LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 18/03/12
2018 m. kovo mėn. 12 d.
Kaunas
Tarybos posėdžio vieta: LMSF biuras, Kaunakiemio g. 5, Kaunas
Tarybos posėdžio pradžia: 17.30 val
DALYVAUJA: LMSF prezidentas – Tarybos pirmininkas Robertas Benediktavičius. Tarybos nariai
- Žilvinas Kazakevičius, Adomas Dautartas, Nerijus Sipavičius, Nerijus Šeduikis.
Svečiai – generalinė sekretorė Giedrė Janušauskė ir Virginijus Visockis, registruoti
pasirašytiname registracijos sąraše (priedas Nr.1)
NEDALYVAUJA: Tarybos nariai: Vykintas Bulotas, Mindaugas Šimkevičius, Ruslanas Bykovas
Tarybos posėdžio darbotvarkė:
1. Procedūriniai klausimai: posėdžio sekretoriaus ir darbotvarkės tvirtinimas
2. LTSC prašymo klausimų svarstymas
3. Buvusio LMSF prezidento R. Beresnevičiaus buhalterinės skolos nurašymas.
4. LMSF Tarybos darbo reglamento tvirtinimas.
5. Motociklų sporto renginių ir varžybų Lietuvos Respublikos teritorijoje organizavimo
taisyklių svarstymas
6. LMSF Eilinio Suvažiavimo darbotvarkės pildymas ir tvirtinimas.
7. 2018 m LMSF biudžeto svarstymas ir tvirtinimas.
8. 2017 m. LMSF veiklos ataskaitos tvirtinimas
9. LMSF narių skaičius finansinių metų pabaigoje, darbuotojų skaičius.
10. LMSF Tarybos protokolo Nr. 18/01/11 papildymas dėl Plento žiedinių lenktynių komisijos
11. Kiti klausimai:
11.1. V.Stankevičiaus teismo ieškinio prieš LMSF pristatymas
11.2. Nissan sutartis Lietuvos motokroso čempionatui
1. Procedūriniai klausimai:
Posėdžio sekretoriaus rinkimai.
Siūlyta: Posėdžio sekretore išrinkti Giedrę Janušauskę.
Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Posėdžio sekretorė Giedrė Janušauskė
Darbotvarkės tvirtinimas
Siūlyta: patvirtinti pateiktą darbotvarkę.
Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Patvirtinti pateiktą darbotvarkę.
2. LTSC prašymo klausimų svarstymas
Svarstant šiuos klausimus posėdyje dalyvauja LTSC vadovas V.Visockis.
Užduotas klausimas dėl LMSF skolų lentelės už 2014-2017 m. laikotarpį, kuri pateikiama
2017 m. LMSF veiklos ataskaitoje. Paaiškinta, kad visi duomenys pateikti remiantis
Buhalterinės įmonės „Finansų logika“ duomenimis. V.Visockiui paprašius pateiktos 20142017 finansinių dokumentų kopijos.
V.Visockis uždavė klausimą prezidentui: Ar LMSF Tarybos posėdžiai vyksta jų
kompetencijos ribose? Į klausimą neatsakyta
LTSC vadovas prašo įtraukti į LMSF Suvažiavimo darbotvarkę buvusio LMSF prezidento
V.Visockio LMSF finansinių ataskaitų už 2013-2016 m. pristatymą.
Siūlyta šio klausimo neįtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę, nes šios ataskaitos jau buvo
patvirtintos LMSF Suvažiavimo.
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Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
V.Visockis prašo pridėti LTSC prašymą Nr. 17/11/27 prie LMSF Tarybos protokolo Nr.
17/11/24. Siūlyta prašymą pridėti prie šio protokolo
Siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
V.Visockis siūlo sudaryti LMSF strategijos rengimo darbo grupę. Vienbalsiai pritarta, kad
strategija būtina. Siūlyta kol kas nesudaryti strateginės grupės ir planuoti prezidentui
parengti LMSF strategiją.
Siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
LTSC vadovas prašo į LMSF Suvažiavimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl kvietimų LMSF
nariams teikti klausimus formuojant Tarybos posėdžių darbotvarkes. Siūlyta netraukti į
darbotvarkę, nes šis procesas nurodytas LMSF Tarybos darbo reglamente
Siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Neįtraukti į LMSF Suvažiavimo darbotvarkę LTSC siūlymo dėl LMSF finansinių
ataskaitų už 2013-2016 m. pristatymo. LTSC prašymą Nr. 17/11/27 pridėti prie šio
protokolo. Prašymas pridedamas prie protokolo. Prezidentas rengia LMSF strateginį planą.
Neįtraukti į LMSF Suvažiavimo darbotvarkę klausimo dėl kvietimų LMSF nariams teikti
klausimus formuojant Tarybos posėdžių darbotvarkes.
3. Buvusio LMSF prezidento R. Beresnevičiaus buhalterinės skolos nurašymas.
Siūlyta: Nurašyti buvusio LMSF prezidento R.Beresnevičiaus buhalterines skolą 3187 Eur
Siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Nurašyti buvusio LMSF prezidento R.Beresnevičiaus buhalterines skolą 3187
Eur
4. LMSF Tarybos darbo reglamento tvirtinimas.
Siūlyta: Patvirtinti LMSF Tarybos darbo reglamentą
Siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Patvirtinti LMSF Tarybos darbo reglamentą. Reglamentas pridedamas prie
protokolo
5. Motociklų sporto renginių ir varžybų Lietuvos Respublikos teritorijoje
organizavimo taisyklių svarstymas
Siūlyta netvirtinti Motociklų sporto renginių ir varžybų Lietuvos Respublikos teritorijoje
organizavimo taisyklių, kadangi motociklų sporto šakoms negalima taikyti tų pačių
varžybų lygių. Siūlyta kiekvienai komisijai parengti savo šakos varžybų lygius
Siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: netvirtinti Motociklų sporto renginių ir varžybų Lietuvos Respublikos teritorijoje
organizavimo taisyklių. Kiekviena komisija parengia savo šakos varžybų lygius
6. LMSF Eilinio Suvažiavimo darbotvarkės pildymas ir tvirtinimas.
Išnagrinėjus gautus siūlymus dėl LMSF Suvažiavimo darbotvarkės Siūlyta įtraukti į
išankstinę darbotvarkę klausimus ir patvirtinti LMSF Suvažiavimo darbotvarkę, kuris vyks
2018-03-23 Kaune:
Suvažiavimo darbotvarkė
1. LMSF prezidento įžanginis žodis
2. Procedūriniai klausimai:
2.1.
Suvažiavimo pirmininko rinkimai
2.2.
Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai.
2.3.
Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
2.4.
Darbotvarkės tvirtinimas
3. 2017 m. LMSF metinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas
4. Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2017 m.
5. 2017 m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
6. 2018 m. planuojamo biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos pristatymas
7. Revizinės komisijos darbo reglamento tvirtinimas
8. LMSF įstatų papildymas ir tvirtinimas
9. Disciplinarinės ir arbitražinės komisijos atnaujinto darbo reglamento tvirtinimas
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10. LMSF Etikos ir Garbės kodekso tvirtinimas
11. LMSF ginčų nagrinėjimo tvarkos tvirtinimas
12. LMSF Motodrago komisijos kūrimas ir narių rinkimai
13. Lauryno Baltrūno atšaukimas iš Mototurizmo komisijos narių
14. Ingridos Visockienės atšaukimas iš Disciplinarinės ir arbitražinės komisijos
15. Virginijaus Visockio atšaukimas iš Saugaus eismo komisijos
16. LMSF plento žiedinių lenktynių komisijos atšaukimas
17. Mototurizmo komisijos nario rinkimai
18. Disciplinarinės ir arbitražinės komisijos nario rinkimai
19. Saugaus eismo komisijos nario rinkimai
20. LMSF plento žiedinių lenktynių komisijos rinkimai
21. Kiti klausimai:
21.1. LMSF registracijos adreso keitimas.
Siūloma neįtraukti gautus papildomus klausimus į LMSF Suvažiavimo išankstinę
darbotvarkę:
1. „Navas racing club“ klausimas „ LMSF prezidento ataskaita dėl LMSF prezidento, LMSF
Tarybos ir visų LMSF komisijų atliktų darbų nuo jo išrinkimo iki 2017-12-31“, kadangi
LMSF įstatuose nurodytos ataskaitos yra pateiktos
2. „Navas racing club“ klausimas „VŠĮ „Supersportas“ priėmimas į LMSF narius“.
Remiantis LMSF įstatų 8.6.1. punktu Taryba priima LMSF narius, o ne Suvažiavimas
3. „Navas racing club“ klausimas „Dėl priešlaikinių LMSF prezidento rinkimų 2018-0501“ Remiantis LMSF įstatų 7.4. punktu, prašymas neatitinka neeilinio Suvažiavimo
sušaukimo tvarkos
4. LTSC siūlymas įtraukti į darbotvarkę „LMSF viceprezidentų rinkimai“ netraukiamas,
kadangi šiuo metu šos LMSF pareigybės nereikia
5. LTSC prašymas išimti iš Suvažiavimo darbotvarkės klausimą „ LMSF plento žiedinių
lenktynių komisijos atšaukimas“ atmestas, nes Taryba jau priėmė sprendimą įtraukti
į darbotvarkę šį klausimą ir nėra priežasčių jo keisti
6. LTSC siūlymas iš darbotvarkės išimti „LMSF plento žiedinių lenktynių komisijos
rinkimai“ atmestas, kadangi paliktas darbotvarkės klausimas dėl komisijos atšaukimo
7. LTSC prašymas papildyti darbotvarkę siūlymu atšaukti L.Baltrūną iš FIM Europe
Mototurizmo komisijos narių. Nepanaikinus L.Baltrūnui nusikalstamos veikos įtarimų,
jis nebus deleguojamas FiM Europe rinkimuose 2018 m. liepos mėn., todėl į
Suvažiavimo darbotvarkę klausimas netraukiamas.
8. LTSC prašymas netraukti į darbotvarkę klausimo dėl LMSF registracijos adreso
keitimo. Darbotvarkės klausimas paliktas spręsti Suvažiavime.
Siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: patvirtinti LMSF Suvažiavimo, kuris vyks 2018-03-23 Kaune, išankstinę
darbotvarkę.
Suvažiavimo darbotvarkė
1. LMSF prezidento įžanginis žodis
2. Procedūriniai klausimai:
2.1. Suvažiavimo pirmininko rinkimai
2.2. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai.
2.3. Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
2.4. Darbotvarkės tvirtinimas
3. 2017 m. LMSF metinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas
4. Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2017 m.
5. 2017 m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
6. 2018 m. planuojamo biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos pristatymas
7. Revizinės komisijos darbo reglamento tvirtinimas
8. LMSF įstatų papildymas ir tvirtinimas
9. Disciplinarinės ir arbitražinės komisijos atnaujinto darbo reglamento tvirtinimas
10. LMSF Etikos ir Garbės kodekso tvirtinimas
11. LMSF ginčų nagrinėjimo tvarkos tvirtinimas
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

