
                  LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 17/07/05

2017 m. liepos mėn. 05 d.
Kaunas

Tarybos posėdžio vieta: Best Western Santaka (Gruodžio g. 21, Kaunas) konferencijų salė  
Tarybos posėdžio pradžia: 18.10 val

DALYVAUJA: LMSF  prezidentas  –  Tarybos  pirmininkas  Robertas  Benediktavičius.  Tarybos 
nariai - Žilvinas Kazakevičius, Adomas Dautartas, Vykintas Bulotas, Mindaugas Šimkevičius, 
Nerijus Sipavičius, Ruslanas Bykovas, Nerijus Šeduikis. Vadybininkė Giedrė Janušauskė

Tarybos posėdžio darbotvarkė:
1. Susitikimas  su  buhalterinės  apskaitos  paslaugas  teikiančios  įmonės  „Finansų  logika“ 

atstovais.
2. Finansinės ir materialinės federacijos būklės aptarimas.
3. Asmeninių automobilių  naudojimas federacijos  veiklos tikslais  ir  naudojimosi  tvarkos 

nustatymas.
4. Federacijos darbuotojų darbo užmokesčio svarstymas ir tvirtinimas.
5. DAK skundo nagrinėjimo piniginis įnašas.
6. Varžybų ataskaitų formų suvienodinimas ir jų pateikimas komisijų vertinimui.
7. Komisijų logo, įvaizdžio kūrimas, FB profilio kūrimas atskirai kiekvienai komisijai.
8. Komisijų darbo reglamentas.
9. Taisyklių  pažeidimai  Motožiedo  varžybose  kai  komisijos  nariai,  varžybų  teisėjai  ir 

organizatoriai  yra tie patys asmenys.
10.Komisijų pinigų skyrimo tvarka.
11.Balsavimo teisės suspenduotų narių klausimas Motoklubas-IBC (3 metai) ir Moto 20 (2 

metai)
12.Neaktyvių narių priėmimas: Pladas Racing, Roadhogs, Kėdainių motocentras
13.Narių priėmimas : Motokroso klubas „Tauragė“ 
14. FIM Rally 2018 organizavimas ir derinimas.
15.Motociklų sporto varžybų organizavimo Lietuvoje taisyklių pakeitimai.
16.Medicininės pažymos 068a reikalavimai mėgėjų klasėse.
17. Laiko matavimo kontrolės klausimas.
18.Kiti klausimai:

18.1. Adomo  Dautarto  veiklos,  kaip  Coffee  racers  prezidento  ir  LMSF  veiklos 
nesuderinamumas ir kaip tai spręsti.

18.2. LMSF  Prezidento  kompetencijos  ir  darbų  organizavimo  principų  klausimas. 
Naktiniai  įstatų  keitimai,  tarybos  posėdžio  uždelstas  organizavimas,  o  vėliau 
organizavimas per naktį. Ryšių su klubu Coffee Racers deklaravimas ir išaiškinimas. 
LMSF  valdymo  organų  informavimas  dėl  galimų  neveiksnumo  ir  melagingos 
informacijos pateikimo. LMSF narių interesų negynimas, ne LMSF narių protekcija. 

1. Susitikimas su buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės „Finansų 
logika“ atstovais.
UAB „Finansų logika“ atstovai Neringa Tercijonienė ir Egidijus Tercijonas pristatė LMSF 
finansines  ataskaitas  ir  balansą  2016-12-31.  Palyginus  pateiktus  finansinius 
dokumentus  su  prezidento Virginijaus  Visockio  pateiktomis  ataskaitomis  2017-04-11 
ataskaitinio  –  rinkiminio  suvažiavimo  metu,  pastebėta,  kad  ataskaitos  nesutampa. 
V.Visockio  deklaruoti  komisijų  piniginiai  likučiai  2016-12-31  neatitinka  tikrovės,  nes 
pagal finansinius dokumentus LMSF 2016 m. pabaigoje turėjo tik įsiskolinimus. 2016-
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12-31 finansinis likutis kasoje ir banke: 4282,07 Eur, finansiniai įsipareigojimai 7666,46 
Eur. Realus balansas 2016-12-31 yra -3384,39 eur (minus trys tūkstančiai trys šimtai 
aštuoniasdešimt keturi eurai, 39 ct). Prezidentas pažymėjo, kad šiuo metu finansinė 
LMSF būklė labai bloga. Kadangi LMSF prezidentas R.Benediktavičius federacijoje dirbti 
pradėjo tik nuo 2017-05-02, paprašyta UAB „Finansų logika“ atstovų padaryti finansines 
suvestines iki 2017-04-30. Taip bus matoma reali finansinė situacija nuo 2017-05-01. 
Gavus  ataskaitas  iš  buhalterinės  įmonės,  LMSF  prezidentas  įsipareigojo  persiųsti 
finansines ataskaitas Tarybos nariams susipažinimui.

