LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJA
LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJOS ATASKAITINIS RINKIMINIS
SUVAŽIAVIMAS
2016-11-25
Vilnius
Suvažiavimas įvyko 2016-11-25 (11 val.)
Kūno Kultūros ir Sporto Departamento I-oje posėdžių salėje
Suvažiavimo pirmininkas – Romualdas Bakutis
Suvažiavimo sekretoriai – Rasa Ališauskienė, Antanas Taučius
Dalyvavo: 34 klubų nariai iš 39 (visi federacijos nariai buvo pakviesti laiku ir pagal federacijos įstatus), 16
svečių (be balso teisės), 1 garbės narys. Kvorumas yra.
Kvietimai į suvažiavimą visiems federacijos nariams išsiųsti registruotais laiškas 2016-10-25d..
Delegatų sąrašas pridedamas.
1. Procedūriniai klausimai.
Prieš suvažiavimą visi delegatai pakviečiami į KKSD II salę, kur vykdomi jaunių, jaunučių sportininkų
apdovanojimai pagal 2016 m. reitingus, taip pat apdovanojami treneriai jubiliatai, įteikiami apdovanojimai
sportininkams ir treneriams už pasiekimus iš Prezidentūros.
2.SVARSTYTA. Komisijų tvirtinimas.
Mandatų komisija:
Pirmininkas – Antanas Taučius, narė Daiva Zarembaitė .
Balsų skaičiavimo komisija:
Vitalija Breivienė, Mantvydas Kanapeckas
Sekretoriatas:
Rasa Ališauskienė, Antanas Taučius
NUTARTA. Komisijų sudėtis patvirtinti (balsuota vienbalsiai: už – 34, prieš – 0);
3.SVARSTYTA Suvažiavimo nariai supažindinami su darbotvarke :
SIŪLOMA ATASKAITINIO RINKIMINIO SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

1. Federacijos 2016 m. veiklos ataskaita.
2. Federacijos revizijos komisijos ataskaita.
3. LDSF įstatų keitimų pasiūlymai ir keitimas.
4. Diskusijos.
5. Pertrauka.
6. Federacijos prezidento rinkimai.
7. Federacijos viceprezidentų rinkimai.
8. Federacijos generalinio sekretoriaus-direktoriaus ir vykdomojo komiteto narių rinkimai.
9. Federacijos revizijos komisijos rinkimai.
10. Federacijos delegato į LTOK generalinę asamblėją rinkimai.
11. Einamieji klausimai.
LDSF suvažiavimo reglamentas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suvažiavimo registracija 10:00-10:45 val.
Suvažiavimo pradžia 11:00 val.
Veiklos ataskaitai skirti iki 20 min.
Federacijos revizinei komisijai skirti iki 20 min.
LDSF Įstatų keitimų klausimams skirti iki 20min.
Diskusijoms skirti po 3 min. vienam pasisakymui.
Primename, kad pagal Federacijos įstatų 4.14 straipsnį visi Federacijos nariai ne vėliau kaip 10 dienų
iki Federacijos narių suvažiavimo gali raštiškai siūlyti dėl federacijos darbotvarkės papildymo teikti
pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų dokumentų projektų. (info@ldsf.lt);

