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Vadovaudamasis LR Civilinio kodekso 2.92 straipsniu, kaip asmuo dalyvavęs Lietuvos baidarių ir 
kanojų irklavimo federacijos 2021-10-02 konferencijoje, toliau tekste ši konferencija  - Konferencija, 
teikiu šias pastabas dėl Konferencijos protokolo, toliau tekste šis protokolas - Protokolas: 

1. Konferencija buvo ataskaitinė ir rinkiminė, todėl buvo priimti sprendimai, susiję su 
federacijos veikla nuo 2016 m. bei susiję su būsima federacijos veikla ateinantiems 4 
metams, todėl konferencijos dalyvių pasisakymų ir diskusijų esmė turėtų būti užfiksuota 
protokole. Iš Protokolo matyti, kad užprotokoluoti ne visi esminiai dalyvių pasisakymai. 

2. Protokole 4 darbotvarkės klausimu neteisingai užprotokoluota R. Petrukaneco ir 
S.Svaldenio diskusija dėl sutarčių su sportininkais: R.Petrukanecas nurodė, kad “sutartys 
su sportininkais nebesudaromos, nes Apeliacinė komisija pasakė, kad tokios sutartys yra 
niekinės”. S.Svaldenis į tai atsakė:  “Taip nebuvo, Apeliacinė komisija  sutarčių 
niekinėmis nepripažino - tai galima patikrinti komisijos sprendime”. 

Šioje diskusijoje R. Petrukanecas nepasakė Protokole nurodyto R.Petrukaneco teiginio dėl 
Apeliacinės komisijos kritikos sutartims su sportininkais kaip “stipresnės šalies sąlygų 
primetimą  silpnesne šaliai”. 

3. Darbotvarkės 8 klausimu neužprotokoluotas S. Svaldenio klausimas pranešėjui 
A.Alekrinskiui  “Kokius konkrečiai veiksmus atliko K.Dambrauskas, už kuriuos jį reikėtų 
bausti?” ir neužprotokoluotas A.Alekrinskio atsakymas į minėtą klausimą: “… buvo 
straipsniai spaudoje, buvo šmeižtas…”. 

4. Darbotvarkės 11.1 klausimu neužprotokoluoti kandidatų į prezidentus pasisakymai bei 
atsakymai į klausimus, nors kielvienas kandidatas kalbėjo ir atsakinėjo 10-20 min. Šiuo 
darbotvarkės klausimu neužprotokoluoti šie A.Alekrinskio teiginiai:       “Dariui Čereškai 
buvo pavesta surasti rėmėjų, bet jis jų nesurado.”    “Klubo BKI praeitoje konferencijoje 
pasiūlytas sprendimas yra neteisėtas, turiu juridinės konsultacijos raštą dėl to…” “Dėl to 
sprendimo iš federacijos rėmėjų pasitraukė vienintelis federacijos rėmėjas Brača-sport”. 
“Arūnas (Tomkevičius) sakė, kad tas sprendimas “tai lindimas į mano kišenę”…”.  “Jeigu 
aš būsiu išrinktas prezidentu, tai Brača-sport iškart sugrįžta remti federaciją” 

5. Darbotvarkės 11.5 -11.8 klausimais nenurodyta kas siūlo kandidatus, ką konkrečiai 
nurodo kandidatai savo prisistatymuose (ko siektų, ką darytų ir kaip).   

6. Tikėtina, kad konferencijos sekretorė darė konferencijos garso įrašą, bet įrašas kartu su 
protokolu nepaskelbtas, todėl teikiamos šios pastabos, o paskelbtas įrašas pilnai 
atspindėtų diskusiją bei pasisakymus.  

7. Nors Protokole nurodyta, kad prie Protokolo pridedama, tačiau prie Protokolo nepridėta 
LBKIF prezidento ataskaita (4 klausimas). 

Protokolas federacijos tinklapyje bki.lt buvo paskelbtas tik 2021-11-03 (pažeidžiant LBKIF įstatų 17 
str. 3 dalyje nustatytą 7 dienų terminą), todėl pastabos teikiamos per 3 dienų terminą nuo 
Protokolo paskelbimo dienos. 
 

http://bki.lt/

