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Posėdis įvyko 2019 m. spalio 23 d. 18.00 val., Royale  

Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis. 

Posėdžio sekretorius – Romualdas Petrukanecas 

Posėdyje dalyvauja Vykdomojo komiteto nariai:  

Gintautas Brijūnas; 

Eidris Karevičius; 

Aurimas Lankas; 

Benius Jankevičius; 

Romualdas Petrukanecas; 

Aleksandras Alekrinskis; 

Egidijus Gustas; 

Vytautas Vaičikonis 

Kęstas Janušauskas 

 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1.Sprinto varžybų kalendorius, nuostatai (treneriu ir teisėju tarybų pirmininkai K. Janušauskas, V. 

Vaičikonis)-projektų pristatymai – diskusija; 

2. Atranka į sprinto rinktines (trenerių tarybos pirmininkas K. Janušauskas)- projektų pristatymas – 

diskusija; 

3. Slalomo ir kanupolo ( kalendorius, nuostatai, atranka) - E.Karevičius – projektų pristatymas – 

diskusija; 

4. Olimpinės rinktinės vyr. trenerių 2019 m. II pusmečio ataskaita; 

5. Maistpinigių normos (sportininkams, treneriams, teisėjams )  - R. Petrukanecas, projektų 

pristatymas – diskusija; 

6. Sprinto Olimpines rinktines sąrašas (pagal LTOK normatyvus) – R. Petrukanecas, 

supažindinimas; 

7. A.Vietos 2019-08-12 d. prašymas – A. Alekrinskis; 

8. Lietuvos jaunučių (15-16 m.) rinktinės trenerio ataskaita - siūlymai 2020 metams. Pranešėjas V. 

Vaičikonis – diskusija; 

9. Siūlymas kitiems federacijos rinkimams į VK įtraukti II vice prezidentą vietoje vieno renkamo  

nario. A. Alekrinskis - diskusija. 

10. Einamieji klausimai. 

 

 



Posėdžio pradžia 18.00  

 

1. SVARSTYTA – DISKUTUOTA. Sprinto varžybų kalendorius, nuostatai (treneriu ir teisėju 

tarybų pirmininkai K. Janušauskas, V. Vaičikonis). projektų pristatymai – diskusija; 

 

Pristatyti dokumentų variantai. K. Janušauskas: kalendorius sudarytas , galutinis variantas 

priklausys nuo to, kokios bus priimtos  Atrankos į LTU rinktines taisyklės.  V. Vaičikonis: 

nuostatai parengti, liko tik  keletas  neišspręstų klausimų. Gauti raštai iš Šiaulių (dėl moterų 

kanojų), dėl jaunučių varžybų vykdymo darbo dienomis. Vienus klausimus siūlau kelti 

LBKIF Konferencijos metu (kad sužinoti daugumos klubų nuomonės), kitus galėtų nuspręsti 

LBKIF VK.  

 

 

 

2. SVARSTYTA - DISKUTUOTA. Atranka į sprinto rinktines (trenerių tarybos pirmininkas 

K. Janušauskas)- projektų pristatymas – diskusija; 

 

K. Janušauskas: Trenerių taryba turi porą atrankos variantų pasiūlymų, tikimės, kad pačių 

artimiausiu metu apsispręsime kokį variantą pasiūlyti LBKIF VK. 

 

3. SVARSTYTA - DIKUTUOTA. Slalomo ir kanupolo ( kalendorius, nuostatai, atranka) - E. 

Karevičius – projektų pristatymas – diskusija; 

 

 E. Karevičius – dokumentai sudaryti remiantis kelių pastarųjų metų patirtimi. Kažkokių pakeitimų 

nėra. 

4. SVARSTYTA – IŠKLAUSYTA. Olimpinės rinktinės vyr. trenerių 2019 m. II pusmečio 

ataskaita; 

Ataskaitas pateikė R. Petrukanecas, K. Rėksnys, E. Gustas. S.Sorokinas nepateikė. 

 

Aptarimas – diskusija. R. Petrukanecas: ataskaitos reikalingos tam, kad treneriai turėtų „platformą“ 

kurioje galėtų pristatytą savo darbo sąlygas, rezultatus ir pageidavimus. Treneriai gauna materialinį 

atlygį už savo darbą, todėl turi pristatyti savo ataskaitas už numatytus metinius periodus, deja, 

dažnu atveju atskaitos būna paviršutiniškos ir parašytos gana primityviai ir atmestinai. Federacijoje 

nėra numatyta atsakomybė už trenerių darbo rezultatus (nei už blogus rezultatus, nei skatinimo už 

gerus rezultatus), todėl treneriai nejausdami jokios „grėsmės“ naudojasi tokia situacija. A. Lankas: 

galima treneriams mokėti „bazinį“  kasmėnesinį atlyginimą ir priedą. Jei trenerio darbo rezultatai 

netenkina LBKIF VK, ar darbo ataskaitos nepatvirtinamos LBKIF VK – priedų nemokėti.  

