LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA
NEEILINIO SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS NR. 17/02
2017 m. gegužės mėn. 16 d.
Kaunas
Suvažiavimo vieta: Kaunas, Viešbučio „Europe Royal“ konferencijų salė
Suvažiavimo pradžia: 18.45 val
DALYVAUJA: LMSF nariai ir kviestiniai asmenys, LMSF nariai registruoti pasirašytiname
registracijos sąraše (priedas Nr.1)
Balsavimo teisę turi 27 LMSF narai turintys balsavimo teise, suvažiavime dalyvauja
pasirašytinai užsiregistravę 19 narių, turinčių balsavimo teisę.
Suvažiavimo darbotvarkė:
1. LMSF prezidento įžanginis žodis
2. Procedūriniai klausimai:
- Suvažiavimo pirmininko rinkimai
- Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai
- Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
- Darbotvarkės tvirtinimas
3. Prezidento ataskaita apie nuveiktus darbus nuo 2017-04-11 iki 2017-05-16
4. LMSF administracijos darbuotojų keitimas
5. LMSF būstinės keitimas
6. LMSF naujų įstatų priėmimas
7. LMSF atskirų motociklų komisijų narių tvirtinimas
8. Revizinės komisijos, saugaus eismo komisijos, disciplinarinės-arbitražinės komisijos
narių tvirtinimas
9. LMSF Tarybos atšaukimas ir naujos LMSF Tarybos tvirtinimas
10. Suvažiavimo uždarymas
1. LMSF prezidento įžanginis žodis, pasveikinimas
LMSF prezidentas pasveikino visus susirinkusius, padėkojo už pasitikėjimą ir už darbą
2. Procedūriniai klausimai:
Suvažiavimo pirmininko rinkimai. Pasiūlyti du kandidatai: N.Šeduikis ir
R.Benediktavičius. LMSF prezidentui atsisakius, vienbalsiai suvažiavimo pirmininku
išrinktas Nerijus Šeduikis
Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai. Pasiūlyta Giedrė Janušauskė. Vienbalsiai
suvažiavimo sekretore išrinkta Giedrė Janušauskė.
Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas. Pasiūlyti trys kandidatai:
Birutė Vaitkutė, Arūnas Gelažninkas ir Rytis Kriaučiūnas. Vienbalsiai patvirtinta
mandatinės komisijos ir balsų skaičiavimo komisija Birutė Vaitkutė, Arūnas Gelažninkas
ir Rytis Kriaučiūnas.
Darbotvarkės tvirtinimas
Siūlyta: patvirtinti darbotvarkę.
Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 19, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: patvirtinti darbotvarkę.
3. Prezidento ataskaita apie nuveiktus darbus nuo 2017-04-11 iki 2017-05-16
LMSF prezidentas įvardino nuveiktus darbus:
▪ Dalyvavimas Lietuvos motokroso čempionato I etape, kurio metu susitikus su „Video
guru“ atstovais sutarta dėl II etapo tiesioginės transliacijos į 15min.lt. Pirminiais
duomenimis prie transliacijos prisijungta virš 150 tūkst kartų, tačiau pilna analizė
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▪
▪
▪
▪

bus gegužės mėn. 25 d. Vilniuje. Prezidentas paminėjo, kad tai puiki perspektyva ir
jau tiesioginėmis transliacijomis domisi motobolo komandos;
Prezidentas buvo nuvykęs į Kūno kutūros ir sporto departamentą (KKSD),
susipažino su atsakingais asmenimis;
Dalyvavo motobolo varžybose Kretingoje, susipažino su motobolo komisija bei
motobolo komandų nariais, vadovais;
Dalyvavo plento žiedinių lenktynių komisijos posėdyje, susipažino su komisijos
nariais, plento žiedinių lenktynių aktualijomis
Prezidentas pristatė, kad yra sunkumų dėl dokumentų ir turto perdavimo iš buvusio
LMSF prezidento V.Visockio. Supažindino, kad šiuo metu V.Visockis atostogauja iki
birželio mėn. 2 d., o I.Visockienė grįžo iš atostogų, tačiau susirgo ir turi
nedarbingumo lapelį. Prezidentas dar kartą informavo, kad buvo siųstas laiškas
visiems LMSF nariams dėl problemos perduodant dokumentus ir turtą naujai
išrinktam prezidentui R.Benediktavičiui. Prezidentas parodė KKSD audito skyriaus
išduotas LMSF įsigyto turto dokumentų kopijas, kuriose nurodoma, kad federacija
turi įsigijusi turto: du planšetiniai kompiuteriai, televizoriai, ir kt. turtas. V.Visockis
įsipareigoje grįžęs iš atostogų perduoti visus likusius dokumentus ir visą turtą, kuris
priklauso federacijai iki birželio mėn. 5 d. Prezidentas paklausė V.Visockio kur yra
antspaudas su „D“ raide, kurį naudojo iki LMSF rinkiminio ataskaitinio suvažiavimo
(pasirašytos ir antspauduotos sutartys). Atsakyta, kad antspaudas pasimetė, todėl
nutarta antspaudą laikyti negaliojančiu ir visi dokumentai, kuriuose bus šis
antspaudas po LMSF rinkiminio ataskaitinio suvažiavimo bus negaliojantys.

