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                        LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 18/01/11 

 

2018 m. sausio mėn. 11 d. 

Kaunas 

 

Tarybos posėdžio vieta: M.Mažvydo biblioteka (Gedimino pr. g. 51, Vilnius) konferencijų salė 
Tarybos posėdžio pradžia: 18.00 val 
 

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

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

Sipavičius, Ruslanas Bykovas, Nerijus Šeduikis.  
Kviestinis svečias – generalinė sekretorė Giedrė Janušauskė, registruoti pasirašytiname 

registracijos sąraše (priedas Nr.1) 
 

Tarybos posėdžio darbotvarkė: 

1. Procedūriniai klausimai: posėdžio sekretoriaus ir darbotvarkės tvirtinimas 

2. LMSF organizacinės struktūros pristatymas ir tvirtinimas 

3. LMSF Tarybos darbo reglamento svarstymas ir tvirtinimas 

4. LMSF Sporto šakų komisijų darbo nuostatų svarstymas ir tvirtinimas  

5. LMSF atskirų motociklų sporto šakų licencijų įkainių tvirtinimas pagal pateiktus komisijų 

pasiūlymus 2018 metams. 

6. 2018 m. Lietuvos Supermoto Čempionato ir Taurės nuostatų tvirtinimas 

7. 2018 m. Komandinės paraiškos bei Prašymo licencijai gauti formų tvirtinimas. 

8. Asociacijos „Adrenalino centras“ prašymo dėl įstojimo į LMSF narius su balso teise 

svarstymas 

9. LMSF Plento žiedinių lenktynių komisijos problemos ir jų sprendimas. 

10. Asociacijos „Venoma“, „Kėdainių moto centras“ ir VŠĮ „Supersportas“ prašymų  dėl 

įstojimo į LMSF narius (be balso teisės) svarstymas 

11. 2018 m. Lietuvos enduro, motokroso, supermoto, plento žiedinių lenktynių metinio 

kalendoriaus tvirtinimas 

12. LMSF Plento žiedinių lenktynių komisijos narių prašymų dėl teisėjų licencijų termino 

pratęsimo, svarstymas 

13. Advokatų profesinės bendrijos „Baltix Lex“, kuri atstovauja Liną Navicką, prašymo LMSF 

prezidentui svarstymas 

14. Kiti klausimai. LTSC prašymo svarstymas 

 

1. Procedūriniai klausimai: 

Posėdžio sekretoriaus rinkimai.  

Siūlyta: Posėdžio sekretore išrinkti Giedrę Janušauskę. 

Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0) 
Nutarta: Posėdžio sekretorė Giedrė Janušauskė 
 
Darbotvarkės tvirtinimas 

Siūlyta: patvirtinti pateiktą darbotvarkę. 
Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0) 
Nutarta: Patvirtinti pateiktą darbotvarkę. 
 

2. LMSF organizacinės struktūros pristatymas ir tvirtinimas 

Remiantis LMSF įstatais pateikta LMSF organizacinės struktūros schema. Siūlyta 

patvirtinti. 

Siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 2, susilaikė – 0) 

Nutarta: Remiantis LMSF įstatais patvirtinti LMSF organizacinės struktūros schemą. 

Schema pridedama prie protokolo. 
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3. LMSF Tarybos darbo reglamento svarstymas ir tvirtinimas 

Siūlyta: Pristatytas LMSF Tarybos darbo reglamento projektas. Projektas apsvarstytas, 

pateiktos pastabos, o jo tvirtinimas atidėtas iki sekančio LMSF Tarybos posėdžio. 

Siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Projektas apsvarstytas, pateiktos pastabos, LMSF Tarybos darbo reglamento 

tvirtinimas atidėtas iki sekančio LMSF Tarybos posėdžio. 

 

4. LMSF Sporto šakų komisijų darbo nuostatų svarstymas ir tvirtinimas  

Siūlyta: LMSF Sporto šakų komisijos nuostatus rengia pačios, pagal pateiktą Tarybos 

pirmininko parengtą pavyzdį ir pateikia Tarybai iki 2018 m. balandžio mėn. 1 d. Nuostatų 

pavyzdys bus išsiųstas komisijų nariams kartu su protokolu. 

Siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: LMSF Sporto šakų komisijos nuostatus rengia pačios, pagal pateiktą Tarybos 

pirmininko parengtą pavyzdį ir pateikia Tarybai iki 2018 m. balandžio mėn. 1 d. Nuostatų 

pavyzdys bus išsiųstas komisijų nariams kartu su protokolu. 

 

19:45 Iš posėdžio išėjo Tarybos narys Mindaugas Šimkevičius. 

 

5. LMSF atskirų motociklų sporto šakų licencijų įkainių tvirtinimas pagal pateiktus 

komisijų pasiūlymus 2018 metams. 

Siūlyta patvirtinti LMSF atskirų motociklų sporto šakų licencijų įkainius pagal pateiktus 

komisijų pasiūlymus 2018 metams. 
Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: patvirtinti LMSF atskirų motociklų sporto šakų licencijų įkainius pagal pateiktus 

komisijų pasiūlymus 2018 metams. Nutarimas pridedamas prie protokolo 

 
6. 2018 m. Lietuvos Supermoto Čempionato ir Taurės nuostatų tvirtinimas 

Siūlyta patvirtinti 2018 m. Lietuvos Supermoto Čempionato ir Taurės nuostatus  
Siūlymui pritarta (už - 6, prieš - 0, susilaikė – 1) 

Nutarta: patvirtinti 2018 m. Lietuvos Supermoto Čempionato ir Taurės nuostatus 

Nuostatai pridedami prie protokolo 
 

7. 2018 m. Komandinės paraiškos bei Prašymo licencijai gauti formų tvirtinimas. 

Siūlyta patvirtinti 2018 m. Komandinės paraiškos bei Prašymo licencijai gauti formas  
Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: patvirtinti 2018 m. Komandinės paraiškos bei Prašymo licencijai gauti formas 

Formos pridedamos prie protokolo 
 

8. Asociacijos „Adrenalino centras“ prašymo dėl įstojimo į LMSF narius su balso 

teise svarstymas 

Siūlyta priimti asociaciją „Adrenalino centras“ į LMSF narius su balso teise. Iki 2018 m. 

vasario mėn. 11 d. LMSF narys turi pervesti stojamąjį mokestį, pagal pateiktą mokėjimo 

pranešimą. 
Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: priimti asociaciją „Adrenalino centras“ į LMSF narius su balso teise. Iki 2018 m. 

vasario mėn. 11 d. LMSF narys turi pervesti stojamąjį mokestį, pagal pateiktą mokėjimo 

pranešimą.  
 

9. LMSF Plento žiedinių lenktynių komisijos problemos ir jų sprendimas. 

Siūlyta : Remiantis LMSF įstatų 10.2. punktu Taryba siūlo eiliniame LMSF suvažiavime 

atšaukti visos sudėties LMSF Plento žiedinių lenktynių komisiją nesibaigus kadencijai ir 

rinkti naują komisiją.  
Siūlymui pritarta (už - 6, prieš - 1, susilaikė – 0) 

Nutarta: Siūlyti eiliniame LMSF suvažiavime atšaukti visos sudėties LMSF Plento žiedinių 

lenktynių komisiją nesibaigus kadencijai ir rinkti naują komisiją 
 

10. Asociacijos „Venoma“, „Kėdainių moto centras“ ir VŠĮ „Supersportas“ prašymų  

dėl įstojimo į LMSF narius (be balso teisės) svarstymas 
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Pristatyti klubų prašymai, veiklos pristatymai ir kiti dokumentai.  

Siūlyta priimti asociaciją „Venoma“ ir „Kėdainių moto centras“ į LMSF neaktyvuosius (be 

balso teisės) narius. Iki 2018 m. vasario mėn. 11 d. LMSF narys turi pervesti metinį nario 

mokestį, pagal pateiktą mokėjimo pranešimą.  
Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: priimti asociaciją „Venoma“ ir „Kėdainių moto centras“ į LMSF neaktyvuosius 

(be balso teisės) narius. Iki 2018 m. vasario mėn. 11 d. LMSF narys turi pervesti metinį 

nario mokestį, pagal pateiktą mokėjimo pranešimą.  
 

