per VK posėdį nusprendėme SK „Pamarys“ duoti dar vieną šansą 

susimokėti mokesčius (turėjau jam pranešti, kad per 10 dienų jį sumokėtų, kitu atveju buvo įspėti, 

kad bus taikomas LBKIF Įstatų 5.4. punktas. 

2020 m. rugpjūčio 10 d. nusiunčiau klubui raginimą sumokėti mokesčius per 10 dienų (iki 20 

rugpjūčio). Iki nurodytos datos pavedimo nebuvo. 

2020 m. rugsėjo 23 d. VK sprendimu SK „Pamarys“ narystė LBKIF buvo suspenduota iki 2021 

m. rugsėjo 20 d. 

2020 m. spalio 6  d. SK „Pamarys“ padarė pavedimą. 

Siūloma balsuoti, ar palikti galioti 2020 m. rugsėjo 23 dienos LBKIF VK sprendimą. 

Balsavimas – 7 – už, 1 – susilaikė.  

NUTARTA. Palikti galioti 2020 m. rugsėjo 23 dienos LBKIF VK sprendimą dėl SK „Pamarys“  

narystės sustabdymo iki 2021 m. rugsėjo 20 d.  

Posėdžio pabaiga 19:30 min. 

 

   

Posėdžio sekretorė                                                                                             Natalija Kamarauskaitė 

 

 

Prezidentas                                                                                                          Aleksandras Alekrinskis 


