
                         LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

                       TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR.13/03

2013 m.vasario 18 d.

Kaunas

Posėdžio data:2013.02.18
Posėdžio vieta: Raudondvario pl.107, Kaunas
Pradžia 18:10val
Tarybos posėdžio vieta: Raudondvario pl.107, Kaunas. LMSF Buveinė.
Tarybos posėdžio data: 2013 m. vasario mėn. 18 d.
Tarybos posėdžio pradžia: 18.10

Dalyvauja: LMSF tarybos nariai:
 Virginijus Visockis
 Paulius Albertavičius
 Nerijus Sipavičius
 Edmundas Machrovas
 Ruslanas Bykovas
 Almantas Stepukas
 Egidijus Šiaučiūnas
 Mantas Vybornas

Tarybos posėdyje dalyvauja 8 (aštuoni) LMSF tarybos nariai turintys balsavimo teisę. 
Pagal LMSF įstatų 8.9 punktą Taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja 
daugiau kaip ½ narių.

     Posėdžio darbotvarkė:
1. Tarybos posėdžio sekretoriaus rinkimai.
2. Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
3. Dėl LMSF narių eilinio suvažiavimo datos, vietos ir preliminarios Suvažiavimo 

darbotvarkės patvirtinimo, ir siūlymo LMSF nariams teikti pasiūlymus dėl 
papildomų suvažiavimo darbotvarkės klausimų bei siūlymų darbotvarkės 
klausimais.

4. LMSF prezidento, generalinės sekretorės ,vadybininkės atlyginimų tvirtinimas 
2013 m.

5. LMSF Tarybos nariams kompensacijos kurui atvykstant į LMSF Tarybos posėdžius 
tvirtinimas.

6. Viešosios Įstaigos  „Motodinamika“ šalinimas iš LMSF narių, pagal LMSF Įstatų 5.5 
punktą.

7. Kauno Sporto klubo „Motorika“ šalinimas iš LMSF narių, pagal LMSF Įstatų 5.5 
punktą.

8. Sporto klubo „Nociūnų Retro motociklų klubas“ prašymo svarstymas.
9. LMSF naujos internetinės svetainės klausymo svarstymas.
10. LMSF stojimo į Lietuvos Olimpinį komitetą tvirtinimas.
11. LMSF Motokroso komisijos pranešimas dėl LMSF nario sporto klubo „Šauliai“ 

2012m. vykdytų nelegalių varžybų.
12. LMSF teisėjų ir saugaus varžybų organizavimo komiteto steigimas.
13. 2013 m. LMSF vadovų numatomų komandiruočių tvirtinimas.
14. 2013 m. FIM Europe Kongreso vyksiančio Vilniuje organizatoriaus tvirtinimas.
15. 2013 m. LMSF varžybų laiko matavimo kontrolės veiklos darbo principų 

tvirtinimas.



16.2013m. pritrauktų FIM projektų pristatymas.
17. 2013m. Enduro Lietuvos čempionato nuostatų tvirtinimas.
18. 2013m. Cross Country Lietuvos čempionato nuostatų tvirtinimas.
19. 2013 m. Plento žiedo Lietuvos čempionato nuostatų tvirtinimas.
20. 2013m. Supermoto Lietuvos čempionato nuostatų tvirtinimas.
21.Sekančio LMSF Tarybos posėdžio datos tvirtinimas (dėl 2012 m. finansinės 

ataskaitos pristatymo ir 2013 m. LMSF biudžeto tvirtinimo).
22.Motociklų kroso Lietuvos Taurė nuostatų tvirtinimas.
23. Igliaukos motoklubo prašymo svarstymas.
24. Įmonės „FinansųLogika“ prašymo svarstymas.
25.Nutarimo 2013m. LMSF licencijų kainos atskiroms motosporto šakoms tvirtinimas
26. „Retro„ motokroso Lietuvos čempionato nuostatų tvirtinimas.
27.ASK „Porteris“ prašymo svarstymas.

