
Lietuvos motociklų sporto federacija  
 
LMSF motociklų komisijos posėdžio protokolas 
Protokolo  Nr. 2013/01 
2013.07.22 
 
Posėdžio vieta : VIA Baltica viešbutis, Kaunas 
Posėdžio pradžia : 15.00 val. 
 
Dalyvauja: LMSF enduro komisijos nariai - Paulius Albertavičius, Danielius Žoštautas, Mindaugas 
Šimkevičius 
 
Pasiūlytas posėdžio pirmininkas bei sekretorius Paulius Albetavičius 
 Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už-vienbalsiai) 
Posėdžio pirmininkas, sekretorius: Paulius Albertavičius 
 

1. Posėdžio dienotvarkė 
Pirmininkas pristatė posėdžio dienotvarkę: 
 

1. Naujo enduro komisijos pirmininko rinkimai 2013 metams 
2. Lietuvos enduro čempionato etapo Latvijoje apdovanojimų apmokėjimas. 
3. Su apdovanojimais susijusių išlaidų padengimas iš enduro komisijos biudžeto 2014 metais 
4. Baltijos bei Lietuvos Cross Country etapo Biržuose įvertinimas 
5. Vienintelių enduro varžybų Lietuvoje dalinis teisėjavimo išlaidų padengimas 
6. Papildomas Lietuvos cross country etapo organizavimas vietoj neįvykusio Lapėse 
7. Enduro bei cross country varžybų organizatorių skatinimo programa 2014 metams 
8. Biudžeto kryptys 2013 metams 
9. Sekantis enduro komisijos posėdis 

 

Siūlyta: patvirtinti dienotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už-vienbalsiai) 
Nutarta: patvirtinti dienotvarkę. 

 
2. Dienotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

 
Klausimas:  Naujo enduro komisijos pirmininko rinkimai 2013 metams 

1.  

Balsuota: bendru sutarimu pritarta (už –vienbalsiai). 
Nutarta: 2013 metams enduro komisijai palikti vadovauti Paulių Albertavičių  
 

2. Klausimas:  Lietuvos enduro čempionato etapo Latvijoje apdovanojimų apmokėjimas Balsuota: 
bendru sutarimu pritarta (už –vienbalsiai). 
Nutarta: Išstatytą iš Latvijos pusės sąskaitą už taures sumai 214 eurų apmokėti, prieš tai dar kartą 
suderinus (patikslinus) su Janiu Bauniu dėl sumos dydžio, nes pastaroji yra per didelė įvertinus 
susitarimą dalintis sąmatą (Lietuvos įskaitos) per pusę. 



 

3. Klausimas:  Su apdovanojimais susijusių išlaidų padengimas iš enduro komisijos biudžeto 2014 
metais 

             Balsuota: bendru sutarimu pritarta (už –vienbalsiai).            
             Nutarta: prijungti šią temą prie organizatorių skatinimo programos 
 

4. Klausimas:  Baltijos bei Lietuvos Cross Country etapo Biržuose įvertinimas 
Balsuota: bendru sutarimu pritarta (už –vienbalsiai).            
Nutarta: už akivaizdų tobulėjimą (įvertinus praėjusių metų etapą), dalyvių gausą, už aukštą varžybų 
organizatorių įvertinimą skirti klubui MK “Vytis” 1000 Lt. premiją. 
 

5. Klausimas:  Vienintelių enduro varžybų Lietuvoje dalinis teisėjavimo išlaidų padengimas 
Balsuota: bendru sutarimu pritarta (už –vienbalsiai).            
Nutarta: dėl sudėtingos varžybų organizacijos bei palaikant vienintelių enduro varžybų teisėjavimo 
kokybę skirti 2000 Lt. sumą tų pačių teisėjų iš Latvijos dalinių išlaidų padengimui. 
 

6. Klausimas:  Papildomas Lietuvos cross country etapo organizavimas vietoj neįvykusio Lapėse 
Balsuota: bendru sutarimu pritarta (už –vienbalsiai).            
Nutarta: Išsiųsti visiems LMSF nariams bei buvusiems cross country organizatoriams pranešimą 
siūlant 2000 Lt atlygį už papildomo etapo kokybišką suorganizavimą šiais metais. Rekomenduotina 
data rugsėjo 22 diena, pirmumo teisė naujų, bet tuo pačiu atitinkančių cross country čempionato 
nuostatams, trasų pasiūlymams.  
 

7. Klausimas:  Enduro bei cross country varžybų organizatorių skatinimo programa 2014 metams 
Balsuota: bendru sutarimu pritarta (už –vienbalsiai).            
Nutarta: paruošti skatinimo programą iki sekančio enduro komisijos posėdžio. Atsakingas 
Mindaugas Šimkevičius  
 

8. Klausimas:  Biudžeto kryptys 2013 metams 
Balsuota: bendru sutarimu pritarta (už –vienbalsiai).            
Nutarta: Sekančios 2013 metų biudžeto kryptys: Baltijos šalių apdovanojimai Latvijoje, Lietuvos 
čempionato iškilmingi metiniai apdovanojimai, Lietuvos enduro čempionato užsienyje 
apdovanojimai, dalinis vienintelių Lietuvos čempionato enduro varžybų Lietuvoje teisėjavimo 
sąmatos padengimas, honoraras papildomam cross country Lietuvos čempionato etapo 
suorganizavimui vietoj neįvykusių Lapėse, organizatorių įvertinimas už kokybiškų cross country 
varžybų suorganizavimą. 

 
9. Klausimas:  Sekantis enduro komisijos posėdis 

Balsuota: bendru sutarimu pritarta (už –vienbalsiai).            
Nutarta: per paskutinį Lietuvos cross country čempionato etapą rugsėjo 28 dieną Rokiškyje. 

 

Enduro komisijos nariai: 
Komisijos pirmininkas : Paulius Albertavičius 
Nariai: Danielius Žoštautas 

Mindaugas Šimkevičius 


