
 

LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJA 

LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJOS EILINIS ATASKAITINIS 

SUVAŽIAVIMAS 
2018-03-30 

Vilnius 

 

Suvažiavimas įvyko 2018-03-30 (11 val.) 

Kūno Kultūros ir Sporto Departamento I-oje posėdžių salėje 

Suvažiavimo pirmininkas – Romualdas Bakutis 

Suvažiavimo sekretoriai – Rasa Ališauskienė. 

Dalyvavo: 27 klubų nariai iš 42 (visi federacijos nariai buvo pakviesti laiku ir pagal federacijos 

įstatus), 4 svečių  (be balso teisės). Kvorumas yra.  

Kvietimai į suvažiavimą visiems federacijos nariams išsiųsti registruotais laiškais 

Delegatų sąrašas pridedamas.  

 

Procedūriniai klausimai.  

SVARSTYTA. Komisijų tvirtinimas.  

Mandatų  komisija:  

Pirmininkas – Antanas Taučius, Daiva Zarembaitė . 

Balsų skaičiavimo komisija:  

Vilius Lopeta, Lukas Donelaitis 

 Sekretoriatas:  

Rasa Ališauskienė 

NUTARTA. Komisijų sudėtis patvirtinti (balsuota vienbalsiai: už – 27, prieš – 0); 

 

SVARSTYTA : ataskaitinio suvažiavimo darbotvarkė: 

1.      LDSF  Vykdomojo komiteto ataskaita apie 2017 metų veiklą        - 15 min.  

   pranešėjas -LDSF prezidentas Romualdas Bakutis 

2.       Revizijos komisijos pranešimas                                                        - 7 min. 

 pranešėjas- LDSF Revizijos komisijos narys 

           3.       2017 m.  LDSF finansinė  ir veiklos ataskaita 

 pranešėja -LDSF  generalinė sekretorė -direktorė Rasa Ališauskienė     - 15 min.  

4.      2018 m. LDSF biudžeto projektas ir  veiklos programa  

pranešėja - LDSF generalinė sekretorė -direktorė Rasa Ališauskienė       - 15 min. 

5.      Stojamojo ir metinio nario mokesčio tvirtinimas                               - 10 min. 

pranešėjas - LDSF  prezidentas Romualdas Bakutis. 

 6.         Pasiūlymas dėl LDSF veiklos programos 2018 m.                      - 10 min. 

              pranešėjas -  Mečislovas Matkevičius 

NUTARTA. Eilinio ataskaitinio suvažiavimo darbotvarkę ir reglamentą  patvirtinti   

(balsuota vienbalsiai: už – 27, prieš – 0); 

 

1. SVARSTYTA: Suvažiavimo darbotvarkės klausimų svarstymas. 

1.LDSF  Vykdomojo komiteto ataskaita apie 2017 metų veiklą                   

pranešėjas -LDSF prezidentas Romualdas Bakutis. 



Gerbiami kolegos, suvažiavimo dalyviai, 

2017 metais Puikiai pasirodė   Europos Elito treko čempionate Simona Krupeckaitė ,iškovojusi 2-ą 

vietą keirino rungtyje ir  komandiniame sprinte kartu su Migle Marozaite , užėmusios 6 vietą. 

       Gerai pasirodyta Pasaulio Elito treko čempionate Hong-Konge (Kinija),  kur Simona 

Krupeckaitė sprinto  rungtyje iškovojo 4 vietą, o keirino rungtyje 6 vietą. 

       Puikiai pasirodyta ir Europos jaunių-jaunimo treko čempionate Anadija (Portugalija). Olivija 

Baleišytė  eliminavimo rungtyje iškovojo 2 vietą, omniume ir skrače  5 vietas,  Miglė Marozaitė 

sprinto rungtyje iškovojo 4 vietą, keirine 5 vietą,  Vasilijus Lendelis  sprinto rungtyje iškovojo 5 

vietą.  Jaunosios trekininkės   Arūnė  Savičiūtė ir Viktorija Šumskytė komandiniame sprinte užėmė 5 

vietą. 

Pasaulio  jaunių treko čempionate Monticharis(Italija) jaunosios trekininkės  Arūnė  Savičiūtė ir 

Viktorija Šumskytė komandiniame sprinte užėmė 6 vietą. 

14-ojo Europos jaunimo vasaros olimpinio festivalio EYOF GYOR 2017, kuris vyko Derė Vengrija)   

Individualiose lenktynėse plente  Akvilė Gedraitytė iškovojo 4 vietą, o  grupinėse lenktynėse užėmė 

13 vietą. 

