LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJA
LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJOS ATASKAITINIS RINKIMINIS
SUVAŽIAVIMAS
2015-11-20
Vilnius
Suvažiavimas įvyko 2015-11-20 (13 val.)
Suvažiavimo pirmininkas – Egidijus Daubaras
Suvažiavimo sekretoriai – Rasa Ališauskienė, Daiva Zarembaitė
Dalyvavo: 26 klubai, 8 svečiai , 7 vykdomojo komiteto nariai, 3 revizijos komisijos nariai. Kvorumas
yra.
Kvietimai į suvažiavimą visiems federacijos nariams išsiųsti registruotais laiškas 2015-10-14.
Delegatų sąrašas pridedamas.
1. Procedūriniai klausimai.
1.1. SVARSTYTA. Komisijų tvirtinimas.
Mandatų komisija:
Pirmininkas – Antanas Taučius, pagelbėjo buhalterė Daiva Zarembaitė
Balsų skaičiavimo komisija:
Pirmininkė – Rasa Ališauskienė, Vitalija Breivienė. Sekretoriatas:
Rasa Ališauskienė, Daiva Zarembaitė
NUTARTA. Komisijų sudėtis patvirtinti (balsų dauguma: už – 26, prieš – 0)
Suvažiavimo metu supažindinama su darbotvarke :
SIŪLOMA ATASKAITINIO RINKIMINIO SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ
1. Federacijos 2015 m. veiklos ataskaita.
2. Federacijos revizijos komisijos ataskaita.
3. Darbotvarkės papildymas 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 (Daividas Vileniškis, Marius Ratkevičius,Arūnas Gliaudelis, Elijus Čivilis)
4. Diskusijos.
5. Pertrauka.
6. Federacijos prezidento rinkimai.
7. Federacijos viceprezidentų rinkimai.
8. LDSF generalinio sekretoriaus rinkimai.
9. Kitų LDSF vykdomojo komiteto narių rinkimai.
10. LDSF revizijos komisijos rinkimai.
11. Federacijos delegatų į LTOK generalinę asamblėją rinkimai.
12. LDSF nario mokesčio sumos peržiūra , aptarimas 2016 m.
13. Einamieji klausimai

LDSF suvažiavimo reglamentas:
1.

Suvažiavimo registracija 12:00-12:45 val.

2.

Suvažiavimo pradžia 13:00 val.

3.

Veiklos ataskaitai skirti iki 20 min.

4.

Federacijos revizijos komisijai skirti iki 20 min.

5.

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 (balsų dauguma: už – 26, prieš – 0)
FEDERACIJOS VEIKLOS ATASKAITA:
LDSF įgaliota ir Egidijus Daubaras įteikia už nuopelnus apdovanojimus:
I.

II.

III.

Lietuvos studentų asociacijos įteikti kvietimus į Kauno dramos teatrą į apdovanojimų
įteikimą už nuopelnus. Gediminui Kastanauskui, Aušrinei Trebaitei,Antanui
Jakimavičiui, Viliui Lopetai, Vilijai Sereikaitei, Eglei Zablockytei,Aleksandrai Sočenko.
Lietuvos sporto federacijų sąjunga už 2015 m. Lietuvos jaunių sporto žaidynių sporto
trenerių indelį apdovanoja : Įteikiami sportiniai krepšiai :
1 vietą Vaclovas Šiugždinis
2 vietą Vilija Purlytė
3 vietą Liuda Trebaitė
Lietuvos respublikos prezidentės Dalės Grybauskaitės sveikinimai:
Ramūnui Navardauskui ir Aušrinei Trebaitei.

