LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR.21/04/19
Tarybos posėdžio vieta: konferenciniu būdu, Zoom video konferencijų platforma
Tarybos posėdžio data: 2021 m. balandžio mėn. 19 d.
Tarybos posėdžio pradžia: 19:00 val
Tarybos posėdžio pabaiga: 21:00 val
Tarybos posėdžio dalyviai:
•
•
•

LMSF prezidentas - Tarybos pirmininkas Robertas Benediktavičius,
Tarybos nariai – Rima Biliūtė, Mindaugas Šimkevičius, Nerijus Sipavičius, Ruslanas
Bykovas, Adomas Dautartas,
Gen sekretorė – Giedrė Janušauskė

Kvorumas: Yra.
Procedūriniai klausimai:
Posėdžio sekretoriaus rinkimai
Siūlyta posėdžio sekretore išrinkti Rima Biliūtę.
Siūlymui pritarta (Už – 6 , prieš – 0, susilaikė – 0).
Nutarta: posėdžio sekretore išrinkta Rima Biliūtė.
Darbotvarkės tvirtinimas
Siūlyta: įtraukti į darbotvarkę klausimus: 5.3 VŠĮ „Moto-roki“ priėmimas į LMSF tikruosius narius,
ir 8.2 „Dėl FIM vaikų stovyklų organizavimo lėšų skirstymo “ ir patvirtinti siūlomą posėdžio
darbotvarkę
Tarybos posėdžio darbotvarkė:
1.
2.
3.
4.
5.

Dėl Renato Jegorovo LMSF 21-597 (motociklų krosas) licencijos panaikinimo
2021 m LMSF planuojamo biudžeto tvirtinimas
LTSŠ asociacijos steigimas ir narystė
2021 m. Motokroso čempionato nuostatų ir kalendoriaus pakeitimai.
Priėmimas į LMSF narius.
Tikrieji nariai:
5.1 VŠĮ "Vilniaus miesto motosporto klubas"
5.2 Telšių motokroso klubas
5.3 VŠĮ „Moto-Roki“
Neaktyviuosius
5.4 VŠĮ Naujamesčio trasa
5.5 VŠĮ KMF racing club
6. Dėl Enduro Cross County antros komandos mokesčio
7. Motobolo varžybų datos mokestis
8.Kiti klausimai
8.1 Akreditacijos taisyklių patikslinimas
8.2 Dėl FIM vaikų stovyklų projekto organizavimo lėšų skirstymo.
Siūlymui pritarta (Už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0).
Nutarta: įtraukti į darbotvarkę klausimus: 5.3 VŠĮ „Moto-roki“ priėmimas į LMSF tikruosius narius,
ir 8.2 „Dėl FIM vaikų stovyklų organizavimo lėšų skirstymo “ ir patvirtinti siūlomą posėdžio
darbotvarkę.

