Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos
apeliacinės komisijos sprendimas
2021 m. balandžio 21 d.
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos apeliacinė komisija, susidedanti iš
komisijos pirmininko Sauliaus Svaldenio ir narių: Nijolės Goštautaitės Midttun ir Remigijaus Gusto,
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo VšĮ sporto klubo „Birštono Nemunas“ 2021-02-04
prašymą panaikinti narystės sustabdymą (atstatyti narystę),
nustatė:
I.

Prašymo ir atsiliepimo į jį argumentai bei nurodomos aplinkybės

1. Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos, toliau vadinama – LBKIF arba
Federacija, narys VšĮ sporto klubas „Birštono Nemunas“, toliau vadinamas – Klubu arba Pareiškėju,
prašo 2020-09-23 LBKIF vykdomojo komiteto, toliau vadinamas VK, nutarimu nustatytą Klubo
narystės LBKIF sustabdymą panaikinti nuo nutarime įvardinto trūkumo pašalinimo datos ir prašymą
grindžia šiais argumentais bei aplinkybėmis:
1.1. Klubo nario mokesčio skola federacijai sumokėta "2020-10-02 ir 2020-11-19 (buvo
nurodytas neteisingas mokesčio dydis ir užtruko išsiaiškinimas) vykdant 2020-09-23 nutarimą",
tačiau narystės sustabdymas nebuvo panaikintas.
1.2. Sistemiškai taikant LBKIF įstatus, pašalinus trūkumus (sumokėjus nario mokesčio
įsiskolinimą), klubo narystė federacijoje turi būti atstatyta.
1.3. 2020-12-29 LBKIF vykdomojo komiteto posėdyje analogiškas kito irklavimo
klubo „Pamarys“ prašymas dėl narystės atstatymo buvo nemotyvuotai atmestas, paliekant galioti
2020-09-23 nutarimą.
1.4. Nei pagal LR asociacijų įstatymą, nei pagal LBKIF įstatus jokios nuobaudos dėl
laiku nesumokėto nario mokesčio be narystės sustabdymo iki trūkumų pašalinimo nenumatytos, todėl
jų taikymas Klubo (bei kitų klubų, nurodytų 2020-09-23 nutarime) atžvilgiu po trūkumų pašalinimo
yra absoliučiai neteisėtas.
1.5. Pagal 2020-12-29 LBKIF VK posėdžio nutarimą 2021-02-27 rengiama LBKIF
ataskaitinė rinkiminė Konferencija. Pagal LBKIF įstatų 4 str. 1 d. 1 p. federacijos narys turi teisę
dalyvauti konferencijoje vieno sprendžiamojo balso teise. Kadangi pagal įstatų 5 str. 4 d. klubas
„Birštono Nemunas“ 2020-09-23 nutarime įvardintus trūkumus pašalino, klubo narystės federacijoje
stabdymas naikintinas, priešingu atveju bus pažeisti ne tik federacijos įstatai, LR asociacijų įstatymas,
tačiau ir narystės asociacijose klausimų sprendimą nustatanti Lietuvos Aukščiausiojo teismo
formuojama teismų praktika.
2. Federacija su Pareiškėjo prašymu nesutiko ir 2021-03-10 atsiliepime nesutikimą
grindė šiomis aplinkybėmis ir argumentais:
2.1. 2020 m. rugpjūčio 10 d. LBKIF siuntė pareiškėjui perspėjimą dėl nesumokėtų
narystės mokesčių: „Informuojame, kad klubas "Birštono Nemunas" nėra sumokėjęs LBKIF metinių
narystės mokesčių už 2016, 2019 metus. Vienų metų narystės mokesčio dydis yra 60 eurų. Prašome
Jūsų 10 dienų (iki rugpjūčio 20 d.) bėgyje sumokėti mokesčius. Federacijos sąskaita nurodyta
prisegtame rašte. Nesumokėjus minėtų mokesčių LBKIF taikys savo Įstatų 5 straipsnio 4 punktą“.
2.2. Iki nurodytos datos pareiškėjas šių mokesčių nesumokėjo, todėl LBKIF VK 202009-23 sprendimu Klubą LBKIF suspendavo: 2020-09-23 dienos LBKIF VK NUTARIMAS: „nutarta
LBKIF narių: „Troptas“ , Klaipėda, „Pamarys“ , Šilutė, „Birštono Nemunas“, Birštonas narystė
LBKIF suspenduojama iki 2021 metų rugpjūčio 20 dienos. Per šį laikotarpį klubai skolininkai turi
sumokėti visas savo skolas bei einamąjį 2021 metų mokestį. Iki nurodytos datos nesumokėjus įmokų,
LBKIF VK siūlys Konferencijai šalinti juos iš federacijos.“
Apeliacinė komisija konstatuoja:
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II.