LMSF Motodrago komisijos kūrimas ir narių rinkimai
Lauryno Baltrūno atšaukimas iš Mototurizmo komisijos narių
Ingridos Visockienės atšaukimas iš Disciplinarinės ir arbitražinės komisijos
Virginijaus Visockio atšaukimas iš Saugaus eismo komisijos
LMSF plento žiedinių lenktynių komisijos atšaukimas
Mototurizmo komisijos nario rinkimai
Disciplinarinės ir arbitražinės komisijos nario rinkimai
Saugaus eismo komisijos nario rinkimai
LMSF plento žiedinių lenktynių komisijos rinkimai
Kiti klausimai:
21.1.
LMSF registracijos adreso keitimas.
Gauti ir neįtraukti papildomi klausimai į LMSF išankstinę Suvažiavimo darbotvarkę:

1. „Navas racing club“ klausimas „ LMSF prezidento ataskaita dėl LMSF prezidento, LMSF
Tarybos ir visų LMSF komisijų atliktų darbų nuo jo išrinkimo iki 2017-12-31“, kadangi
LMSF įstatuose nurodytos ataskaitos yra pateiktos
2. „Navas racing club“ klausimas „VŠĮ „Supersportas“ priėmimas į LMSF narius“.
Remiantis LMSF įstatų 8.6.1. punktu Taryba priima LMSF narius, o ne Suvažiavimas
3. „Navas racing club“ klausimas „Dėl priešlaikinių LMSF prezidento rinkimų 2018-0501“ Remiantis LMSF įstatų 7.4. punktu, prašymas neatitinka neeilinio Suvažiavimo
sušaukimo tvarkos
4. LTSC siūlymas įtraukti į darbotvarkę „LMSF viceprezidentų rinkimai“ netraukiamas,
kadangi šiuo metu šos LMSF pareigybės nereikia
5. LTSC prašymas išimti iš Suvažiavimo darbotvarkės klausimą „ LMSF plento žiedinių
lenktynių komisijos atšaukimas“ atmestas, nes Taryba jau priėmė sprendimą įtraukti
į darbotvarkę šį klausimą ir nėra priežasčių jo keisti
6. LTSC siūlymas iš darbotvarkės išimti „LMSF plento žiedinių lenktynių komisijos
rinkimai“ atmestas, kadangi paliktas darbotvarkės klausimas dėl komisijos atšaukimo
7. LTSC prašymas papildyti darbotvarkę siūlymu atšaukti L.Baltrūną iš FIM Europe
Mototurizmo komisijos narių. Nepanaikinus L.Baltrūnui nusikalstamos veikos įtarimų,
jis nebus deleguojamas FiM Europe rinkimuose 2018 m. liepos mėn., todėl į
Suvažiavimo darbotvarkę klausimas netraukiamas.
8. LTSC prašymas netraukti į darbotvarkę klausimo dėl LMSF registracijos adreso
keitimo. Darbotvarkės klausimas paliktas spręsti Suvažiavime.
7. 2018 m LMSF biudžeto svarstymas ir tvirtinimas.
Po diskusijų ir kelių pataisymų Siūlyta patvirtinti 2018 m. LMSF planuojamą biudžetą
Siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: patvirtinti 2018 m. LMSF planuojamą biudžetą. Biudžetas pridedamas prie
protokolo
8. 2017 m. LMSF veiklos ataskaitos tvirtinimas
Siūlyta patvirtinti LMSF veiklos ataskaitą
Siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: patvirtinti LMSF veiklos ataskaitą
9. LMSF narių skaičius finansinių metų pabaigoje, darbuotojų skaičius.
Pristatyta, kad 2017-12-31 LMSF buvo 29 tikrieji LMSF nariai (su balso teise) ir 19
neaktyviųjų narių (be balso teisės). Dirbo 2 darbuotojai. LMSF narių sąrašas pridedamas
prie protokolo
10. LMSF Tarybos protokolo Nr. 18/01/11 papildymas dėl Plento žiedinių
lenktynių komisijos
Siūlyta pridėti prie LMSF Tarybos protokolo Nr. 18/01/11papildymą dėl Plento žiedinių
lenktynių komisijos
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 1, susilaikė – 0)
Nutarta: pridėti prie LMSF Tarybos protokolo Nr. 18/01/11papildymą dėl Plento žiedinių
lenktynių komisijos
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11. Kiti klausimai:
11.1. V.Stankevičiaus teismo ieškinio prieš LMSF pristatymas
Pristatyta, kad VŠĮ „Supersportas“ pateikė Teismui ieškinį dėl to, kad LMSF Taryba
nepriėmė jo į LMSF narius
11.2. Nissan sutartis Lietuvos motokroso čempionatui
Pristatytas pasiūlymas ir sutarties prijektas Lietuvos motociklų kroso Čempionato
rėmimui
Siūlyta: Pasirašyti sutartį su Nissan prieš tai suderinus su Motokroso komisija Lietuvos
Čempionato pavadinimą
Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Pasirašyti sutartį su Nissan prieš tai suderinus su Motokroso komisija Lietuvos
Čempionato pavadinimą
Tarybos posėdžio pabaiga 21:00 val

Posėdžio pirmininkas
Robertas Benediktavičius

Posėdžio sekretorė
Giedrė Janušauskė
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Patvirtinta: LMSF Tarybos posėdyje
2018-03-12
Protokolo Nr. 18/03/12

LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS
TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

1. Bendrieji nuostatai
1.1. Lietuvos motociklų sporto federacijos (toliau - LMSF) Taryba (toliau - Taryba) – tai LMSF kolegialus
valdymo organas, veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, LMSF Įstatais, LMSF
Suvažiavimų ir Tarybos sprendimais, bei šiuo darbo reglamentu.
1.2. Tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas darbo reglamentas.
2. Tarybos formavimas
2.1. Tarybos nariai renkami ir atšaukiami iš pareigų LMSF Įstatų 8 skyriuje nustatyta tvarka.
2.2. Taryba yra kolegialus valdymo organas iš 8 narių, kurią sudaro prezidentas, komisijų nariai (motokroso,
enduro, žiedo, supermoto, mototurizmo) bei du LMSF narių atstovai. Taryba renkama 4 (ketverių)
metų laikotarpiui. Kiekvienas tarybos narys bus atsakingas už atskirą sporto šakos rūšį. Jeigu renkami
pavieniai tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios tarybos kadencijos pabaigos.
3. Tarybos ir jos narių darbo pabaiga
3.1. Suvažiavimas gali atšaukti visą Tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.
3.2. Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14
(keturiolika) dienų raštu įspėjęs LMSF.
4. Tarybos teisės ir funkcijos:
4.1. Priima naujus narius į LMSF, pašalina LMSF narius iš LMSF, išbraukia juos iš LMSF narių sąrašo pagal
pateiktą rašytinį prašymą dėl išstojimo;
4.2. Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl LMSF tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
4.3. Priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
4.4. Priima sprendimus dėl LMSF vardu sudaromų vienkartinių sandorių, kurių vertė didesnė kaip 1800 eurų;
4.5. Tvirtina LMSF organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes bei atlyginimų dydį, prezidento
pareigines instrukcijas;
4.6. Priima sprendimus dėl LMSF įstojimo į tarptautines organizacijas;
4.7. Priima sprendimus dėl visuomenės informavimo priemonių steigimo bei leidybinės veiklos vykdymo;
4.8. Nustato disponavimo LMSF lėšomis tvarką, svarsto ir tvirtina LSMF metinį biudžetą;
4.9. Tvirtina sporto varžybų metinį kalendorinį planą, varžybų nuostatus, Lietuvos rinktinių sudėtį ir jų
rengimo programas, licencijų išdavimo tvarką;
4.10. Tvirtina teisėjų kolegijos kodeksą, teisėjų kolegijos sudėtį, teisėjų kategorijas, atestavimo normas,
metinę jų rengimo programą;
4.11. Pritaria prezidento siūlomai generalinio sekretoriaus kandidatūrai;
4.12. Sprendžia kitus Įstatuose ar suvažiavimo sprendimuose jos kompetencijai priskirtus klausimus;
4.13. Tvirtina Komisijų parengtus darbo nuostatus;
4.14. Esant reikalui šaukia išplėstinius posėdžius, kuriuose dalyvauja Komisijų Pirmininkai su patariamojo
balso teise.
4.15. Sprendžia kitus su LMSF nariais susijusius klausimus.
4.16. Savo kompetencijos ribose tvirtina ir aiškina numatytus motociklų sportą reglamentuojančius
norminius aktus;
4.17. Pagal kompetenciją, priima, keičia, tvirtina ir naikina LMSF veiklą reglamentuojančius dokumentus;
4.18. Turi teisę pareikalauti iš Tarybos, ar kitų LMSF organų nario pasiaiškinimo dėl netinkamo elgesio ir
spręsti klausimą dėl šio elgesio įvertinimo o taip kreiptis į DAK komisiją dėl šio nario vertinimo;
4.19. Turi teisę pareikalauti iš Komisijų paaiškinimo dėl Komisijų priimtų sprendimų motyvų ir priežasčių,
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bei teikti Komisijoms privalomą siūlymą persvarstyti Komisijų priimtus sprendimus;
4.20. Turi teisę, pakeisti Komisijų priimtus sprendimus, kurie prieštarauja
LMSF veiką
reglamentuojantiems dokumentams, LMSF plėtrai ar daro žalą motociklų sportui;
4.21. Nustato ir tvirtina LMSF teikiamų paslaugų kainas ne LMSF nariams;
4.22. Neperžengdama įgaliojimų tvirtina įvairias LMSF darbo taisykles, nuostatus, reglamentus ir kitus
LMSF veiklą apibrėžiančius dokumentus, kurie privalomi LMSF nariams, komisijoms ir kitiems
organams;
4.23. Teikia LMSF Revizijos komisijai siūlymą pradėti LMSF organų ar jų narių veiklos tyrimą;
4.24. Sprendžia kitus, į Suvažiavimo ar Prezidento išskirtinę kompetenciją nepatenkančius, klausimus;
4.25. Tarybos posėdžiai šaukiami ir pravedami šiame reglamente ir LMSF Įstatuose nustatyta tvarka.
5. Tarybos posėdžio darbo tvarka
5.1. Tarybos sprendimai priimami Tarybos posėdžiuose (toliau – posėdis). Posėdžiai gyvai turi vykti ne
rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius.
5.2. Tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi Prezidentas ir kiekvienas tarybos narys. Posėdžio
pirmininko pareigas eina prezidentas.
5.3. Tarybos posėdžio pirmininkas:
5.3.1. žodžiu skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą, prireikus gali paskelbti darbotvarkėje nenumatytą
posėdžio pertrauką;
5.3.2. rūpinasi posėdžių darbo tvarka;
5.3.3. suteikia Tarybos nariams, svečiams ar kitiems LMSF organams žodį, vadovauja svarstymams;
5.3.4. stebi kalbų trukmę. Jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o po antrojo įspėjimo gali kalbėtoją
nutraukti;
5.3.5. jeigu niekas neprieštarauja, kalbėjimo laiką gali pratęsti;
5.3.6. jeigu kalbėtojas nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės, gali jį įspėti, o po antrojo įspėjimo gali
kalbėtoją nutraukti;
5.3.7. jeigu niekas neprieštarauja, gali suteikti žodį ir kitiems asmenims;
5.3.8. remdamasis svarstymų rezultatais, formuluoja klausimus balsuoti, vadovaudamasis šiais darbo
nuostatais, nustato balsavimo tvarką, skelbia balsavimo pradžią ir skelbia balsavimo rezultatus;
5.3.9. įspėja Tarybos narius, jeigu šie nesilaiko posėdžio tvarkos, triukšmauja salėje, viešai įžeidžia kitus
Tarybos narius;
5.3.10. priima sprendimą pašalinti iš posėdžių salės kviestus asmenis, jeigu šie trukdo posėdžiui;
5.3.11. pasirašo Tarybos posėdžio protokolą, taip pat savo įgaliojimų ribose vizuoja posėdyje priimtus
dokumentus.
5.4. Kai svarstomi su Prezidentu susiję klausimai, posėdyje išrenkamas pirmininkaujantis Tarybos narys
(Prezidentas nebalsuoja). Arba Kai svarstomi su Prezidentu susiję klausimai jis
nebalsuoja(t.y.nusišalina nuo balsavimo).
5.5. Posėdžio darbotvarkę, Prezidento pavedimu, sudaro LMSF sekretoriatas. LMSF sekretoriatas ne
vėliau kaip 7 dienos iki posėdžio, elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja Tarybos narius apie
posėdžio datą, laiką ir vietą, išsiunčia preliminarią posėdžio darbotvarkę ir su ja susijusią medžiagą.
Tarybos nariai, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki posėdžio pravedimo dienos, LMSF sekretoriatui
gali pateikti papildomus darbotvarkės klausimus, kurie yra registruojami LMSF sekretoriate ir yra
neatsiejama posėdžio protokolo dalis. Tarybos narių pateikiami papildomi darbotvarkės klausimai
turi būti pateikti kartu su galimais klausimų sprendimo variantais. LMSF sekretoriatas gautus Tarybos
narių pasiūlymus nedelsiant elektroninėmis ryšio priemonėmis išsiunčia visiems Tarybos nariams.
Prezidento sprendimu, gali būti šaukiami posėdžiai skubos tvarka, nesilaikant šiame punkte nurodytų
terminų.
5.6. Tarybos posėdžiai yra atviri. Tarybai ar prezidentui nutarus, be Tarybos narių, gali dalyvauti
kviestiniai asmenys, kurie prieš 3 dienas iki posėdžio pateikia prašymą dalyvauti Tarybos posėdyje.
Pagal poreikį posėdyje gali dalyvauti sekretoriato darbuotojai. Be Tarybos nutarimo Tarybos nariai
bei kiti uždaro posėdžio dalyviai neturi teisės skleisti informacijos apie posėdžio turinį. Teisę siūlyti
surengti uždarą posėdį turi Taryba dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma.
5.7. Jei Tarybos narys dėl pateisinamos priežasties (ligos, komandiruotės, šeimyninių aplinkybių, atostogų
ir pan.) negali atvykti į posėdį, apie tai privalo pranešti iš anksto LMSF sekretoriatui, bei pateikti
raštu (elektroninėmis ryšio priemonėmis) savo nuomonę darbotvarkės klausimais. Raštu pateikta
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Tarybos nario nuomonė įtraukiama į balsavimą konkrečiu darbotvarkės klausimu.
5.8. Tarybos narys, negalintis gyvai dalyvauti posėdžiuose, turi teisę dalyvauti posėdyje tiesiogiai
tele/video konferencijos pagalba (Pvz.: Skype, Viber ar kita programa ). Šia teise Tarybos narys
negali piktnaudžiauti ir naudotis ja gali tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Tarybos narys
laikomas dalyvavusiu posėdyje ir jo balsai skaičiuojami.
5.9. Posėdžiai gali būti pravedami ir elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pravedant posėdį elektroninėmis
ryšio priemonėmis, Tarybos nariams yra išsiunčiami/patalpinami nagrinėjami klausimai su
nagrinėjamų klausimų medžiaga. Nurodomas terminas iki kada Tarybos nariai privalo pateikti savo
nuomonę nagrinėjamais klausimais. Tarybos nariui, nepateikus savo nuomonės nagrinėjamu
klausimu iki nurodyto termino, ar pateikus jį vėliau, yra laikoma, jog šis narys posėdyje nedalyvavo.
Visa elektroninėmis ryšio priemonėmis gauta susirašinėjimo medžiaga pridedama prie posėdžio
protokolo. Posėdžio metu gali būti daromas garso skaitmeninis įrašas.
5.10. Tarybos nariai ir svečiai posėdžių metu turi laikytis tvarkos, gerbti vieni kitų nuomones,
nepertraukinėti kalbančiojo, nešaukti, neįžeidinėti, negrasinti, Tarybos nariui nesilaikančiam tvarkos,
posėdžio pirmininkas gali skirti žodinį įspėjimą, kuris įrašomas į protokolą.
5.11. Tarybos narių balsų dauguma Taryba gali laikinai pašalinti Tarybos narį iš posėdžių salės iki posėdžio
pabaigos, jeigu šis:
5.11.1. po pareikšto įspėjimo toliau trukdo Tarybos darbui;
5.11.2. posėdžio metu kviečia vartoti prievartą arba pats ją pavartoja;
5.11.3. posėdžio metu viešai įžeidžia Tarybos narį/narius arba jam/jiems grasina;
5.11.4. savo veiksmais žemina Tarybos nario vardą.
5.12. Posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių ir jam pirmininkauja šių
nuostatų 5.2. ir 5.4. punktuose nustatytas posėdžio pirmininkas. Tarybos sprendimai priimami
paprasta balsų dauguma, atviru balsavimu. Jei balsai pasiskirsto lygiomis dalimis, tarybos pirmininko
balsas yra lemiantis.
5.13. Taryba nagrinėdama visus alternatyvius to paties sprendimo projektus, juos nagrinėja kartu ir
pasirenka vieną iš jų.
5.14. Klausimus į Tarybos darbotvarkę galima teikti pakartotiniam svarstymui tik tuo atveju, kai yra
pateikiama klausimo balsavimui nauja redakcija. Apsvarstytų (to pačio balsavimo turinio) klausimų
pakartotinai Taryba nesvarsto ir į darbotvarkę tokie klausimai netraukiami.
5.15. Posėdžių metu balsuojama atviru balsavimu. Daugiau nei pusės Tarybos narių balsų dauguma Taryba
gali nuspręsti taikyti/netaikyti vardinį balsavimą ar balsuoti slaptai. Tarybai nusprendus taikyti atvirą
vardinį balsavimą, protokole surašomi Tarybos narių balsavimo rezultatai, jei buvo balsuota
nevienbalsiai, nurodant vardą, pavardę (ar sutrumpintus inicialus)
5.16. Balsavimo metu negalima vaikščioti, kalbėtis tarpusavyje ar palikti posėdžio salės.
5.17. Balsavimą pakeliant rankas galima vykdyti, kol nepradėtas svarstyti kitas darbotvarkės klausimas.
Sprendimą pakartoti balsavimą priima posėdžio pirmininkas. Prašyti balsavimą pakartoti taip pat turi
teisę ir posėdžio sekretorius, jeigu pripažįsta, kad apsiriko skaičiuodamas balsus.
5.18. Kiekvienas Tarybos narys gali pareikalauti, kad būtų sušauktas posėdis. Tarybos narys, inicijuodamas
posėdžio sušaukimą, privalo Prezidentui per LMSF sekretoriatą pateikti posėdžio darbotvarkės
klausimus ir su jais susijusią medžiagą, bei sprendimo variantų projektus. Tarybos narys gali nurodyti
ir posėdžio sušaukimo datą, kuri turi būti ne ankstesnė, kaip 7 dienos iki posėdžio dienos. Prezidento
pavedimu, LMSF sekretoriatas teikiamą Tarybos nario darbotvarkės projektą ir su juo susijusią
medžiagą, elektroninėmis ryšio priemonėmis, išsiunčia visiems Tarybos nariams. Prezidentas ar
įgaliotas, laikinai eiti Prezidento pareigas, Generalinis sekretorius, privalo sušaukti posėdį
reikalavime ir šiuose nuostatuose numatytais terminais. Nesant galimybei sušaukti posėdį nustatytais
terminais, Prezidentas iniciatoriui ir kitiems Tarybos nariams privalo per 5 dienas pateikti motyvuotą
paaiškinimą ir paskelbti kitą posėdžio sušaukimo datą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo motyvuoto
paaiškinimo pateikimo.
5.19. Posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Jos nemokantys svečiai, ekspertai ir liudytojai turi teisę kalbėti kita
kalba.
5.20. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžio priimtus sprendimus ir posėdžio protokolą pasirašo
pirmininkaujantis ir posėdžio sekretorius.
5.21. Protokolai perduodami LMSF sekretoriatui. Protokolai surašomi ne vėliau kaip per 7 darbo dienas
nuo įvykusio Tarybos posėdžio ir sekančią darbo dieną protokolų išrašai skelbiami LMSF
3

