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                   LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 17/08/30 

 

2017 m. rugpjūčio mėn. 30 d. 

Kaunas 

 

 

Tarybos posėdžio vieta: posėdis vyko konferenciniu būdu   

Tarybos posėdžio pradžia: 2017-08-28, 09:30 

Tarybos posėdžio pabaiga: 2017-08-29, 21:00 

 

DALYVAUJA: LMSF prezidentas – Tarybos pirmininkas Robertas Benediktavičius. Tarybos nariai 

- Žilvinas Kazakevičius, Adomas Dautartas, Vykintas Bulotas, Mindaugas Šimkevičius, Nerijus 

Sipavičius, Ruslanas Bykovas, Nerijus Šeduikis 
 

Tarybos posėdžio darbotvarkė: 

1. Sporto klubo „Coffee Racers“ prašymo dėl įstojimo į LMSF narius svarstymas ir sprendimo 

priėmimas; 

2. LMSF generalinio sekretoriaus kandidatūros svarstymas ir tvirtinimas. Darbo sutarties 

sąlygų aptarimas bei tvirtinimas, 

3. KKSD fondo projekto „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo“ lėšomis ir rėmėjų 

„Autodinos servisas“ ir „Autodina“ įsigyto motociklo perdavimo naudoti Raimondui 

Machrovui. 

  

 

1. Sporto klubo „Coffee Racers“ prašymo dėl įstojimo į LMSF narius svarstymas ir 

sprendimo priėmimas. 
Siūlyta: Patvirtinti klubo "Coffee Racers" prašymą ir priimti šį klubą į LMSF narius be 

balso teisės. 
Nutarta: Priimti klubą „Coffee Racers“ į LMSF narius be balso teisės 
Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0) 

 

2. LMSF generalinio sekretoriaus kandidatūros svarstymas ir tvirtinimas. Darbo 

sutarties sąlygų aptarimas bei tvirtinimas  
 Siūlyta: Pagal įstatų 9.5 punktą Generalinio sekretoriaus kandidatūrai turi pritarti Taryba. 
     Generalinio Sekretoriaus kandidatūrai prezidentas siūlo Giedrę Janušauskę. Su Giedre 

aptarta federacijos ateitis, planai, ji palaiko prezidento siekius ir užsibrėžtus tikslus. Bus 

peržiūrėtos  jos pareigybinės instrukcijos, o taip pat sudaryta terminuota darbo sutartis 

iki prezidento kadencijos pabaigos. Tai daroma tuo tikslu, kad pasikeitus prezidentui ir 

keičiantis LMSF darbuotojams nebūtų jokių išeitinių kompensacijų.  
Nutarta: Patvirtinti Giedrę Janušauskę LMSF generaline sekretore. Pasirašyti terminuotą 

darbo sutartį ir peržiūrėti pareigybines instrukcijas 
Siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 1, susilaikė – 0) 

 

3. KKSD fondo projekto „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo“ lėšomis ir rėmėjų 

„Autodinos servisas“ ir „Autodina“ įsigyto motociklo perdavimo naudoti 

Raimondui Machrovui. 

Prezidentas informavo, kad šis klausimas buvo svarstomas Tarybos posėdyje 2017-04-

10, tačiau jokiame dokumente informacija nerasta. 2016 m. LMSF parašytas projektas 

"Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui" KTM motociklui A.Tamuliūnaitei. Jai atsisakius 

siūlymas buvo pateiktas LMSF nariams. Tarybos posėdyje buvo nuspręsta projektą 

perrašyti R.Machrovui. Tam tikslu buvo pakeistas ir KKSD projekto motociklas iš KTM į 

Sherco. R. Machrovas rado remėjus "Autodinos servisas" ir "Autodina", kurie sumokėjo 

likusią motociklo kainą. Viso motociklo vertė 7949,99 eur. KKSD lėšos 3000 eur. Su R. 
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Machrovu bus pasirašytos motociklo naudojimo taisyklės. Panaudos sutarties negalima 

pasirašyti, kadangi „įsigytą turtą vykdytojui draudžiama perleisti, įkeisti ar kitaip 

apsunkinti tokį turtą, visą paraiškoje nurodytą turto eksploatavimo terminą“. R. 

Machrovas planuoja dalyvauti Enduro, CC čempionate Baltijos šalyse ir Europoje. 
Siūlyta: Leisti R.Machrovui naudoti motociklą 3 metus  
Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0) 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                  Robertas Benediktavičius 

 

 

 

 

 