2. Finansinės ir materialinės federacijos būklės aptarimas.
LMSF  prezidentas  R.Benediktavičius  apžvelgė  realią  LMSF  materialinę  situaciją, 
informavo, kad šiuo metu federacija materialaus turto neturi, o V.Visockio perduotas 
turtas yra sugadintas arba neveikiantis. Prezidentas informavo, kad sekretoriato darbui 
reikia  naujos  darbo  įrangos:  kompiuteriai,  spausdintuvas,  telefonai,  skeneris  ir  pan. 
Šiuo  metu  LMSF  darbui  G.Janušauskė  ir  R.Benediktavičius  naudoja  savo  telefonus, 
kompiuterius, skenerius ir spausdintuvus.
Siūlyta:  Kai  tik  federacijos  finansinė  būklė  pagerės  įsigyti  būtiną  įrangą  darbui. 
G.Janušauskei  kompiuterio  reikia  jau  dabar,  tad  siūlyta  liepos  mėn.  nupirkti  naują 
kompiuterį
Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 9, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  Kai  tik  federacijos  finansinė  būklė  pagerės,  įsigyti  būtiną  įrangą  darbui. 
G.Janušauskei nupirkti naują kompiuterį liepos mėn.

3. Asmeninių automobilių naudojimas federacijos veiklos tikslais ir naudojimosi 
tvarkos nustatymas.
Prezidentas  informavo,  kad  jis  ir  vadybininkė  Giedrė  Janušauskė  federacijos  veiklai 
naudoja  nuosavus  automobilius.  Šiuo  metu  prezidentas  nuolat  vyksta  į  susitikimus, 
automobilis  nuvažiuoja  2500-4000 km per  mėnesį.  Tarybos  prašoma padengti  kuro, 
automobilio  serviso  išlaidas.  Tarybos  nariai  pasiūlė  pildyti  kuro  lapus,  kur  ir  kada 
naudojamas  automobilis  ir  apmokėti  kuro  sąnaudas  iš  federacijos  lėšų.  Taip  pat 
pasirašyti  automobilio  panaudojimo  sutartį.  Paprašyta  prezidento,  kad  sekančiam 
Tarybos posėdžiui pateiktų pasiūlymą dėl nuosavo automobilio naudojimo tvarkos. Iki 
sekančio  susirinkimo  ir  iki  tol  kol  bus  patvirtinta  automobilio  naudojimo  tvarka, 
atsiradus išlaidoms, susijusioms su automobilio naudojimu, padengti 50 proc. sąskaitos 
iš LMSF lėšų.
Siūlyta: Siūlymui pritarti
Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 9, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  LMSF  prezidentas  sekančiam  Tarybos  posėdžiui  pateikia  pasiūlymą  dėl 
asmeninio automobilio naudojimo tvarkos LMSF darbui. Iki sekančio susirinkimo ir iki tol 
kol  bus  patvirtinta  nuosavo  automobilio  naudojimo  tvarka,  atsiradus  išlaidoms, 
susijusioms su automobilio naudojimu, padengti 50 proc. sąskaitos iš LMSF lėšų.