4. LMSF administracijos darbuotojų keitimas
R.Benediktavičius pristatė, kad ateityje generalinio sekretoriaus pareigas eis naujas
žmogus. Taip pat atsiras žmonių, kurie dirbs konkrečioje srityje: viešinimo, marketingo
ir pan. Taip pat prezidentui reikalingas žmogus – pagalbininkas ofise.
5. LMSF būstinės keitimas
Prezidentas pristatė, kad turi atsirasti tvarkinga LMSF būstinė Šiauliuose su
dokumentais, darbuotojais, apdovanojimais ir pan. Šiuo metu vyksta derybos su Šiaulių
savivaldybės atstovais dėl nemokamo ofiso federacijai skyrimo. Suvažiuojamieji
susirinkimai vyks pagal komisijų nutarimus, neįvardinant miesto. L.Navickas paklausė
ar nebus ofiso Kaune. Kol kas ofisas planuojamas tik Šiauliuose, nes kol kas finansiškai
negalima turėti kituose miestuose.
Siūlyta: Balsuoti už LMSF būstinės perkėlimą į Šiaulius
Siūlymui perkelti LMSF būstinę į Šiaulius pritarta (už - 15, prieš - 3, susilaikė – 1)
Nutarta: LMSF būstinė perkeliama į Šiaulius
6. LMSF naujų įstatų priėmimas
Visiems LMSF nariams buvo išsiųstas LMSF naujų įstatų projektas, taip pat kiekvienam
pateiktas suvažiavimo metu.
Siūlyta keisti LMSF įstatų 1.2 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „LMSF veikia
laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų
teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais (toliau – Įstatai), Tarptautinės motociklininkų
federacijos (Fédération Internationale de Motocyclisme, toliau - FIM) ir Europos
motociklų sąjungos (European Motorcycle Union, toliau – FIM Europe) kodeksais bei FIM
taisyklėmis.“
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 18, prieš - 0, susilaikė – 1)
Nutarta: LMSF įstatų 1.2. punkto pakeitimas priimtas
Siūlyta Naikinti LMSF įstatų 1.5 punktą dėl LMSF būstinės nurodymo įstatuose.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 15, prieš - 1, susilaikė – 3)
Nutarta: LMSF įstatų 1.5. punktas panaikintas
Siūlyta keisti LMSF įstatų 1.6 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „LMSF yra FIM ir FIM
Europe narė.“
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 18, prieš - 0, susilaikė – 1)
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Nutarta: LMSF įstatų 1.6. punkto pakeitimas priimtas
Siūlyta keisti LMSF įstatų 1.7 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „LMSF simbolika ir
atributika – ženklelis-emblema ir vėliava. LMSF ženklelis-emblema yra geltona spalva
apvestas lygiašonis raudonos spalvos trikampis, kurio viršutinėje dalyje (pagrindo
kraštinės centre) pavaizduotas geltonos spalvos motociklo ratas su į abi puses
išskleistais geltonos spalvos sparnais, o trikampio viduje simetriškai išdėstytos
didžiosios lotyniškos raidės „LMSF“. LMSF vėliava yra pilkos spalvos fone geltona spalva
