LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA
SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS NR. 17/01
2017 m. balandžio mėn. 11 d.
Kaunas
Suvažiavimo vieta: Kaunas, Viešbučio „Europe Royal“ konferencijų salė
Suvažiavimo pradžia: 18.15 val
DALYVAUJA: LMSF nariai ir kviestiniai asmenys, LMSF nariai registruoti pasirašytiname
registracijos sąraše (priedas Nr.1)
Balsavimo teisę turi 26 LMSF nariai
Suvažiavimo darbotvarkė:
1. LMSF prezidento įžanginis žodis
2. Procedūriniai klausimai:
- Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
- Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai
- Suvažiavimo pirmininko rinkimai
- Darbotvarkės tvirtinimas
3. 2016m. LMSF metinė veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.
4. Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2016 m. ataskaitos tvirtinimas
5. 2016m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
6. 2017 m. LMSF biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos, pristatymas
7. LMSF Prezidento rinkimai.
7.1. Kandidato į LMSF prezidentus Roberto Benediktavičiaus rinkiminės programos
pristatymas.
7.2. Kandidato į LMSF prezidentus Virginijaus Visockio rinkiminės programos
pristatymas.
7.3. Balsavimas, rezultatų paskelbimas
8. LMSF Tarybos nario rinkimai (1 laisva vieta)
9. 2018/2019 m. LMSF narių stojamojo ir nario mokesčių, LMSF narių neturinčių
sprendžiamojo balso teisės mokesčių tvirtinimas
10. Suvažiavimo uždarymas, furšetas.
1. LMSF prezidento įžanginis žodis, pasveikinimas
2. Procedūriniai klausimai:
Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas. Pasiūlyti trys kandidatai:
Robertas Dauderys, Arūnas Gelažninkas ir Rytis Kriaučiūnas. Vienbalsiai patvirtinta
mandatinės komisijos ir balsų skaičiavimo komisija Robertas Dauderys, Arūnas
Gelažninkas ir Rytis Kriaučiūnas
Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai. Pasiūlyta
suvažiavimo sekretore išrinkta Giedrė Janušauskė.

Giedrė

Janušauskė.

