LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA
EILINIO SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS NR. 21/01
Protokolo data: 2021 m. gegužės 15 d.
Suvažiavimo data: 2021 m. gegužės mėn. 05 d.
Suvažiavimo vieta: V. ir J. Kenstavičių sodyba „Karpynė“ (Gabšių k., Raseinių sen., LT60192 Raseinių r.)
Dalyvių registracijos pradžia: 18:00 val., registracijos pabaiga – 18:20 val.
Suvažiavimo pradžia:18:20 val.
Dalyvauja: LMSF nariai ir kviestiniai asmenys, pasirašytinai užsiregistravę sąraše (priedas Nr.1)
Lietuvos motociklų sporto federacija (toliau – LMSF) vienija 36 LMSF narius, turinčius balsavimo
teisę. Suvažiavime dalyvauja 36 nariai (tame tarpe 3 atstovaujami pagal įgaliojimus, 2
atstovaujami pagal balsavimo teisės perleidimo sutartis). Kvorumas yra.
1. LMSF prezidento įžanginis žodis
Informacija išklausyta.
2. Procedūriniai klausimai:
2.1. Suvažiavimo pirmininko rinkimai
Siūlyta: LMSF suvažiavimo posėdžio pirmininku išrinkti Vykintą Bulotą.
Vienbalsiai pritarta.
Nutarta: LMSF suvažiavimo posėdžio pirmininku išrinkti Vykintą Bulotą.
2.2. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai
Siūlyta: LMSF suvažiavimo posėdžio sekretore išrinkti Renatą Bykovienę.
Vienbalsiai pritarta.
Nutarta: LMSF suvažiavimo posėdžio sekretore išrinkti Renatą Bykovienę.
2.3. Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
Siūlyta: patvirtinti suvažiavimo mandatinę ir balsų skaičiavimo komisiją, susidedančią iš:
Alfonso Vaišvilos, Justino Kavaliūno ir Justinos Šeniauskienės.
Vienbalsiai pritarta.
Nutarta: patvirtinti suvažiavimo mandatinę ir balsų skaičiavimo komisiją, susidedančią iš:
Alfonso Vaišvilos, Justino Kavaliūno ir Justinos Šeniauskienės.
2.4. Kiti procedūriniai klausimai
Siūlyta: nustatyti tokią suvažiavimo posėdžio vedimo ir protokolavimo tvarką: Susirinkimo
protokolą rašyti trumpąja forma – fiksuoti tik susirinkimo klausimus ir dėl jų priimtus ar
nepriimtus sprendimus, balsavimo rezultatus. Pasisakančiajam pageidaujant į protokolą įtraukti
pasisakančiojo vardą ir pavardę, o pačio pasisakymo į protokolą nerašyti.
Siūlymui pritarta (Už – 36 balsai, prieš – 0 balsų)
Nutarta: nustatyti tokią suvažiavimo posėdžio vedimo ir protokolavimo tvarką: Susirinkimo
protokolą rašyti trumpąja forma – fiksuoti tik susirinkimo klausimus ir dėl jų priimtus ar
nepriimtus sprendimus, balsavimo rezultatus. Pasisakančiajam pageidaujant į protokolą įtraukti
pasisakančiojo vardą ir pavardę, o pačio pasisakymo į protokolą nerašyti.
Protokolo surašymo tikslais daromas garso įrašas, kuris nėra protokolo sudedamąją dalimi.
Darbotvarkės tvirtinimas
Siūlyta: patvirtinti suvažiavimo darbotvarkę:
1. LMSF prezidento įžanginis žodis
2. Procedūriniai klausimai:
2.1. Suvažiavimo pirmininko rinkimai
2.2. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai
2.3. Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
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2.4. Darbotvarkės tvirtinimas
2020 m. LMSF metinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas
Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2020 m.
2020 m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas
2021 m. planuojamo biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos, pristatymas
LMSF Prezidento rinkimai
7.1. Kandidatų į LMSF prezidentus pristatymas
7.2. Balsavimas, rezultatų paskelbimas
7.3. Įgaliojimų nutraukti ir sudaryti darbo sutartį su išrinktu prezidentu suteikimas
8. LMSF komisijos narių rinkimai
8.1. Enduro komisijos kandidatų pristatymas
8.2. Mototurizmo komisijos kandidatų pristatymas
8.3. Supermoto komisijos narių atšaukimas ir naujų kandidatų pristatymas
8.4. Komisijų rinkimų balsavimas, rezultatų paskelbimas
9. LMSF Tarybos nario rinkimai
10. LMSF Etikos kodekso pakeitimai ir tvirtinimas
11. 2022 LMSF narių stojamojo ir nario mokesčių, LMSF narių, neturinčių sprendžiamojo
balso teisės, mokesčių tvirtinimas
3.
4.
5.
6.
7.

