LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA
NEEILINIO SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS NR. 20/01
2020 m. birželio mėn. 4 d.
Suvažiavimo vieta: Viešbučio „Grėjaus Namas“ konferencijų salė (Didžioji g. 36, Kėdainiai
(Privažiavimas iš Smilgos g.)
Dalyvių registracijos pradžia: 18:00 val, registracijos pabaiga – 18:30 val
Suvažiavimo pradžia:18:40 val
Dalyvauja: LMSF nariai ir kviestiniai asmenys, pasirašytinai užsiregistravę sąraše (priedas Nr.1)
LMSF turi 35 LMSF narius. Suvažiavime dalyvauja 27 nariai (tame tarpe 3 atstovaujami pagal
įgaliojimus, 6 atstovaujami pagal balsavimo teisės perleidimo sutartis). Kvorumas yra.
Daromas Suvažiavimo garso įrašas.
1. LMSF prezidento įžanginis žodis.
2. Procedūriniai klausimai:
2.1. Suvažiavimo pirmininko rinkimai.
Siūlyta LMSF suvažiavimo posėdžio pirmininku išrinkti Aurimą Gasiūną.
Siūlymui pritarta (Už – 26 balsai, prieš – 0 balsų, susilaikė – 1 balsas).
Nutarta: LMSF suvažiavimo posėdžio pirmininku išrinkti Aurimą Gasiūną.
Suvažiavimo pirmininko siūlymas 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. Į protokolą įtraukti tik pasisakančiojo vardą pavardę, o pačio pasisakymo į protokolą nerašyti. Pasisakymams skirti iki 2 minučių. Kvorumą nustatyti pagal užsiregistravusių dalyvių sąrašą. Nustačius, kad kvorumas yra,
laikyti, kad jis yra viso suvažiavimo metu.
Vienbalsiai pritarta.
Nutarta: nustatyti tokią suvažiavimo vedimo ir protokolavimo tvarką: Susirinkimo protokolą
rašyti trumpąja forma – fiksuoti tik susirinkimo klausimus ir dėl jų priimtus ar nepriimtus sprendimus, balsavimo rezultatus. Į protokolą traukti tik pasisakančiojo vardą pavardę, o pačio pasisakymo į protokolą nerašyti. Pasisakymams skirti iki 2 minučių. Kvorumą nustatyti pagal užsiregistravusių dalyvių sąrašą. Nustačius, kad kvorumas yra, laikyti, kad jis yra viso suvažiavimo
metu.
2.2. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai.
Siūlyta LMSF suvažiavimo posėdžio sekretore išrinkti Giedrę Janušauskę.
Siūlymui pritarta (Už – 26 balsai, prieš – 0 balsų, susilaikė – 1 balsas).
Nutarta: LMSF suvažiavimo posėdžio sekretore išrinkti Giedrę Janušauskę.
2.3. Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
Siūlyta: patvirtinti suvažiavimo mandatinę ir balsų skaičiavimo komisiją, susidedančią iš: Rimos
Biliūtės, Osvaldo Zelepūgo ir Tado Špoko.
Vienbalsiai pritarta.
Nutarta: Patvirtinti mandatinę ir balsų skaičiavimo komisiją, susidedančią iš: Rimos Biliūtės,
Osvaldo Zelepūgo ir Tado Špoko.
2.4. Darbotvarkės tvirtinimas.
R.Benediktavičius pasisako dėl Biržų rajono motoklubo „ Ponoras“ pateiktų klausimų.
L.Variakojis pasisako.
Į susirinkimą atvyko LMSF nario VŠĮ „MSMotorsport“ vadovas Marius Stasiškis. Suvažiavime
dalyvauja 28 nariai – 28 balsai.
N.Sipavičius pasisako.
L.Baltrūnas pasisako.
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Siūlyta įtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę Biržų rajono motoklubo „ Ponoras“ prašymo 1
klausimą.
Siūlymui nepritarta (Už – 1 balsas, prieš – 10 balsų, susilaikė – 15 balsų, 2 - nebalsavo).
Nutarta: Neįtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę Biržų rajono motoklubo „ Ponoras“ prašymo 1
klausimo.
Siūlyta įtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę Biržų rajono motoklubo „ Ponoras“ prašymo 2
klausimą.
Siūlymui nepritarta (Už – 1 balsas, prieš – 19 balsų, susilaikė – 8 balsai).
Nutarta: Neįtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę Biržų rajono motoklubo „ Ponoras“ prašymo 2
klausimo.
R.Biliūtė pasisako dėl Mototurizmo komisijos narių rinkimo klausimo įtraukimo į darbotvarkę.
Gauti trys prašymai į dvi laisvas vietas Mototurizmo komisijoje.
R.Benediktavičius pasisako.
A.Gasiūnas pasisako.
R.Benediktavičius pasisako .
A.Gasiūnas pasisako.
Klausimo negalima įtraukti į darbotvarkę, kadangi jis pateiktas nesilaikant LMSF įstatuose
nustatytų terminų ir tvarkos.
Siūlyta patvirtinti suvažiavimo darbotvarkę, kuri buvo pateikta viešai:
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.
Dienotvarkės tvirtinimas.
3. 2019 m. LMSF metinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.
4. Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2019 m.
5. 2019 m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
6. 2020 m. planuojamo biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos pristatymas.
7. 2021 LMSF narių stojamojo ir nario mokesčių, LMSF narių neturinčių sprendžiamojo
balso teisė s mokesčių tvirtinimas.
8. Lino Navicko atšaukimas iš Revizinės komisijos.
9. Lino Navicko atšaukimas iš Saugaus eismo komisijos.
10. Revizinės komisijos nario rinkimai.
11. Saugaus eismo komisijos nario rinkimai.
12. Kiti klausimai.
Siūlymui pritarta (Už – 27 balsai, prieš – 0 balsų, susilaikė – 1 balsas).
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.
Dienotvarkės tvirtinimas.
3. 2019 m. LMSF metinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.
4. Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2019 m.
5. 2019 m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
6. 2020 m. planuojamo biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos pristatymas.
7. 2021 LMSF narių stojamojo ir nario mokesčių, LMSF narių neturinčių sprendžiamojo
balso teisė s mokesčių tvirtinimas.
8. Lino Navicko atšaukimas iš Revizinės komisijos.
9. Lino Navicko atšaukimas iš Saugaus eismo komisijos.
10. Revizinės komisijos nario rinkimai.
11. Saugaus eismo komisijos nario rinkimai.
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12. Kiti klausimai.
3. 2019 m. LMSF metinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.
R.Benediktavičius pristato 2019 m. LMSF metinės veiklos ataskaitą.
E.Mikutis pasisako.
R.Benediktavičius pasisako..
E.Mikutis pasisako.
A.Dautartas pasisako.
R.Bykovas pasisako.
A.Dautartas pasisako.
E.Mikutis pasisako.
L.Baltrūnas pasisako.
R.Benediktavičius pasisako.
L.Variakojis pasisako.
E.Mikutis pasisako.
Siūlyta: Patvirtinti 2019 m. LMSF metinę veiklos ataskaitą.
Siūlymui pritarta (už – 27 balsai, prieš – 0 balsų, susilaikė – 1 balsas).
Nutarta: Patvirtinti 2019 m. LMSF metinę veiklos ataskaitą.
4. Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2019 m.
LMSF Revizijos komisijos pirmininkė D.Agafonova pristatė ataskaitą, rekomenduoja 2019 m.
LMSF metinę finasninę atsakaitą tvirtinti. Ataskaita išklausyta, pridėta prie protokolo.
5. 2019 m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
R.Benediktavičius pristato 2019 m. LMSF metinę finansinę ataskaitą.
Siūlyta: Patvirtinti 2019 m. LMSF metinę finansinę ataskaitą.
Siūlymui vienbalsiai pritarta.
Nutarta: Patvirtinti 2019 m. LMSF metinę finansinę ataskaitą.
6. 2020 m. planuojamo biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos pristatymas.
R.Benediktavičius pristato LMSF Tarybos patvirtintą 2019 m. planuojamą biudžetą.
N.Gasickas pasisako.
L.Baltrūnas pasisako.
R.Benediktavičius pasisako.
N.Gasickas pasisako.
A.Šerkšnas pasisako.
Informacija išklausyta.
7.