internetiniame tinklalapyje. Paskelbus protokolą, tą pačią dieną, posėdžio sekretorius išsiunčia el.
ryšio priemonėmis Tarybos nariams informaciją apie paskelbtą protokolą.
5.22. Tarybos nariai turi teisę pateikti motyvuotas pastabas per 3 dienas nuo protokolo paskelbimo dienos
ir atsiųsti raštu LMSF sekretoriatui. Praėjus šiam terminui, Tarybos narys neturi teisės reikšti pastabų
ir laikoma, kad sutiko su protokolo turiniu. Gautos pastabos dėl protokolo turinio yra apsvarstomos
posėdžio pirmininko ir sekretoriaus per 3 darbo dienas ir pateikiamas atsakymas: ar pastabos priimtos
ir protokolas pataisytas; ar pastabos atmetamos kaip nepagrįstos.
5.23. Praėjus protokolo taisymo terminui susirinkimo protokolas išsiunčiamas federacijos nariams
nurodytais elektroninio pašto adresais.
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Lietuvos motociklų sporto federacijai

2018 03 08 / Nr.18/03/08

Remiantis LMSF įstatų 7.13 punktu Lietuvos Motociklų sporto federacijos (Toliau - LMSF) narys
Lietuvos techninio sporto centras (Toliau - LTSC) teikia pasiūlymus ir/ar pastebėjimus dėl suvažiavimo
numatomos dienotvarkės ir sprendimo projektų.

