LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA
kodas 191684452, buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6
VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 2022/5
2022-08-29

Posėdis įvyko 2022 m. rugpjūčio 29 d. 19.00 val., „Zoom“ platformoje
Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis.
Posėdžio sekretorius – Romualdas Petrukanecas.
Posėdyje dalyvauja Vykdomojo komiteto nariai:
Aurimas Lankas;
Darius Čereška;
Eidris Karevičius;
Vytautas Vaičikonis;
Romualdas Petrukanecas;
Aleksandras Alekrinskis;
Egidijus Balčiūnas;

DARBOTVARKĖ:
1. 2022 m. Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo (sprinto) rinktinės trenerio K.Reksnio I
pusmečio ataskaitos (diskusija) – TVIRTINIMAS (pranešėjas K. Rėksnys)
2. 2022 m. Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos biudžeto
(likusių pinigų
paskirstymas ) diskusija - TVIRTINIMAS (pranešėjas R. Petrukanecas)
3. Federacijos naujo autobuso paskyrimas. (pranešėjas R. Petrukanecas)
4. 2022-2023 m. nacionalinių (sprinto) rinktinių formavimo gairių aptarimas. (pranešėjas A.
Alekrinskis)
5. Einamieji klausimai

Posėdžio pradžia 19.00
Aleksandras Alekrinskis informavo, kad pagal Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo
federacijos (toliau – 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 9 nariai.
1. SVARSTYTA. Lietuvos rinktinės vyr. Trenerio K. Rėksnio 2022 m. I pusmečio ataskaitos
(pranešėjai K. Rėksnys)

Balsavimas: 7 – už.
NUTARTA. Patvirtinti K. Rėksnio ataskaitą.

2. SVARSTYTA. 2022 m. Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos biudžeto (likusių
pinigų paskirstymas ) diskusija – TVIRTINIMAS. (pranešėjas R. Petrukanecas).
R. Petrukanecas informavo, kad Lietuvos ŠMS ministerija antram 2022 metų pusmečiui
LBKIF papildomai skyrė 333 tūkst. Eurų. R. Petrukanecas priminė, kad metų pradžioje buvo
žinoma, kad 2022 m. Antram ketvirčiui Ministerija skirs papildomą finansavimą, tačiau nebuvo
žinoma kokio dydžio bus šita pinigų dalis. Todėl planuojant 2022 metų sezono LBKIF biudžetą, jau
buvo „įskaičiuota“ planuojama minimali papildomų pinigų dalis (t.y. 100 tūkst.), tai realus
nepaskaičiuota – nepaskirstyta papildoma pinigų dalis sudaro 233 tūkst. Eurų. Šiais papildomais
pinigais LBKIF VK turi papildyti LBKIF Konferencijos patvirtinto 2022 m. Biudžeto eilutes. R.
Pertrukanecas informavo, kad 2022 m. Europos ir pasaulio čempionatų sąmatos buvo viršytos (dėl
didesnio siunčiamų sportininkų skaičiaus bei nenumatytų išlaidų: papildomi lėktuvo bilietai, starto
mokesčiai). LBKIF Perspektyvinė rinktinė, LBKIF papildomų pataltų nuomos išlaidos viršijo savo
planuojamas eilutes. Realus likusių nepaskirstytų pinigų kiekis yra 173 tūkst. Eurų.
Diskusijos išvados: nepaskirstytus pinigus skirti Lietuvos rinktinių aptarnavimui ir
priemonių vykdymui, gavus Lietuvos rinktinių trenerių planus.
NEBALSUOTA. Bendru nutarimu sutarta: papildomas – nepaskirstytas lėšas paskirstyti po
patvirtinto 2022 m. LBKIF Biudžeto eilutes gavus konkrečius planus dėl priemonių vykdymo.
Galutinį sprendimą priimti per sekantį LBKIF VK posėdį.
3. SVARSTYTA. Federacijos naujo autobuso paskyrimas (pranešėjas R. Petrukanecas)
Federacija turi už LTOK lėšas įsigytą autobusiuką Toyota Pro Ace, įsigytas metų pradžioje. Juom jau
buvo pasinautota treniruočių stovykloje Portugalijoje, pasaulio taurės etapuose, Europos ir pasaulio
čempionatuose. Siūlau VK nuspręsti kam skirti šitą autobusiuką „priskirti“, kad būtų žmogus
atsakingas už jo eksplotavimą ir priežiūrą.
A. Lankas – tai nėra LBKIF VK lygio klausimas, manau, kad užtenka LBKIF Generalinis
sekretorius įsakymo formos skiriant šį autobusą.
Bendru sutarimu nutarta pritarti A. Lanko nuomonei.
4. SVARSTYTA. Diskusija. 2022-2023 m. nacionalinių (sprinto) rinktinių formavimo gairių
aptarimas. (Pranešėjas A. Alekrinskis)

Siūlau diskusijai klausimą dėl Lietuvos rinktinių formavimo. Prašau Trenerių tarybos
pirmininko sukurti Lietuvos rinktinių formavimo principus. Olimpinės rinktinės ir Olimpinės
pamainos rinktinių formavimui siūlau remtis LTOK parengtais bei naudotais šablonais.
E. Balčiūnas, R. Petrukanecas, V. Vaičikonis turi būti aiškūs kriterijai: rinktinių pavadinimai,
patekimo į šių rinktinių reikalavimai, tai turi apimti nuo jaunučių iki suaugusiųjų rinktinių.

Posėdžio pabaiga 20:30
Posėdžio sekretorius

Romualdas Petrukanecas