Tarybos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl Renato Jegorovo LMSF 21-597 (motociklų krosas) licencijos panaikinimo
2. 2021 m LMSF planuojamo biudžeto tvirtinimas
3. LTSŠ asociacijos steigimas ir narystė
4. 2021 m. Motokroso čempionato nuostatų ir kalendoriaus pakeitimai.
5. Priėmimas į LMSF narius.
Tikrieji nariai:
5.1VŠĮ "Vilniaus miesto motosporto klubas"
5.2 Telšių motokroso klubas
5.3 VŠĮ „Moto-Roki“
Neaktyviuosius
5.4 VŠĮ Naujamesčio trasa
5.5 VŠĮ KMF racing club
6.Dėl Enduro Cross Country antros komandos mokesčio
7. Motobolo varžybų datos mokestis
8.Kiti klausimai
8.1 Akreditacijos taisyklių patikslinimas
8.2 Dėl FIM vaikų stovyklų projekto organizavimo lėšų skirstymo.
1. Dėl Renato Jegorovo LMSF 21-597 (motociklų krosas) licencijos panaikinimo
LMSF disciplinarinės ir arbitražinės komisijos 2021-01-08 sprendimu Nr. 20210108 Sporto klubui
„Renmoto“ ir jo vadovui Renatui Jegorovui buvo skirta 200 Eur bauda bei įpareigojimas kompensuoti
teisines išlaidas 302,50 eur. viso: 502,50 eur.
R.Jegorovas kreipėsi į LMSF dėl motociklų kroso licencijos išdavimo. Gen. Sekretorė Giedrė
Janušauskė išdavė licenciją. Motociklų sporto varžybų Lietuvos Respublikos teritorijoje
organizavimo taisyklių 7.2. p. numatyta, kad pateikti prašymą licencijos įsigijimui galima tik tokiu
atveju, jei sportininkas ar jo atstovaujamas klubas neturi skolų LMSF.
Po licencijos Renatui Jegorovui išdavimo paaiškėjo, kad nei Sporto klubas „Renmoto“, nei jo
vadovas Renatas Jegorovas nėra sumokėję paskirtos baudos bei nėra kompensavę teisinių išlaidų.
R.Jegorovui turint skolų LMSF, sportininkas negalėjo kreiptis į LMSF dėl licencijos išdavimo ir
licencija jam negalėjo būti išduota
Siūlyta: Panaikinti Renatui Jegorovui išduotą LMSF 21-597 (motociklų krosas) licenciją, jei skola
nebus apmokėta iki 2021 m. balandžio 25 dienos imtinai.
Siūlymui pritarta: (Už – 6 , prieš – 0, susilaikė – 0).
Nutarta: Panaikinti Renatui Jegorovui išduotą LMSF 21-597 (motociklų krosas) licenciją, jei skola
nebus apmokėta iki 2021 m. balandžio 25 dienos imtinai.
2. 2021 m LMSF planuojamo biudžeto tvirtinimas.
Pristatytas 2021 m. planuojamas LMSF biudžetas.(Priedas Nr.1)
Siūlyta: Patvirtinti 2021 m planuojamą LMSF biudžetą.
Siūlymui pritarta: (Už – 6 , prieš – 0, susilaikė – 0).
Nutarta: Patvirtinti 2021 m planuojamą LMSF biudžetą.
3. LTSŠ asociacijos steigimas ir narystė
2 metai Lietuvos motociklų sporto federacija (Toliau- LMSF) kartu su kitomis techninėmis sporto
šakų (Automobilių, motorlaivių, vandens motociklų, Avia klubas) federacijomis bendradarbiauja
keičiant sporto įstatymą, sprendžiant federacijų finansavimo klausimus. Bendru sutarimu tech.
sporto šakų federacijos steigia asociaciją kuri galės dalyvauti sporto įstatymo svarstymų grupėje
bei spręsti visas su mūsų sporto šaka susijusias problemas. LMSF supažindintasu LTSŠA įstatų
projektu. Pagal LMSF įstatus Taryba 8.6.2. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar
dėl LMSF tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.

Siūlyta:
1. Dalyvauti LMSF steigiant Lietuvos techninio sporto federacijų asociaciją
2. Pritarti Lietuvos techninio sporto federacijų asociacijos įstatų projektui
3. Įgalioti LMSF prezidentą Robertą Benediktavičių dalyvauti Lietuvos techninio sporto
federacijų asociacijos steigiamajame susirinkime ir balsuoti darbotvarkėje numatytais
klausimais
4. Įgalioti LMSF prezidentą Robertą Benediktavičių pasirašyti Lietuvos techninio sporto
federacijų asociacijos steigimo sutartį ir įstatus
5. Pavesti LMSF administracijai apmokėti Lietuvos techninio sporto federacijų asociacijos
steigimo/narystės 300 Eur. išlaidas.
Siūlymui pritarta: (Už – 5 , prieš – 1, susilaikė – 0).
Nutarta:
1. Dalyvauti LMSF steigiant Lietuvos techninio sporto federacijų asociaciją
2. Pritarti Lietuvos techninio sporto federacijų asociacijos įstatų projektui
3. Įgalioti LMSF prezidentą Robertui Benediktavičių dalyvauti Lietuvos techninio sporto
federacijų asociacijos steigiamajame susirinkime ir balsuoti darbotvarkėje numatytais
klausimais
4. Įgalioti LMSF prezidentą Robertą Benediktavičių pasirašyti Lietuvos techninio sporto
federacijų asociacijos steigimo sutartį ir įstatus
5. Pavesti LMSF administracijai apmokėti Lietuvos techninio sporto federacijų asociacijos
steigimo/narystės 300 Eur. išlaidas.
4. 2021 m. Motokroso čempionato nuostatų ir kalendoriaus pakeitimai
Dėl žiūrovų draudimo pakeistas Lietuvos motokroso varžybų kalendorius bei padaryti nuostatų
pakeitimai. (Priedas Nr.2 Motokrosos komisijos protokolas 21/03)
Siūlyta: patvirtinti 2021 m. Motokroso čempionato nuostatų ir kalendoriaus pakeitimus pagal LMSF
motokroso komisijos protokolą 21/03
Siūlymui pritarta: (Už – 5, prieš – 1, susilaikė – 0).
Nutarta: patvirtinti 2021 m. Motokroso čempionato nuostatų ir kalendoriaus pakeitimus pagal
LMSF motokroso komisijos protokolą 21/03.
5. Priėmimas į LMSF narius.
Tikrieji nariai:
5.1. VŠĮ "Vilniaus miesto motosporto klubas"
Apmokėtas nario mokestis ir gautas prašymas.
Siūlyta: priimti VŠĮ "Vilniaus miesto motosporto klubas"VŠĮ „Moto- Roki “ į LMSF narius (su balso
teise).
Siūlymui pritarta (už - 6, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: priimti VŠĮ "Vilniaus miesto motosporto klubas"VŠĮ „Moto- Roki “ į LMSF narius (su balso
teise).
5.2
Telšių motokroso klubas
Siūlyta: nesvarstyti, nes nepraėjo 1 metai nuo priėmimo į neaktyvius LMSF narius.
Siūlymui pritarta (už - 6, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: nesvarstyti, nes nepraėjo 1 metai nuo priėmimo į neaktyvius LMSF narius.
5.3
VŠĮ „Moto-Roki“
Gautas nario mokesčio mokėjimo pavedimas ir prašymas.
Siūlyta: priimti VŠĮ „Moto- Roki “ į LMSF narius (su balso teise).
Siūlymui pritarta (už - 6, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: priimti VŠĮ „Moto- Roki “ į LMSF narius (su balso teise).
Neaktyviuosius
5.4
VŠĮ Naujamesčio trasa