apvestas lygiašonis žalios spalvos trikampis, kurio centre yra LMSF emblema. LMSF
simboliką ir atributiką turi teisę naudoti tik LMSF arba kiti asmenys LMSF sutikimu.“
Siūlymui pritarta (už - 13, prieš - 2, susilaikė – 4)
Nutarta: LMSF įstatų 1.7. punkto pakeitimas priimtas
Siūlyta keisti LMSF įstatų 2.1.4 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „dalyvauti
tarptautinėje motociklų sporto veikloje ir FIM bei FIM Europe vykdomoje programoje.“
Siūlymui pritarta (už - 18, prieš - 0, susilaikė – 1)
Nutarta: LMSF įstatų 2.1.4. punkto pakeitimas priimtas
Siūlyta keisti LMSF įstatų 2.2.11 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „platina informaciją,
gaunamą iš FIM ir FIM Europe, leidžia LMSF informacinį biuletenį, bendradarbiauja su
žiniasklaidos atstovais.“
Siūlymui pritarta (už - 18, prieš - 0, susilaikė – 1)
Nutarta: LMSF įstatų 2.2.11. punkto pakeitimas priimtas
Siūlyta naikinti LMSF įstatų 3.5 punktą
Siūlymui pritarta (už - 18, prieš - 0, susilaikė – 1)
Nutarta: LMSF įstatų 3.5. punktas panaikintas
Siūlyta keisti LMSF įstatų 3.6.1 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „laikytis Įstatų, FIM,
FIM Europe ir LMSF kodeksų ir taisyklių.“
Siūlymui pritarta (už - 18, prieš - 0, susilaikė – 1)
Nutarta: LMSF įstatų 3.6.1 punkto pakeitimas priimtas
Siūlyta keisti LMSF įstatų 3.6.5 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „Ne vėliau nei per 10
darbo dienų pranešti LMSF apie savo adresus korespondencijai ir kitus kontaktinius
duomenis bei informuoti apie jų pasikeitimus.“
Siūlymui pritarta (už - 14, prieš - 3, susilaikė – 2)
Nutarta: LMSF įstatų 3.6.5 punkto pakeitimas priimtas
Siūlyta keisti LMSF įstatų 5.1 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „Asmuo, pageidaujantis
tapti LMSF nariu, privalo pateikti atitinkamą rašytinį prašymą LMSF tarybai, Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registro išduoto registravimo pažymėjimo kopiją ir savo
veiklos aprašymą. LMSF taryba artimiausiame posėdyje bet ne vėliau kaip per 45 dienas
svarsto pateiktą prašymą ir priima sprendimą dėl neaktyviojo LMSF nario statuso
suteikimo. Jeigu neaktyvusis LMSF narys ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus nuo
minėto statuso suteikimo dalyvauja motociklų sporto veikloje, LMSF taryba sprendžia
dėl LMSF nario statuso suteikimo. Taryba artimiausiame posėdyje, bet ne vėliau kaip
per 45 dienas, svarsto asmens prašymą ir priima sprendimą dėl LMSF nario statuso
suteikimo.“
Siūlymui pritarta (už - 16, prieš - 0, susilaikė – 3)
Nutarta: LMSF įstatų 5.1 punkto pakeitimas priimtas
Pasikonsultavus su teisininku balsavimas vykdomas tik balsuojant „už“ (be „prieš“ ir
„susilaikė“). Sprendimui priimti reikalingi 13 balsų.
