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                LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

ENDURO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 21/01 
 

2021 m. gegužės mėn. 17 d. 

 

 

Posėdžio vieta: konferenciniu būdu (Teems video konferencijų platforma) 

Posėdžio pradžia: 2021-05-17, 20.00 val 

Posėdžio pabaiga: 2021-05-17, 22.00 val 
 

DALYVAUJA: LMSF enduro komisijos nariai: Andrius Leskauskas, Alvydas Petrošius, 

Antanas Lučinskas, Mindaugas Alijošius, Paulius Albertavičius 
Svečias: Prezidentė Giedrė Janušauskė 

 

Dalyvauja 5 komisijos nariai. Kvorumas yra 
 

Posėdžio darbotvarkė: 

 

Procedūriniai klausimai 

• Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai 

• Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas 

1. LMSF Enduro komisijos pirmininko rinkimai  
2. Pareigų komisijoje pasiskirstymas  
3. Pasiūlymai ne komisijos nariams įsitraukti į komisijos darbo procesą 
4. Darbo principų nusistatymas (susitikimų kalendorius ir tt) 
5. LMSF Enduro komisijos 2021 m. biudžeto svarstymas 
6. Lietuvos Baja varžybos 
7. Kiti klausimai. 
 

Procedūriniai klausimai. 

 

Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai 

 

Siūlyta: Susirinkimo pirmininku pasiūlytas Alvydas Petrošius,  sekretorius – Andrius Leskauskas  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Susirinkimo pirmininkas – Alvydas Petrošius, sekretorius – Andrius Leskauskas  
 

Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

 

Siūlyta patvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

1. LMSF Enduro komisijos pirmininko rinkimai  
2. Pareigų komisijoje pasiskirstymas  
3. Pasiūlymai ne komisijos nariams įsitraukti į komisijos darbo procesą 
4. Darbo principų nusistatymas (susitikimų kalendorius ir tt) 
5. LMSF Enduro komisijos 2021 m. biudžeto svarstymas 
6. Lietuvos Baja varžybos 
 

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

 

Nutarta: Patvirtinti posėdžio darbotvarkę 

1. Komisijos pirmininko rinkimai  
2. Pareigų komisijoje pasiskirstymas  
3. Pasiūlymai ne komisijos nariams įsitraukti į komisijos darbo procesą 
4. Darbo principų nusistatymas (susitikimų kalendorius ir tt) 
5. LMSF Enduro komisijos 2021 m. biudžeto svarstymas 
6. Lietuvos Baja varžybos 
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1. LMSF Enduro komisijos pirmininko rinkimai  

 

Siūlyta: Patvirtinti LMSF Enduro komisijos pirmininku Alvydą Petrošių 

Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 1) 

Nutarta: LMSF Enduro komisijos pirmininkas Alvydas Petrošius 

 

2. Pareigų komisijoje pasiskirstymas  

 

Siūlyta: Komisijoje pareigas paskirstyti: 

• Andrius ir Mindaugas  -  Darbas su organizatoriais, pagalba jiems rengiant trasas, 

detalesnės informacijos ruošimas apie renginių pravedimus ir pan. 

• Andrius – tarptautiniai ryšiai su Baltijos šalimis, kaimyninėmis šalimis 

• Antanas ir Alvydas – Aplinkosauga, darbas su valstybinėmis institucijomis, darbas su 

organizatoriais dėl leidimų rengti renginius ir pan. 

• Paulius – Marketingas, viešieji ryšiai, vieši projektai 

• Alvydas – darbas su LMSF taryba, bendrinis įsitraukimas į visus sprendžiamus klausimus  

• Visa komanda pagal galimybes  - darbas su sportininkais, organizatoriais, 

teisėjais,  bendrinis įsitraukimas į visus sprendžiamus klausimus 

Siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Komisijoje pareigas paskirstytos: 

• Andrius ir Mindaugas  -  Darbas su organizatoriais, pagalba jiems rengiant trasas, 

detalesnės informacijos ruošimas apie renginių pravedimus ir pan. 

• Andrius – tarptautiniai ryšiai su Baltijos šalimis, kaimyninėmis šalimis 

• Antanas ir Alvydas – Aplinkosauga, darbas su valstybinėmis institucijomis, darbas su 

organizatoriais dėl leidimų rengti renginius ir pan. 

• Paulius – Marketingas, viešieji ryšiai, vieši projektai 

• Alvydas – darbas su LMSF taryba, bendrinis įsitraukimas į visus sprendžiamus klausimus  

• Visa komanda pagal galimybes  - darbas su sportininkais, organizatoriais, 

teisėjais,  bendrinis įsitraukimas į visus sprendžiamus klausimus 

 

3. Pasiūlymai ne komisijos nariams įsitraukti į komisijos darbo procesą 

     

Siūlyta: Pasiūlyti Žilvinui Kazakevičiui oficialiai įsitraukti i komisijos darbo procesą kaip 

nepriklausomam patarėjui darbui su organizatoriais, be balso teisės.  

Pasiūlyti Indrei Kontrauskienei oficialiai įsitraukti į komisijos darbo procesą kaip nepriklausomam 

nariui darbui su teisėjais, teisėjų komandos formavimui, jų apmokymu bei egzaminavimui 

Siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0) 
Nutarta: Pasiūlyti Žilvinui Kazakevičiui oficialiai įsitraukti i komisijos darbo procesą kaip 

nepriklausomam patarėjui darbui su organizatoriais, be balso teisės.  

Pasiūlyti Indrei Kontrauskienei oficialiai įsitraukti į komisijos darbo procesą kaip nepriklausomam 

nariui darbui su teisėjais, teisėjų komandos formavimui, jų apmokymu bei egzaminavimui. 

 

4. Darbo principų nusistatymas (susitikimų kalendorius) 

 

Siūlyta: Remtis LMSF Komisijų darbo reglamentu ir komisijų susirinkimus daryti ne rečiau kaip 

vieną kartą per ketvirtį. Organizuoti du kartus per metus viešus susirinkimus su varžybų 

organizatoriais, klubo vadovais, sportininkais. Sukurti bendrą enduro komisijos el paštą. Kas dvi 

savaites organizuoti neoficialius komisijos susirinkimus. 

Siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0) 
Nutarta: Remtis LMSF Komisijų darbo reglamentu ir komisijų susirinkimus daryti ne rečiau kaip 

vieną kartą per ketvirtį. Organizuoti du kartus per metus viešus susirinkimus su varžybų 

organizatoriais, klubo vadovais, sportininkais. Sukurti bendrą enduro komisijos el paštą. Kas dvi 

savaites organizuoti neoficialius komisijos susirinkimus. 

 

5. LMSF Enduro komisijos 2021 m. biudžeto svarstymas 

 

Siūlyta: Enduro komisijos 2021 m. biudžeto svarstymas perkeltas į kitą komisijos posėdį 

Siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0) 
Nutarta: Enduro komisijos 2021 m. biudžeto svarstymas perkeltas į kitą komisijos posėdį 

6. Lietuvos Baja varžybos 

Siūlyta: Susipažinus su esama situacija dėl Lietuvos Baja Taurės varžybų Rokiškio r. nutarta 



3 
 

rekomenduoti varžybų etapą daryti neįskaitinį 

Siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0) 
Nutarta: Susipažinus su esama situacija dėl Lietuvos Baja Taurės varžybų Rokiškio r. nutarta 

rekomenduoti varžybų etapą daryti neįskaitinį 

 

 

 

Posėdžio pirminkas                                      
Alvydas Petrošius  
 

 

 

Posėdžio sekretorius 

Andrius Leskauskas  

 

  