Egidijus Daubaras padėkojo visiems treneriams , vykdomojo komiteto nariams už jų
įdėtas didelias pastangas vystant ir ruošiant dviračių sportą ir sportininkus.
Egidijus Daubaras paminėjo apie komandą su Visvaldu-buvo planai- bet dėl Visvaldo
Matijošaičio laimėjimo Kauno miesto mero rinkimuose iš LDSF prezidento pareigų turėjo
atsistatydinti ir federacija ir jos atsakingi darbuotojai liko laikini todėl niekas nenorėjo investuotineturėjome remėjų, buvo sunku.Pasižadėję buvom daug darbų- juos ir stengėmės įgyvendinti.
Sutvarkėm LDSF puslapį. Pasiekėm viešumo ir skaidrumo priimant sprendimus (elektroninėje
erdvėje).Varžybų organizavimas- sumažintos varžybų sąmatos. Laikėmės finansinės drausmės, nes
perėmėme federaciją su didelėm skolom ir sporto bendruomenės nepamatuotais norais.
2015 metai Lietuvos dviračių sportui , iškovotais medaliais Europos ir pasaulio čempionatuose buvo
sėkmingi:
Ramūnas Navardausks Pasaulio plento čempionate JAV ,Ričmonde iškovojo trečią vietą
grupinėse lenktynėse įveikęs 261,4 km nuvažiavo per 6 val. 14 min. 40 sek.
Europos treko čempionate Šveicarijoje Aušrinė Trebaitė Omniumo rungtyje iškovojo 3 vietą,
Europos jaunių treko čempionate Atėnuose Olivija Baleišytė iškovojo 3 vietą Individualaus
persekiojimo lenktynėse, Baltijos Jūros šalių sporto žaidynėse Vokietijoje jaunieji Lietuvos jaunių
rinktinės nariai K.Vaičytė, M.Rastauskaitė, R.StegvilaitėS.Šereiva, Z.Derkintis, R.Zubrickas pelnė
prizines vietas.

Metų eigoje pravesti Lietuvos dviračių sporto varžybų kalendoriuje numatyti
čempionatai ir pirmenybės.Šiais metais Baltijos šalių daugiadienės dviratininkų lenktynės “Baltic
Cain Tour” įvyko - tik ne Lietuvoje, o dėl per mažo finansavimo vieną etapą organizavome
Estijoje.Visos varžybos , o ir kiti vykdomi renginiai tai dviračių sporto bendruomenės veiklos
rezultatai. Jau kelinti metai džiugina populiarėjantis maratonų taurės, plento varžybų judėjimas. Tai
yra papildoma ir pamokanti galimybė mūsų sportininkams dalyvauti didesnio mąsto varžybose.
Tokiose varžybose įgyjama patirtis. Lietuvos dviračių varžybas pamėgę ir gausiai dalyvauja
sportininkai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos.
Šiais metai vyko konkursas- patvirtintas naujas rinktinės aprangos dizainas, labai gera
aprangos kokybė, pratesta specializuotos sportinės aprangos tiekimo Lietuvos rinktinės sutartis su
Italijos bendrove “Sportful”, gavome aprangas ir visi sportininkai dalyvavę tarptautinėse varžybose
buvo aprengti. Visą aprangą gauname nemokamai, tai vienas didžiausių mūsų federacijos remėjų.
Lietuvos dviračių sporto federacija surengė
Kovo 6-8 dienomis Tarptautinės dviračių treko
varžybas.Renginys svarbus ne tik miestui, dviračių sportui ar busimiems nugalėtojams, bet didžiausias
visų tikslas bus įskaitiniai taškai patekimui į Pasaulio treko taurę. Tik surinkę atitinkamą kiekį taškų
sportininkai gauną teisę varžytis Pasaulio treko taurės etapuose, po kurių paaiškės 2016 metų Pasaulio
treko čempionato dalyviai.
Per tris varžybų dienas sportininkai išsidalino net 18-ą medalių komplektų. Vyrai ir moterys varžėsi
sprinto, keirino, persekiojimo, taškų lenktynėse, skrače, 1 km ir 500 m bei omniumo daugiakovėje. O
merginos ir vaikinai jaunių amžiaus grupėje kovojo omniumo daugiakovėje ir lenktynėse dėl taškų.
Šiemet sulaukėme svečių iš daugiau nei 11-os valstybių, tokių kaip Lenkijos, Švedijos, Latvijos,
Azerbaidžano, Gruzijos, Ukrainos ir Vengrijos ir kitų.
„Panevėžys2015“ varžybose dalyvavo ir visi geriausi Lietuvos sportininkai – Simona
Krupeckaitė, Aušrinė Trebaitė, Gintarė Gaivenytė-Mikalajūnė, Edita Mazurevičiūtė, Vasilijus
Lendelis, Svajūnas Jonauskas.
Lietuvos dviračių sporto federacija kartu su Lietuvos Sporto Federacijų Sąjungos pagalba
organizavo seminarus trenerių tarybai.
U-23 jaunimas opiausia amžiaus grupė, kai pasiekę šio amžiaus perspektyvūs sportininkai
lieka gatvėje, todėl Lietuvos dviračių sporto padangėje įkurta pirmoji šalyje profesionali dviračių
sporto komanda „Staki – Baltik vairas“. Ji yra registruota Tarptautinės dviračių sporto federacijos
(UCI) trečiajame divizione („Continental Teams“).Labiausiai patyrę „Staki – Baltik vairas“
komandoje yra 25 metų Darijus Džervus ir 22 metų Paulius Šiškevičius, kuris pernai tapo Lietuvos
grupinių lenktynių čempionu. Darijus šiemet atstovavo Naujosios Zelandijos komandai „CCT p/b
Champion System“, o Paulius – Airijos komandai „An Post – Chain Reaction“. Naujos Lietuvos
komandos nariais jau tapo ir 21 metų Airidas Videika, 20-metis Mykolas Račiūnas, 18metis
Venantas Lašinis , 18-metis Jurgis Taučius, 19-metis Jonas Ališauskas .
Egidijus Daubaras padėkojo visiems už patarimus, už pamokymus, už bendrą darbą kurį
dirbome kartu ir ypatingai dėkojo vykdančiajai vadovei Rasai Ališauskienei, kuri stropiai ir labai
daug dirbo dviračių sporto bendruomenės labui ir palinkėjo jai toliaus tęsti pradėtus darbus.
FEDERACIJOS REVIZIJOS KOMISIJOS ATASKAITA. Pridedama.
Egidijus Daubaro komentarai Revizijos komisijai:
Europa ir Pasaulis viskas buvo derinama su rinktinės treneriais.Vykdomieji vyko 3 k. fiziškai ir
daug klausimų spręsta ir balsuota vykdomojo komiteto narių elektroninėje erdvėje.Aprangos- visi
sportininkai kurie dalyvavo tarptautinėse varžybose buvo aprengti nauja rinktinės apranga.
NUTARTA. Patvirtinti revizijos komisijos ataskaita. (Balsavo: už – 24, prieš – 2).