Siūlyta priimti VŠĮ „Supersportas“ į LMSF neaktyvuosius (be balso teisės) narius.  
Siūlymui nepritarta (už - 2, prieš - 3, susilaikė – 2) 

Nutarta: Nepriimti VŠĮ „Supersportas“ į LMSF neaktyvuosius (be balso teisės) narius. 
 

 

11. 2018 m. Lietuvos enduro, motokroso, supermoto, plento žiedinių lenktynių 

metinio kalendoriaus tvirtinimas 

Siūlyta patvirtinti LMSF Enduro komisijos parengtą 2018 m. Lietuvos enduro, cross 

country, enduro sprinto, ralio metinį varžybų kalendorių 

Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: patvirtinti LMSF Enduro komisijos parengtą 2018 m. Lietuvos enduro, cross 

country, enduro sprinto, ralio metinį varžybų kalendorių. Kalendorius pridedamas prie 

protokolo 

 

Siūlyta patvirtinti LMSF Motokroso komisijos parengtą 2018 m. Lietuvos motokroso 

metinį varžybų kalendorių 

Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: patvirtinti LMSF Motokroso komisijos parengtą 2018 m. Lietuvos motokroso 

metinį varžybų kalendorių. Kalendorius pridedamas prie protokolo 

 

Siūlyta patvirtinti LMSF Supermoto komisijos parengtą 2018 m. Lietuvos supermoto 

metinį varžybų kalendorių. 2018-08-11/12 Šiauliuose vyks Europos supermoto 

čempionato 5 etapas, o tuo pačiu metu Panevėžyje vyks Lietuvos motokroso čempionato 

4 etapas. Siūlyta pagal galimybes perkelti Lietuvos motokroso čempionato etapą į kitą 

datą. 

Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: patvirtinti LMSF Supermoto komisijos parengtą 2018 m. Lietuvos supermoto 

metinį varžybų kalendorių. 2018-08-11/12 Šiauliuose vyks Europos supermoto 

čempionato 5 etapas, o tuo pačiu metu Panevėžyje vyks Lietuvos motokroso čempionato 

4 etapas. Siūlyta pagal galimybes perkelti Lietuvos motokroso čempionato etapą į kitą 

datą. Kalendorius pridedamas prie protokolo 

 

Siūlyta patvirtinti LMSF Plento žiedinių lenktynių komisijos parengtą 2018 m. Lietuvos 

plento žiedinių lenktynių metinį varžybų kalendorių 

Siūlymui nepritarta (už - 1, prieš - 6, susilaikė – 0) 

Nutarta: nepatvirtinti LMSF Plento žiedinių lenktynių komisijos parengto 2018 m. 

Lietuvos plento žiedinių lenktynių metinio varžybų kalendoriaus. Kalendorius pridedamas 

prie protokolo 

 

12. LMSF plento žiedinių lenktynių komisijos narių prašymų dėl teisėjų licencijų 

termino pratęsimo, svarstymas 

Siūlyta Prašymų netenkinti ir iki sezono pradžios suorganizuoti Plento žiedinių lenktynių 

seminarą Nacionalinės teisėjų kategorijos licencijai gauti 
Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta Prašymų netenkinti ir iki sezono pradžios suorganizuoti Plento žiedinių lenktynių 

seminarą Nacionalinės teisėjų kategorijos licencijai gauti 
 

 

13. Advokatų profesinės bendrijos „Baltix Lex“, kuri atstovauja Liną Navicką, 

prašymo LMSF prezidentui svarstymas 

Klausimas nesvarstytas 
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14. Kiti klausimai. LTSC prašymo svarstymas 
Dėl laiko stokos, LTSC prašymo svarstymas nukeltas iki sekančio Tarybos posėdžio 

 

 

 

Tarybos posėdžio pabaiga 21:00 val 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                   

Robertas Benediktavičius 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė     

Giedrė Janušauskė 

  
 