Siūlyta keisti LMSF įstatų 5.5 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „LMSF narys, kuris
nesumoka stojamojo įnašo arba nario mokesčių Įstatų 4.3 punkte ir 5.2 punkte
nustatytais terminais, automatiškai įgyja neaktyviojo LMSF nario, neturinčio
sprendžiamojo balso teisės, statusą. Sumokėjus visus pradelstus sumokėti mokesčius ir
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pateikus prašymą LMSF tarybai dėl LMSF nario statuso suteikimo, minėtą klausimą
sprendžia LMSF taryba artimiausiame posėdyje bet ne vėliau kaip per 45 dienas. Tuo
atveju, jeigu pradelsti sumokėti mokesčiai nesumokami per 1 (vienerių) metų terminą,
LMSF Tarybos sprendimu turi būti automatiškai pašalinamas iš LMSF.“
Siūlymui pritarta už – 13 balsų
Nutarta: LMSF įstatų 5.5 punkto pakeitimas priimtas
Siūlyta keisti LMSF įstatų 7.1.2 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „renka ir atšaukia
prezidentą, tarybos, komisijų narius“
Siūlymui pritarta už – 18 balsų
Nutarta: LMSF įstatų 7.1.2. punkto pakeitimas priimtas
Siūlyta keisti LMSF įstatų 7.3 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „Eilinis suvažiavimas
yra šaukiamas kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki kovo mėn. 31 d.“
Siūlymui pritarta už – 13 balsų
Nutarta: LMSF įstatų 7.3 punkto pakeitimas priimtas
Siūlyta keisti LMSF įstatų 7.5 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „Apie sušaukiamą
suvažiavimą Prezidentas privalo pranešti kiekvienam asociacijos nariui pranešimą
siunčiant oficialiu asociacijos nario elektroniniu paštu arba siunčiant laišką paštu, arba
įteikiami pasirašytinai (registruotu paštu) bei paskelbti Įstatų 13.1. punkte nustatyta
tvarka spaudoje ir oficialioje asociacijos svetainėje www.lmsf.lt ne vėliau kaip prieš 21
(dvidešimt vieną) dieną iki suvažiavimo dienos.“
Siūlymui pritarta už – 17 balsų
Nutarta: LMSF įstatų 7.5 punkto pakeitimas priimtas
Siūlyta keisti LMSF įstatų 7.12 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „Suvažiavimai turi būti
protokoluojami, o protokolai per 15 (penkiolika) dienų paskelbti LMSF internetiniame
puslapyje.“
Siūlymui pritarta už – 13 balsų
Nutarta: LMSF įstatų 7.12 punkto pakeitimas priimtas
Siūlyta Į LMSF įstatus įtraukti 7.13 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „Jei asociacijos
nariai turi pastabų ir/ar pasiūlymų dėl suvažiavimo numatomos dienotvarkės ar
sprendimų projektų, jie privalo šias pastabas ir/ar pasiūlymus pateikti LMSF
sekretoriatui raštu ne vėliau kaip, 15 dienų iki suvažiavimo dienos.“
Siūlymui pritarta už – 17 balsų
Nutarta: Į LMSF įstatus įtraukti 7.13 punktą
Siūlyta Į LMSF įstatus įtraukti 7.14 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „Suvažiavimui
pateikti papildomi klausimai yra svarstomi ir tvirtinami Tarybos posėdyje. Taryba,
svarstydama pateiktus papildomus klausimus, gali jų neįtraukti į darbotvarkę, jeigu
pateikti klausimai neatitinka šio Suvažiavimo kompetencijai priskiriamų klausimų arba
šie klausimai nėra tinkamai parengti. Tokiu atveju Taryba privalo į Suvažiavimo
medžiagą įtraukti gautus, tačiau neįtrauktus papildomus narių klausimus su jų
neįtraukimo į darbotvarkę paaiškinimais. Tarybos patvirtinti papildomi klausimai
įtraukiami į Suvažiavimo išankstinę darbotvarkę. Dėl Tarybos neįtrauktų į Suvažiavimo
darbotvarkę klausimų galutinį nutarimą priima Suvažiavimas, tvirtindamas Suvažiavimo
darbotvarkę .“
Siūlymui pritarta už – 16 balsų
Nutarta: Į LMSF įstatus įtraukti 7.14 punktą
Siūlyta Į LMSF įstatus įtraukti 7.15 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „Suvažiavime
LMSF narys gali būti atstovaujamas įgaliojant tik šio nario darbuotoją, dalyvį (narį) ar
valdymo organo narį, pateikiant LMSF nario įgaliojimą arba balsavimo teisės perleidimo