4. Federacijos darbuotojų darbo užmokesčio svarstymas ir tvirtinimas   
R.Benediktavičius pristatė, kad šiuo metu prezidento darbo užmokestis yra 384,80 eur 
per mėnesį atskaičius mokesčius, o vadybininkės Giedrės Janušauskės – 577,65 eur per 
mėnesį  atskaičius  mokesčius.  Prezidentas  dėl  padidėjusio  darbo  krūvio  gali 
administracijai skirti priedus, o sau ne, todėl prezidentas paprašė jam atlyginimą kelti 
iki 700 eur per mėn.  Tarybos nariai siūlė atlyginimą palikti tą patį ir kas mėnesį (tris 
mėnesius) skirti 316 eur premiją, kadangi finansinė būklė šiuo metu federacijoje prasta 
ir  nenori  pasirašyti  ilgalaikės  darbo  sutarties.  Po  diskusijų  siūlyta  padidinti  darbo 
užmokestį iki 580 eur per mėnesį atskaičius mokesčius.
Siūlyta:  Prezidentui  padidinti  darbo  užmokestį  iki  580  eur  per  mėnesį  atskaičius 
mokesčius.
Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 9, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  Prezidentui  padidinti  darbo  užmokestį  iki  580  eur  per  mėnesį  atskaičius 
mokesčius.
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5. DAK skundo nagrinėjimo piniginis įnašas
Kadangi nėra nustatytas skundo Disciplinarinei arbitražinei komisijai pateikimo piniginis 
užstatas, siūloma nustatyti piniginį įnašą – 300 eur (trys šimtai eurų)
Siūlyta: Skundo pateikimas Disciplinarinei arbitražinei komisijai – 300 eur (trys šimtai 
eurų)
Siūlymui pritarta (už - 9, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Skundo pateikimas Disciplinarinei arbitražinei komisijai – 300 eur (trys šimtai 
eurų)

6. Varžybų ataskaitų formų suvienodinimas ir jų pateikimas komisijų vertinimui.
Prezidentas pasiūlė suvienodinti visus varžybų reglamentus, ataskaitas. Tarybos nariai 
pasiūlė  remtis  FIM Europe  varžybų  reglamentais.  Iki  kito  Tarybos  posėdžio  pateikti 
svarstymui parengtas varžybų ataskaitas.
Siūlyta: Parengti  varžybų ataskaitų projektą sekančiam Tarybos posėdžiui
Vienbalsiai siūlymui pritarta  (už - 9, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Parengti varžybų ataskaitų projektą sekančiam Tarybos posėdžiui

7. Komisijų  logo,  įvaizdžio  kūrimas,  FB  profilio  kūrimas  atskirai  kiekvienai 
komisijai.
Po diskusijų nutarta atsisakyti siūlymo ir viską palikti taip kaip yra šiuo metu

8. Komisijų darbo reglamentas.
Po komisijų susirinkimų įvertinus jų darbą, siūlyta, kad LMSF atsirastų komisijų darbo 
reglamentas.  Tarybos  narys  V.Bulotas  yra  parengęs  mototurizmo  komisijos  darbo 
reglamento  projektą,  kurį  persiųs  visiems  Tarybos  nariams.  Jis  bus  svarstomas, 
diskutuojama ir  sekančiame Tarybos  psėdyje  bus  siūloma patvirtinti  komisijų  darbo 
reglamentus

9. Taisyklių pažeidimai Motožiedo varžybose kai komisijos nariai, varžybų teisėjai 
ir organizatoriai  yra tie patys asmenys.
Kadangi ne tik plento žiedinių lenktynių komisijoje yra ta pati problema kai komisijos 
nariai,  varžybų  teisėjai  ir  organizatoriai  yra  tie  patys  asmenys,  siūloma  licencijuoti 
daugiau teisėjų. Kad apsaugoti dalyvius nuo nepalankių ir vienašališkų sprendimų į DAK 
reglamentą  įtraukti,  kad  be  piniginio  užstato  į  DAK  gali  kreiptis  Tarybos  nariai  ir 
Komisijų pirmininkai
Vienbalsiai siūlymui pritarta  (už - 9, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Reikia licencijuoti daugiau teisėjų. Į DAK reglamentą įtraukti , kad į DAK be 
piniginio užstato gali kreiptis Tarybos nariai ir Komisijų pirmininkai

10.Komisijų pinigų skyrimo tvarka.
Komisijos  nariai  biudžetą  skirsto  patys,  o  pinigų  skyrimo tvarka  bus  reglamentuota 
Komisijų darbo reglamente.