1. Siūlyta:išrinkti posėdžio sekretorę Giedrę Šapranauskienę
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: posėdžio sekretorė Giedrė Šapranauskienė

2. Siūlyta: patvirtinti darbotvarkę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: patvirtinti darbotvarkę.

3. Siūlyta: patvirtinti eilinio atsakaitinio-rinkiminio suvažiavimo datą ir laiką – kovo 
29 d. 18 val, registracija nuo 17 val. Vieta – restoranas – viešbutis “Via Baltica”, 
(šalia  automagistralės  Vilnius-Kaunas-Klaipėda  105,90 km).  Kandidatai  į  LMSF 
prezidentus paraiškas su savo CV ir rinkimine programa siunčia iki vasario 27 d. Į 
darbotvarkę  įtraukti  –  LMSF  prezidento  rinkimai,  LMSF  veiklos  ataskaitų  ir 
finansinių ataskaitų pristatymas ir  tvirtinimas,  2012 m. sezono apžvalga ir  kt. 
Siūlymus darbotvarkei siųsti iki vasario 27 d.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: LMSF suvažiavimo data ir laikas – kovo 29 d. 18 val., registracija nuo 17 
val.  Vieta  -  restoranas–viešutis  “Via  baltica”,  (šalia  automagistralės  Vilnius-
Kaunas-Klaipėda 105,90 km). Kandidatai į LMSF prezidentus paraiškas su savo CV 
ir rinkimine programa siunčia  iki  vasario 27 d. Į  darbotvarkę įtraukti  – LMSF  
prezidento rinkimai, LMSF veiklos ataskaitų ir finansinių ataskaitų pristatymas ir 
tvirtinimas,  2012  m.  sezono  apžvalga  ir  kt.  Siūlymus  darbotvarkei  siųsti  iki  
vasario 27 d.

4. Siūlyta:  LMSF prezidentui, generalinei sekretorei ir vadybininkei siūloma palikti 
tuos pačius darbo užmokesčius, t.y. Prezidentui 1700Lt, gen.sekretorei – 2000Lt, 
vadybininkei – 1500Lt, atskaičius mokesčius.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  LMSF administracijos atlyginimai:Prezidentui 1700Lt, gen.sekretorei –  
2000Lt, vadybininkei – 1500Lt, atskaičius mokesčius.

5. Siūlyta: LMSF Tarybos nariams kompensuoti kuro išlaidas, atvykstant į Tarybos 
posėdžius, pagal užpildytą kelionės lapą ir išlaidas patvirtininčius dokumentus.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: LMSF Tarybos nariams kompensuoti kuro išlaidas, atvykstant į Tarybos 
posėdžius, pagal užpildytą kelionės lapą ir išlaidas patvirtininčius dokumentus.

6. Siūlyta: Pašalinti VŠĮ “Motodinamika” iš LMSF narių pagal LMSF įstatų 5.5 punktą 
dėl trejus metus nedalyvavimo veikloje ir nemokėtų kasmetinių nario mokesčių.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  Pašalinti VŠĮ “Motodinamika” iš LMSF narių.



7. Siūlyta:  Pašalinti sporto klubą “Motorika” iš LMSF narių pagal LMSF įstatų 5.5 
punktą dėl trejus metus nedalyvavimo veikloje ir nemokėtų kasmetinių mokesčių.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  Pašalinti sporto klubą “Motorika” iš LMSF narių

8. Siūlyta: Svarstyti klausimą dėl priėmimo į LMSF narius naują narį “Nociūnų Retro 
motociklų  klubas,  kurie  pateikė  prašymą  įstoti  į  neaktyviuosius  LMSF  narius 
(prašymas pridedamas). Siūlyta priimti.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Priimti į neaktyviuosius LMSF narius “Nociūnų Retro motociklų klubas”.

9. Siūlyta: Pateikiama naujos LMSF svetainės sąmata ir tiekėjas UAB “BT-group”
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Pasirašyti sutartį su UAB “BR-group” dėl naujos svetainės kūrimo.

10.Siūlyta: LMSF prezidentas pristatė, kad dalyvavo susitikime su Lietuvos Tautinio 
Olimpinio komiteto (Toliau-LTOK) prezidente Daina Gudzinevičiūte ir aptarė LMSF 
galimybes dėl stojimo į LTOK. Siūlomas LMSF stojimas į Lietuvos Tautinį Olimpinį 
komitetą  dėl  platesnio  bendradarbiavimo  su  sporto  pasaulio  žmonėmis  ir 
motociklų sporto vystymo.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: LMSF teikti stojimo prašymą ir visus reikiamus dokumentus į LTOK.