sutartį kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.“
Siūlymui pritarta už – 13 balsų
Nutarta: Į LMSF įstatus įtraukti 7.15 punktą
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Siūlyta keisti LMSF įstatų 8.1 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „Taryba yra kolegialus
valdymo organas iš 8 narių, kurią sudaro prezidentas, komisijų nariai (motokroso,
enduro, žiedo, supermoto, mototurizmo) bei du LMSF nariai turintys balso teisę. Taryba
renkama 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Kiekvienas tarybos narys bus atsakingas už
atskirą sporto šakos rūšį. Jeigu renkami pavieniai tarybos nariai, jie renkami tik iki
veikiančios tarybos kadencijos pabaigos.“
Siūlymui pritarta už – 18 balsų
Nutarta: LMSF įstatų 8.1. punkto pakeitimas priimtas
Siūlyta keisti LMSF įstatų 8.6.4 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „priima sprendimus
dėl LMSF vardu sudaromų vienkartinių sandorių, kurių vertė didesnė kaip 1800 eurų“
Siūlymui pritarta už – 13 balsų
Nutarta: LMSF įstatų 8.6.4 punkto pakeitimas priimtas
Siūlyta keisti LMSF įstatų 8.6.9 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „tvirtina sporto
varžybų metinį kalendorinį planą, varžybų nuostatus, Lietuvos rinktinių sudėtį ir jų
rengimo programas, licencijų išdavimo tvarką“
Siūlymui pritarta už – 16 balsų
Nutarta: LMSF įstatų 8.6.9 punkto pakeitimas priimtas
Siūlyta Naikinti LMSF įstatų 8.6.11 punktą
Siūlymui pritarta už - 17
Nutarta: LMSF įstatų 8.6.11 punktas panaikintas
Siūlyta keisti LMSF įstatų 9.3 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „Prezidentą iš LMSF
narių pasiūlytų fizinių asmenų slaptu balsavimu renka suvažiavimas 4 (ketverių) metų
laikotarpiui. Bet kuris LMSF narys turi teisę siūlyti kandidatus į prezidento pareigas, ne
vėliau kaip likus 30 (trisdešimčiai) dienų iki suvažiavimo pateikiant kandidato raštišką
sutikimą, gyvenimo aprašymą ir rinkiminę programą. Su informacija apie kandidatus į
prezidento pareigas galima susipažinti LMSF buveinėje ir interneto svetainėje.
Suvažiavimas gali atšaukti prezidentą nesibaigus jo kadencijai.“
Siūlymui pritarta už – 14 balsų
Nutarta: LMSF įstatų 9.3 punkto pakeitimas priimtas
Siūlyta keisti LMSF įstatų 9.4.2 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „ne vėliau kaip 10
dienų iki suvažiavimo parengia ir pateikia LMSF nariui kiekvienų praėjusių finansinių
metų LMSF veiklos ataskaitą bei LMSF metinę finansinę atskaitomybę“
Siūlymui pritarta už – 14 balsų
Nutarta: LMSF įstatų 9.4.2 punkto pakeitimas priimtas
Siūlyta keisti LMSF įstatų 9.4.4 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „priima į darbą ir
atleidžia darbuotojus, sekretoriato darbuotojus. Sudaro su jais darbo sutartis, rengia ir
tvirtina generalinio sekretoriaus pareigines instrukcijas. Sekretoriato darbuotojai negali
būti susiję su prezidentu giminystės ir svainystės ryšiais.“
Siūlymui pritarta už – 15 balsų
Nutarta: LMSF įstatų 9.4.4 punkto pakeitimas priimtas
Siūlyta Į LMSF įstatus įtraukti 9.9 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „Prezidentu negali
būti renkamas asmuo turinti neišnykusį teistumą“
Siūlymui pritarta už – 16 balsų
Nutarta: Į LMSF įstatus įtraukti 9.9 punktą
Siūlyta Į LMSF įstatus įtraukti 9.10 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „Prezidentas
pasibaigus kadencijai grąžina savo įgaliojimus Suvažiavime išrinktam Prezidentui ir su
juo nutraukiama darbo sutartis.“
Siūlymui pritarta už – 17 balsų
Nutarta: Į LMSF įstatus įtraukti 9.10 punktą
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Siūlyta Į LMSF įstatus įtraukti 9.11 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „Prezidentui savo
noru atsistatydinus, pastarasis negali būti renkamas į Prezidento pareigas pirmame, po