Vienbalsiai

Suvažiavimo pirmininko rinkimai. Pasiūlyti du kandidatai: P.Albertavičius ir
D.Balčiūnas. P.Albertavičiui atsisakius, vienbalsiai suvažiavimo pirmininku išrinktas
Darius Balčiūnas
Darbotvarkės tvirtinimas
Siūlyta: patvirtinti darbotvarkę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 25, prieš - 0, susilaikė – 1)
Nutarta: patvirtinti darbotvarkę.
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3. 2016m. LMSF metinė veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.
Pristatyta 2016 m. LMSF metinė veiklos ataskaita (pridedama prie protokolo): LMSF
prezidento ir LMSF Tarybos veiklos ataskaita, generalinės sekretorės veiklos ataskaita
Siūlyta: patvirtinti LMSF metinę veiklos ataskaitą
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 25, prieš - 0, susilaikė – 1)
Nutarta: patvirtinti 2012 m. LMSF metinę veiklos ataskaitą.
4. Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2016 m.
Revizinės komisijos pirmininkė D.Agafonova pristatė revizinės komisijos ataskaitą už
2016 m. Pranešė, kad buhalterinė apskaita vykdoma pagal LR galiojančius teisinius
aktus, balansai, finansinės atskaitomybės buhalteriškai tvarkinga (ataskaita pridedama
prie protokolo). Revizinės komisijos pirmininkė informavo, kad visi gauti dokumentai ir
ataskaitos yra aiškios, į visus užduotus klausimus generalinei sekretorei buvo
operatyviai atsakyta. Įvertino, kad buhalterinės apskaitos įmonė puikiai tvarko
dokumentus, jų veikla įvertinta teigiamai. Atliktas audito patikrinimas už 3 m.,
neatitikimų nerasta, išvados tenkina.
Revizinės komisijos pirmininkė D.Agafonova siūlo patvirtinti 2016 m. LMSF metinę
finansinę ataskaitą.
5. 2016m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
Revizinės komisijos pirmininkė Danuta Agafonova pristatė LMSF 2016 m. biudžeto
apyskaitą-pajamas išlaidas. (ataskaita pridedama prie protokolo)
R.Benediktavičius paklausė kodėl prie FIM skiriamų pajamų nėra išskirta motokroso
rinktinės pajamų. Generalinė sekretorė paaiškino, kad visos motokroso komisijos
pajamos-išlaidos yra išskaidytos ir pateiktos motokroso komisijai.
Generalinė sekretorė paminėjo, kad į visus pateiktus klausimus atsakys atskirai raštu,
pagal pateiktus prašymus.
M.Šimkevičius uždavė klausimą dėl Enduro ralio draudimo, kuris įtrauktas į bendras
LMSF išlaidas. Jam buvo paaiškinta, kad dėl geresnių sąlygų draudimas buvo darytas
per federaciją, tačiau varžybų rengėjas padengė visas išlaidas ir tai parodoma
finansinės ataskaitos pajamų skiltyje.
Siūlyta: patvirtinti 2016 m. LMSF metinę finansinę ataskaitą.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 23, prieš - 2, susilaikė – 1)
Nutarta: patvirtinti 2016 m. LMSF metinę finansinę ataskaitą.
6. 2017 m. LMSF biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos, pristatymas
LMSF generalinė sekretorė pristatė 2017 m. planuojamą LMSF biudžetą. (pridedamas
prie protokolo) Biudžetas lyginant su 2016 m. mažesnis, todėl M.Šimkevičius paprašė
paaiškinimo. Paaiškinta, kad planuojamas biudžetas būna visuomet mažesnis, tačiau
metų eigoje atsirandant pajamų (parama, projektiniai pinigai ir pan) padidina biudžetą.
7. LMSF Prezidento rinkimai.
Kandidato į LMSF prezidentus Roberto Benediktavičiaus rinkiminės programos
pristatymas. Motociklų sporto vystymo programa pridedamas prie protokolo.
Klausimą užduoda Virginijus Visockis: Kaip surinksite biudžetą? Robertas atsako jog
intensyviai dirbs su rėmėjais. Giedrė Janušauskė paklausė: Ką galite pasiūlyti rėmėjui
už paramą? R.Benediktavičius įsipareigojo parengti paramos paketą, kuriame bus visos
sąlygos ir pasiūlymai rėmėjui.
Kadangi kandidato prisistatyme buvo daug kartų kartojama, kad LMSF dirbo blogai,
darė daug klaidų ir pan. V.Visockis uždavė klausimą – Kas yra federacija? Atsakyta, kad
mes visi.