Siūlyta: priimti VŠĮ „Naujamiesčio trasa“ į LMSF neaktyvuosius (be balso teisės) narius.
narys turi pervesti stojamąjį bei nario mokestį, pagal įstatuose 5.2 numatytą terminą t.y.
mėnesį nuo jo priėmimo.
Siūlymui pritarta: (už -6, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: priimti VŠĮ „Naujamiesčio trasa“ į LMSF neaktyvuosius (be balso teisės) narius.
narys turi pervesti stojamąjį bei nario mokestį, pagal įstatuose 5.2 numatytą terminą t.y.
mėnesį nuo jo priėmimo.

LMSF
per 1
LMSF
per 1

5.5
VŠĮ KMF racing club
Gautas laiškas, kad atšaukia prašymą stoti į LMSF narius. Klausimas nesvarstytas.
6. Dėl Enduro antros komandos mokesčio
Gautas laiškas iš LMSF nario „Moto LT“ dėl Enduro Cross country antros komandos mokesčių ir
licencijų kainų. Iš LMSF išaiškinimas šiuo klausimu Enduro komisijos buvo siųstas Užklausėjui
Taryba sprendimo nekeičia.
7. Motobolo varžybų datos mokestis
Siūlyta: 2021 m. netaikyti Motobolo varžybų datos mokesčio.
Siūlymui pritarta: (už - 6, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: 2021 m. netaikyti Motobolo varžybų datos mokesčio.
8.Kiti klausimai
8.1 Akreditacijos taisyklių patikslinimas
Siūlyta: Pakeisti „LMSF AKREDITAVIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS“ 3. Viešosios informacijos rengėjai
ir (ar) skleidėjai, internetinių tinklaraščių kūrėjai ir informacinės visuomenės informavimo
priemonių valdytojai, LMSF nariai (nurodant sporto rūšį) turi teisę teikti savo ar savo atstovų
kandidatūras akreditacijai į LMSF renginius, laikydamiesi šių salygų ir taisyklių, bei pateikę užpildytą
Žiniasklaidos atstovo akreditavimo anketą ir Saugumo taisykles (Priedas Nr.1)
Siūlymui pritarta (už - 6, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Pakeisti „LMSF AKREDITAVIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS“ 3. Viešosios informacijos
rengėjai ir (ar) skleidėjai, internetinių tinklaraščių kūrėjai ir informacinės visuomenės informavimo
priemonių valdytojai, LMSF nariai (nurodant sporto rūšį) turi teisę teikti savo ar savo atstovų
kandidatūras akreditacijai į LMSF renginius, laikydamiesi šių salygų ir taisyklių, bei pateikę užpildytą
Žiniasklaidos atstovo akreditavimo anketą ir Saugumo taisykles (Priedas Nr.1)
8.2 Dėl FIM vaikų stovyklų projekto organizavimo lėšų skirstymo.
Siūlyta: Surinkti iš komisijų planuojamas treniruočių
trenerių/instruktorių sąrašą, stovyklų vietą ir numatomas išlaidas
Siūlymui pritarta (už - 6, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Surinkti iš komisijų planuojamas treniruočių
trenerių/instruktorių sąrašą, stovyklų vietą ir numatomas išlaidas