atsistatydinimo, rinkiminiame Suvažiavime.“
Siūlymui pritarta už – 16 balsų
Nutarta: Į LMSF įstatus įtraukti 9.11 punktą
Siūlyta Į LMSF įstatus įtraukti 9.12 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „Atstatydintas
Prezidentas gali būti renkamas į Prezidento pareigas praėjus nemažiau aštuoniems
metams nuo jo atstatydinimo.“
Siūlymui pritarta už – 14 balsų
Nutarta: Į LMSF įstatus įtraukti 9.12 punktą
Siūlyta Į LMSF įstatus įtraukti 9.13 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „Prezidentas
negali papildomai eiti ar laikinai būti paskirtas eiti kitų LMSF valdymo organo pareigų,
bei kitų LMSF organų vadovo pareigų ar būti jų nariu išskyrus Tarybos pirmininko
pareigas.“
Siūlymui pritarta už – 17 balsų
Nutarta: Į LMSF įstatus įtraukti 9.13 punktą
Siūlyta keisti LMSF įstatų 10.2 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „Revizinė komisija,
saugaus eismo komisija, DAK, atskirų sporto šakų komisijos ir mototurizmo komisija yra
kolegialūs organai, sudaromi iš fizinių asmenų, kuriuos slaptu balsavimu išrenka
suvažiavimas. Revizinės komisijos, saugaus eismo komisijos, DAK, atskirų sporto šakų
komisijų ir turizmo komisijos nariai renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Jeigu
renkami pavieniai komisijos nariai, jie renkami tik iki veikiančios komisijos kadencijos
pabaigos. Suvažiavimas gali atšaukti visos sudėties komisiją arba pavienius jos narius
nesibaigus kadencijai. Į komisijas savo kandidatūras raštu gali teikti nariai ir neaktyvūs
nariai. Į atskirų sporto šakų komisijas išrinkti nariai turi turėti teisėjo „A“ ar „B“
kategorijos licencijas. Jei komisijos narys teisėjo licencijos neturi, privalo išsilaikyti
teisėjo kategoriją per 1 (vienerius) metus nuo išrinkimo datos.“
Siūlymui pritarta už – 14 balsų
Nutarta: LMSF įstatų 10.2 punkto pakeitimas priimtas
Siūlyta keisti LMSF įstatų 10.3 punktą ir redakciją išdėstyti taip: „Revizinę komisiją,
saugaus eismo komisiją ir DAK sudaro po 3 (tris) narius, o atskirų sporto šakų komisijas
ir turizmo komisiją – ne mažiau kaip po 3 (tris) ir ne daugiau kaip po 5 (penkis) narius.
Jei komisijoje yra lyginis narių skaičius ir susirinkimo metu balsai pasiskirsto po lygiai,
lemiamas balsas yra komisijos pirmininko. Komisijų nariai išsirenka komisijos
pirmininkus. Revizinės komisijos nariai negali būti susiję su prezidentu ir sekretoriatu
giminystės ir svainystės ryšiais..“
Siūlymui pritarta už – 13 balsų
Nutarta: LMSF įstatų 10.3 punkto pakeitimas priimtas
7. LMSF atskirų motociklų komisijų narių tvirtinimas
Balsavimas slaptas. Enduro komisijos rinkimas ir rezultatai:
◦ Paulius Albertavičius - 8
◦ Arūnas Gelažninkas - 2
◦ Žilvinas Kazakevičius - 14
◦ Linas Baltrušaitis - 7
◦ Virginijus Visockis - 5
◦ Mindaugas Šimkevičius - 11
◦ Indrė Kontrauskienė - 9
◦ Antanas Kanopkinas - 9
◦ Rytis Kriaučiūnas - 10
◦ Almantas Grundelė - 6
Nutarta: LMSF enduro komisija: Žilvinas Kazakevičius, Mindaugas Šimkevičius, Indrė
Kontrauskienė, Antanas Kanopkinas ir Rytis Kriaučiūnas
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Balsavimas slaptas. Motokroso komisijos rinkimas ir rezultatai:
◦ Saulius Stankus - 16
◦ Karolis Sakalauskas - 17
◦ Marius Stasiškis - 17
◦ Nerijus Sipavičius - 17
◦ Almantas Stepukas - 16
Nutarta: LMSF motokroso komisija: Saulius Stankus, Karolis Sakalauskas, Marius
Stasiškis, Nerijus Sipavičius ir Almantas Stepukas
Balsavimas slaptas. Plento žiedinių lenktynių komisijos rinkimas ir rezultatai:
◦ Vidas Stankevičius - 9
◦ Linas Navickas - 13
◦ Vitas Lopinys - 8
◦ Marius Ragaišis - 4
◦ Adomas Dautartas - 11
◦ Evaldas Mikutis - 7
◦ Mindaugas Nemunis - 16
◦ Šarūnas Pladas - 8
V.Lopiniui ir Š.Pladui surinkus vienodai balsų vyksta perbalsavimas atviru balsavimu.
