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LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJOS  

APELIACINĖS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI 

 

 

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (toliau – LBKIF) apeliacinė komisija (toliau – 

Apeliacinė komisija) – LBKIF veiklos priežiūros ir ginčų nagrinėjimo organas. Apeliacinė 

komisija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, LBKIF 

įstatais, LBKIF Etikos ir drausmės kodeksu, kitais LBKIF norminiais dokumentais ir šiais 

Apeliacinės komisijos veiklos nuostatais (toliau – Nuostatai).  

 

1. BENDROJI DALIS. APELIACINĖS KOMISIJOS SUDĖTIS, VEIKLOS PRINCIPAI.  

1.1.  LBKIF Apeliacinę komisiją, sudarytą iš 3 (trijų) asmenų (dviejų narių ir pirmininko), 

ketveriems metams renka LBKIF Konferencija. Konferencija gali, nesibaigus kadencijai, 

atšaukti pavienius Apeliacinės komisijos narius, jei jie neatlieka savo pareigų, veikė neteisėtai 

arba atsistatydina. Jeigu renkami pavieniai Apeliacinės komisijos nariai, jie renkami tik iki tos 

pačios komisijos, į kurią renkami, kadencijos pabaigos. 

1.2. Apeliacinės komisijos nariai šias pareigas eina savanoriškai (pritaria savo kandidatūros 

teikimui Konferencijai bei sutinka eiti pareigas jų išrinkimo atveju) ir neatlygintinai. 

1. 3. Apeliacinės komisijos nariai savo pareigas vykdo sąžiningai, teisėtai ir dėdami maksimalias 

pastangas.  

1.4. Priimdami sprendimus ir vykdydami savo pareigas Apeliacinės komisijos nariai privalo būti 

nešališki ir nešališkumą patvirtinti komisijos nariams prieš svarstant kiekvieną klausimą. Esant 

aplinkybėms, galinčioms paveikti nario nešališkumą, pats narys arba kiti nariai gali pateikti 

pranešimą apie galimą neatitikimą nešališkumo reikalavimui. Narys, dėl kurio nešališkumo kyla 

abejonių, turi pateikti aplinkybių paaiškinimą raštu, atsakyti į Apeliacinės komisijos nariams 

iškilusius klausimus. Įvertinę aplinkybes visi Apeliacinės komisijos nariai (įskaitant ir  narį, 

kurio atitikimas šališkumo reikalavimui, svarstomas) balsuoja už tai, gali ar negali narys 



dalyvauti pareiškimo nagrinėjime.  

1.5. Apeliacinė komisija ir jos nariai visais atvejais priimdami sprendimus ar vykdydami 

funkcijas atsižvelgia į LBKIF veiklos principus, siekius ir ilgalaikę naudą baidarių ir kanojų 

irklavimo sportui. 

2. APELIACINĖS KOMISIJOS VEIKLA IR NARIŲ PAREIGOS 

2.1. Apeliacinė komisija įgyvendindama Federacijos valdymo organų priimamų sprendimų 

priežiūrą, vykdo šią veiklą:  

2.1.1. nagrinėja LBKIF narių skundus dėl valdymo organų priimtų sprendimų atitikimo LBKIF 

įstatams, Konferencijos, Vykdomojo komiteto sprendimams ir kitiems LBKIF norminiams 

aktams; 

2.1.2. nagrinėja LBKIF narių paklausimus dėl sprendimų atitikimo LBKIF įstatams, 

Konferencijos, Vykdomojo komiteto sprendimams ir kitiems LBKIF norminiams aktams; 

2.1.3. nagrinėja skundus dėl Etikos ir drausmės kodekso numatyta tvarka priimtų Etikos ir 

drausmės komisijos (toliau – EDK) sprendimų;  

2.1.4. išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja LBKIF narių 

skundus ir ginčus;  

2.1.5. rengia išvadas apie skundų, paklausimų, apeliacijų pagrįstumą, teikia pastabas ir 

rekomendacijas dėl priimtų sprendimų Konferencijai, Vykdomajam komitetui, jei nustatoma, kad 

priimti sprendimai neatitinka LBKIF įstatų, taisyklių, nuostatų bei kitų LBKIF norminių aktų.  