7. Klausimas – Revizinės komisijos darbo reglamento tvirtinimas.
Susipažinus su pateiktu LMSF Revizinės komisijos darbo reglamento projektu, LTSC teikia pasiūlymus :
1.9. punktą išimti iš revizininės komisijos darbo nuostatų, ryšium su tuo jog asociacijoje neturėtų būti
komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos su kuria negalėtų būti supažindinamas kiekvienas
LMSF narys. Asociacija yra ne pelno siekiantis vienetas kur neturi būti numatomos komercinės paslaptys
bei konfidenciali informacija.
2.4. punktą:
Jei Revizijos komisijai dėl kurio nors Revizijos komisijos nario etikos, nešališkumo ar veiklos kyla
abejonių, apie tai jis privalo nedelsiant raštu informuoti LMSF Tarybą, Sekrotariatą ir paviešinti turimą
medžiagą artimiausiame Revizijos komisijos posėdyje, kuriame gali dalyvauti bet kuris suinteresuotas
LMSF Tarybos narys.
Siūloma taisyti, jį išdėstant sekančiai :
Jei Revizijos komisijai dėl kurio nors Revizijos komisijos nario etikos, nešališkumo ar veiklos kyla
abejonių, apie tai jis privalo nedelsiant raštu informuoti LMSF Tarybą, Sekrotariatą ir paviešinti turimą
medžiagą artimiausiame Revizijos komisijos posėdyje, kuriame gali dalyvauti bet kuris suinteresuotas
LMSF narys.
Siūloma išimti žodį Tarybos.
3.8. punktą :
Vienas iš Revizijos komisijos narių gali dalyvauti LMSF Tarybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis ir tuo
atveju, kai posėdis yra uždaras.
Siūloma išimti “ir tuo atveju, kai posėdis yra uždaras” siekiant , kad asociacijoje nebūtų vykdomi uždari
posėdžiai o LMSF būtų atvira visiems LMSF nariams.
Siūloma šį punktą išdėstyti sekančiai: Revizijos komisijos nariai gali dalyvauti LMSF Tarybos
posėdžiuose stebėtojo teisėmis
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8. Klausimas – LMSF įstatų papildymas, keitimas ir tvirtinimas.
1). LTSC prašo įtraukti LMSF įstatų papildymui įvedant skyrių viceprezidentų pareigų atsiradimui LMSF
organizacijoje. Siūlomi šie punktai įstatų papildymui:
Viceprezidentai
* Suvažiavimo sprendimu ir Prezidento kadencijos laikotarpiui konkrečioms funkcijoms vykdyti renkami
du viceprezidentai. Viceprezidentus renka suvažiavimas iš narių turinčių balso teisę pasiūlyto kandidatų
sąrašo.
* Viceprezidentų funkcijos : kuruoja atskiras LMSF sritis, tokias kaip LMSF atskiras sporto šakas, kuruoja
tarptautinius santykius su užsienio bei tarptautinėmis federacijomis ir organizacijomis, atstovauja
organizacijos ir jos narių interesus Lietuvos ir užsienio įvairiose institucijose, gali būti
renkami/deleguojami į kitų Lietuvos ir užsienio organizacijų organus, gali atlikti kitas organizacijai
svarbias funkcijas. Viceprezidentai po išrinkimo pasiskirsto pareigomis ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jų
išrinkimo dienos.
* Suvažiavimo ar Prezidento įgaliotas Viceprezidentas gali atlikti Prezidento funkcijas, prezidentui
išvykus ar susirgus.
* Viceprezidentas (ai) turi teisę atsistatydinti bet kuriuo metu, nurodydamas atsistatydinimo priežastį.
* Viceprezidentas (ai) kadencijos metu gali būti atšauktas iš pareigų tik suvažiavimo sprendimu.
* Viceprezidentai turi teisę dalyvauti Suvažiavimuose, Tarybos ir Komisijų posėdžiuose, įvairiuose
susirinkimuose, teikti jiems savo, pasiūlymus, pastebėjimus ir pasisakyti juose.
* Viceprezidentai dirba vadovaujantis LMSF Įstatais.
Siūlymas, papildžius LMSF įstatus punktu Viceprezidentai, įtraukti į LMSF suvvažiavimo
dienotvarkę klausimą LMSF viceprezidentų rinkimai.
Šiuo siūlymu siekiama efektyvinti LMSF veiklą, bei siekti produktyvesnės veiklos tiek Lietuvos
Motociklų sporto vtystymo labui, narių interesų atstovavimui bei organizacijos spartesniam darbų
įgyvendinimui.

Pastebėjimas: Priede prie suvažiavimo kvietimo Nr. 3
8.1. punkte pateiktą papildymą : Tie patys asmenys į Tarybą gali būti renkami 3 kartus iš eilės pataisyti
formuluote kuri atitinka teisinę kalbą (siūlymas paryškintas mėlyna spalva)::
Tie patys asmenys į Tarybą gali būti renkami ne daugiau nei 3 kartus iš eilės (ne daugiau nei trim
kadencijoms iš eilės).
Siūlymas:
Daryti pakeitimą 8.1. punkte (siūlymai paryškinti mėlyna spalva):
Taryba yra kolegialus valdymo organas iš 8 narių, kurią sudaro prezidentas, komisijų nariai (motokroso,
enduro, plento žiedo, supermoto, mototurizmo) bei du viceprezidentai turintys balso teisę. Taryba
renkama 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Kiekvienas tarybos narys bus atsakingas už atskirą sporto šakos
rūšį. Jeigu renkami pavieniai tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios tarybos kadencijos pabaigos.

Pastebėjimas: Priede prie suvažiavimo kvietimo Nr. 3
9.3 punkte pateiktą papildymą : Tas pats asmuo gali būti renkamas Prezidentu 3 kartus iš eilės
pataisyti formuluote kuri atitinka teisinę kalbą (siūlymas paryškintas mėlyna spalva)::
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Prezidentas gali būti renkamas ne daugiau nei 3 kartus iš eilės (ne daugiau nei trim kadencijoms iš
eilės).

Pastebėjimas: Priede prie suvažiavimo kvietimo Nr. 3
Dėl pateikto 10.2. punkto papildymo :
Komisijos narius išskyrus Revizinės ir DAK, Taryba gali suspenduoti iki suvažiavimo motyvuotu
Tarybos sprendimu.
Siūloma netraukti šio papildymo į įstatų keitimo projektą, kadangi jis prieštarauja teisingumo bei
protingumo principams bei sveikai logikai. Jei suvažiavimas išrinko, suvažiavimas turi teisę ir atšaukti.
Bet kada tarybai suspendavus komisiją, atsiranda teisinė prievolė kviesti neeilinį suvažiavimą naujos
komisijos rinkimui. Kas iki to laiko vystys ir koordinuos sporto šaką kurios komisiją atšauktų Taryba ? Ar
šiuo sprendimu neatsirastu piknaudžiavimo siekiant atsikratyti tų komisijos narių kurie turi savo nuomonę
kuri ne visuomet sutinka su Prezidento ar Tarybos nuomone ? Todėl turi būti palikta teisė suvažiavimui
tiek rinkti tiek atšaukti atskirų sporto šakų komisijas.

9. Klausimas- DAK komisijos atnaujinto darbo reglamento tvirtinimas.
Prašymas pateikti LMSF nariams DAK atnaujinto reglamento projektą susipažinimui ir pasiūlymų bei
pastebėjimų pateikimui numatyti protingą terminą.

10. Klausimas- LMSF plento žiedinių lenktynių komisijos atšaukimas.
Siūlymas išimti šį klausimą iš suvažiavimo dienotvarkės ryšium su LMSF narių nesupažindinimu kokiu
pagrindu ir kokiais faktiniais dokumentais remiantis yra priimtas LMSF Tarybos sprendimas atšaukti šią
komisiją.
11. Klausimas- LMSF plento žiedinių lenktynių komisijos rinkimai.
Siūlymas atsižvelgiant į siūlymą pateiktą 10 klausime, išimti šį klausimą iš suvažiavimo dienotvarkės.