DARBOTVARKĖS PAPILDYMAS

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.
Federacijos narių darbotvarkės papildymo pateikti šie siūlymai:
1. Deividas Vileniškis- atstovaujantis dviračių sporto komandą „Staki-Baltik vairas“ pristatys
naujai sukurtos komandos poreikius ir galimybes.(3 min)
Deividas Vileniškis pristatė profesionalią dviračių sporto komandą „Staki – Baltik vairas“. Ji
yra registruota Tarptautinės dviračių sporto federacijos (UCI) trečiajame divizione
(„Continental Teams“).Padėkojo federacijai, kad padėjo įgyvendinti šį seniai reikalingą
projektą.Padekojo visiems remėjams už prisidėjimą ir kvietė visus prisijungti finansuojant šią
komandą, patarimais ir viskuo kuo gali. Norime jaunimą vesti į priekį ir džiaugiamės , kad
komandoje yra 25 metų Darijus Džervus yra 22 metų Paulius Šiškevičius, kuris pernai tapo
Lietuvos grupinių lenktynių čempionu, tiki komanda.Todėl tikimės , kad po ilgo ir darnaus
bendro darbo turėsime dar ne vieną Ramūną Navardauską.Prašau būsimos valdžios , kad ir
toliau būtų sėkmingas ir darnus bendradarbiavimas ir išklausytų ir išgirstų.
2. Elijus Čivilis atstovaujantis Všį „Baltic speakers“ nori pasisakyti: dėl dviračių sporto
proveržio galimybių, mėgėjiško sporto naudą aukšto meistriškumo sportui ir keletas įdėjų
kaip plėsti sporto populiarumą.(3 min).
Nuo 14 metu esu dviračių sporte ir tikrai žinau, kad tie kas jau yra 20 metų dviračių sporte
save gali vadinti tikrais dviratininkais, taip ir jaučiuosi .Dviračių sportas nera vien tiktai
aukščiausio meistriškumo sportas, tai tam tikra eko sistema. Kuri tam kad gyvuotų turi
turėti visko.Aš esu atsovas pamatinės sporto kultūros - megėjų,-megėjai yra ne sporto
federacijos apimtyje, bet tai ir nėra federacijos tikslas, tikslas yra tam pikros piramidės kuri
būti labai aiškus pasidalinimai kas ka daro , federacija aukščiausia institucija, kuri rūpinasi
aukščiausiu meistriškumu ir sportu- kuria tam tikra mada ir politika kuri nuvilnyja iki megėju,
ta politika turi būti patraukli ir darytu teigiama poveikį megėjamsi -tam reikia kelių žingsnių:
1 . Įdėja- visos galingos kompanijos yra galingos , kurios turi geras įdėjas, ir visos ieško
startuolių, su kuriais sudaro sandorius. Dviračių sporto žmonėms reikia įdėjos, - gyventi
sveikai, kurtis į komandas, didinti bendruomenę, aplenkti savo kaimyną, bendradarbiauti.
2. Turint inicaityvos kurios plestų dviratininkų plėtrą Lietuvoje tai .formuoja pamata augimui
i viršu, pvz: komanda kuri važiuoja, jas galime vežti i tam tikras varžybas, nes yra daug
verslo žmonių, kurie skiria pajamas .
Patarimas federacijai- kuo daugiau bus remėju tuo geriau bus sportininkams, kuo daugiau
bus fanų, tuo daugiau bus palaikymo, kokie beviltiški bebutų megejai jiems reikalingas
reitingavimas, kad galėtų saugiai rungtyniausti .Reitingavime galėtu būti 4 divizionai,pagal
taškus, pradedantieji ir aukšto lygio, kam to reikia, , skaidrumas kad galėtų saugiai
rungtyniauti.Reitingavimas, varžybu konkursavimas- pasaulyje federacijos varžybų
neorganizuoja, konkursuoja, pvz klubams, kurie organizuoja varžybas , teikiami reikalavimai
ir diudžetas ir federacijos varžybas atiduoda organizuoti klubams, tai sumažintu fedracijos
kaštus. Atiduoti organizavimą komandoms.