Siūlymui pritarta (Už – 36 balsai, prieš – 0 balsų)
Nutarta: patvirtinti suvažiavimo darbotvarkę:
1. LMSF prezidento įžanginis žodis
2. Procedūriniai klausimai:
2.1.
Suvažiavimo pirmininko rinkimai
2.2. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai
2.3. Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
2.4. Darbotvarkės tvirtinimas
3. 2020 m. LMSF metinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas
4. Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2020 m.
5. 2020 m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas
6. 2021 m. planuojamo biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos, pristatymas
7. LMSF Prezidento rinkimai
7.1. Kandidatų į LMSF prezidentus pristatymas
7.2. Balsavimas, rezultatų paskelbimas
7.3. Įgaliojimų nutraukti ir sudaryti darbo sutartį su išrinktu prezidentu suteikimas
8. LMSF komisijos narių rinkimai
8.1. Enduro komisijos kandidatų pristatymas
8.2. Mototurizmo komisijos kandidatų pristatymas
8.3. Supermoto komisijos narių atšaukimas ir naujų kandidatų pristatymas
8.4. Komisijų rinkimų balsavimas, rezultatų paskelbimas
9. LMSF Tarybos nario rinkimai
10. LMSF Etikos kodekso pakeitimai ir tvirtinimas
11. 2022 LMSF narių stojamojo ir nario mokesčių, LMSF narių, neturinčių sprendžiamojo
balso teisės, mokesčių tvirtinimas
Siūlyta: įtraukti į darbotvarkę papildomus klausimus: dėl Mototurizmo komisijos veiklos
ataskaitos už 2020 metus; dėl nario pašalinimo suvažiavimo, o ne tarybos sprendimu; dėl
tarybos formavimo tvarkos keitimo.
Siūlymams nepritarta negavus daugiau balsų „Už“ negu „Prieš“.
Nutarta: neįtraukti į darbotvarkę papildomų klausimų: dėl Mototurizmo komisijos veiklos
ataskaitos už 2020 metus; dėl nario pašalinimo suvažiavimo, o ne tarybos sprendimu; dėl
tarybos formavimo tvarkos keitimo.
3.