2.2. Apeliacinės komisijos nariai, veikdami atskirai ir kaip kolegialus priežiūros ir ginčų 

nagrinėjimo organas, turi šias pareigas:  

2.2.1. dalyvauti posėdžiuose, aktyviai prisidėti nagrinėjant ir priimant sprendimus, rengiant 

išvadas; 

2.2.2. susipažinti su visais pateiktais dokumentas ir aplinkybėmis, esant galimybei išklausyti 

susijusio su apeliacija, skundu ar paklausimu,  LBKIF nario atstovus, kitus susijusius asmenis 

prieš priimant sprendimą;  

2.2.3. pranešti Vykdomajam komitetui, skundą arba paklausimą pateikusiam nariui, kitoms 

suinteresuotoms šalims apie tai, ar pareiškimas priimtas nagrinėti, apie šaukiamus posėdžius ir 

svarstomą klausimą;  

2.2.4. pagrįsti ir motyvuoti atliekamus veiksmus ir priimtus sprendimus; 

2.2.5. vadovautis objektyvumo, nešališkumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, 

bei baidarių ir kanojų irklavimo sporto interesais.  

 

 

3. APELIACINĖS KOMISIJOS VEIKLOS PROCEDŪROS  



3.1. Visi apeliacinės komisijos sprendimai priimami posėdžiuose paprasta balsų dauguma. 

Apeliacinės komisijos nariai balsuodami negali susilaikyti: privaloma balsuoti „už” arba „prieš” 

sprendimo projektą. 

3.2. Posėdžius šaukia Apeliacinės komisijos pirmininkas. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame 

dalyvauja daugiau nei pusė Apeliacinės komisijos narių. Posėdžiai gali vykti tiesiogiai 

dalyvaujant juose arba nuotoliniu būdu, naudojant elektronines ryšio priemones ir programas. 

Sprendimą dėl posėdžio organizavimo būdo, trukmės ir sprendimų priėmimo Apeliacinės 

komisijos nariai priima kolegialiai. 

3.3. Apeliacinės komisijos pirmininkas, gavęs LBKIF nario/nario įgalioto atstovo/, Prezidento, 

Generalinio sekretoriaus, nario sportininko, trenerio, teisėjo, Vykdomojo komiteto ar jo nario 

rašytinį dokumentą, kuriame pateiktas skundas, apeliacija, paklausimas, gautus dokumentus 

perduoda Apeliacinės komisijos nariams ir paskelbia apie šaukiamą posėdį dėl pareiškimo 

priėmimo. Sprendimą dėl pareiškimo priėmimo nagrinėti jį Apeliacinėje komisijoje priima visi 

Apeliacinės komisijos nariai balsuojant (paprasta balsų dauguma). 

3.4. Pareiškėjai turi būti per trumpiausią galimą laiką informuojami apie posėdžio metu priimtą 

sprendimą pareiškimą priimti nagrinėti arba atsisakyti nagrinėti. Sprendimas atsisakyti priimti 

nagrinėti pareiškimą turi būti motyvuotas.  

3.5. Posėdžio metu ar po jo, bet ne veliau nei per 5 (penkias) darbo dienas surašomas Apeliacinės 

komisijos posėdžio protokolas, kuriame privalomai nurodomi ir posėdžio metu priimti 

sprendimai. Protokolas turi būti patvirtintas visų Apeliacinės komisijos narių (pasirinktinai 

parašu, elektroniniu parašu arba atsiunčiant sprendimus patvirtinantį elektroninį laišką 

Apeliacinės komisijos pirmininkui).   

3.6. Apeliacinė komisija klausimus nagrinėja posėdžiuose, į kuriuos suinteresuotos šalys, 

liudytojai ir kiti asmenys nėra kviečiami, jeigu Apeliacinė komisija nenusprendžia kitaip. Tais 

atvejais, kai LBKIF valdymo organas kreipiasi dėl dalyvavimo posėdyje ir deleguoja atstovą, 

Apeliacinė komisija turi sudaryti galimybę jam dalyvauti posėdyje. 

3.7. Apeliacinės komisijos posėdžio metu protokolo rašymo tikslais gali būti daromas garso 

įrašas, tačiau su juo susipažinti gali tik Apeliacinės komisijos nariai, posėdžio sekretorius, 

posėdyje dalyvavę valdymo organų nariai, Vykdomojo komiteto nariai.  