 

5. PRISTATYTA – DISKUTUOTA. Maistpinigių normos (sportininkams, treneriams, 

teisėjams )  - R. Petrukanecas, projektų pristatymas – diskusija; 

R. Petrukanecas – „LBKIF Elito komisija“ turi parengusi kelis variantus dėl maistpinigių dydžių 

sportininkams, treneriams, teisėjams. Tačiau prieš kelias dienas gauti LTOK patekimo į Olimpines 

rinktines kriterijai sugriežtėjo (vietoje anksčiau reikalavimo užimti PČ 1-24, tapo 1-16 v.), todėl 

daliai  sportininkų „gresia“ nepatekimas į OR. Tokia situacija kelią keblių klausimų dėl finansavimo 

tiems sportininkams. Lapkričio mėnesį vyks OR tvirtinimas, tik po jo galėsime apsispręsti kokio 

dydžio maistpinigiai ir kam būtų skiriami. Planuojame, kad maistpinigių dydžiai būtų kelių 

„dydžių“, skiriami už varžybose pasiektus rezultatus, nuo varžybų „svorio“ priklausytų kiek ilgai  

(kiek metų) maistpinigiai būtų mokami sportininkams ar treneriams. Maistpinigiai teisėjams taip par 

būtų diferencijuojami pagal turimas teisėjų kategorijas. 



 

6. SVARSTYTA – PRISTATYTA. Sprinto Olimpines rinktines sąrašas (pagal LTOK 

normatyvus) – R. Petrukanecas, supažindinimas; 

 

Prieš kelias dienas jums (LBKIF VK) siunčiau LTOK‘o atsiųstus kriterijus dėl patekimo į 

Olimpines rinktines. Kriterijai sugriežtėjo. Tačiau, LTOK‘as leidžia siūlyti „priimti“ į rinktines ir 

sparingo partnerius, ar perspektyvius sportininkus, todėl į sąrašus prašysiu įtraukti ir kriterijus 

neatitinkančius sportininkus. 

  

      7.    SVARSTYTA – DISKUTUOTA. A.Vietos 2019-08-12 d. prašymas – A. Alekrinskis; 

A.Alekrinskis: LBKIF VK gavo A. Vietos prašymą dėl Lietuvos moksleivių čempionato 

Vyr. teisėjos D. Vaičikonienės sprendimų. Tokį pat prašymą  gavo LBKIF Etikos ir 

drausmės komisija, Apeliacinė komisijos, Trenerių ir Teisėjų tarybos. Kadangi prašymas 

labiau panašus į skundą, siūlau įpareigoti „Etikos ir drausmės komisijai“  išspręsti šį 

prašymą – skundą – ji tam ir sukurta, kad spręstų panašius atvejus. 

V. Vaičikonis: turiu visus paaiškinimus dėl šios situacijos (dėl būsimo Etikos ir drausmės 

komisijos šio atvejo nagrinėjimo išsamaus V. Vaičikonio pasisakymo neskelbiame – R. 

Petrukanecas): a) turime liudininkus, kurie gali patvirtinti D. Vaičikonienės liudijimus, b) 

teisėjavimo praktikoje yra buvę tokio pobūdžio sprendimo precedentai, c) teisėjų darbo 

įrankiai (varžybų rengimo sistema) yra ribotų galimybių, todėl kai kur kurie veiksmai „iš 

šono“ gali atrodyti įtartinai. 

 

BALSAVIMAS: įpareigoti  LBKIF Etikos ir drausmės komisijai imtis šio skundo. 

Nutarta. 9 – už, perduoti sprendimo teisę sprendžiant A. Vietos skundą. 

 

        8. DISKUSIJA. Lietuvos jaunučių (15-16 m.) rinktinės trenerio ataskaita - siūlymai 2020 

metams. Pranešėjas V. Vaičikonis – diskusija; 

V. Vaičikonis: jau praėjusiame posėdyje pristačiau savo ataskaitą. Šiai dienai siūlau 

rinktinei didinti stovyklų dienų skaičių, plėsti rinktinę. Sukurti rinktinę kuri būtų rengiama 

2022 metų Dakare vyksiančioms Jaunimo Olimpinėms žaidynėms, tik reikia išsiaiškinti ar 

bus BKI irklavimas šiose žaidynėse. 

R. Petrukanecas – yra planų didinti rinktinių skaičių. Gal atskirti kanojininkus nuo 

baidarininkų. Šiais metais treneris dirbo be darbo užmokesčio, gal vertėtų su rinktinėmis 

dirbantiems treneriams mokėti nustatyto dydžio atlyginimus? 

 

9. DISKUSIJA. Siūlymas kitiems federacijos rinkimams į VK įtraukti II vice prezidentą 

vietoje vieno renkamo  nario. A. Alekrinskis – diskusija. 

 

A.Alekrinskis – ar nereikėtų pakeisti LBKIF Įstatus dėl papildomai renkamo nario į LBKIF 

VK narius į II Vice Prezidento įtraukimą pagal pareigas?  

Diskusija ir iškelti klausimai: II Vice Prezidentas ir taip gali būti renkamas į papildomai 

renkamus narius. Gal visus LBKIF VK narius rinkti ne pagal pareigas, o balsuojant?  

 

 

 

Posėdžio sekretorius                                                                     Romualdas Petrukanecas 

Prezidentas                                                                                    Aleksandras Alekrinskis 