12. Klausimas – 2018 /2019 LMSF narių stojamojo ir nario mokesčių, LMSF narių be balso
teisės mokesčių tvirtinimas.
Pastebėjimas: 2017 metų balandžio 11 d. LMSF suvažiavimo metu 9-tu klausimu buvo patvirtinti
2018/2019 m. LMSF narių stojamojo ir nario mokesčiai , bei LMSF narių neturinčių sprendžiamojo balso
teisės mokesčiai. LMSF Suvažiavimo protokolas Nr. 17/01, 9 klausimas. Nuoroda į suvažiavimo
protokolą http://www.lmsf.lt/files/suvaziavimo_protokolai/suvaziavimo%20protokolas.pdf
Šiuo sprendimu patvirtinti mokesčiai yra galiojantys 2018/2019 metams.

13. 1 Klausimas- LMSF Mototurizmo komisijos nario Lauryno Baltrūno prašymas atšaukti
jį iš LMSF Mototurizmo komisijos narių. LMSF Mototurizmo komisijos nario rinkimai .
Siūlymas papildyti šį klausimą dar vienu punktu - Laurūno Baltrūno atšaukimas iš FIM Europe
mototurizmo komisijos narių.
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13.2 Klausimas - LMSF registracijos adreso keitimas iš Basanavičiaus g.15, Vilnius į Sodo
175, Šiauliai.
Siūlymas netraukti šio klausimo į suvažiavimo dienotvarkę, nes siūlymas Lietuvos Motociklų sporto
federacijos registracijos adresą registruoti asmeninį LMSF prezidento gyvenamąjį adresą neatitinka
protingumo kriterijaus.

Pagarbiai,
Lietuvos techninio sporto centro prezidentas
Virginijus Visockis

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

MK “Tauragė”, Įmonės kodas: 303186399, Tauragės r.sav. Ceikiškės k. 5.

PRAŠYMAS
2018-03-08

Prašau, įtraukti į LMSF suvažiavimo, vyksiančio 2018.03.23 dienotvarkę šiuos klausimus:

1. Atšaukti Virginijų Visockį iš saugaus eismo komisijos remiantis Tarybos protokolu Nr.17/11/24
2. Atšaukti Ingridą Visockienę iš Disciplinarinės ir arbitražinės komisijos, remiantis Tarybos protokolu
Nr.17/11/24

MK Tauragė prezidentas
Karolis Sakalauskas

Patvirtinta:

LMSF Tarybos posėdyje 2018 03 23 d. Protokolo Nr. 18/03/12

LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

2018 m. LMSF PLANUOJAMAS BIUDŽETAS
Planuojama
(tūkst. EUR)

I.PAJAMOS
1.1 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas

16,790

1.1.1 Kūno kultūros rėmimo fondas (inventoriaus įsigyjimas)
1.2 LMSF metiniai nario ir komandiniai mokesčiai
1.3 LMSF sportininkų licencijos:
1.3.1 Motociklų kroso sportininkų licencijos
1.3.2 Enduro sportininkų licencijos
1.3.3 Supermoto sportininkų licencijos
1.3.4 Plento žiedo sportininkų licencijos
1.3.5 Motodragas licencijos
1.3.8 Motobolo komisija
1.4.1 FIM Europe lėšos (FIM Europe komisijų atstovų komandiruotėms)
1.4.2 Parama
1.5 Kitos pajamos –Rezervo fondas ( vienkartinės licencijos, FIM, FIM Europe licencijos, teisėjų licencijos,
reklamos paslaugos, galutinių apdovanojimų vakaro lėšos ir kt.) Kitos planuojamos metų eigoje pritraukti
projektinės ir lėšos.

Planuojama iš viso :

2,00
7,70
27,10
14,50
9,50
0,60
2,10
0,30
0,10
1,80
9,00
10,00

74,39

II. IŠLAIDOS
2.1 LMSF organizacinės išlaidos:
2.1.1 LMSF darbuotojų atlyginimas , VMI ir soc.draudimas
2.1.2 Užmokestis UAB „Finansų logika“
2.1.3 Biuro nuoma ,komunaliniai mokesčiai

25,000
3,650
0,600

2.1.4 Ryšių paslaugos
2.1.5 Kancelerinės prekės ir kitos organizacinės prekės (spausdintuvo kasečių pildymas,

0,800
0,500

popierius,reklaminiai bukletai, varžybų kalendoriai, tentai, vėliavos ir kt.)
2.1.6 Transporto eksplotacija (nuoma, degalai, tech.priežiūra ir kt.)

3,800

2.1.7 Komandiruotės
2.1.8 Suvažiavimas ir Tarybos posėdžiai

4,500
0,500

2.1.9 Banko mokesčiai,tarptautiniai pervedimai,pašto siuntos irkt.
2.2 FIM ir FIM Europe mokesčiai (narystės , pašto siuntos, licencijų mokesčiai )

0,200
2,400

2.3 LSFS nario mokestis

0,090

2.4 Reprezentacinės lėšos (padėkos, dovanos,apdovanojimai, svečių priėmimas, maitinimas ir kt.)

1,000

2.5 Lėšos skirtos iš LMSF biudžeto motociklų kroso komisijai

14,500

2.6 Lėšos skirtos iš LMSF biudžeto enduro komisijai

9,500

2.7 Lėšos skirtos iš LMSF biudžeto supermoto komisijai

0,600

2.8 Lėšos skirtos iš LMSF biudžeto plento žiedo komisijai

2,100

2.9 Lėšos skirtos Motodragas sporto šakai

0,300

2.10 Lėšos skirtos Motobolo sporto šakai
2.13 Galutinių apdovanojimų vakaras
2.14 Alpe Adrja nario mokestis
2.15 Kitos išlaidos (projektas inventoriaus įsigyjimui)

0,100
2,500
0,200
2,000

Iš viso:
2

74,840

ASOCIACIJA „LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA“
2017 m. VEIKLOS ATASKAITA

2018 m. kovo mėn. 14 d.

Lietuvos motociklų sporto federacija (toliau – LMSF) yra savanoriška, savarankiška
asociacija, narystės pagrindu vienijanti Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis,
kultivuojančius, propaguojančius ar remiančius motociklų sportą.
LMSF yra Tarptautinės Motociklų sporto federacijos (FIM) ir Europos motociklų
sporto federacijos (FIM Europe) narys.
LMSF pagrindiniai tikslai: vienyti savo narius, siekiant plėtoti ir populiarinti
motociklų sportą Lietuvos Respublikoje, organizuoti Lietuvos Respublikos motociklų sporto
čempionatus bei kitas motociklų sporto varžybas, skatinti Lietuvos sportininkų dalyvavimą
tarptautinėse varžybose, rengti ir įgyvendinti ilgalaikę motociklų sporto plėtojimo programą,
bendradarbiauti su kitų šalių nacionalinėmis motociklų sporto asociacijomis, federacijomis,
atstovauti Lietuvos Respublikos motociklų sporto interesus FIM ir FIM Europe, rinkti ir archyvuoti
duomenis apie Lietuvos motociklų sporto istoriją.
Įgyvendindama LMSF įstatuose nustatytus veiklos tikslus, LMSF vykdė veiklą, kurią
atspindi sekantys 2017 m. rodikliai 2017-12-31:
Turinys
Samdomų darbuotojų skaičius

Kiekis
2

LMSF narių skaičius

29

LMSF neaktyvių narių skaičius

19

Tarptautinės kategorijos teisėjų licencijos 2017 m.

2

Nacionalinės kategorijos teisėjų liecenzijos 2017 m.

9

Metinės sportininkų licenzijos 2017 m.

Prezidentas Robertas Benediktavičius

504

2017 m. Lietuvos motociklų sporto federacijos veiklos ataskaita
Parengė LMSF Prezidentas Robertas Benediktavičius
2018-03-12

I.