11.Siūlyta: Svarstytas LMSF motokroso komisijos pareiškimas dėl LMSF nario sporto 
klubo “Šauliai”  (pareiškimas pridedamas) nelegalių  varžybų vykdymą 2012 m. 
LMSF Generalinė  sekretorė  pranešė kad šiais  metais  t.y  2013 m. motoklubas 
“Šauliai”  tvarkosi  visus reikalingus  dokumentus varžybų pravedimui,  ir  pasiūlė 
skirti jiems raštišką įspėjimą, kad pasikartojus LR įstatymų, LR sporto įstatymų ir 
LMSF  įstatų  pažeidinėjimui  bus  taikomos  atitinkamos  priemonės  remiantis  LR 
įstatymais ir LMSF įstatais. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 1, susilaikė – 0)
Nutarta:  Motoklubui  “Šauliai”  skirti  raštišką  įspėjimą  kad  pasikartojus  LR  
įstaymų,  LR  sporto  įstatymų  ir  LMSF  įstatų  pažeidinėjimui  bus  taikomos  
atitinkamos priemonės remiantis LR įstatymais ir LMSF įstatais. 

12.Siūlyta: Įsteigti LMSF tesėjų ir saugaus varžybų organizavimo komitetą. Siūlyta 
šią  komisiją  suformuoti  per  LMSF  eilinį  suvažiavimą  bei  LMSF  sekretoriatui 
parengti šios komisijos darbo reglamentus.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  Įsteigti LMSF tesėjų ir saugaus varžybų organizavimo komitetą, kurį  
suformuosime per LMSF suvažiavimą, kuris vyks 2013-03-29d.

13.Siūlyta:  2013  m.  LMSF  vadovų  numatomos  komandiruotės  ir  jų  tvirtinimas. 
Numatomos  komandiruotės:  BMA  suvažiavimas  Estijoje-  patvirtinti  kaip  jau 
įvykusį  šiais  metais,  MACEC  suvažiavimas  Ukrainoje,  FIM  Europe  kongresas 
Vilniuje ir FIM kongresas (vieta dar nepaskelbta).
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  Tvirtinti  LMSF  vadovų  komandiruotės:   BMA suvažiavimas  Estijoje,  
MACEC suvažiavimas Ukrainoje, FIM Europe kongresas Vilniuje ir FIM kongresas

14.Siūlyta:  FIM Europe kongreso Vilniuje organizatorius LMSF arba pagal pateiktą 
prašymą asociacija “Vaikų motoklubas”. Balsuojama už “Vaikų motoklubas”
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)



Nutarta:   FIM  Europe  kongreso  Vilniuje  organizatorius  teisės  pagal  renginių  
organizavimo sutartį bus perduodamos asociacijai “Vaikų motoklubas”.

15.Siūlyta:  Patvirtinti  2013  m.  LMSF  varžybų  laiko  matavimo  kontrolės  veiklos 
darbo principus. Siūloma nuo mokesčių už laiko matavimo kontrolės paslaugas 
LMSF  čempionatų,  bei  visų  kitų  kategorijų  varžybų  po  5  LT  nuo  kiekvieno 
sportininko  pervesti  tam tikros  motosporto  rūšies  komisijai,  pagal  tai  kokiose 
varžybose teisėjauja laiko matavimo kontrolės paslaugas teikianti įmonė. Mokestį 
perveda varžybų laiko matavimo kontrolę tiekianti įmonė į LMSF atsiskaitomąją 
sąskaitą. Taip pat siūlyta iki kito LMSF Tarybos posėdžio parengti laiko matavimo 
kontrolės teikiamų paslaugų principus.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:   Nuo  mokesčių  už  laiko  matavimo  kontrolės  paslaugas  LMSF  
čempionatų, bei visų kitų kategorijų varžybų po 5 LT nuo kiekvieno sportininko  
pervesti  tam tikros  motosporto  rūšies  komisijai,  pagal  tai  kokiose  varžybose  
teisėjauja laiko matavimo kontrolės paslaugas teikianti įmonė. Mokestį perveda  
varžybų laiko matavimo kontrolę tiekianti įmonė į LMSF atsiskaitomąją sąskaitą. 
Taip pat siūlyta iki kito LMSF Tarybos posėdžio parengti laiko matavimo kontrolės 
teikiamų paslaugų principus.