Turime daug dviračių sekcijų- reikia pažiūrėti kas vyksta, siūlau visas rungis kurios yra
pripažystamos Europoje ir pasaulyje irgi jas daryti Lietuvoje, organizatoriams duodam
marškinėlius, teisėja ir darome PVZ: organizuojame 24 val. čempionatus. Tai paskatinimais
žmonęms, kurie dalyvauja ir kitose dviračių sekcijose pvz: Downhilo dviratininkai , 24 val.
dviratininkai ir visi kiti.
Ką daro kitos federacijos?Siūlau įsteigti tam tikras teises , visuomeninius patarėjus , galime
isteigti tam tikras sekcijas su visuomeniniais patarėjais.kurie kuruotu vieną ar kitą sekciją.
Jie rengia planus be dideliu investicijų , nes tai žmonės iš dviračių sporto. Elijus padėkojo
valdžiai, kad nesugriuvo tokiu sunkiu laikotarpiu, bet išlaikė stuburą ir naujiems linkiu
bendrų reikalų ir nekonkuruoti, bet bendradarbiauti.
3. Arūnas Gliaudelis atstovaujantis Asociacijai „Top Team“ ir Aleksandras Malakauskas
atstovaujantis Asociacijai „SP Umarai“ Į dienotvarkę siūlo įtraukti naujų kandidatų
prisistatymą prieš balsavimą.(3 min)(statuto keitimas).
Arūnas Gliaudelis: siūlymai, norėtume kad kandidatai siūlomi į postus butų paskelbti iš
anksto su visom vizijom. Marius ratkevičius:
Įdėja labai svarbi ir norėtume žinoti, kokia vizija įdėją atsineš naujai išrinkti prezidentai ir
vykdomasis komitetas, bėda, dažnai neturime informacijos, kas renkama ir kokiais principais
yra renkami siūlomi kandidatai.
4. Marius Ratkevičius atstovaujantis Asociaciją “Dviračių sporto megėjų klubą“ siūlo įstatų
4.3.2 papunkčio keitimą.Numatyti diskusijas (3 min) . Siūlymas pridedamas.
FEDERACIJOS PREZIDENTO RINKIMAI:
Romualdo Bakučio prisistatymas:
Didelė garbė, smagu kad visi gyvi sveiki ir gerai atrodote, labai svarbu, kad išgyvenote, smagu , kad
matau daug jaunų veidų- federacija turi ateitį, matau, kad problemos yra tos pačios.Prieš Londono
olimpiadą spendėme panašius klausimus, ir galvojom , kaip padaryti, kad masinis sportas nuima
remėjus ir tokiu būdu kartu ėjome pas masinius organizatorius., tam, kad apjungti visų veikas.
Buvau keistam amplua, ipareigojo mane dirbti visuomenininku Olimpiniame komitete
viceprezidentu, ten man buvo patikėta finansų ir ekonomikos viceprezidento pareigos, visi keistai
žiūrejo, nes buvau nepriklausomas nuo federacijos, įnešem daug skaidrumo , daug šviesos., aiškumo.
Dviračių sporto federacija jau yra išnaudojusi 2016 metų pabaigai pajamas iš Olimpinio komiteto ir
nė vieno euro federacija negalės 2016 m. gauti. Senuose rezervuose pinigų nėra . Labai atsakingai
žiūriu į šį pasiūlymą, nepamiršau tos patirties, kurią įgavau ankstesniame vadovavime. Pirmą kartą
atėjau būdamas jaunas kaip Egidijus, kupinas energijos, gal ne viską žinantis, patirties buvo daug ir
daug reikėjo mokytis buvo padaryta klaidų, nes buvau atsstatydintas, bet darbo specifiką labai gerai
žinau, per masinius renginius yra noras įgyti federacijos žinomumą , pradėti nuo apačios ir statyti
piramidę, kontinentinė komanda kai dirbau anksčiau buvo tik tolima įdėja, vizija , todėl labai
džiaugiuosi , kad mes jau turime ją, padarytas fantastinis darbas, šios komandos įkūrimas dvirčių
sportui labai svarbus.
Sutikau eiti, turėdamas aiškius tikslus: Susitvarkyti su skolom, nes skolos federacijos veiklą labai
stabdo , stabdo normalų judėjimą , labai nedaug trūksta, kad anstoliai pradėtų stabdyti visą veiklą,
šiandien dienai yra virš 70 tūkstančių eurų skolų, reikia kažką daryti, toliau tai tėstis negali. Šiai
dienai atsidaro Europos fondai,pasauliniai olimpinio solidarumo fondai, todėl yra tikslai juose