DARBAS TARYBOJE
2017-04-11/2017-12-31 laikotarpiu iš viso sušaukta 6 Tarybos posėdžių ( iš kurių 3 vyko
gyvai, o 3- el. ryšio priemonėmis (el. paštu)).
Visi Tarybos nariai aktyviai veikia paskirtoje kuruoti srityje. Teikti Tarybai darbotvarkės
klausimus posėdžiams, susijusius su LMSF reglamentuojančiais dokumentais; ryšių palaikymu
su Valstybinėmis valdžios institucijomis (KKSD) VšĮ „Nacionalinis žiedas“, užsienio šalių
federacijomis, naujų patalpų klausimais, motociklų sporto viešinimo ir šakų vystymo
klausimais.

II.

DALYVAVIMAS KOMISIJŲ VEIKLOJE
Dalyvavauta beveik visuose motokroso, enduro, supermoto, mototurizmo ir plento žiedo
komisijos posėdžiuose. Teikta komisijoms siūlymus dėl varžybų dalyvių masiškumo, varžybų
kokybės, rėmėjų paieškos.

III.

DARBAS ADMINISTRACIJOJE
Periodiškai ir nuolatos dalyvauju LMSF administracijos veikloje. Kiekvieną dieną aptariame
savaitės nuveiktus darbus ir būsimus veiklos planus.
Vienas prioritetinių klausimų buvo perkelti darbo Giedrės Janušauskės darbo vietą iš namų į
naujas LMSF patalpas, kurios suteiktos įmonės „Valumina“ tarpininkaujant Dariui Balčiūnui.
LMSF biuras Kaunakiemio g-vė. 5, Kaune, veikia nuo 2018 vasario mėn. 19 d.
Kartu su Gen.Sekretore glaudžiai bendradarbiaujame su KKSD, LSFS, VšĮ „Nacionaliniu
žiedu“, FIM ir FIM Europe organizacijomis, kitų šalių federacijomis (Lenkijos, Estijos, Latvijos,
Baltarusijos ir kt.). LMSF vardu pateiktos 3 paraiškos į Kūno kultūros fondą, ir 1 paraiška į
Kūno kultūros aukšto meistriškumo programą. LMSF darbuotojai dalyvavo LSFS kvalifikacijos
kėlimo kursuose. Nuolat sekėme FIM ir FIM Europe informaciją ir siekiame iš šios organizacijos
pasiimti

maksimalią naudą. Teikėme

pagalbą LMSF nariams įvairiais klausimais bei

tarpininkavome teikiant asmenines narių paraiškas Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui,
savivaldybėms ir pan. Dalyvavome 2 bylose, susijusiose su LMSF nario

teisiniais ginčais,

bendradarbiavome su advokatais. Pirma byla dėl Neeilinio suvažiavimo sprendimų panaikinimo,
kita - dėl dokumetų pateikimo. Sezono uždarymo vakaruose pagerbti ir įteiktos padėkos
sportininkams už pasiekimus užsienio varžybose, federacijos ir rinktinių remėjams.

IV.

LMSF ATSTOVAVIMAS VALSTYBINĖSE INSTITUCIJOSE
Dalyvauta savivaldybių susirinkimuose ginant LMSF narių interesus, KKSD susirinkimuose
sprenžiant motosporto problemas, ruošiant naują „Aukšto meistriškumo programą“

V.

DALYVAVIMAS LMSF NARIŲ ORGANIZUOJAMOSE VARŽYBOSE
2017 m. įvyko 40 įvairios sporto šakų varžybos. Stengtasi aplankyti kuo daugiau varžybų ir
pabendrauti su Organizatoriais.

Aplankyta motokroso, plento žiedinių lenktynių, motobolo,

supermoto, enduro rallio varžybos, Mototurizmo ralis. Varžybų stebėjimas yra geriausias būdas
pažvelgti kuo gyvena organizatoriai ir sportininkai, kaip auga varžybų pravedimo lygis. Visi
pasiūlymai paskui aptarti su komisijų nariais ir varžybų organizatoriais.

VI.

DARBAS SU LIETUVOS RINKTINE
Rastas rėmimas Lietuvos motokroso rinktinėms 12 500 Eur. Sukomplektuotos 3 rinktinės:
Jaunių rinktinė (Gdansk, Lenkija), Quad rinktinė (Italija), Suaugusių rinktinė (Anglija).
Dalyvauta Europos Tautų komandinėse varžybose kartu su motokroso komisijos pirmininku
Karoliu Sakalausku, vadovu Sauliumi Stankumi. Paruošta virš 50 komplektų aprangos
sportininkams, mechanikams, rėmėjams. Dalyvauta Pasaulio Tautų komandinėse varžybose
(vadovas Vytautas Bučas) Anglijoje, kur buvo motokroso komisijos susitikimas su rinktinės
rėmėjais, sportininkais. Su rėmėjais aptarta LMSF finansavimo klausimai ir jaunimo, rinktinių
formavimo klausimai 2019 metams.

VII.

DARBAS SU VŠĮ „NACIONALINIS ŽIEDAS"
Per 2017 metus, kartu su VŠĮ „Nacionalinis Žiedas“ ir Lietuvos automobilių sporto federacija
buvo suorganizuoti daugiau kaip 10 susitikimų federacijų bei valstybiniu lygiu. Betarpiškai

dalyvaujame techninio plano rengime, prižiūrime kaip naudojami savivaldybės skiriami pinigai
trasos renovacijai.

VIII.

DARBAS SU KKSD (Kūno kultūros ir sporto departamentu)
LMSF glaudžiai bendradarbiauja su KKSD visais klausimais, susijusiais su motociklų sportu,
taip pat išreiškia savo nuomonę ir teikia pasiūlymus dėl „Nemuno žiedo“ trasos, dėl sprendimų
priėmimo neskaidrumo skirstant lėšas projektams ir kt. Aktyviai prisidėjome rengiant LR Sporto
ir kūno kultūros įstatymo projektą: tuo pagrindu, dalyvavome susirinkimuose LR Seime.
Aktyviai dalyvavome rengiant naują KKSD „Didelio sporto meistriškumo programos“ vertinimo
kriterijų projektą ir toliau siekiame, kad techninės sporto šakos gautų atskirą krepšelį
finansavimui.

IX.

DRAUDIMAS.
Ieškoma draudimo pasiūlymų, kurie tenkintų sportininkų ir organizatorių poreikius.
Įgyvendintas susitarimas su „Perlo Draudimu“ dėl draudimo paslaugų. „Perlo Draudimas“ turi
didelę patirtį draudžiant įvairių sporto šakų rinktinių ir Olimpių žaidynių sportininkų draudime.

X.

LMSF INTERNETINIŲ SISTEMŲ KŪRIMAS
LMSF paslaugų internetinės valdymo sistemos kūrimas — viena svarbiausių LMSF darbo
optimizavimo krypčių. Ši sistema palengvintų motociklų sporto administravimą, būtų kaupiami
statistiniai duomenys, matoma narių, sportininkų, organizatorių veiklos istorija ir kt. Parašytas
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui projektas šiai sistemai įsigyti. Šiuo metu pradėtas kurti
naujas federacijos tinklapis pritaikytas ir mobiliems įrenginiams.

XI.

LMSF VIEŠŲJŲ RYŠIŲ STIPRINIMAS.
Stiprinome LMSF pozicijas žiniasklaidoje. Greitai reaguodavome į pasirodžiusius pranešimus,
susijusius su motociklų sportu. Paruošti atsakomieji pasisakymai neatitinkančios tikrovės
straipsniams kurie žemino LMSF vardą. Bendradarbiavome su Vlada.lt viešinimo įmone. Buvo
suorganizuotas 15 min portalo žurnalisto kelionė su Suaugusių Nacionaline rinktine. Pirmąkart
LMSF istorijoje suorganizuotos 3 tiesioginės varžybų transliacijos, kurios vyko soc.tinkluose FB
ir 15 min. Gazas.lt portale: 2 motokroso ir 1 plento žiedinių lenktynių. Ieškoma naujų viešinimo
ir sklaidos būdų. Socialinio tinklapio „Facebook“ LMSF profilio gerbėjų skaičius išaugo. Pradėtas
video archyvavimas Youtube LMSF kanale.

XII.

