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LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR.14/07 
 

2014 m. gruodžio 31 d. 
Kaunas 

 

Tarybos posėdžio vieta: Konferenciniu būdu (elektroniniu paštu) 
Tarybos posėdžio data: 2014 m. gruodžio mėn. 30d.- 2014 m. gruodžio mėn. 31d. 
Tarybos posėdžio protokolo surašymo data: 2014 m. gruodžio mėn. 31 diena. 
 

Dalyvauja: LMSF prezidentas - Tarybos pirmininkas Virginijus Visockis, Tarybos nariai-  
Paulius Albertavičius, Saulius Stankus,  Dmitri Rittschik,  Edmundas Machrov, Ruslanas 
Bykovas, Nerijus Sipavičius. 
Nedalyvauja: Mantas Vybornas  
 
     Tarybos posėdyje dalyvauja 7 (septyni) Lietuvos motociklų sporto federacijos (Toliau-
LMSF) Tarybos nariai turintys balsavimo teisę. Pagal LMSF įstatų 8.9 punktą Taryba gali 
priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ narių. 
 

Darbotvarkė: 
1. Dėl komandų formavimo ir sportininkų licencijų įsigyjimo terminų ir sąlygų 2015 tiems 
metams. 
2. . Dėl sporto klubo "Pagiriniai" pateikto rašto svarstymo. 
3. Preliminaraus 2015 m. LMSF varžybų kalendoriaus tvirtinimas. 
4. LMSF Tarybos nariams kompensacijos kurui atvykstant į LMSF Tarybos 
suvažiuojamuosius posėdžius 2015 m. 
5. LMSF prezidento, generalinės sekretorės ,vadybininkės atlyginimų tvirtinimas 2015 m. 
6. LMSF įstatų punktų pakeitimai, atsižvelgiant į Lietuvos asociacijų įstatymo pakeitimus, 
LMSF suvažiavimų vykusių 2013,2014 metais pakeitimus, bei LMSF narių pasiūlymus. 
 

1. Dėl komandų formavimo ir sportininkų licencijų įsigyjimo terminų ir sąlygų 

2015 tiems metams. 
Siūlyta:  Siūlyta palikti tokią pačią tvarką kuri buvo priimta 2014 metais: 2015 m. visoms 
Motociklų sporto disciplinoms išskyrus plento žiedines lenktynes ir Supermoto disciplinas 
komandų formavimo terminas iki 2015 03 01 dienos. Plento žiedinių lenktynių ir Supermoto 
disciplinoms komandų formavimo ir licencijų įsigyjimo terminas iki 2015 05 01 dienos. 2015 
m.sportininkų licencijų galiojimo terminas iki 2015-12-31 d. Licencijų kainas nustato ir 
atsiunčia tvirtinimui LMSF Tarybai atskirų motosporto disciplinų komisijos nevėliau kaip iki 
2015-01-10 d. Pasibaigus komandų formavimo ir sportininkų licencijų išsipirkimo terminams 
remiantis aukščiau nurodytomis datomis, visų motociklų sporto disciplinų licencijos brangs 
10 % (dešimt procentų). 
Balsuota:  1. Už-7, prieš-0, susilaikė-0. 
Nutarta: 2015 m. visoms Motociklų sporto disciplinoms išskyrus plento žiedines lenktynes 
ir Supermoto disciplinas komandų formavimo terminas iki 2015 03 01 dienos. Plento žiedinių 
lenktynių ir Supermoto disciplinoms komandų formavimo ir licencijų įsigyjimo terminas iki 
2015 05 01 dienos. 2015 m.sportininkų licencijų galiojimo terminas iki 2015 -12-31 d. 
Licencijų kainas nustato ir atsiunčia tvirtinimui LMSF Tarybai atskirų motosporto disciplinų 
komisijos nevėliau kaip iki 2015-01-10 d. Pasibaigus komandų formavimo ir sportininkų 
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licencijų išsipirkimo terminams remiantis aukščiau nurodytomisdatomis, visų motociklų 
sporto disciplinų licencijos brangs 10 % (dešimt procentų). 
 