Balsuota:
◦ Vitas Lopinys – 9 balsai
◦ Šarūnas Pladas – 8 balsai
Nutarta: LMSF plento žiedinių lenktynių komisija: Vidas Stankevičius, Linas Navickas,
Vitas Lopinys, Adomas Dautartas ir Mindaugas Nemunis
Balsavimas slaptas. Motobolo komisijos rinkimas ir rezultatai:
◦ Eduardas Steckis - 16
◦ Renatas Žiubrys - 16
◦ Dovydas Bončkus - 16
◦ Martynas Viluckas - 16
Nutarta: LMSF motobolo komisija: Eduardas Steckis, Renatas Žiubrys, Dovydas
Bončkus ir Martynas Viluckas
Balsavimas slaptas. Supermoto komisijos rinkimas ir rezultatai:
◦ Ruslanas Bykovas - 17
◦ Renata Bykovienė - 17
◦ Mantvydas Veliulis - 17
◦ Linas Grigaliūnas - 17
Nutarta: LMSF supermoto komisija: Ruslanas Bykovas, Renata Bykovienė, Mantvydas
Veliulis ir Linas Grigaliūnas
Balsavimas slaptas. Mototurizmo komisijos rinkimas ir rezultatai:
◦ Laurynas Baltrūnas - 16
◦ Virginijus Visockis - 6
◦ Gediminas Čelkys - 10
◦ Vykintas Bulotas - 15
◦ Mark Dolgov - 15
◦ Birutė Vaitkutė - 16
Nutarta: LMSF mototurizmo komisija: Laurynas Baltrūnas, Gediminas Čelkys, Vykintas
Bulotas, Mark Dolgov ir Birutė Vaitkutė
8. Revizinės komisijos, saugaus eismo komisijos, disciplinarinės-arbitražinės
komisijos narių tvirtinimas
Balsavimas slaptas. Saugaus eismo komisijos rinkimas ir rezultatai:
1. Kazimieras Čeponis – 15
2. Linas Navickas - 13
3. Virginijus Visockis - 8
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Nutarta: LMSF saugaus eismo komisija: Kazimieras Čeponis, Linas Navickas ir
Virginijus Visockis
Balsavimas slaptas. Revizinės komisijos rinkimas ir rezultatai:
4. Danuta Agafonova - 15
5. Edita Aleksiejūtė – 14
6. Darius Balčiūnas - 17
Nutarta: LMSF revizinė komisija: Danuta Agafonovas, Edita Aleksiejūtė ir Darius
Balčiūnas
Balsavimas slaptas. Disciplinarinės arbitražinės komisijos rinkimas ir rezultatai:
7. Robertas Dauderys - 13
8. Ingrida Visockienė - 8
9. Alfonsas Vaišvila - 14
Nutarta: LMSF disciplinarinė arbitražinė komisija: Robertas Dauderys, Ingrida
Visockienė, Alfonsas Vaišvila
9. LMSF Tarybos atšaukimas ir naujos LMSF Tarybos tvirtinimas
Pagal LMSF įstatus Tarybą sudaro 8 nariai: 7 nariai ir pirmininkas (LMSF prezidentas).
Siūlomi kandidatai į Tarybą:
◦ Žilvinas Kazakevičius (enduro komisija)
◦ Nerijus Sipavičius (motokroso komisija)
◦ Adomas Dautartas (plento žiedinės lenktynės)
◦ Ruslanas Bykovas (supermoto komisija)
◦ Vykintas Bulotas (mototurizmo komisija)
◦ Nerijus Šeduikis
◦ Mindaugas Šimkevičius
Siūlymui pritarta (už - 11, prieš - 5, susilaikė – 3)
Nutarta: LMSF Taryba patvirtinta
10. Suvažiavimo uždarymas
Suvažiavimo pabaiga: 00:37 val

Suvažiavimo pirmininkas

Suvažiavimo sekretorė

Nerijus Šeduikis

Giedrė Janušauskė
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