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                   LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 17/11/24 

 

2017 m. lapkričio mėn. 24 d. 

Kaunas 

 

 

Tarybos posėdžio vieta: posėdis vyko konferenciniu būdu   

Tarybos posėdžio pradžia: 2017-11-23, 14:00 

Tarybos posėdžio pabaiga: 2017-11-24, 14:00 

 

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. Rekomendacinio laiško suteikimo „Lietuvos techninio sporto centrui“ svarstymas. 

 

1. Rekomendacinio laiško suteikimo „Lietuvos techninio sporto centrui“ 

svarstymas 

Lapkričio 21 d. Lietuvos motociklų sporto federacija (toliau tekste vadinama – 

LMSF) gavo asociacijos „Lietuvos techninio sporto centras“ (toliau tekste vadinama - 

LTSC) prašymą dėl rekomendacinio laiško suteikimo. LTSC 2017-03-22 pakeitė 

pavadinimą iš asociacijos „Vaikų motoklubas“ į asociaciją „Lietuvos techninio sporto 

centras“. 

2014.09.30 LMSF vardu Tarptautinei motociklų federacijai (FIM)buvo pateiktas  

projektas moto mokyklos įrengimui adresu Marvelės 199 g. Kaunas. Iš FIM gautas 

finansavimas -10000 (dešimt tūkstančių) eurų. Pagal tuometinio LMSF prezidento V. 

Visockio prašymą, dalį pinigų (6 331,52 EUR) FIM pervedė tiesiai į LTSC sąskaitą, o kitą 

dalį (3 668,48 EUR) – į LMSF sąskaitą. LMSF gautus 3 668,48 EUR taip pat pervedė į LTSC 

sąskaitą. Apie FIM gautą paramą tuo metu veikianti Taryba ir asociacijos nariai nebuvo 

informuoti.  

Taip pat žinoma, kad LTSC kreipėsi į Kūno kultūros ir sporto departamentą (toliau 

vadinamas – KKSD) dėl projekto „Vaikų ir jaunimo techninio sporto mokyklos įrengimas“ 

(Marvelės 199 g., Kaunas), finansavimo. Buvo atliktas šio projekto įgyvendinimo  

patikrinimas.  

Gavus dokumentus iš FIM vykdant minėtus projektus kyla įtarimų ar  gautos lėšos 

įsisavinamos pagrįstai ir ar jos panaudojamos teisėtai. Daugumą darbų, kuriems buvo 

skirtas finansavimas, atliko su LTSC susiję asmenys, t. y. arba V. Visockio, kuris yra LTSC 

vadovas, sūnus, arba įmonė MG „Renginių grupė“ kuri yra registruota tuo pačiu adresu 

kaip ir LTSC. FIM finansavimui gauti buvo pateikta UAB „Bikeparts“ 2015-02-18 išrašyta 

PVM sąskaita faktūra BP 5725, kuri yra galimai suklastota. FIM pateiktos sąskaitos turinys 

– uždaros motociklų kroso trasos įrengimo darbai sumai 1 758,99 EUR. UAB „Bikeparts“ 

niekada neatliko darbų, nurodytų išrašytoje sąskaitoje.  

Atsižvelgiant į tai, kad LTSC veikla, susijusi su projektų įgyvendinimu, kelia įtarimų 

dėl jos skaidrumo, siūlome nesuteikti rekomendacinio laiško asociacijai „Lietuvos 

techninio sporto centras“. 

Siūloma pradėti konsultacijas su teisininkais dėl LTSC lėšų gavimo teisėtumo, jų 

įsisavinimo pagrįstumo, galimo dokumentų klastojimo bei dėl V. Visockio, kaip LMSF 

prezidento, veiklos teisėtumo (asociacijai „Vaikų motoklubas“ pervestos lėšos iš LMSF 

sąskaitos viršijo prezidento kompetenciją).  

Pridedami dokumentai gauti iš FIM, KKSD ir LTSC, dienotvarkė. 
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• Asociacijos „Lietuvos techninio sporto centras“ prašymas – 1 lapas 

• FIM projektas - 3 lapai 

• Asociacijos „Vaikų motoklubas“ FIM projekto ataskaitos, dokumentų kopijos 

pateiktos FIM-ui – 15 lapų 

• KKSD informacinis pranešimas – 1 lapas 

Siūlyta: Nesuteikti rekomendacinio laiško LTSC ir pradėti konsultacijas su teisininkais.  
Siūlymui pritarta (už - 6, prieš - 1, susilaikė – 1) 

Nutarta: Nesuteikti rekomendacinio laiško LTSC ir pradėti konsultacijas su teisininkais. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                  Robertas Benediktavičius 

 

 

 

 

 


