LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR.20/10/08
Tarybos posėdžio vieta: konferenciniu būdu (zoom meeting), skubos tvarka
Tarybos posėdžio data: 2020 m. spalio mėn. 8 d.
Tarybos posėdžio pradžia: 20:00 val
Tarybos posėdžio pabaiga: 21:30 val
Tarybos posėdžio dalyviai:
•
•
•

LMSF prezidentas - Tarybos pirmininkas Robertas Benediktavičius,
Tarybos nariai – Rima Biliūtė, Mindaugas Šimkevičius, Nerijus Sipavičius, Ruslanas Bykovas,
Adomas Dautartas.
Gen sekretorė – posėdžio sekretorė Giedrė Janušauskė

Tarybos posėdžio darbotvarkė:
1. Metinių apdovanojimų data
2. Metinių apdovanojimų, medalių gaminimas
3. Licencijavimo sistemos pirkimas, diegimas
1. Metinių apdovanojimų data
Siūloma: remiantis FIM patirtimi bei susiklosčiusia situacija Pasaulyje dėl Covid-19, siūloma
metinių apdovanojimų data perkelti į 2021 m. sausio mėn. Apdovanojimus organizuoti ribojant
lydinčiųjų skaičių bei reguliuojant apdovanojamųjų srautus laikantis Sveikatos ministerijos
uždarose patalpose renginių taisyklių.
Siūlymui pritarta (už -5 , prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: remiantis FIM patirtimi bei susiklosčiusia situacija Pasaulyje dėl Covid-19, siūloma metinių
apdovanojimų data perkelti į 2021 m. sausio mėn. Apdovanojimus organizuoti ribojant lydinčiųjų
skaičių bei reguliuojant apdovanojamųjų srautus laikantis Sveikatos ministerijos uždarose
patalpose renginių taisyklių.
2. Metinių apdovanojimų, medalių gaminimas
Siūloma: metinių apdovanojimų medalius gaminti Lietuvos Monetų kalykloje. Medalių maketą
suderinti su Taryba, pasitvirtinti keliems metams, taip sutaupant kasmet naujo spaudo gaminimo
išlaidas. Priedas Nr.1
Siūlymui pritarta (už - 4 , prieš - 0, susilaikė – 1)
Nutarta: metinių apdovanojimų medalius gaminti Lietuvos Monetų kalykloje. Medalių maketą
suderinti su Taryba, pasitvirtinti keliems metams, taip sutaupant kasmet naujo spaudo gaminimo
išlaidas. Priedas Nr.1
21.00 išvyksta Ruslanas Bykovas. Prie posėdžio prisijungė M.Šimkevičius
3. Licencijavimo sistemos pirkimas, diegimas
Pristatyta licencijavimo sistemos pasiūlymai.(Priedas Nr.2, 3) Sistema automitizuotų licencijų
išdavimo tvarką, mažintų rankinį admininstracijos darbą. Sistema dirbtų mobiliose platformuose
susieta su bankais, LMSF buhalterija. Siūlyta papildyti sistemą su išankstine registracija į varžybas
ir pateikti pasiūlymus. Ieškoti federacijų kurioms ši sistema būtų taip pat reikalinga, taip sumažinti
sistemos įsigyjimo kaštus. Darbus rinktis konkurso būdu.
Balsavimas nevyko, informacija išklausyta
Priedas Nr.1 Medalių pasiūlymas (neskelbiama viešai)
Priedas Nr.2 Front IT pasiūlymas (neskelbiama viešai)
Priedas Nr.3 UAB NFQ Technologies pasiūlymas (neskelbiama viešai)

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Robertas Benediktavičius
Giedrė Janušauskė