3.8. Sprendimai dėl pareiškimų, kurie priimami nagrinėti, turi būti priimti per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo pareiškimo pateikimo Apeliacinei komisijai. Jeigu Apeliacinės komisijos 

nuomone dėl objektyvių priežasčių reikalingas ilgesnis terminas, galima šį terminą vieną kartą 

pratęsti, bet ne ilgiau kaip dar 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų. Tais atvejais, kai dėl objektyvių 

aplinkybių yra būtina pareiškimą išnagrinėti itin skubiai, Apeliacinė komisija, atsižvelgdama į 

šias aplinkybes, turi išnagrinėti ir priimti sprendimą per kaip įmanoma trumpesnį laiką. 



 

4. SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA.  

4.1. Apeliacinė komisija nagrinėja šalių, dalyvavusių EDK bylos nagrinėjime, skundus dėl 

priimto EDK sprendimo, Etikos ir drausmės kodekso numatyta tvarka. 

4.1.1. Apeliacinė komisija, išnagrinėjusi skundą, turi teisę priimti vieną iš šių sprendimų:  

4.1.1.1. EDK sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą;  

4.1.1.2. EDK sprendimą panaikinti ir apeliacinį skundą patenkinti;  

4.1.1.3. EDK sprendimą pakeisti. 

4.1.2. Apeliacinė komisija, nagrinėdama apeliacinį skundą turi teisę priimti vieną iš šių 

procedūrinių sprendimų: 

4.1.2.1. apeliacinio skundo nagrinėjimą̨ apeliacine tvarka sustabdyti tais atvejais, kai paaiškėja, 

kad pažeidimas turi administracinio nusižengimo, nusikalstamos veikos ar baudžiamojo 

nusižengimo požymių. Gavus įsiteisėjusį sprendimą dėl administracinio nusižengimo, 

nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo, apeliacinio skundo nagrinėjimas atnaujinamas;  

4.1.2.2. nutraukti apeliacinio skundo nagrinėjimą; 

4.1.2.3. atnaujinti skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimą. 

4.1.3. Apeliacinės komisijos sprendimai dėl apeliacinio skundo, pateikto dėl EDK sprendimo, 

įsigalioja nuo jų priėmimo dienos ir yra privalomi vykdyti. 

4.2. Apeliacinė komisija nagrinėja LBKIF narių skundus ir paklausimus dėl valdymo organų 

sprendimų atitikimo LBKIF įstatams, taisyklėms, nuostatams bei kitiems norminiams aktams 

šiuose nuostatuose nustatyta tvarka: 

4.2.1. Pareiškimas yra nagrinėjamas, jeigu pareiškimą pateikia tinkamas pareiškėjas nurodytas 

šiuose nuostatuose, pareiškimas adresuotas Apeliacinei komisijai ir posėdyje priimamas 

teigiamas sprendimas dėl pareiškimo priėmimo nagrinėti;   

4.2.2. Jeigu sprendimo parengimui būtina, Apeliacinė komisija gali šaukti posėdžius,  kviesti 

juose dalyvauti ekspertus, specialistus, LBKIF organų narius, suinteresuotas šalis. Kol vyksta 

klausimo svarstymas visi dalyviai turi teisę iki galutinio posėdžio pateikti paaiškinimus raštu, 

kurie turi būti užfiksuoti posėdžio protokole. Suinteresuotų asmenų neatvykimas į posėdį nėra 

kliūtis priimti sprendimą nagrinėjamu klausimu.  

4.3. Apeliacinė komisija išankstine privaloma federacijos narių /jų atstovų/ skundų ir ginčų 

nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja narių skundus remiantis šiais nuostatais, kai tokių skundų 

ar ginčų nagrinėjimas nėra susijęs su šių Nuostatų 2.1.1-2.1.3 punktuose reglamentuojamais 

klausimais.  