DARBAS SU REMĖJAIS.
Pirmą kartą LMSF istorijoje pritraukta virš 20000 Eur privačių rėmėjų lėšų. Jų dėka buvo
išleistos 3 rinktinės ir nupirktas motociklas su KKSD programa, pagerintas LMSF darbuotojų
darbo sąlygos. Toliau aktyviai ieškoma LMSF rėmėjų-partnerių. Buvo išsiųsti rėmimo-

partnerystės pasiūlymai įmonėms (atstovams) bei su daugeliu jų susitikta: “Hoda“, “Repsol“,
“Motul“, “Liquid Moly“, “BelRay“, “Castrol“,“Wurth“, “Gitana“, “Škoda“, “Opel“, “Subaru“,
“Toyota“, “Nissan“, “Respol“, “Tauro priekabos“, “Mineralins Vanduo“, “Volfas Engelman“,
“Monster“, “Red Bull“, “SportLand“, “Samsung“, “Sony“, “Huawei“, “Karsher“, “Orlen“,
“Apsaga“, “Auto chemija“, “Motoshop“, “BMW“, „Yamatecha“, “Autodina“, “Bikeparts“,
“Intercars Lietuva“.

Licenzijų ir jų pajamų, LMSF
pajamų,įsipareigojimų –skolų diagramos

KOMISIJŲ BIUDŽETAS IŠ LICENZIJŲ
Komisijų biudžetai 2015

Komisijų biudžetai 2016

Komisijų biudžetai 2017

MOTOKROSAS

ENDURO

SUPERMOTO

2085

1510

1020

600

360

120

173

1491

9516

8754

7970
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14506

15409

15085

15060

Komisijų biudžetai 2014

PLENTO ŽIEDAS

VIENKARTINĖS

Licenzijų skaičius 2015

Licenzijų skaičius 2016

Licenzijų skaičius 2017
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5
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Licenzijų skaičius 2014
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LICENZIJŲ SKAIČIUS
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2017 LMSF pajamos
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KKSD sporto plėtotė
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Reklama internete
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LMSF įsipareigojimai-skolos: Eur.
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LMSF tikrieji nariai (su balso teise), 2017-12-31
Nr.

Sporto klubo pavadinimas

Miestas

Vadovo Vardas Pavardė

1

Biržų rajono motoklubas "Agaras"

Biržai

Almantas Grundelė

2

Motociklų sporto klubas "Armada MX"

Panevėžio r.

Arūnas Kiznis

3

Asociacija “Baltijos motoklubas”

Kaunas

Giedrė Janušauskė

4

MKS “Čiversa”

Anykščiai

Lukas Pakeltis

5

Sporto klubas “Dakaras –Šauliai”

Šiauliai

Povilas Karlinskas

6

Alytaus motociklų sporto klubas "Devyniukė"

Alytus

Nerijus Sipavičius

7

Klaipėdos motociklų sporto klubas "Kirai"

Klaipėda

Marius Jakniūnas

8

Klaipėdos motosporto klubas

Klaipėdos r.

Audrius Žukaitis

9

Kretingos motobolo klubas

Kretinga

Eduardas Steckis

10

Asociacija "LSMA"

Vilnius

Ruslanas Bykovas

11

Asociacija “MK Vytis”

Vilnius

Mindaugas Šimkevičius

12

Klubas "Motobroliai"

Kaunas

Kazimieras Čeponis

13

Asociacija “Moto20”

Vilnius

Evaldas Mikutis

14

VŠĮ „MS Motorsports“

Rokiškis

Marius Stasiškis

15

VŠĮ “Navas Racing Club”

Kaunas

Linas Navickas

16

VŠĮ "Oscar MX Team"

Vilnius

Jan Bartaševič

17

Vilniaus sporto klubas "Pagirių motokrosas"

Vilniaus r.

Igoris Kretininas

18

Biržų rajono motoklubas "Ponoras"

Biržai

Gediminas Variakojis

19

Aukštaitijos sporto klubas "Porteris"

Utena

Nerijus Šeduikis

20

Pakruojo sporto klubas "Robusta"

Pakruojis

Egidijus Šiaučiūnas

21

Rokiškio motokroso klubas "Ruopiškis"

Rokiškis

Mindaugas Tidikis

22

Panevėžio motociklų sporto klubas "Sema"

Panevėžys

Almantas Stepukas

23

Motociklų sporto klubas "Sphagnum"

Kelmės r.

Romas Ridikas

24

Motoklubas "Šauliai"

Šiauliai

Darius Balčiūnas

25

Motokroso klubas “Tauragė”

Tauragė

Karolis Sakalauskas

26

Lietuvos techninio sporto centras

Kaunas

Virginijus Visockis

Kėdainių r.

Petras Nomeika

Rokiškis

Romas Kišūnas

Plungė

Saulius Stankus

27
28
29

Kėdainių rajono sportinis techninis klubas
"Vedavas"
Rokiškio rajono automobilių ir motociklų
sporto klubas "Viesulas"
Motokroso klubas "Žemaitija"

LMSF neaktyvieji nariai (be balso teisės) 2017-12-31
Nr.

Sporto klubo pavadinimas

Miestas

Vadovo Vardas Pavardė

1

Asociacija „Achilo motoklubas“

Šiauliai

Remigijus Mažulis

2

Sporto klubas “Adrenalino centras”

Vilnius

Vitas Lopinys

3

Sporto klubas “Coffee racers”

Vilnius

Adomas Dautartas

4

VŠĮ “Daradas”

Anykščiai

Darius Sabockis

5

Asociacija “Domvara”

Biržai

Edvinas Taurelė

6

Motociklų sporto klubas “Enduro”

Vilnius

Paulius Sitkevičius

7

VŠĮ “Enduro Lithuania”

Vievio r.

Paulius Albertavičius

8

VŠĮ “Moto klubas-IBC”

Panevėžio r

Rytis Kriaučiūnas

9

Asociacija “Mototurizmas”

Trakų r.

Žilvinas Klimas

10

Asociacija sporto ir pramogų klubas
„Pagiriniai“

Vilnius

Marius Pauža

11

VŠĮ “Pladas racing”

Vilnius

Šarūnas Pladas

12

Asociacija “Roadhogs”

Kaunas

Romualdas Dainius

13

Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros
ir sporto centras

Skuodas

Alfonsas Lenkis

14

Asociacija “Steel mustang”

Kėdainiai

Rolandas Sakauskas

15

Sūduvos motokroso klubas

Kalvarija

Kęstutis Šiupšinskas

16

Asociacija „MK Vilnius“

Vilnius

Ernestas Paukštis

17

VŠĮ “Vilniaus miesto motosporto klubas”

Vilnius

Balys Bardauskas

18

Motoklubas “Vorai”

Vilnius

Remigijus Namikis

19

Asociacija “Wild Bike Riders”

Šiaulių r.

Mindaugas Alijošius

Priedas prie protokolo Nr. 18/01/11
2018 metų sausio 11 d. vykusiame LMSF Tarybos posėdyje (protokolas Nr. 18/01/11) buvo
nuspręsta siūlyti 2018 m. LMSF eiliniame suvažiavime atšaukti visos sudėties LMSF Plento
žiedinių lenktynių komisiją nesibaigus kadencijai ir rinkti naują komisiją. Sprendimas priimtas
atsižvelgiant į šias pagrindines priežastis:
1. Nesutampa Tarybos ir plento žiedinių lenktynių komisijos vizijos dėl plento žiedinių
lenktynių vystymo.
2. Plento žiedo komisija ignoravo Tarybos pateiktas pastabas dėl 2018 metų plento žiedinių
lenktynių kalendoriaus ir atsisakė svarstyti pateiktas alternatyvas.
3. Plento žiedinių lenktynių komisija neatsižvelgė į sportininkų pageidavimus ir lūkesčius,
kurie buvo išreikšti 2017 metų lapkričio 4 dieną vykusio atviro plento žiedinių lenktynių
komisijos posėdžio metu.
4. Komisijos nariai viešai diskredituoja LMSF vardą.
5. Taryba nustatė, kad plento žiedinių lenktynių komisijoje yra netinkamai organizuotas
darbas. Atskiri komisijos nariai neinformuojami apie komisijos veiklą, ignoruojami jų
prašymai ir pasiūlymai.

