
                         LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

                       TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR.13/04

2013 m. kovo 25 d.

Kaunas

Tarybos posėdžio vieta: Raudondvario pl.107, Kaunas. 
Tarybos posėdžio data: 2013 m. kovo mėn. 25 d.
Tarybos posėdžio pradžia: 18.35

Dalyvauja: LMSF tarybos nariai:
 Virginijus Visockis
 Paulius Albertavičius
 Dmitrij Rittchik
 Ruslanas Bykovas
 Almantas Stepukas
 Egidijus Šiaučiūnas
 Saulius Stankus

Svečio teisėmis dalyvauja Aukštaitijos sporto klubo vadovas Nerijus Šeduikis
Tarybos posėdyje dalyvauja 7 (septyni) 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. Sporto klubo „Porteris“ vadovo Nerijaus Šeduikio prašymų svarstymas.
4. Sporto klubo „Dakaras -Šauliai“ prašymo svarstymas.
5.  „Igliaukos motoklubas“ prašymo svarstymas (dėl narystės be balso tesės 

atsisakymo, kadangi prisijungė prie Sūduvos sporto klubo ).
6. Kretingos motobolo sporto klubo  prašymo svarstymas.
7. Asociacijos „Vaikų motoklubas“ prašymas dėl Pasaulio  Freestyle čempionato, už 

TV laidos „Teritorija“ vaizdo klipų gamybą, laidos anonsavimą ir transliavimą 
apmokėjimo patvirtinimas.

8. Sporto laidos „Teritorija“ pasiūlymas dėl bendradarbiavimo 2013 m.
9. Šiaulių apskrities varžybų nuostatų tvirtinimas.
10. Plento žiedo Lietuvos čempionato nuostatų tvirtinimas.
11.Baltijos Iššūkio Taurė nuostatų tvirtinimas.
12. 2012 m. LMSF biudžeto įvykdymo apyskaitos tvirtinimas.
13. 2013 m. LMSF planuojamo biudžeto tvirtinimas.
14. 2013 m. LMSF narių sąrašo tvirtinimas.
15.Sporto klubo „Navas racing club“ prašymo svarstymas.
16.Sporto klubo “Arenalino centras” prašymas dėl įstojimo į LMSF narius.
17.Nemokamų licencijų suteikimas vyreniems kaip 50 metų motociklų kroso 

sportininkams.
18.Motokroso klubo “Žemaitija” prašymas dėl komandos sudėties keitimo.



1. Siūlyta:išrinkti posėdžio sekretorę Giedrę Šapranauskienę
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: posėdžio sekretorė Giedrė Šapranauskienė

2. Siūlyta: patvirtinti darbotvarkę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: patvirtinti darbotvarkę.

3. Siūlyta:  pagal  Aukštaitijos sporto klubo “Porteris” vadovo N.Šeduikio prašymą 
sugrąžinti klubą į aktyviuosius LMSF narius. Klubas sumokėjo nario mokestį už 
2012m-2013m. 2013m. Mokestį sumokėjo iki kovo 1 d.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Priimti Aukštaitijos sporto klubą “Porteris” į aktyviuosius LMSF narius.
Siūlyta:   Pagal  Aukštaitijos  sporto  klubo  “Porteris”  prašymą  apmokėti  už 
teisėjavimo paslaugas 3360Lt. Pasiūlyta 1985 Lt išmokėti  iš  nario mokesčių ir 
1375 Lt iš rezervinio fondo.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  Aukštaitijos  sporto  klubui  “Porteris”  apmokėti  už  teisėjavimo  
paslaugas 3360Lt. 1985 Lt išmokėti iš nario mokesčių ir 1375 Lt iš rezervinio  
fondo.

4. Siūlyta: Pagal sporto klubo “Dakaras-Šauliai” dėl pavėluoto sumokėti LMSF nario 
mokesčioatstatyti narystę su balsavimo teise.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  Sporto klubui “Dakaras-Šauliai” atstatyti LMSF narystę su balsavimo  
teise.

5. Siūlyta:  Pagal “Igliaukos motoklubas” prašymą atšaukti LMSF narystę be balso 
teisės , ryšium su prisijungimu prie “Sūduvos motoklubo”
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Atšaukti LMSF narystę “Igliaukos motoklubui”. 

6. Siūlyta: Pagal Kretingos motobolo sporto klubo “Milda” prašymą dėl delegavimo į 
Europos čempionatą ir išlaidų apmokėjimo, siūlyta atvykti klubo vadovui į sekantį 
LMSF  Tarybos posėdį, supažindinti Tarybą su komandos tikslais, planais ir pan. 
Atsižvelgta  į  prašymą  deleguoti  Kretingos  motobolo  komandą  į  Europos 
čempionatą,  tačiau dėl  nepateiktos  aiškios  sąmatos ir  dėl  LMSF lėšų stygiaus 
nepritarti praymui dėl dalyvavimo išlaidų padengimo.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:   Deleguoti  Kretingos  motobolo  sporto  klubo  “Milda”  sportininkus  į  
Europos čempionatą  ,  tačiau  dėl  nepateiktos  kelionės  išlaidų  sąmatos  ir  
LMSF  lėšų  stygiaus  nedengti  delegacijos  dalyvavimo  išlaidų.ir  nedengti  
delegacijos dalyvavimo išlaidų.