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

kalendorių, pateikti
ir jas pateikti Tarybai.

siūlomų

kalendorių, pateikti
ir jas pateikti Tarybai

siūlomų

Robertas Benediktavičius
Rima Biliūtė

LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

2021 m. LMSF Planuojamas biudžetas
Faktas (tūkst.
EUR)

I.PAJAMOS
1.1 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

42.90

1.2 Švietimo,mokslo ir sporto paramos fondas

0.00

1.3 LMSF metiniai nario ir stojamieji mokesčiai

13.00

1.4 LMSF sportininkų licencijos:
1.4.1 Motociklų kroso sportininkų licencijos
1.4.2 Enduro sportininkų licencijos
1.4.3 Supermoto sportininkų licencijos
1.4.4 Plento žiedo sportininkų licencijos
1.4.5 Motodrago sportininkų licencijos
1.4.6 Motobolo sportininkų licencijos
1.4.7 Trialo sportininkų licencijos

47.65
20.00
20.28
3.20
3.17
0.00
1.00
0.00
0.00

1.4.8. Vienkartinės sportininkų licencijos
1.5. FIM, FIM Europe komisijos nariams

0.00

1.5. FIM projektas komunikacijos

20.00

1.5. FIM projektas vaikų stovyklos

20.00

1.6. Parama, reklama

10.00

1.7. Teismų planuojamos gauti pajamos

0.00

1.7. Kitos pajamos –Rezervo fondas ( FIM, FIM Europe licencijos, teisėjų
licencijos, seminarai, apdovanojimų vakaro kvietimai, stovykla ir kt).

4.00

Planuojama iš viso :
II. IŠLAIDOS

157.56
Faktas (tūkst.
EUR)

2.1 LMSF organizacinės išlaidos:
2.1.1 LMSF darbuotojų atlyginimas, VMI ir soc.draudimas

32.40

2.1.2 Užmokestis UAB „Finansų logika“

4.20

2.1.3 Biuro komunaliniai mokesčiai

0.40

2.1.4 Ryšių paslaugos

1.00

2.1.5 Kancelerinės prekės ir kitos organizacinės prekės (spausdintuvo
kasečių pildymas, popierius,reklaminiai bukletai, tentai, siuntos, vėliavos ir
2.1.6 Transporto eksplotacija (nuoma, degalai, tech.priežiūra ir kt.)

1.00
5.40

2.1.7 Komandiruotės

2.00

2.1.8 Suvažiavimai ir Tarybos posėdžiai

0.29

2.1.9 Banko mokesčiai

0.16

2.2. FIM ir FIM Europe narystės

2.40

2.3. FIM, FIM Europe komisijos nariams

0.00

2.4. FIM marketingo projektas

20.00

2.5. FIM vaikų stovykla projektas

20.00

2.6. LSFS nario mokestis

0.09

2.7. LMSF viešinimas, marketingo projektas

10.00

2.8. Reprezentacinės lėšos (padėkos, dovanos,apdovanojimai, svečių
priėmimas
kt.) iš LMSF biudžeto motociklų kroso komisijai
2.9. Lėšos irskirtos

16.05

2.10. Lėšos skirtos iš LMSF biudžeto enduro komisijai

16.23

2.11. Lėšos skirtos iš LMSF biudžeto supermoto komisijai

2.56

2.12. Lėšos skirtos iš LMSF biudžeto plento žiedo komisijai

2.54

2.13. Lėšos skirtos Motodrago sporto šakai

0.00

2.14. Lėšos skirtos Motobolo sporto šakai

0.80

2.15. Galutinių apdovanojimų vakaras

5.50

2.16. Kitos išlaidos (teismo išlaidos, mokesčiai ir kt)

2.00
Iš viso:

2

0.41

145.42