NUTARTA: Suvažiavimo darbotvarkę patvirtinta (balsuota vienbalsiai: už – 34, prieš – 0);
4. SVARSTYTA : Federacijos veiklos ataskaita
Federacijos prezidentas R. Bakutis pateikia veiklos ataskaitą už 2016 metus, finansinę ataskaitą už pirmus
tris 2016 m. ketvirčius.
NUTARTA : Federacijos veiklos ataskaita patvirtinta (balsuota vienbalsiai: už – 34, prieš – 0);
5. SVARSTYTA : Revizinės komisijos ataskaita
Revizinės komisijos ataskaitą už 2016 m. pateikia – revizinės komisijos pirmininkas Arūnas Glaiudelis
NUTARTA : Revizinės komisijos ataskaita patvirtinta (balsuota vienbalsiai: už – 34, prieš – 0);
6. SVARSTYTA: Įstatų keitimas:
Įstatų keitimo punktus pristato Marius Ratkevičius
LDSF ĮSTATŲ KEITIMO PUNKTAI
2.2.6 sudaro ir užtikrina visiems Federacijos nariams ir dalyviams vienodas sąlygas dalyvauti
varžybose, kituose sportiniuose renginiuose;
4.2 Federacijos aukščiausias organas – Federacijos narių suvažiavimas, turintis visas visuotinio narių
susirinkimo teises. Eilinis Federacijos narių suvažiavimas šaukiamas Federacijos Vykdomojo komiteto
nutarimu vieną kartą per metus. Ataskaitinis rinkiminis Federacijos narių suvažiavimas šaukiamas po
vasaros Olimpinių žaidynių iki kalendorinių metų, kuriais vyko vasaros Olimpinės žaidynės, metų pabaigos.
Vykdomajam komitetui nutarus arba ne mažiau kaip 1/3 Federacijos narių rašytiniu prašymu, taip pat
Prezidento iniciatyva, per mėnesį turi būti šaukiamas neeilinis Federacijos narių suvažiavimas.
4.3.2 slaptu ar atviru balsavimu ketverių metų laikotarpiui renka Federacijos prezidentą, kurį raštu pasiūlo
ne mažiau kaip 1/5 Federacijos narių. Federacijos prezidento siūlymu renka pirmąjį viceprezidentą ir
viceprezidentą, generalinį sekretorių ir vieną Federacijos Vykdomojo komiteto narį, taip pat renka vieną
viceprezidentą ir penkis Vykdomojo komiteto narius, kuriuos raštu pasiūlo ne mažiau kaip ¼ Federacijos
narių. Renka revizijos komisiją iš trijų narių.
"4.3.2. Slaptu ar atviru balsavimu ketverių metų laikotarpiui renka:
4.3.2.1. Federacijos prezidentą, kurio kandidatūrą (kandidatūras) raštu likus ne mažiau 30 dienų iki
ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo pasiūlo ne mažiau 1/5 federacijos narių. Prie tokio siūlymo turi būti
pridedami kandidato raštiškas sutikimas būti renkamu, kandidato gyvenimo aprašymas, kandidato 4 metų
dviračių sporto plėtojimo veiklos programos projektas.
4.3.2.2. Federacijos prezidento siūlymu - pirmąjį viceprezidentą, viceprezidentą, generalinį sekretorių
ir vieną Federacijos vykdomojo komiteto narį . Už Prezidento siūlomus kandidatus balsuojama vieną kartą
už visą komandą.
4.3.2.3. papunktyje 4.3.2.2 nurodytų siūlomų asmenų sąrašas. Kandidatų į Federacijos prezidentus
duomenys (nuotrauka, gyvenimo aprašymas, programa, siūlomi viceprezidentai, generalinis sekretorius,
Federacijos vykdomojo komiteto narys) skelbiami Federacijos interneto tinklalapyje ne mažiau nei 20 dienų
iki ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo.
4.3.2.4. Federacijos viceprezidentą ir tris Federacijos vykdomojo komiteto narius, kuriuos raštu likus ne
mažiau 20 dienų iki ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo pasiūlo 1/5 federacijos narių. Prie tokio siūlymo
turi būti pridedami kandidato (-ų) raštiškas sutikimas būti renkamu ir kandidato gyvenimo aprašymas, kurie
skelbiami Federacijos interneto tinklalapyje ne mažiau nei 20 dienų iki ataskaitinio rinkiminio suvažiavim o.
4.3.2.4. Revizijos komisiją iš 3 narių.

