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                LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

MOTOCIKLŲ KROSO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 18/04 
 

2018 m. birželio mėn. 26 d. 

Kaunas 

 

 

Posėdžio vieta: posėdis vyko konferenciniu būdu   
Posėdžio pradžia:  2018-06-26 08:00  
Posėdžio pabaiga:  2018-06-26 20:00  
 

 

DALYVAUJA: LMSF motociklų kroso komisijos nariai: Karolis Sakalauskas, Saulius 

Stankus, Almantas Stepukas, Nerijus Sipavičius ir Marius Stasiškis.  
 

 

Posėdžio darbotvarkė: 

1. Mariaus Adomaičio dalyvavimas 2018 m. Europos Čempionato finaliniame etape  

2. Austėjos Tamuliūnaitės dalyvavimas 2018 m. Europos Čempionato etape   

3. Motokroso stovykla „Vaikų vasara“ ir finansinės sąlygos  

 

 

1.  Mariaus Adomaičio dalyvavimas 2018 m. Europos Čempionato finaliniame etape 
Siūlyta: Iš Motokroso komisijos biudžeto sumokėti startinį dalyvavimo Europos finaliniame 

Čempionate mokestį 300 eur bei išmokėti maistpinigius už 3 paras Čekijos Respublikoje 

sportininkui Mariui Adomaičiui bei Egidijui Adomaičiui, pervedant pinigus į tėvo Egidijaus 

Adomaičio sąskaitą. Taip pat padengti metinės FIM licencijos mokestį. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Iš Motokroso komisijos biudžeto sumokėti startinį dalyvavimo Europos finaliniame 

Čempionate mokestį 300 eur bei išmokėti maistpinigius už 3 paras Čekijos Respublikoje 

sportininkui Mariui Adomaičiui bei Egidijui Adomaičiui, pervedant pinigus į tėvo Egidijaus 

Adomaičio sąskaitą. Taip pat padengti metinės FIM licencijos mokestį. 
 

2. Austėjos Tamuliūnaitės dalyvavimas 2018 m. Europos Čempionato etape   
Siūlyta: Iš Motokroso komisijos biudžeto nupirkti Austėjai Tamuliūnaitei vienkartinę FIM Europe 

licenciją, dalyvavimui 2018 m. Europos Čempionato etape Stelpėje (Latvijoje) 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Iš Motokroso komisijos biudžeto nupirkti Austėjai Tamuliūnaitei vienkartinę FIM Europe 

licenciją, dalyvavimui 2018 m. Europos Čempionato etape Stelpėje (Latvijoje) 

 

3. Motokroso stovykla „Vaikų vasara 2018“ ir finansinės sąlygos  

Siūlyta: Vaikų motokroso stovyklą „Vaikų vasara 2018“ organizuoti 2018-07-13/15 Panevėžyje. 

Stovyklos treneriais skirti Vytautą Bučą ir Raimondą Machrov. Stovyklos vadovu siūloma skirti 

Vytautą Bučą. Siūloma stovyklos kaina sportininkui ir vienam lydinčiui asmeniui,  turinčiam LMSF 

metinę licenciją – 50 eur. Neturinčiam LMSF licencijos – 100 eur. Į kainą įskaičiuota: trenerio 

paslaugos, maitinimas, apgyvendinimo paslaugos, trasos paruošimas. Siūloma stovyklos 

organizavimo išlaidas padengti iš surinktų mokesčių už stovyklą bei iš Motokroso komisijos 

biudžeto. Numatomos išlaidos: Panevėžio motociklų sporto klubui „Sema“ už trasos parengimą, 

WC nuoma, maitinimas, apgyvendinimo paslaugos, „pagalvės“ mokestis, trenerių maistpinigiai 

pagal LRV nustatytas normas. Papildomam žmogui apgyvendinimo paslaugos kaina žmogui - 7 

eur/parą + „pagalvės“ mokestis 1 eur., maitinimo paslaugos žmogui – 10 eur/parą. 

Pageidaujantiems nesinaudoti apgyvendinimo ar maitinimo paslaugomis išskaičiuoti iš nustatytos 

stovyklos mokesčio sumos nustatytas apgyvendinimo ir maitinimo kainas. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Vaikų motokroso stovyklą „Vaikų vasara 2018“ organizuoti 2018-07-13/15 Panevėžyje. 
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Stovyklos treneriais skirti Vytautą Bučą ir Raimondą Machrov. Stovyklos vadovu siūloma skirti 

Vytautą Bučą. Siūloma stovyklos kaina sportininkui ir vienam lydinčiui asmeniui,  turinčiam LMSF 

metinę licenciją – 50 eur. Neturinčiam LMSF licencijos – 100 eur. Į kainą įskaičiuota: trenerio 

paslaugos, maitinimas, apgyvendinimo paslaugos, trasos paruošimas. Siūloma stovyklos 

organizavimo išlaidas padengti iš surinktų mokesčių už stovyklą bei iš Motokroso komisijos 

biudžeto. Numatomos išlaidos: Panevėžio motociklų sporto klubui „Sema“ už trasos parengimą, 

WC nuoma, maitinimas, apgyvendinimo paslaugos, „pagalvės“ mokestis, trenerių maistpinigiai 

pagal LRV nustatytas normas. Papildomam žmogui apgyvendinimo paslaugos kaina žmogui - 7 

eur/parą + „pagalvės“ mokestis 1 eur., maitinimo paslaugos žmogui – 10 eur/parą. 

Pageidaujantiems nesinaudoti apgyvendinimo ar maitinimo paslaugomis išskaičiuoti iš nustatytos 

stovyklos mokesčio sumos nustatytas apgyvendinimo ir maitinimo kainas. 

 

 

LMSF motociklų kroso komisijos pirminkas                                      
Karolis Sakalauskas  
 

                           
 


