
LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA 
kodas 191684452, buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6 

 

„ELITO KOMISIJOS 2017-2020” POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 2021-2 

2021-06-19 

Vilnius 
 

  

Posėdžio data: 2021 m. birželio 19 d.  

Posėdžio laikas: posėdžio pradžia – 15.00 val., posėdžio pabaiga – 15.30 val. 

Komisijos pirmininkas – Egidijus Balčiūnas. 

Komisijos pirmininko pavaduotojas (sekretorius) – Aleksandras Alekrinskis. 

Komisijos narys – Romualdas Petrukanecas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl aukšto meistriškumo sportininkų ir kitų rinktinės narių (trenerių) Valstybės premijų 

paskirstymo. 

 

1.  SVARSTYTA. Dėl aukšto meistriškumo sportininkų ir kitų rinktinės narių (trenerių) 

Valstybės premijų paskirstymo. 

 Pranešėjas: R. Petrukanecas informavo kad Valstybė už varžybose Europos, pasaulio 

čempionatuose ir olimpinėse žaidynes pasiektus rezultatus skiria premijas. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybes nutarime dėl premijų skyrimo ir išmokėjimo yra numatyta kad individualių rungčių 

sportininkai gauna nustatyta sumą o treneris gauna premija 50 proc. sportininko premijos dydžio. O 

Valstybės premijos, skiriamos sportinių žaidimų komandų ir komandinių rungčių sportininkams ir jų 

treneriams, dydis apskaičiuojamas, lentelėje nurodytą valstybės premijos dydį dauginant iš oficialaus 

komandos arba komandinės rungties sportininkų skaičiaus. Valstybės premijos, skiriamos sportinių 

žaidimų komandų ir komandinių rungčių sportininkams ir jų treneriams, suma paskirstoma komandos 

arba komandinės rungties sportininkams ir jų treneriams, atsižvelgiant į tai, koks jų indėlis į pasiektą 

sporto laimėjimą (šią informaciją pateikia atitinkama sporto šakos federacija). 

Diskusija. Pasiūlyta komandinių rungčių K-2, C-2, K-4, C-4 sportininkams ir treneriui (treneriams jei jų 

ne vienas numatytą sumos procentą dalinti po lygias dalis) skirstant premiją pagal įdėtą indėlį į rezultatą 

skirstyti taip: 

 
C-2/ K-2 

Sportininkai Treneris 

  

Sportininkas A – 39 %  

Sportininkas B – 39 %  

 Treneris – 22% 

 

PVZ: premijai skirta 1000,00 Eur: sportininkams po 390,00 Eur, treneriui – 220,00 Eur 

 

C-4/ K-4 

Sportininkai Treneris 



  

Sportininkas A – 22%  

Sportininkas B – 22%  

Sportininkas C – 22%  

Sportininkas D – 22%  

 Treneris – 12% 

 

PVZ: premijai skirti 1000 eurų: sportininkams po 220 Eur, treneriui – 120 Eur 

 

 NUTARTA. Komisijos nariams balsavus: už – 3 balsai, nutarta patvirtinti siūlymą ir premijų 

paskirstymo projektą teikti VK. 

 

 

Komisijos pirmininkas      Egidijus Balčiūnas  

 

 

Komisijos sekretorius      Aleksandras Alekrinskis 

 

 

Komisijos narys       Romualdas Petrukanecas 