11.Balsavimo teisės suspenduotų narių klausimas Motoklubas-IBC (3 metai)  ir 
Moto 20 (2 metai)
Pastebėta, kad LMSF Tarybos posėdžio protokolas 2017-04-10, turėtų būti negaliojantis, 
kadangi  protokolė  sekretore  įrašyta  Giedrė  Šapranauskienė,  kuri  šiame  Tarybos 
posėdyje nedalyvavo, jos parašo nėra ant protokolo. Taip pat pažymėtina, kad LMSF 
darbuotojos pavardė yra Janušauskė. R.Bykovas pažymėjo, kad jis balsavo pasibaigus 
balsavimo  laikui  ir  negalėjo  būti  skaičiuojamas  kaip  dalyvaujantis  ir  balsuojantis. 
(Pridedamas neskelbtas 2017.04.10. protokolas.) 
Siūlyta  Panaikinti  sprendimą dėl 3 metų suspendavimo Motoklubui-IBC. Norint tapti 
LMSF nariu  su balso  teise,  pagal  LMSF įstatus,  Motoklubas-IBC turi  pateikti  Tarybai 
prašymą  tapti  LMSF  nariu  su  balso  teise.  Asociacijai  „Moto20“  LMSF  ataskaitinio-
rinkiminio  suvažiavimo  metu  (2017-04-11)  buvo  panaikinta  suspenduota  balsavimo 
teisė ir suvažiavime dalyvavo su balso teise.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta  (už - 9, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Motoklubui-IBC  suspendavimo  teisė  panaikinta.  Asociacijai  „Moto20“ 
suspenduota balsavimo teisė panaikinta LMSF suvažiavimo metu 2017-04-11.
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12.Neaktyvių narių priėmimas: Pladas Racing, Roadhogs, Kėdainių motocentras
Siūlyta į LMSF neaktyviuosius narius priimti VŠĮ „Pladas racing“
Bendru sutarimu siūlymui pritarta  (už - 9, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: VŠĮ „Pladas racing“ priimtas į LMSF neaktyviuosius narius

Siūlyta į LMSF neaktyviuosius narius priimti „Kėdainių moto centrą“
Bendru sutarimu siūlymui pritarta  (už - 9, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: „Kėdainių moto centras“ priimtas į LMSF neaktyviuosius narius

Siūlyta į LMSF neaktyviuosius narius priimti asociaciją „Roadhogs“
Bendru sutarimu siūlymui pritarta  (už - 9, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: asociacija „Roadhogs“ priimtas į LMSF neaktyviuosius narius

13.Narių priėmimas : Motokroso klubas „Tauragė“ 
Siūlyta į LMSF narius su balso teisę priimti motokroso klubą „Tauragė“
Bendru sutarimu siūlymui pritarta  (už - 9, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Motokroso klubą „Tauragė“ primtas į LMSF narius su balso teise

14.FIM Rally 2018 organizavimas ir derinimas.
Mototurizmo komisijos pirmininkas ir Tarybos narys V.Bulotas pristatė su FIM suderintas 
FIM rally2018 sąlygas, pristatė vietą – Trakai ir numatomą organizatorių – asociacija 
„Mototurizmas“.  Kadangi  asociacija  „Mototurizmas“ jau investavo į  šį  renginį  ir  žada 
toliau  investuot,  siūloma  FIM  rally2018  organizatoriaus  teises  perleisti  asociacijai 
„Mototurizmas“. LMSF prezidentas R.Benediktavičius įpareigojamas pasirašyti sutartį su 
asociaicija „Mototurizmas“, suderinant sąlygas taip, kad LMSF neturėtų jokių finansinių 
nuostolių.
Siūlymui pritarta  (už -8, prieš - 0, susilaikė – 1)
Nutarta: FIM rally2018 organizatoriaus teisės perduodamos asociacijai „Mototurizmas“. 
LMSF  prezidentas  R.Benediktavičius  įpareigojamas  pasirašyti  sutartį  su  asociaicija 
„Mototurizmas“, suderinant sąlygas taip, kad LMSF neturėtų jokių finansinių nuostolių. 
Šis sprendimas pakeičia visus ankstesnius sprendimus.

15.Motociklų sporto varžybų organizavimo Lietuvoje taisyklių pakeitimai.
Tarybos narys A.Dautartas pasiūlė į motociklų sporto varžybų organizavimo taisykles 
įtraukti varžybų lygius (pridedama prie protokolo).  Po diskusijų siūlyta pasiūlymą dėl 
varžybų lygių perduoti komisijų svarstymui. Pasiūlymus dėl dėl varžybų lygių siųsti iki 
2017 m. rugpjūčio mėn. 05 d.