Europos Elito MTB Maratono čempionate Svit (Slovakijoje) Katažina Sosna iškovojo 5-ą vietą. 

Europos Elito plento čempionate Hernig (Danija)  12-ą vietą grupinėse lenktynėse užėmė Rasa 

Leleivytė,  o  Individualiose lenktynėse 17 vietą iškovojo Gediminas Bagdonas. 

Pasaulio  Elito plento čempionate Bergene (Norvegija )  16-ą vietą grupinėse lenktynėse užėmė Rasa 

Leleivytė ir  20-ą individualiose lenktynėse Ignatas Konovalovas. 

BMX Baltijos šalių taurėje   Gabrielius Pabijanskas iškovojo 5-ą vietą, o jaunimas G.Usevičius 3-ą., 

V.Baškytė 3-ą., A.Orbakaitė 3-ą., G.Draugelytė 4-ą. 

Europos BMX čempionate   Vilma Rimšaitė užėmė 19 vietą. 

Puikiai startavo  Pasaulio treko taurės I-ame etape Pruškove (Lenkija) Olivija Baleišytė iškovojusi 3-

ą vietą(  bronzą )skrečo rungtyje, ir   Pasaulio treko IV-ame etape  Santjage 

( Čilė) Vasilijus Lendelis  iškovojo aukso medalį sprinto rungtyje. 

Šie pasiekimai, tai viso mūsų trenerių kolektyvo pasiaukojamo darbo rezultatas, ypatingai 

pasižymėjo rinktinių treneriai:  Dmitrij Leopold, Antanas Jakimavičius, Solveiga Baleišytė, Valerijus 

Konovalovas, Gediminas Kastanauskas, Donatas Armonas, Donata Šiaudvytė, Albertas Rimša,  Eglė 

Zablockytė,  Kęstutis Norvaiša,  Vytautas Indreliūnas 

Lietuvos dviračių sporto federacijos vykdomasis komitetas savo veikloje vadovavosi praeitame 

suvažiavime patvirtintu darbo planu. 

Metų bėgyje pravesti 8 vykdomojo komiteto posėdžiai, vienas iš jų  Etikos komisijos ir drausmės 

posėdis,  kuriuose buvo sprendžiami mūsų veiklos sričiai aktualūs klausimai, tvirtinamos rinktinių 

sudėtys bei užduotys siekti konkrečių rezultatų Pasaulio ir Europos čempionatuose, patvirtinti  

teisėjų sąjungos apmokėjimų įkainiai, Patvirtinti ir išskirstyti  

Metų eigoje pravesti visi Lietuvos dviračių sporto varžybų kalendoriuje numatyti čempionatai bei 

pirmenybės.  



Sėkmingai Pravestos Cido arenoje Tarptautinės  treko varžybos “Panevežys 2017” ir daugiadienės  

plento tarptautinės varžybos “Baltic Chain Tour” 

Daugiau norėtusi matyti federacijos narių iniciatyvos, jeigu kiekvienas miestas, kur yra 

kultivuojamas dviračių sportas, surengs vienas varžybas, tai dar labiau pagausės mūsų jauniems 

sportininkams galimybė išreikšti save varžybinėje aplinkoje. 

Jaunų trenerių paieška, darbo sąlygų sudarymas jiems, viena iš svarbiausių federacijos veiklos 

krypčių. Šiemet , dėka  Alvydo Surgauto į trenerių gretas įsiliejo jaunas treneris  Martynas Maniušis, 

kurie vystis dviračių sportą Utenoje. 

Federacijos lėšomis išsiųstas Lukas Karalius į UCI BMX talentų tobulinimosi stovyklą Aigle 

(Šveicarija) spalio mėn. 

LDSF  dviračių įsygijimo projekto  47  vienetai  dviratukų , buvo išdalinti   17-kai mūsų   trenerių, 

pagal panaudos sutartį. 

Šais metais Simonai Krupeckaitei siekti naujų pergalių padės „Škoda“ automobilis gautas iš remėjų. 

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) Lietuvos dviračių sporto federacijai (LDSF) perdavė   

naują LTeam autobusiuką. Juo  plento dviratininkai keliaus į pasirengimo stovyklas bei varžybas. 

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) Lietuvos dviračių treko rinktinės reikmėms skyrė 

lengvąjį LTeam automobilį. 

Vilniuje dvi dienas vyko dviračių sporto teisėjų seminaras, kurio lektore buvo Tarptautinės dviračių 

sporto sąjungos (UCI) plento ir treko varžybų komisaro licencijas turinti Svetlana Denisenko iš 

Rusijos. 