4.3.1. Į tokio skundo ar ginčo nagrinėjimą gali būti kviečiami skundą padavę, suinteresuoti 

asmenys, ginčo šalys arba jiems iki posėdžio turi būti suteikta galimybė pateikti raštiškus 



paaiškinimus ar papildomus argumentus dėl skundo. Raštiški ar žodiniai paaiškinimai, duoti 

posėdžio metu, turi būti užfiksuoti posėdžio protokole. Suinteresuotų asmenų neatvykimas į 

posėdį nėra kliūtis priimti sprendimą nagrinėjamu klausimu.  

4.3.2. Nustatytas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas skaičiuojamas nuo tada, kai 

gaunami suinteresuotų šalių atsiliepimai ir/ar kiti bylai reikšmingi dokumentai (arba kai praeina 

terminas šiems dokumentams pateikti). Dokumentų pateikimo terminus nustato Apeliacinė 

komisija, atsižvelgdama į klausimo sudėtingumą ir kitas objektyvias aplinkybes.  

4.3.3. Šioje dalyje numatytų skundų ir ginčų nagrinėjimui yra šaukiamas posėdis. Apeliacinė 

komisija gali šaukti posėdžiuose dalyvauti ekspertus, specialistus, LBKIF organų narius. 

Suinteresuotų asmenų neatvykimas į posėdį nėra kliūtis priimti sprendimą nagrinėjamu 

klausimu.  

4.3.4. Apeliacinė komisija, išnagrinėjusi šioje dalyje numatytus skundus ar ginčus, gali pripažinti 

skundą pagrįstu arba atmesti skundą. Apeliacinė komisija, nagrinėdama skundą ar spręsdama 

ginčą turi teisę priimti procedūrinius sprendimus, įskaitant sprendimus atsisakyti nagrinėti 

skundą ar ginčą, nutraukti ar sustabdyti nagrinėjimą, ir kitus sprendimus, užkertančius kelią 

toliau nagrinėti skundą ar spręsti ginčą.  

4.3.5. Apeliacinė komisija, išnagrinėjusi skundą dėl LBKIF valdymo organo priimto sprendimo, 

parengia išvadą. Išvada pateikiama valdymo organui, kurio sprendimo atitikimas LBKIF 

norminiams dokumentams buvo nagrinėjamas. Apeliacinė komisija išvadoje gali pateikti 

objektyviai įgyvendinamas, pagrįstas, motyvuotas ir aiškias rekomendacijas dėl minėto klausimo 

sprendimo. Išvada yra rekomendacinio pobūdžio.   

 

4.4.  Apeliacinė komisija turi iniciatyvos teisę įvertinti ar LBKIF valdymo organų priimami 

sprendimai atitinka LBKIF įstatus, Konferencijos, Vykdomojo komiteto sprendimus ir kitus 

norminius LBKIF dokumentus. Apeliacinė komisija teikia išvadą Konferencijai, Vykdomajam 

komitetui ir kitiems valdymo organams iniciatyviai arba pagal šių organų paklausimus. Išvada 

yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas. 

 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

5.1. Apeliacinė komisija už savo veiklą atsiskaito Konferencijai.  

5.2. Atsižvelgiant į Apeliacinės komisijos kompetenciją bei funkcijas, Apeliacinės komisijos 

nariai privalo pasirinkti tokį veikimo modelį, kuris palaikytų LBKIF veiklos kokybę, 

efektyvumą, vieningumą ir susilaikyti nuo bet kokių perteklinių veiksmų, kurie apsunkintų 

LBKIF ir kitų valdymo organų veiklą, nepagrįstai keltų abejones ar nepasitikėjimą LBKIF tiek 

tarp narių, tiek santykiuose su trečiaisiais asmenimis.  



5.3. Šie nuostatai nepaneigia subjektų teisės kreiptis į LR teismines institucijas, tačiau turi būti 

atsižvelgta į tai, kad LBKIF yra asociacijos pagrindu veikiantis subjektas, kurio tikslai ir 

uždaviniai numatyti LBKIF įstatuose. Prieš priimant sprendimus kreiptis į teismines institucijas 

visais atvejais turi būti atsižvelgiama į LBKIF interesus, prisiimtus įsipareigojimus LBKIF ir į 

tai, ar buvo išnaudoti visi būdai ir visos ikiteisminės ginčo sprendimo priemonės.  

5.4. Šie nuostatai įsigalioja juos tinkamai patvirtinus LBKIF Konferencijoje. 

 

 

 