Apeliacinės komisijos nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3. Ginčas yra kilęs dėl Federacijos nario narystės neatnaujinimo. LBKIF įstatuose
narystės sustabdymą ir jos atnaujinimą reglamentuoja įstatų 5 str. ir 6 str. 2 d. Federacijos įstatų 5
str. 4 dalyje nustatyta, kad jei narys nevykdo nario pareigų, tai jo narystė VK sprendimu gali būti
sustabdyta bei nurodomas terminas trūkumams pašalinti.
5. Įstatų 6 str. 2 d. nustatyta, kad VK sprendimu nario mokesčio nesumokėjusio nario
narystė Federacijoje gali būti laikinai sustabdyta arba narys šiuose įstatuose nustatyta tvarka gali būti
pašalintas iš Federacijos.
6. Įstatų 5 str. 4 dalies pabaigoje nustatyta, kad "Nurodytų trūkumų pašalinimą ir
narystės atnaujinimą savo sprendimu patvirtina vykdomasis komitetas". Daugiau narystės
sustabdymo ir atnaujinimo reglamentavimo įstatuose nėra, išskyrus įstatų 5 str. 5 dalį (sustabdymo
metu narys neturi balso teisės ir gali dalyvauti Federacijso veikloje bei naudotis kitomis nario teisėmis
tik tiek, kiek tai numatyta sprendime dėl narystės sustabdymo) ir įstatų 5 str. 8 d. (narystės sustabdymą
galima apskųsti konferencijai).
7. Pažymėtina, kad Klubas neginčija paties sustabdymo pagrįstumo ir prašo panaikinti
sustabdymą (atnaujinti jo narystę) nuo trūkumų pašalinimo dienos.
8. Federacija atsiliepime nenurodė jokių teisinių argumentų, kurie pagrįstų Klubo
narystės neatnaujinimą po to, kai Klubas sumokėjo nario mokesčio įsiskolinimą.
9. Tai, kad sustabdytos narystės neatnaujinimas nepagrįstas jokia Federacijos įstatų
norma patvirtina ir pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad 2020-12-29 LBKIF vykdomojo komiteto
posėdyje analogiškas kito irklavimo klubo „Pamarys“ prašymas dėl narystės atstatymo buvo
nemotyvuotai atmestas, paliekant galioti 2020-09-23 nutarimą. Iš LBKIF interneto svetainėje
paskelbto VK 2020-12-29 posėdžio protokolo matyti, kad jame nėra jokių teisinių argumentų:
"NUTARTA. Palikti galioti 2020 m. rugsėjo 23 dienos LBKIF VK sprendimą dėl SK „Pamarys“
narystės sustabdymo iki 2021 m. rugsėjo 20 d.". Minėtame protokole nenurodytas joks įstatų
straipsnis ar kita teisės norma, kuria pagrindžiamas toks 2020-12-29 nutarimas, t.y. šis nutarimas kaip
ir LBKIF atsiliepimas dėl pareiškėjo prašymo yra be teisinių motyvų (pagrindo).
9. Dėl pareiškėjo nurodyto sisteminio LBKIF įstatų aiškinimo atsižvelgtina ir į teisės
prof. P.Leono išvadas: „Sisteminis įstatymo aiškinimas yra daromas lyginant jo turinį su kitais
įstatymu straipsniais: pirmiausia jis turi būti lyginamas su tos pačios dalies straipsniais. Jei to
neužtenka, reikia jis derinti su viso skyriaus arba su visos rūšies įstatymo turiniu, pagaliau ir su
įstatymų visumos prasme."
10. Kadangi lingvistinių prieštaravimų tarp įstatų 5 ir 6 straipsnių formuluočių nėra, tai
taikytinas sisteminis aiškinimo metodas ir įstatų 6 straipsnyje nesant kitokios narystės atnaujinimo
tvarkos, darytina išvada, kad turi būti taikoma tvarka numatyta įstatų 5 str. 4 dalyje, t.y. narystė
sustabdoma ir nurodomas terminas trūkumams pašalinti, o narystė atnaujinama pašalinus trūkumus.
11. Minimu 2020-09-23 VK nutarimu buvo nutarta "LBKIF narių: „Troptas“ , Klaipėda,
„Pamarys“ , Šilutė, „Birštono Nemunas“, Birštonas narystė LBKIF suspenduojama iki 2021 metų
rugpjūčio 20 dienos. Per šį laikotarpį klubai skolininkai turi sumokėti visas savo skolas bei einamąjį
2021 metų mokestį. Iki nurodytos datos nesumokėjus įmokų, LBKIF VK siūlys Konferencijai šalinti
juos iš federacijos.".
12. 2020-09-23 VK nutarime konkrečiai nenurodytas trūkumo pašalinimo terminas,
sąvoka "suspendavimas" pavartota vietoje įstatuose naudojamos sąvokos "sustabdymas". VK 202012-29 nutarimas dėl „Pamario“ klubo parodė, jog VK laiko, kad nesvarbu kada bus sumokėta skola narystė yra sustabdyta iki 2021-09-20.
13. Kaip matyti iš Federacijos 2021-03-10 atsakymo apeliacinei komisijai: 2020-09-23
„Pamarys“ buvo skolingas 180 eur nario mokesčio už 2017-2018 metus ir 2020 metus, „Birštono
nemunas“ - 90 EUR už 2016 metus ir 2019 metus, „Troptas“ – 270 eur už 2016-2020 metus, tačiau
„suspendavimo“ terminas skirtas visiems klubams vienodas. Pagal teisinius principus sankcijos
taikomos iš anksto visiems žinant sankcijų skyrimo pagrindus, sankcijų sąrašą, jų trukmę, dydį ir pan.
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(pvz. už X pažeidimą: teisės atėmimas nuo 3 iki 12 mėn., bauda nuo 50 eur iki 400 eur ir pan. ir t.t.).
Šiuo atveju Federacijos įstatuose jokių sustabdymo kaip sankcijos pagrindų bei dydžių (trukmės) nėra
aptarta, kas sistemiškai aiškinant ir patvirtina, jog pagal įstatus narystės sustabdymas negali būti
laikomas sankcija ilgesne už trūkumo pašalinimo terminą.
14. Pastarąją išvadą taip pat patvirtina LBKIF Etikos ir drausmės kodeksas, kurio 10
straipsnio "Sankcijų rūšys" 1-2 dalys nustato:
"1. Drausminės sankcijos taikomos ir joms privalo paklusti visi juridiniai ir fiziniai
asmenys, nurodyti Kodekso 3 straipsnyje. Gali būti taikomos šios sankcijos:
1) įspėjimas;
2) piniginė bauda;
3) nacionalinis ir/ar tarptautinis suspendavimas;
4) šalinimas iš Narių ar LBKIF organų narių.
2. Atitinkamos sankcijos taikymą, baudos sumokėjimo terminą ir sąlygas kiekvienu
atveju nustato atitinkamas baudą skyręs ir drausmės ir etikos pažeidimo bylą išnagrinėjęs Drausminis
organas, vadovaudamasis nustatytomis taisyklėmis ir galiojančiais teisės aktais ir taikytinais
principais."
15. LBKIF ED kodeksas labai aiškiai reglamentuoja sankciją - suspendavimą - 13 str.
"Nacionalinis ir/ar tarptautinis suspendavimas" 1 dalis nustato:
"1. Nacionalinis ar tarptautinis suspendavimas – sankcija, taikoma asmenims
pažeidusiems Kodekso reikalavimus, kai yra apribojamas dalyvavimas Varžybose, kitokioje
sportinėje veikloje (įskaitant Trenerio ar Teisėjo funkcijų vykdymą) tam tikrą nustatytą terminą arba
neterminuotai."
16. Asociacijų įstatymas, kuris irgi reglamentuoja Federacijos veiklą, sankcijų dėl nario
mokesčio nesumokėjimo taip pat nenumato.
17. Nors Klubas nurodė, jog neatnaujinus Klubo narystės federacijoje bus pažeista ir
narystės asociacijose klausimų sprendimą nustatanti Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama
teismų praktika, tačiau konkrečios teismų praktikos Klubas nenurodė. Nagrinėjamam klausimui yra
aktuali Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuota praktika (dėl asociacijos nario pašalinim), pvz.
LAT 2009-12-15 nutartis, kurią ir nurodė Vilniaus apygardos teismas 2020-07-16 sprendime byloje
(pagal asociacijos nario ieškovo ieškinį ir dėl 2019 m. birželio 3 d. klubo surengtame visuotiniame
narių susirinkime priimto nutarimo, kuriuo sustabdytos visos jo kaip klubo nario teisės iki bus
priimtas visuotinio narių susirinkimo sprendimas).
18. Minėto 2020-07-16 teismo sprendimo 33 punkte teismas pažymėjo, jog "dėl
klausimo svarbos ir neriboto nario teisių neterminuoto suvaržymo, turėjo būti išlaikyta identiška
procedūra". Tokia teisminė praktika patvirtina, kad ir asociacijos nario narystės sustabdymo
procedūrai ir pagrindams teismas teikia ypatingą svarbą bei reikalauja Lietuvos Aukščiausiojo teismo
nurodytų garantijų užtikrinimo (nuoroda į VAT 2020-07-16 sprendimą:
http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=33f9df0c-8a15-4d22-9125df29c538be36).
19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas minėtoje 2009-12-15 nutartyje pažymėjo
klausimo individualią (asmeniui, kurio asociacijos nario teisių suvaržymo klausimas nagrinėjamas)
ir kolektyvią (visiems asociacijos nariams) reikšmę. Federacijos 2021-03-10 raštas patvirtina, kad
visi trys klubai, kurių narystė buvo sustabdyta VK 2020-09-23 nutarimu, 2020-10-06, 2020-11-19 ir
2020-12-10, t.y. iki VK 2020-12-29 posėdžio, visiškai padengė savo įsiskolinimus Federacijai, todėl
šių trijų klubų narystės neatnaujinimas turi ne tik individualią (pačių klubų), bet ir kolektyvią (visiems
federacijos nariams) reikšmę, ką nurodė ir Pareiškėjas.
20. Atsižvelgus į minėtą kolektyvią klausimo reikšmę bei remiantis proceso
ekonomiškumo principu šiuo sprendimu išsprendžiamas klausimas dėl visų trijų klubų narystės
atnaujinimo, nes šių klubų narystės atnaujinimo po narių mokesčių skolų sumokėjimo nepagrįstai
nepatvirtino LBKIF vykdomasis komitetas (įstatų 5 str. 4 d., 24 str. 3 d.). Atitinkamo klubo narystė
atnaujinama nuo atitinkamos skolos sumokėjimo dienos, nes nėra jokio teisinio pagrindo narystę
atnaujinti nuo kitos datos. Tuo labiau, kad įstatai nenumato, jog narystės sustabdymo metu narys
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neprivalo mokėti nario mokesčio, t.y. iš įstatų 5 str. nuostatų seka išvada, jog ir narystės sustabdymo
metu nariui išlieka pareiga mokėti nario mokestį.
Apeliacinė komisija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta ir remdamasi Federacijos įstatų
5 straipsnio 4 dalimi, 24 straipsniu,
nusprendė:
1. Pareiškėjo prašymą patenkinti visiškai ir atnaujinti Federacijos narių narystę:
1.1. VšĮ sporto klubo „Birštono Nemunas“ – nuo 2020-11-19;
1.2. Šilutės irklavimo sporto klubo "PAMARYS" – nuo 2020-10-06;
1.3. Baidarių irklavimo sporto klubas "Troptas" – nuo 2020-12-10.
2. Išsiųsti el. paštu šį sprendimą:
2.1. Pareiškėjui, Federacijai, Šilutės irklavimo sporto klubui "PAMARYS", Baidarių
irklavimo sporto klubui "Troptas", Vykdomojo komiteto nariams;
2.2. Federacijos generaliniam sekretoriui - skubiam paskelbimui Federacijos interneto
svetainėje www.bki.lt.
Sprendimas yra galutinis ir privalomas visiems Federacijos nariams ir Federacijos organams
nuo sprendimo paskelbimo: sprendime nurodytiems adresatams sprendimas laikomas paskelbtu nuo
sprendimo gavimo el. paštu momento, kitiems – nuo sprendimo paskelbimo Federacijos tinklapyje
www.bki.lt momento.
Komisijos pirmininkas