 Lietuvos dviračių sporto federacija per 2017 metus  išsiuntė du perspektyvinius jaunus teisėjus  

Miglę Marozaitę ir Andrėjų Dolgovą teisėjavimo mokslų  į UCI seminarus-mokymus. 

Lietuvos dviračių sporto federacijos (LDSF) prezidentas Romualdas Bakutis išrinktas Europos 

dviračių sporto sąjungos (UEC) delegatu į rugsėjo 21 dieną Bergene (Norvegija) vyksiantį 

Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (UCI) kongresą. Lietuvis bus vienas iš 15-os UEC atstovų, 

turėsiančių balsavimo teisę. Iš viso buvo 30 kandidatų.  

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Kūno kultūros ir sporto dienos išvakarėse, 

spalio 6-ąją, įteikė valstybės apdovanojimus aukščiausias pergales pasiekusiems šalies sportininkams 

ir jų treneriams. Tarp apdovanotųjų – ir Simona Krupeckaitė bei jos treneris ir vyras Dmitrijus 

Leopoldas.  

Likviduotos federacijos skolos, likusios iš ankstesnių metų už 873  Eurus. 

Gerbiami suvažiavimo dalyviai, turime pripažinti, kad tikrai turime puikių sportininkų, kurie garsina 

Lietuvą, federaciją, bet turime ir daug spręstinų problemų, jas išspręsti galime tik bendrai dirbdami 

visi federacijos nariais ir tai būtų mūsų federacijos stiprybė. Linkiu visiems gero 2018 metų sezono, 

puikių rezultatų. 

2. SVARSTYTA :Federacijos revizinės komisijos pirmininko Arūno Gliaudelio ataskaita.  

NUTARTA : ataskaitą tvirtinti (balsuota vienbalsiai: už – 27, prieš – 0); 



 

3. SVARSTYTA: 2017 m.  LDSF finansinė  ir veiklos ataskaita pranešėja -LDSF  generalinė 

sekretorė -direktorė Rasa Ališauskienė. 

Federacijos Generalinė sekretorė-direktorė R. Ališauskienė pateikė LDSF finansinę ir 

veiklos    ataskaitą  už 2017 metų  keturis  ketvirčius. 

NUTARTA : Federacijos finansinę ir veiklos ataskaita patvirtinta 

 (balsuota vienbalsiai: už – 27, prieš – 0); 

 

4. SVARSTYTA: 2018 m. LDSF biudžeto projektas ir  veiklos programa pranešėja  LDSF 

generalinė sekretorė -direktorė Rasa Ališauskienė    

Federacijos Generalinė sekretorė-direktorė R. Ališauskienė pateikė  Federacijos 2018 m. 

Biudžeto projektą ir  veiklos programą  

NUTARTA : Federacijos 2018 m. biudžeto projektas ir veiklos programą  patvirtina 

(balsuota vienbalsiai: už – 27, prieš – 0); 

 

5. SVARSTYTA:    Stojamojo ir metinio nario mokesčio   tvirtinimas pranešėjas LDSF  

prezidentas Romualdas Bakutis. 

Vykdomojo komiteto (2018.02.02) patvirtinimu teikiame suvažiavimui  LDSF metinį nario 

mokestį kelti  nuo 15 eurų  iki 30 eurų. 

Vykdomojo  komiteto (2018.03.14) patvirtinimu teikiame  suvažiavimui LDSF stojamąjį 

nario mokestį kelti nuo 28.98 eurų  iki 50 eurų 

 NUTARTA :  LDSF metinį nario mokestį kelti  iki  30 eurų, LDSF stojamąjį nario mokestį 

kelti iki 50 eurų  (balsuota : už – 26, susilaikė -1); 

 

6. SVARSTYTAS: Pasiūlymas dėl LDSF veiklos programos 2018 m. pranešėjas -Mečislovas 

Matkevičius     

NUTARTA :priimti pasiūlymą į domeną  ( balsuota vienbalsiai: už – 27, prieš – 0);         

 

   Lietuvos dviračių sporto federacijos Prezidentas R. Bakutis paskelbė, jog visi suvažiavimo 

darbotvarkės klausimai išnagrinėti, priimti reikalingi dokumentai, padėkojo LDSF 

nariams,delegatams,  garbės nariams ir svečiams už konstruktyvų ir produktyvų darbą  ir paskelbė 

kad  suvažiavimas baigtas. 

 

Suvažiavimo pirmininkas                                                                Romualdas Bakutis 

 

 

 Suvažiavimo sekretorė                                                                    Rasa Ališauskienė                                                                   

    

    

 