2020 m. LMSF metinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas

Robertas Benediktavičius supažindina su 2020 m. LMSF metine veiklos ataskaita.
Siūlyta: Patvirtinti 2020 m. LMSF metinę veiklos ataskaitą.
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Siūlymui pritarta (Už – 33 balsai, prieš – 2 balsai).
Nutarta: Patvirtinti 2020 m. LMSF metinę veiklos ataskaitą.
4. Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2020 m.
Danuta Agafonova perskaito revizinės komisijos ataskaitą, kuria rekomenduojama patvirtinti
2020 m. LMSF metinę finansinę atskaitomybę.
Informacija išklausyta.
5. 2020 m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas
Siūlyta: patvirtinti 2020 m. LMSF metinę finansinę atskaitomybę.
Siūlymui pritarta (Už – 34 balsai, prieš – 1 balsas).
Nutarta: patvirtinti 2020 m. LMSF metinę finansinę atskaitomybę.
6. 2021 m. planuojamo biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos, pristatymas
Robertas Benediktavičius pristato 2021 m. planuojamą biudžetą, kurį patvirtino LMSF Taryba.
Informacija išklausyta.
7. LMSF Prezidento rinkimai
Prisistato Giedrė Janušauskė, atsako į narių klausimus.
Prisistato Robertas Benediktavičius, atsako į narių klausimus.
Vyksta slaptas balsavimas.
Balsavimo rezultatai:
Giedrė Janušauskė - 20 balsų;
Robertas Benediktavičius – 16 balsų.
Nutarta: LMSF prezidente išrinkti Giedrę Janušauskę.
7.1. Įgaliojimų nutraukti ir sudaryti darbo sutartį su išrinktu prezidentu suteikimas
Siūlyta: įgalioti Ruslaną Bykovą pasirašyti darbo sutarties su Robertu Benediktavičiumi
nutraukimo dokumentus ir įgalioti Ruslaną Bykovą pasirašyti darbo sutartį su Giedre Janušauske.
Siūlymui pritarta (Už – 34 balsai, prieš – 0 balsų).
Nutarta: įgalioti Ruslaną Bykovą pasirašyti darbo sutarties su Robertu Benediktavičiumi
nutraukimo dokumentus ir įgalioti Ruslaną Bykovą pasirašyti darbo sutartį su Giedre Janušauske.
8. LMSF komisijos narių rinkimai
Prisistato kandidatai į komisijų narius.
Vyksta slaptas balsavimas.
Balsavimo rezultatai:
8.1. Enduro komisija (renkami 5 nariai):
1. Alvydas Petrošius – 28 balsai;
2. Mindaugas Alijošius – 24 balsai;
3. Antanas Lučinskas – 25 balsai;
4. Andrius Leskauskas – 29 balsai;
5. Paulius Albertavičius – 26 balsai;
6. Žilvinas Kazakevičius – 20 balsų;
7. Indrė Kontrauskienė – 14 balsų.
8.2. Mototurizmo komisija (renkami 2 nariai):
1. Linas Pečiukaitis – 32 balsai;
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2. Paulius Albertavičius – 27 balsai.
8.3. Supermoto komisija (renkami 2 nariai):
1. Justinas Kavaliūnas – 32 balsai;
2. Vidmantas Vaidinauskas – 29 balsai;
3. Justinas Kontrauskas – 6 balsai.
Nutarta: į Enduro komisiją išrinkti Alvydą Petrošių, Mindaugą Alijošių, Antaną Lučinską, Andrių
Leskauską, Paulių Albertavičių; į Mototurizmo komisiją išrinkti Liną Pečiukaitį ir Paulių
Albertavičių; į Supermoto komisiją išrinkti Justiną Kavaliūną ir Vidmantą Vaidinauską.
9. Tarybos nario rinkimas.
Siūlyta: Mindaugą Šimkevičių atšaukti iš Tarybos narių.
Siūlymui pritarta (Už –25 balsai, prieš – 0 balsų).
Nutarta: Mindaugą Šimkevičių atšaukti iš Tarybos narių.
Siūlyta: išrinkti Alvydą Petrošių į Tarybos narius.
Siūlymui pritarta (Už – 28 balsų, prieš – 0 balsų).
Nutarta: išrinkti Alvydą Petrošių į Tarybos narius.
10. LMSF Etikos kodekso pakeitimai ir tvirtinimas
Siūlyta: Papildyti LMSF Etikos ir drausmės kodeksą:
V SKYRIUS. DRAUSMĖS PAŽEIDIMAS
8 straipsnis. Nesportiškas, netinkamas elgesys.
„1.21. bet kokie veiksmai, kuriais daroma žala ar neigiamas poveikis aplinkai, aplinkosaugos
reikalavimų nesilaikymas“.
Siūlymui pritarta (Už – 27 balsai; Prieš – 1 balsas).
Nutarta: Papildyti LMSF Etikos ir drausmės kodeksą:
V SKYRIUS. DRAUSMĖS PAŽEIDIMAS
8 straipsnis. Nesportiškas, netinkamas elgesys.
„1.21. bet kokie veiksmai, kuriais daroma žala ar neigiamas poveikis aplinkai, aplinkosaugos
reikalavimų nesilaikymas“.
11.

2022 LMSF narių stojamojo ir nario mokesčių, LMSF narių neturinčių
sprendžiamojo balso
Siūloma: nustatyti tokius mokesčius 2022 metams: stojamasis nario (su balso teise) mokestis
– 350 Eur; stojamasis neaktyviojo nario (be balso teisės) mokestis – 50 Eur; metinis nario
mokestis – 200 Eur.
Siūlymui pritarta (Už – 27 balsai, Prieš – 1 balsas).
Nuspręsta: nustatyti tokius mokesčius 2022 metams: stojamasis nario (su balso teise) mokestis
– 350 Eur; stojamasis neaktyviojo nario (be balso teisės) mokestis – 50 Eur; metinis nario
mokestis – 200 Eur.
Suvažiavimo pabaiga: 22:30 val
Priedai (neskelbiami viešai):
1.
Dalyvių sąrašas;
2.
Įgaliojimai ir balsavimo teisės perleidimo sutartys;
3.
Balsavimo biuleteniai, balsų skaičiavimo suvestinės.
Suvažiavimo pirmininkas Vykintas Bulotas

Suvažiavimo sekretorė Renata Bykovienė
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