7. Siūlyta:  Pagal  asociacijos  “Vaikų  motoklubas”  prašymą  kompensuoti  Pasaulio 
Freestyle motocross čempionato vaizdo klipų gamybą, anonsavimą ir transliavimą 
iš  FIM  projekto  TV  sklaidai.,  2664,52  Litus  VŠĮ  “Besivystančių  demokratijų 
centras”
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  Apmokėti  Pasaulio  Freestyle  motocross  čempionato  vaizdo  klipų  
gamybą,  anonsavimą  ir  transliavimą  iš  FIM  projekto  TV  sklaidai,  VŠĮ  
“Besivystančių demokratijų centras”.



8. Siūlyta:  Svarstyti sporto laidos “Teritorija” bendradarbiavimo pasiūlymą.Siūlytą 
šį klausimą atidėti iki kito Tarybos posėdžio. Tarybos nariai paruošia pasiūlymus 
Tv sklaidai 2013 m.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Atidėti klausimą iki kito Tarybos posėdžio

9. Siūlyta: Patvirtinti Šiaulių apskrities varžybų nuostatus
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Patvirtinti Šiaulių apskrities varžybų nuostatus

10.Siūlyta:  Patvirtinti  Plento  žiedinių  lenktynių  Lietuvos  čempionato  nuostatus. 
Siūlyta  plento žiedinių  lenktynių komisijai  persvarstyti  nuostatus,  pagal  sporto 
pilitiką  Pretendent,  Rookie  (B600)  ir  Rookie  (B1000)klasės  negali  būti 
čempioninės  klasės,  turi  būti  Lietuvos  motociklų  sporto  federacijos  taurės 
laimėtojai.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 0, prieš - 7, susilaikė – 0)
Nutarta:  Netvirtinti Plento žiedinių lenktynių nuostatų, tvirtinimą atidėti kitam  
Tarybos posėdžiui po nuostatų koregavimo.

11.Siūlyta: Patvirtinti “Baltijos Iššūkio Taurė” nuostatus.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Patvirtinti “Baltijos Iššūkio Taurė” nuostatus.

12.Pristatyta 2012 m.  LMSF biudžeto  įvykdymo apyskaita.  LMSF Tarybos  nariai 
supažindinti su 2012m. LMSF biudžeto įvykdymo apyskaita, kurią tvirtins LMSF 
suvažiavimas.

13.Siūlyta:  Patvirtinti  2013  m.  LMSF  planuojamą  preliminarų  biudžetą,  kuriuo 
vadovautis iki bus pakartotinai tvirtinamas 2013 m. preliminarus biudžetas. LMSF 
generalinė sekretorė pristatė FIM ir KKSD tikslinius projektus.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  Patvirtinti  2013  m.  LMSF  planuojamą  preliminarų  biudžetą  ir  juo  
vadovautis iki bus pakartotinai tvirtinamas 2013 m. LMSF preliminarus biudžetas. 
Taip pat patvirtinta vykdyti tikslinius 2013 m. projektus.

14.Siūlyta: Patvirtinti 2013 m. LMSF narių sąrašą. (narių su balso teise ir be balso 
teisės), šiuo sąrašu bus vadovaujamasi LMSF eiliniame suvažiavime
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  Patvirtinti 2013 m. LMSF narių sąrašą. (Patvirtintas 2013 m. LMSF  
narių sąrašas pridedamas kaip priedas prie protokolo)

15.Siūlyta:  Pagal  “Navas racing club”  prašymą atidėti  nario mokesčio mokėjimą, 
išsaugant narystę su balsavimo teise. LMSF Taryba argumentavo, kad visi LMSF 
nariai  remiantis  LMSF  įstatais,  kasmetinį  nario  mokestį  privalo  mokėti  iki 
einamųjų metų kovo 1 d.
Bendru sutarimu siūlymui nepritarta (už - 0, prieš - 7, susilaikė – 0)
Nutarta: “Navas racing club” palikti LMSF narystę be balsavimo teisės.

16.Siūlyta:  Pateikus visus reikiamus dokumentus siūlyta priimti į LMSF narius be 
balso teisės, sporto klubą “Adrenalino centras”
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  Priimti į LMSF narius be balso teisės sporto klubą “Adrenalino centras”.

 
17.Siūlyta: 2013 m. motokroso komisija nutarė, kad sportininkai sulaukę 50 metų 

LMSF licenciją gauna nemokamai. Siūlyta patvirtinti.



Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  Patvirtinti,  kad 2013 m. motokroso sportininkai, vyresni kaip 50 metų 
LMSF licencijas  gauna  nemokamai,  tačiau  nuo  2014 m.  nemokamų licencijų  
išdavimo tvarką keisti.

18.Siūlyta:  Motokroso  klubo  “Žemaitija”  vadovas  Saulius  Stankus  prašymą  dėl 
komandos sudėties keitimo ir baudos sumokėjimo atsiėmė.

Pabaiga: 21:10 val

Posėdžio pirmininkas                                                                Virginijus Visockis  

Posėdžio sekretorė                                                                   Giedrė Šapranauskienė