Plento žiedinių lenktynių komisijos pirmininkas L,Navickas uždavė klausimą dėl Nemuno
žiedo, kam jis priklauso. Buvo atsakyta, kad Kauno miesto savivaldybei, Kauno rajono
savivaldybei bei Kūno kultūros ir sporto departamentui. L.Navickas trumpai paaiškina
situaciją Nemuno žiede, paaiškinta kad LMSF pasirašė trišalę sutartį su Lietuvos
automobilių sporto federacija ir VŠĮ „Nacionalinis žiedas“
R.Benediktavičius apgailestavo, kad jis nėra oficialus asmuo, todėl valstybinės įstaigos
nevisada nori dalintis informacija. Kandidatas patikino, kad spęs žiedo problemą,
organizuos socialines akcijas, pvz motociklų būrys prie savivaldybės ir pan.
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P.Karlinskas pasidžiaugė, kad darbai federacijoje yra gerai dirbami, rezultatai matomi, o
Robertui pasiūlė porą metų padirbti, parodyti rezultatus, o tada kandidatuot bei tapti
LMSF prezidentu.
R.Bykovas pasiteiravo ar kandidatas, jei jį išrinks prezidentu, turės pakankamai laiko
skirti motociklų sportui, jo vystymui, viešinimui, darbui su tarptautinėmis
organizacijomis ir pan. Kandidatas informavo, kad aukos savo verslą ir dės visas
pastangas į federacijos veiklą. R.Benediktavičius žadėjo, kad visi pradėti geri darbai bus
tęsiami ir pridūrė, kad tarptautinės federacijos FIM ir FIM Europe mažai padeda, todėl
didžiausias darbas bus vykdomas Lietuvoje.
V.Visockis paklausė su kokokia komanda planuoja dirbti būsimas prezidentas? Atsakė,
kad yra daug žmonių, degančiomis akimis, su kuriais ir dirbs. Įvardijo kelias pavardes.
Kandidato į LMSF prezidentus Virginijaus Visockio rinkiminės programos pristatymas.
Motociklų sporto vystymo programa pridedamas prie protokolo.
Klausimą uždavė Saulius Stankus: Ar Kačerginėje, „Nemuno žiedo“ komplekse
planuojama įrengti motokroso trasą. Jei taip kada? Kandidatas paaiškino visą situaciją
nuo 2012 m., kai buvo parengtas projektas, apie derybas su Nemuno žiedo vadovybe.
V.Visockio siekis – gauti motokroso trasą Kačerginėje kaip LMSF objektą, kuriame būtu
rengiami Pasaulio bei Europos čempionatai. Darbai tęsiami.
E.Mikutis uždavė klausimą kandidatui: Ar jūsų negraužia sąžinė? Atsakymas – ne.
L.Baltrūnas paklausė V.Visockio kas yra 2018 m. FIM ralio organizatoriai Lietuvoje.
Atsakyta, kad organizatorius – LMSF. Sekantis klausimas apie mototurizmo renginius.
L.Baltrūnas paklausė kiek mototurizmo renginių per 4 metus planuojama padaryti
Lietuvoje. Atsakyta, kad tai priklauso nuo LMSF mototurizmo komisijos, kuri sprendžia
būtent šių renginių organizavimą.
Linas Navickas padėkojo V.Visockiui už bendradarbiavimą ir paminėjo, kad iki 2010 m.
plento žiedinių lenktynių sportininkų Poznanėje (Laenkijoje) niekas neleisdavo į trasą.
Po derybų su kaimyninių šalių federacijomis bei jų vadovais dabar sportininkai iš
Lietuvos yra gerbiami ir laukiami.
K.Čeponis uždavė klausimus abiem kandidatams. Pažymėjo, kad pagal pateiktas
finansines ataskaitas LMSF administracijos darbuotojai gauna mažą darbo užmokestį.
Paklausė kandidatų kaip padidės biudžetas ir kaip tai padarys jei taps prezidentu.
V.Visockis paaiškino, kad jau nuo 2018 m. keičiasi sporto politika, pagal kurią atsiras
didesnis finansavimas federacijoms, augs pajamos iš fondų. Generalinė sekretorė
paminėjo, kad biudžetas ateityje gali kilti net tris kartus. R.Benediktavičius pasakė, kad
jei keičiasi sporto politika, tai ir jam vadovaujant federacijai, finansavimas nemažės,
gaus tuos pačius pinigus. Taip pat planuoja gaut pajamų, naudojant transponderių
nuomą, tikisi gaut finansavimą iš fondų. Taip pat sieks, kad federacija taptų PVM
mokėtoja, taip galėtų susigrąžinti PVM.
K.Čeponis uždavė klausimą apie sporto šakas. Jei gautumėte daug pinigų, pvz
milijoną,kokias išskirtumėte tris prioritetines motociklų sporto šakas? R.Benediktavičius