2021 m. LMSF narių stojamojo ir nario mokesčių, LMSF narių neturinčių sprendžiamojo balso teisės mokesčių tvirtinimas.
Siūlyta nustatyti 2021 m. stojamąjį nario (su balso teise) mokestį – 350 eur.
Siūlymui vienabalsiai pritarta.
Nutarta: Nustatyti 2021 m. stojamąjį nario (su balso teise) mokestį – 350 eur.
Siūlyta nustatyti 2021 m. stojamąjį neaktyviojo nario (be balso teisės) mokestį – 50 eur.
Siūlymui vienabalsiai pritarta.
Nutarta: Nustatyti 2021 m. stojamąjį neaktyviojo nario (be balso teisės) mokestį – 50 eur.
Siūlyta nustatyti 2021 m. metinį nario mokestį – 200 eur.
Siūlymui vienabalsiai pritarta.
Nutarta: nustatyti 2021 m. metinį nario mokestį – 200 eur.
8. Lino Navicko atšaukimas iš Revizinės komisijos.
L.Baltrūnas pasisako.
I.Kontrauskienė pasisako.
E.Mikutis pasisako.
R.Benediktavičius pasisako.
Siūlyta: Atšaukti Liną Navicką iš Revizinės komisijos narių.
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Siūlymui pritarta (už – 23 balsas, prieš – 1 balsas, susilaikė 4 balsai).
Nutarta: Atšaukti Liną Navicką iš Revizinės komisijos narių.
9. Lino Navicko atšaukimas iš Saugaus eismo komisijos.
Siūlyta: Atšaukti Liną Navicką iš Saugaus eismo komisijos narių.
Siūlymui pritarta (už – 23 balsas, prieš – 1 balsas, susilaikė 4 balsai).
Nutarta: Atšaukti Liną Navicką iš Saugaus eismo komisijos narių.
10. Revizinės komisijos nario rinkimai.
Kandidato į Revizinės komisijos narius Luko Pakelčio prisistatymas.
L.Variakojis pasisako.
L.Pakeltis pasisako.
Vyksta slaptas balsavimas.
Revizinės komisijos nario rinkimų rezultatai:
• Lukas Pakeltis – 27 balsai.
Nutarta: išrinkti Revizinės komisijos nariu Luką Pakeltį.
11. Saugaus eismo komisijos nario rinkimai.
Kandidato į Saugaus eismo komisijos narius Osvaldo Zelepūgo prisistatymas.
Vyksta slaptas balsavimas.
Saugaus eismo komisijos nario rinkimų rezultatai:
• Osvaldas Zelepūgas – 19 balsų.
Nutarta: išrinkti Saugaus eismo komisijos nariu Osvaldą Zelepūgą.

Suvažiavimo pabaiga: 20:40 val.
Priedai:
Dalyvių sąrašas (neskelbiamas viešai).
Biržų rajono motoklubo „Ponoras“ prašymas.

Suvažiavimo pirmininkas

Suvažiavimo sekretorė

Aurimas Gasiūnas

Giedrė Janušauskė
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