16.Medicininės pažymos 068a reikalavimai mėgėjų klasėse.
Kilus  diskusijoms siūlyta  išsiaiškinti  ar  medicininės  pažymos  (forma  068a)  yra 
reglamentuotos, o sekančiame Tarybos posėdyje nuspręsti dėl šios formos reikalavimų.

17.Laiko matavimo kontrolės klausimas.
Prezidentas pristatė, kad remiantis federacijos dokumentais, planuojama surinkti 150 
vnt laiko matavimo daviklių iš dar negrąžinusių klubų. Ieškant daviklių, kai kurie klubai 
sakė atidavę V.Visockiui. V.Visockis pareiškė, kad pas jį daviklių nėra, jei nėra grąžinimo 
dokumentų. Iš viso LMSF buvo įsigijusi 200 daviklių. Vienas iš siūlymų – įsigyti naują 
laiko  matavimo  įrangą  ir  naudoti  laiko  matavimą  Lietuvos  čempionatų  metu.  Kitas 
siūlymas – nuomoti  daviklius.  Tarybos  nariai  paprašė prezidento  parengti  sąmatą  ir 
ekonominę naudą. Sekančiame Tarybos posėdyje priimti sprendimą dėl laiko matavimo 
kontrolės.

18.Kiti klausimai:
1. Adomo  Dautarto  veiklos,  kaip  „Coffee  racers“  prezidento  ir  LMSF  veiklos 

nesuderinamumas ir kaip tai spręsti.
A.Dautarto paklausta, kodėl iki šios dienos (nors buvo žadėta) „Coffee racers“ dar 
nėra padavę prašymo tapti LMSF nariu. A.Dautartas paaiškino, kad negali tapti LMSF 
nariu dabar, nes turi įsipareigojimų dėl renginių organizavimo rėmėjams, dalyviams, 
varžybas organizuoja pagal savo varžybų taisykles, o tapus LMSF nariu reiks laikytis 

4



LMSF nustatytų taisyklių ir  nuostatų. Gauta informacija, kad „Navas racing club“ 
iškėlė  federacijai  ieškinį  dėl  suvažiavimo  metu  (2017-05-16)  neteisėtai  išrinktos 
Tarybos. Dėl šių priežasčių „Coffee racers“ ir jo vadovas A.Dautartas nenori teisinių 
konfliktų su LMSF. Tarybos siūlymas - pasibaigus varžybų ciklui  pateikti  prašymą 
tapti  LMSF  nariu.  Kitas  siūlymas  –  teikti  prašymą  tapti  LMSF  nariu  jau  dabar, 
nurodant,  kad  LMSF  nariu  bus  tik  nuo  tada,  kai  baigsis  jų  renginių  ciklas. 
A.Dautartas žadėjo pasitarti su klubo valdyba ir pateikti prašymą tapti LMSF nariu.
Kadangi klausimas nėra konkretus, jis nesvarstytinas

2. LMSF Prezidento kompetencijos ir darbų organizavimo principų klausimas. Naktiniai 
įstatų keitimai, tarybos posėdžio uždelstas organizavimas, o vėliau organizavimas 
per naktį. Ryšių su klubu Coffee Racers deklaravimas ir išaiškinimas. LMSF valdymo 
organų informavimas dėl galimų neveiksnumo ir melagingos informacijos pateikimo. 
LMSF narių interesų negynimas, ne LMSF narių protekcija. 
Kadangi klausimas nėra konkretus, jis nesvarstytinas

3. Tarybos narių prašymu siūlyta, kad apie planuojamą Tarybos posėdį būtų pranešta ir 
paskelbta LMSF internetinėje svetainėje, likus ne mažiau kaip 1 savaitė iki posėdžio 
pradžios,  pateikiant  darbotvarkę,  o  Tarybos  nariams  pateikiant  ir  planuojamų 
sprendimų projektus, kad darbas vyktų greičiau ir efektyviau.

Posėdžio pirmininkas                Robertas Benediktavičius

Posėdžio sekretorė Giedrė Janušauskė
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