sudalyvauti .Sureguliuoti federacijos finansinius reikalus taip, kad federacija galėtų dirbti. Padaryti
sveiką atsinaujinimą, , matau reikia sveikos nuovokos ir veiksmų trenerių taryboje ir teisėjų
taryboje , reikia testi tai kas jau yra padaryta gero ir stabdyti tai kas netinkama. Džiaugiuosi kad yra
ateitis, nereikia stumdyti tų kurie žino ir padėti tiems , kurie mokosi, reikia ieškoti bendrų sąsajų..
Dviračių sporto federacija yra labai užleidusi savo pozicijas šalyje, galime per švietimo ministeriją ,
švietimo programas, per saugaus eismo programas , pasiekti tai, kad mokytume vaikus saugiai
važiuoti dviračiu , prieitume prie vaikų, vaikai taptų piramides apačia.Gautume finansavimą, kurį
galėtume ir visom kitom programom taikyti, tame tarpe ir elito finansavimui, yra masinių įdėjų, tai
yra ne vieno žmogaus darbas, reikia komandos, matau ir girdžiu, kad jauni žmonės yra ir atsistoję
nebijo ir turi ką pasakyti, todėl matau teisingai formuojamas mintis ir norus. Yra žmonių su kuriais
galima dirbti.
Šį laikotarpį iki Olimpiados priimu kaip iššūkį ir stengsiuosi statyti pamatus tolimesniam darbui
federacijos proveržiui sukurti. Po rinkimų kai kurių dalykų neskubėčiau daryti, tai daroma labai
tradiciškai -surinkti vykdomąji komiteta, ir spresti visus iškilusius klausimus. Esu 55 metu vyras
dvieju vaikų tėvas, esu verslininkas, labai džiaugiuosi, kad atsirado jauni žmonės treke, kurie nori
vystyti Treko veiklą.
Tomo Inčiko pasisakymas:
Daugumą pažystu iš matymo, džiaugiuosi išgirdės visų kalbas, nes jauni žmones ateina dirbti ir
statyti. Man 32 metai esu dviejų vaikų tėvas. 8 metai esu Treko generalinis direktorius, Dviračių
trekas, turi pakankamus įsipareigojimus per metus įvyksta apie 80 renginių, su Treku turime
problemą- nesusikalbėjimą, neaiškių interesų, nenorų. Turime labai gerą pavyzdį kaip visi susivieniję
padarėme labai didelį renginį, Europos Treko čempionatą, buvo impulsas pakylėjimas, dėja viskas po
to nuėjo žemyn, idėjos yra, reikalingas netradicinis pajungimas jaunų žmonių. Nenoras, ruškani
veidai, nuolatinis pyktis kenkia mūsų visų tikslų siekimui. Renginai iš niekur neatsiras, reikia norų ir
galimybių, norų yra esame turėjė rezultatų, daugiau šypsenų ir pozytyvo, gerų norų.
Vaclovo Šiugždinio pasisakymas:
Patirtį turiu, kelius, kur reikia nueiti žinau, galiu patarti kur reikia vaikščioti, turiu patirties, tame
tarpe organizavime tarptautinių varžybų. Turime vadovą ir tikrai tikrą vadovą ir smagu dar kažkiek
prisidėti prie dviračių federacijos veiklos.
Federacijos prezidento rinkimai: 18-os klubų siūlymu suvavažiavimui buvo pateikta vienintelė
Romualdo Bakučio kandidatūra. Siūlymas pridedamas.
Balsavimas: už - 26, prieš- 0,susilaikė-0;
Laikinai einantis prezidento pareigas Egidijus Daubaras vykdomojo komiteto priešakyje
atsistatydina iš savo pareigų ir užleidžia vietą naujai išrinktam Prezidentui Romualdui Bakučiui.
Federacijos pirmojo Viceprezidento rinkimai. Prezidentas Romualdas Bakutis į pirmojo
Viceprezidento vietą pasiūlė Kėstutį Stakėną, kuris surinko 18-os klubų parašų. Siūlymas
pridedamas. Balsavimas : Už -22 , prieš – 4, susilaikė-0;
Federacijos Viceprezidento rinkimai. Pasiūlyta 15 klubų parašais ir siūlomas Tomas Inčikas.
Balsavimas: Už -24 prieš- 0, susilaikė-2;
Federacijos Viceprezidentu Romualdas Bakutis pasiūlo Vaclovą Šiugždinį.