2. Dėl sporto klubo "Pagiriniai" pateikto rašto svarstymo. 
Siūlyta: LMSF Tarybai buvo persiūstas susipažinimui sporto klubo "Pagiriniai" vadovo 
pateiktas raštas dėl Enduro sportininko Nikolaj Andrusov pretenzijos. Raštas buvo atsiūstas 
likus vienai dienai iki galutinių apdovanojimų. LMSF prezidentui išanalizavus atsiūstą raštą , 
jo įsakymu buvo sustabdyti nurodytos klasės sportininkų apdovanojimai. Kadangi ši situacija 
reikalauja išsamios įvykių analizės todėl siūloma, šį klausimą svarstyti suvažiuojamajam 
LMSF tarybos posėdyje kuris planuojamas sausio mėnesį.  Į LMSF Tarybos posėdį pasiūlyta 
kviesti ir sportininką Nikolaj Andrusov ir Enduro komisijos atstovą. 
Pasiūlymas šio klausimo svarstymą perkelti į suvažiuojamąjį LMSF tarybos posėdį 2015m. 
sausio mėn. 
Balsuota:  1. Už-7, prieš-0, susilaikė-0. 
Nutarta: Šio klausimo svarstymą perkelti į suvažiuojamąjį LMSF tarybos posėdį 2015m. 
sausio mėn. 
 

3. Preliminaraus 2015 m. LMSF varžybų kalendoriaus tvirtinimas. 
Siūlyta: LMSF Tarybai persiūstas atskirų LMSF komisijų parengtas 2015 m varžybų 
kalendorius. Preliminariu jis skelbiamas, kadangi dar nėra pateikta Plento žiedinių lenktynių 
komisijos parengto kalendoriaus. Siūloma suteikti terminą iki suvažiuojamojo LMSF 
Tarybos posėdžio jį papildyti ir daryti korekcijas jei bus rasta netikslumų. Siūlymas 
patvirtinti 2015 m. preliminarų varžybų kalendorių. 
Balsuota:  1. Už-7, prieš-0, susilaikė-0. 
Nutarta:  Patvirtinti 2015 m. preliminarų varžybų kalendorių. Galutinį 2015 m. kalendorių 
patvirtinti per suvažiuojamąjį LMSF tarybos posėdį sausio mėnesį. 
 

4. LMSF Tarybos nariams kompensacijos kurui atvykstant į LMSF Tarybos 

suvažiuojamuosius posėdžius 2015 m. 
Siūlyta : Siūlymas LMSF tarybos nariams kurie atvyksta dalyvauti LMSF tarybos 
suvažiuojamuose posėdžiuose  patvirtinti kuro kompensacijas pagal pateiktus kuro kvitus ir 
kelionių lapus. 
Balsuota:  1. Už-7, prieš-0, susilaikė-0. 
Nutarta: Patvirtinti LMSF tarybos nariams kurie atvyksta dalyvauti LMSF tarybos 
suvažiuojamuose posėdžiuose  patvirtinti kuro kompensacijas pagal pateiktus kuro kvitus ir 
kelionių lapus. 
 

5.  LMSF prezidento, generalinės sekretorės ,vadybininkės atlyginimų tvirtinimas 

2015 m. 

Siūlyta : Siūloma palikti 2015 m. atlyginimus tokius kokie jie  buvo 2014 metais, tik konvertuojant 
juos į Eurus suapvalinti juos be centų. 
1. Prezidentas Virginijus Visockis- 492 Eur  00ct 
2. Generalinė sekretorė Ingrida Visockienė- 580 Eur 00ct 
3. Vadybininkė Giedrė Šapranauskienė -  440 Eur 00ct  
Balsuota:  1. Už-7, prieš-0, susilaikė-0. 
Nutarta: Patvirtinti atlyginimus pagal pateiktą siūlymą: 
1. Prezidentas Virginijus Visockis- 492 Eur  00ct 
2. Generalinė sekretorė Ingrida Visockienė- 580 Eur 00ct 
3. Vadybininkė Giedrė Šapranauskienė -  440 Eur 00ct  
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6. LMSF įstatų punktų pakeitimai, atsižvelgiant į Lietuvos asociacijų įstatymo 

pakeitimus, LMSF suvažiavimų vykusių 2013,2014 metais pakeitimus, bei LMSF 

narių pasiūlymus. 
Siūlyta: Siūloma nustatyti datą iki kada galimi siūsti pasiūlymai LMSF įstatų punktų 
pakeitimui/atnaujinimui. Siūloma data iki 2015 01 11 dienos. Atsižvelgiant į pateiktus 
siūlymus bus parengtas LMSF įstatų projektas kuris bus tvirtinamas eiliniame LMSF 
suvažiavime 2015 metais. 

      Balsuota:  1. Už-7, prieš-0, susilaikė-0. 
      Nutarta: Siūsti pasiūlymus LMSF įstatų punktų pakeitimui/atnaujinimui iki 2015 01 11 
      dienos. Atsižvelgiant į pateiktus siūlymus bus parengtas LMSF įstatų projektas kuris bus  
      tvirtinamas eiliniame LMSF suvažiavime 2015 metais. 
 
 
 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                         Virginijus Visockis   
 
 
 
Posėdžio sekretorė                                                                               Ingrida Visockienė 