Saulius Svaldenis
Nijolė Goštautaitė Midttun

Nariai

Remigijus Gustas

________________________________________________________________________________
Priedas Nr. 1

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos
apeliacinės komisijos balsavimo protokolas

2021 m. balandžio 21 d.
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos apeliacinė komisija (toliau tekste –
Komisija), susidedanti iš komisijos pirmininko Sauliaus Svaldenio, narių - Nijolės Goštautaitės
Midttun ir Remigijaus Gusto, elektroniniu paštu 2021-04-21 balsavo dėl Komisijos sprendimo
patvirtinimo.
Balsavimo rezultatai:
1. „Už“ balsavo 3 Komisijos nariai.
Vienbalsiai nuspręsta:
Pareiškėjo prašymą patenkinti visiškai ir atnaujinti Federacijos narių narystę.
Komisijos pirmininkas

Saulius Svaldenis

________________________________________________________________________________
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Priedas Nr. 2
Dėl Apeliacinės komisijos narių nepriklausomumo bei nešališkumo
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos apeliacinė komisijos (toliau tekste –
Komisija) pirmininkas prieš pradedant nagrinėjimą iš esmės nustatė, kad Komisijos nariai nėra
Pareiškėjo bei prašyme nurodytų klubų nariai, prašymų dėl nušalinimų negauta ir nėra žinoma
aplinkybių keliančių abejonių Komisijos narių nepriklausomumu bei nešališkumu nagrinėjant
Pareiškėjo prašymą, todėl nagrinėjime dalyvauja pilnos sudėties Komisija.
Komisijos pirmininkas

Saulius Svaldenis

________________________________________________________________________________
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