Balsavimas: Už-26, prieš -0, susilaikė-0;
Federacijos Generalinės sekretorės-direktorės rinkimai. 16 klubų pasiūlo Federacijos Generaline
sekretore-direktorė tapti Rasą Ališauskienę. Siūlymas pridedamas.
Balsavimas: Už -25, prieš-0, susilaikė-1;
Federacijos Vykdomojo komiteto nario rinkimai. 16 klubų pasiūlo Vykdomojo komiteto nariu
tapti Deividą Vileniškį. Siūlymas pridedamas.
Balsavimas: Už-26, prieš -0, susilaikė-0;
Federacijos Vykdomojo komiteto nario rinkimai. 16 klubų pasiūlo Vykdomojo komiteto nariu
tapti Antaną Taučių. Siūlymas pridedamas. Balsavimas: Už -26, preš- 0, susilaikė-0
Federacijos Vykdomojo komiteto nario rinkimai. 15 klubų pasiūlo Vykdomojo komiteto nariu
Bronislavą Pliavgą
Balsavimas: Už -24, prieš-0, susilaikė-2;
Prezidentas iš salės į Vykdomąjį komitetą pasiūlė Elijaus Čivilio kandidatūrą, dėja Elijus Čivilis
atsisakė.
Federacijos Vykdomojo komiteto nario rinkimai. Visų suvažiavimo narių pritarimu Prezidentas į
Vykdomąjį komitetą pasiūlė Vilių Lopetą.
Balsavimas: Už-24, prieš-0, susilaikė-2;
Revizinės komisijos rinkimai:
Revizijos komisijos pirmininkė Raimonda Čerkauskaitė ir revizijos komisijos narė Vitalija Breivienė
pasiūlė trečiu revizijos komisijos nariu tapti Arūną Gliaudelį.
Balsavimas: Už-24, prieš -0, susilaikė-2;
Federacijos delegatais į LTOK generalinę asamblėją siūlomas Prezidentas Romualdas Bakutis ir
Generalinė sekretorė-direktorė Rasa Ališauskienė.
Balsavimas: Už -26, prieš-0, susilaikė-0;
LDSF nario mokesčio sumos peržiūra , aptarimas 2016 m.
Pasiūlytą suapvalinti LDSF nario mokesčio suma iš 14,48 eurų į 15 Eur.
Balsavimas: Už -26, prieš-0, susilaikė-0;

Suvažiavimo pirmininkas

Egidijus Daubaras

Suvažiavimo sekretorė

Rasa Ališauskienė

Suvažiavimo sekretorė

Daiva Zarembaitė