4.3.2.5.Teisėjų sąjungos pirmininkas(ė) ir trenerių tarybos pirmininkas(ė) automatiškai tampa
Vykdomojo komiteto nariu , jeigu yra išrinkti ne vėliau kaip 2 savaitės iki vykdomojo komiteto narių
rinkimų.
4.3.4 tvirtina praėjusių metų finansinę ir veiklos ataskaitą;
5.1 Tarp suvažiavimų Federacijai vadovauja kolegialus valdymo organas Federacijos Vykdomasis
komitetas ( toliau – Vykdomasis komitetas ). Vykdomąjį komitetą sudaro 11 narių: Federacijos prezidentas,
trys viceprezidentai, generalinis sekretorius, trenerių tarybos pirmininkas, teisėjų sąjungos pirmininkas ir
keturi Federacijos nariai. Vykdomojo komiteto darbui vadovauja Vykdomojo komiteto pirmininkas.
Vykdomojo komiteto pirmininko pareigas atlieka Federacijos prezidentas arba jo paskirtas asmuo.
5.6 Vykdomojo komiteto posėdžiai protokoluojami, sprendimai įforminami nutarimu, kuriuos pasirašo
Vykdomojo komiteto pirmininkas (Federacijos prezidentas) ir laike 10 dienų išsiuntinėjami Federacijos
nariams.
5.7 Vykdomojo komiteto narys (visi išvardinti ir prezidentas) netenka mandato, kai jam sukanka 74
metai.
10.3 Apie federacijos suvažiavimo sušaukimą, kitais įstatymų nustatytais atvejais arba Vykdomojo
komiteto ar Federacijos prezidento sprendimu, pranešimai skelbiami viešai dienraštyje „Respublika LDSF
puslapyje adresu http://www.ldsf.lt/ arba pranešama kiekvienam Federacijos nariui pasirašytinai, arba
registruotu laišku.
11.4.4 tirti viešai paskelbtas kritines pastabas dėl Federacijos ir jos darbuotojų veiklos ir teikti
pasiūlymus Vykdomajam komitetui arba suvažiavimui.
NUTARTA : Dėl įstatų punktų keitimo pritarta (balsuota vienbalsiai: už – 34, prieš – 0);
7.SVARSTYTA: Diskusijos
NUTARTA: Diskusijoms iš anksto užsirašiusių nebuvo, diskusijų pritarta nevykdyti .
(balsuota vienbalsiai: už – 34, prieš – 0);
PERTRAUKA
Po pertraukos Mandatų komisijos pirmininkas A. Taučius patikrina susirinkusių delegatų skaičių pakeliant
mandatus– po pertraukos susirinko visi 34 delegatai.
8.SVARSTYTA :Paklausiama ar pritariama, kad rinkimai būtų vykdomi atviru balsavimu.
NUTARTA: rinkimus vykdyti atviru balsavimu pritarta (balsuota vienbalsiai: už – 34, prieš – 0);
9.SVARSTYTA: Lietuvos dviračių sporto federacijos Prezidento rinkimai
Pateikiama tik vieno, Romualdo Bakučio kandidatūra į LDSF prezidento postą su 24-ių narių parašais.
Kandidatas į Prezidentus R. Bakutis pristato savo 2017 m.-2020 m Lietuvos dviračių sporto vystymo
strategiją.
NUTARTA: Kad LDSF prezidentu būtų išrinktas R. Bakutis pritarta (balsuota: už – 33, prieš – 0, susilaikė
-1);
10.SVARSTYTA: Išrinktasis prezidentas R. Bakutis, pagal LDSF įstatų punktą 4.3.2 siūlo pirmąjį
viceprezidentą rinkti Kęstutį Stakėną, viceprezidentu rinkti Paul August, generalinę sekretorę-direktorę
rinkti Rasą Ališauskienę ir Vykdomojo Komiteto narį rinkti Vaclovą Šiugždinį.
NUTARTA : Balsavimas vykdomas už visą pateiktą prezidento R. Bakučio sąrašą:)Balsuota: už 28, prieš0, susilaikiusių-0;

11.SVARSTYTA: Siūloma į viceprezidentus rinkti (su 22-iem narių parašais) Elijų Čivilį.
NUTARTA: Balsuota: už 30, prieš 0, susilaikę 4;
12.SVARSTYTA: Siūloma rinkti Vykdomojo Komiteto nariu (su 24-iaias narių parašais) Deividą Vileniškį.
NUTARTA: Balsuota: už 34, prieš 0, susilaikę 0;
13.SVARSTYTA: Siūloma rinkti Vykdomojo Komiteto nariu (su 24-iaias narių parašais) Bronislavą
Pliavgą.
NUTARTA: Balsuota: už 34, prieš 0, susilaikę 0;
14.SVARSTYTA: Siūloma rinkti Vykdomojo Komiteto nariu (su 23-ijų narių parašais) Vilių Lopetą.
NUTARTA: Balsuota: už 33, prieš 0, susilaikę 1;
15.SVARSTYTA: Siūloma rinkti revizinę komisiją iš trijų narių: Revizinės komisijos pirmininku Arūnas
Gliaudelis, nariais Lukas Donelaitis ir Tomas Micė. Kitų pasiūlymų nebuvo.
NUTARTA : Balsuota: už 29, prieš 0, susilaikę 5;
16.SVARSTYTA: Federacijos delegato į LTOK Generalinę Asamblėją rinkimai:
Buvo pasiūlyta, kad į LTOK Generalinę Asamblėją būtų deleguojamas LDSF Prezidentas.
NUTARTA: Balsuota: už 34, prieš 0, susilaikę 0;
Prezidentas R. Bakutis paskelbė, jog visi suvažiavimo klausimai išnagrinėti, padėkojo suvažiavimo
delegatams už konstruktyvų darbą ir paskelbė, kad suvažiavimas baigtas .

Suvažiavimo pirmininkas

Suvažiavimo sekretoriai

Romualdas Bakutis

Rasa Ališauskienė ir Antanas Taučius