16.Pristatyti 2013 m. pritraukti FIM projektai:
 Sportininkų treniruočių stovyklos Lietuvoje bei užsienyje – 7000 Eur.
 Dalyvavimas Pasaulio čempionatuose – 7000 Eur.
 Moterų motociklų sporto vystymas Lietuvoje – 8000 Eur.
 TV sklaida per TV, internetinė svetainė ir žiniasklaida 10000 Eur
30% nuo visų pritrauktų projektų skiriama LMSF darbuotojų atlyginimams.

17.Siūlyta: Patvirtinti 2013m. Enduro Lietuvos čempionato nuostatus
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  Patvirtinti 2013m. Enduro Lietuvos čempionato nuostatus (Nuostatai  
pridedami)

18.Siūlyta: Patvirtinti 2013m. Cross Country Lietuvos čempionato nuostatus
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:   Patvirtinti  2013m.  Cross  Country  Lietuvos  čempionato  nuostatus  
(Nuostati pridedami)

19.Siūlyta: Patvirtinti Plento žiedinių lenktynių Lietuvos čempionato nuostatus
Nutarta:  Kadangi parengtuose 2013m. varžybų nuostatuose rasti netikslumai  
Taryba  atidėjo  nuostatų  tvirtinimą  iki  kito  Tarybos  posėdžio.  Plento  žiedinių  
lenktynių komisijos pirmininkas Mantas Vybornas įpareigotas pataisyti netiklumus 
nuostatuose.

20.Siūlyta: Patvirtinti 2013m. Supermoto Lietuvos čempionato nuostatus
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:   Patvirtinti  2013m.  Supermoto  Lietuvos  čempionato  nuostatus  
(Nuostatai pridedami)

21.Siūlyta: Sekanti Tarybos posėdžio data siūloma 2013 m. kovo 18 d.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  Sekanti Tarybos posėdžio data siūloma 2013 m. kovo 18 d.

22.Siūlyta: Patvirtinti 2013m.motociklų kroso “Lietuvos taurė” nuostatus
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)



Nutarta:   Patvirtinti  2013m.  motociklų  kroso  “Lietuvos  taurė”  nuostatus  
(Nuostatai pridedami)

23.Siūlyta:  Svarstyti  klausimą dėl  priėmimo į  LMSF narius  naują  narį  “Igliaukos 
motoklubas”,  kurie  pateikė  prašymą  įstoti  į  neaktyviuosius  LMSF  narius 
(prašymas pridedamas). Siūlyta priimti.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Priimti į neaktyviuosius LMSF narius “Igliaukos motoklubas”.

24.Siūlyta:  Svarstyti UAB “Finansų logika” prašmą dėl darbo užmokesčio didinimo 
iki  1000Lt +PVM, dėl padidėjusio darbo krūvio bei pakilusio  minimalaus darbo 
užmokesčio (Prašymas pridedamas).
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:   Padidinti  darbo  užmokestį  UAB  “Finansų  logika”  už  buhalterinės  
apskaitos tvarkymą iki 1000 Lt + PVM. 

25.Siūlyta: Tvirtinti atskirų komisijų patvirtintas 2013 m. licencijų kainas.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  Tvirtinti  atskirų  komisijų  patvirtintas  2013  m.  licencijų  kainas.  
(Nutarimas pridedamas)

26.Siūlyta: Patvirtinti 2013 m. Retro motokroso Lietuvos čempionato nuostatus
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  Patvirtinti 2013 m. Retro motokroso Lietuvos čempionato nuostatus  
(Nuostatai pridedami)

27.Siūlyta: ASK “Porteris” prašymo svarstymas.
Nutarta: LMSF Taryba nesuprato prašymo esmės ir prašo ASK “Porteris” vadovo 
patikslinti prašymą.

Pabaiga: 20:10 val

Posėdžio pirmininkas                                                                Virginijus Visockis  

Posėdžio sekretorė                                                                   Giedrė Šapranauskienė

 