sutapatino plento žiedines lenktynes su supermoto ir enduro su motokrosu. Kadangi jos
yra giminingos, tai skirti lėšas šių sporto šakų viešinimui. V.Visockis sporto šakų
neišskyrė, todėl investuotų į trasų modernizavimą, jaunosios kartos auginimą, sporto
mokyklų steigimą. Paminėjo, kad gaudami pinigus juos reikia investuoti taip, kad pinigai
uždirbtų pinigus.
R.Bykovas uždavė klausimą L.Baltrūnui ir V.Visockiui apie mototurizmo ralį. Kandidatas
informavo, kad organizatoriaus teisės lieka LMSF ir LMSF mototurizmo komisijai, visi
renginiai turi nešti pridėtinę vertę.
Generalinė sekretorė paklausė R.Benediktavičiaus ar jis supranta viešojo sketoriaus
veiklą? I.Visockienė pasakė, kad federacija nėra verslo struktūra, ji nedaro verslo ir PVM
mokėtoja būti negali. LMSF revizinės komisijos pirmininkė D.Agafonova patvirtino, kad
federacija PVM mokėtoja negali būti.
L.Baltrūnas įvardijo, kad pritraukiant mototurizmo ralį į Lietuvą ir pradedant jį
organizuoti patyrė išlaidų. Pakalusė V.Visockio ar jis gaus kompensaciją už patirtas
išlaidas? Kandidatas atsakė, kad taip, jei bus pateikti išlaidas patvirtinantys
dokumentai. I Visockienė pareiškė, kad dauguma su FIM ralio organizavimu susijusiu
išlaidų kompensavo LMSF.
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R.Benediktavčius uždavė klausimą dėl projektų vaikams. Projektai yra rašomi vaikų
mokyklų kūrimui, vaikų užimtumui, tačiau visus projektus laimi Vaikų motoklubas, bet
ne federacija. V.Visockis atsakė, kad „Vaikų motoklubo“ projektas yra tęstinis, todėl ir
gautas finansavimas
Laikas diskusijoms stabdomas 20:50
Suvažiavimo pirmininkas paklausė ar reikalinga pertraukėlė ar tęsti suvažiavimo posėdį.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta tęst darbą (už - 23, prieš - 0, susilaikė – 3)
Siūlyta: Balsuoti slaptu balsavimu už kandidatus
Bendru sutarimu siūlymui balsuoti slaptai pritarta (už - 20, prieš - 5, susilaikė – 1)
Nutarta: Balsavimas už LMSF prezidentą slaptas
Balsavimas. Balsų skaičiavimo komisija skaičiuoja rezultatus. R.Dauderys paskelbia
rezultatus.
Nutarta: LMSF prezidentu ketverių metų kadencijai išrinktas Robertas Benediktavičius,
17 balsų. V.Visockis – 9 balsai.
8. LMSF Tarybos nario rinkimai
Kadangi iškilo daug diskusijų dėl Tarybos sudėties ir įstatų, siūlyta klausimą atidėt iki
sekančio suvažiavimo
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 15, prieš - 9, susilaikė – 2)
Nutarta: Klausimas atidėtas iki kito suvažiavimo
9. 2018/2019 m. LMSF narių stojamojo ir nario mokesčių, LMSF narių neturinčių
sprendžiamojo balso teisės mokesčių tvirtinimas
Siūlyta: Palikti tokius pat mokesčius kaip ir 2017 m., t. y. LMSF stojamasis mokestis
300 (trys šimtai) eurų, LMSF nario kasmetinis mokestis – 145 (vienas šimtas
keturiasdešimt penki) eurai, LMSF narių neturinčių sprendžiamojo balso teisės mokestis
– 145 (vienas šimtas keturiasdešimt penki) eurai.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 24, prieš - 0, susilaikė – 2)
Nutarta: Palikti tokius pat mokesčius kaip ir 2017 m., t. y. LMSF stojamasis mokestis
300 (trys šimtai) eurų, LMSF nario kasmetinis mokestis – 145 (vienas šimtas
keturiasdešimt penki) eurai, LMSF narių neturinčių sprendžiamojo balso teisės mokestis
– 145 (vienas šimtas keturiasdešimt penki) eurai.
10. Sekančio suvažiavimo datos nustatymas
Siūlyta: Numatyti sekančio suvažiavimo datą, kurieme būtų keičiami LMSF įstatai.
Siūloma data – gegužės mėn. 16 d.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 25, prieš - 1, susilaikė – 0)
Nutarta: Sekantis neeilinis suvažiavimas vyks 2017 m. gegužės mėn. 16 d

Suvažiavimo pabaiga: 21:37 val

Suvažiavimo pirmininkas

Suvažiavimo sekretorė

Darius Balčiūnas

Giedrė Janušauskė
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