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Lietuvos automobilių sporto federacija 
LASF Tarybos pos÷džio  
Protokolo išrašas Nr. 06 
2009.04.01 
 
 
Dalyvauja: Prezidentas – Gintaras Furmanavičius. 

Viceprezidentai: Sigitas Alesius, Gintautas Šl÷deris. 

Tarybos nariai: Kazimieras Gudžiūnas, Eduardas Jakas, Eugenijus Martin÷nas, Arūnas 

Lekavičius, Gintautas Firantas. 

Taip pat dalyvauja: LASF generalinis sekretorius Ričardas Rupkus, LASF finansinink÷ Karolina 

Auštrait÷. 

Pos÷džio pirmininkas -  Gintaras Furmanavičius 
 
Pos÷džio sekretor÷ - Egl÷ Bukinait÷. 
 
 
1) D÷l 2009-03-05 d. Tarybos pos÷dyje nagrin÷tų klausimų (praneš÷jas R.Rupkus): 

a) d÷l LASF narių gautų pastabų 2009-01-07 d. vykusio suvažiavimo protokolo vedimo; 
b) d÷l tikrųjų narių pri÷mimo į LASF teis÷tumo; 
c) d÷l sutarties su D.Komskiene nutraukimo. 

 
2) D÷l pasirengimo eiliniam suvažiavimui procedūrų vykdymo (praneš÷jas R.Rupkus). 
 
3) D÷l pav÷luotų mokesčių iš narių pri÷mimo, termino atk÷limo ir esamų narių galutinio surašymo 

ir revizavimo (praneš÷ja Karolina Auštrait÷). 
 
4) D÷l papildomų klausimų įtraukimo į eilinio suvažiavimo darbotvarkę ( VšĮ „Egzotikos“ 

autosportas, V.O. Ukmerg÷s ASK, Všį „Xtra Racing“, ASK „Vaišvydava“, „Pach‘s racing“ 
ASK prašymas ir d÷l viceprezidentų perrinkimo) (praneš÷jas R.Rupkus). 
 

5) D÷l E. Torrau prašymo gražinti įnašą, kurį buvo įnešęs skundui nagrin÷ti (praneš÷jas R.Rupkus). 
 
6) D÷l susidariusios pad÷ties Ralio komitete. VšĮ „Egzotikos“ prašymo nagrin÷jimas, d÷l Tarybos 

priimto sprendimo papildyti Ralio komitetą papildomais nariais teis÷tumo (praneš÷jas 
R.Rupkus). 

 
7) Informacija apie Kauno apylink÷s teismo nutartį d÷l laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 

pagal VšĮ „Egzotikos“ autosportas ieškinį  (praneš÷jas R.Rupkus). 
 
8) Informacija apie Juridinių asmenų registro Kauno filialo raštą, d÷l atsiradusių kliūčių registruoti 

duomenų pakeitimus (praneš÷jas R.Rupkus). 
 
9) Informacija apie įvykusius sporto šakų išpl÷stinius susirinkimus (praneš÷jai, sporto šakų 

komitetų pirmininkai). 
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10) D÷l medicininių pažymų E kategorijos vairuotojams (praneš÷jas G. Firantas). 
 
11) D÷l K Girdausko ASK gauto prašymo. 
 
12) D÷l prašymų priimti į LASF asocijuotus narius. 
 
13) D÷l LASF darbuotojų pareigybinių nuostatų tvirtinimo. 
 
14) Supažindinimas su LASF audito išvada. 
 
15) D÷l sportininkų dalinio išlaidų apmok÷jimo 2008 metų NEZ rali – kroso dalyviams. 
 
16) Kiti klausimai: 

a) d÷l kroso komiteto papildymo; 
b) d÷l kroso varžybų Šakiuose datos perk÷limo. 
c) d÷l LASF išduodamų D3 ir tolesnių licencijų įkainių. 

 
LASF prezidentas pasiūl÷ patvirtinti pateiktą LASF tarybos pos÷džio dienotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti pateikt ą LASF tarybos pos÷džio dienotvarkę. 
 
1.D÷l 2009-03-05 d. Tarybos pos÷dyje nagrin÷tų klausimų. 

a) a) d÷l LASF narių gautų pastabų 2009-01-07 d. vykusio suvažiavimo protokolo vedimo; 
R.Rupkus informavo, kad visos gautos pastabos prijungtos prie 2009-01-07 d. vykusio 
suvažiavimo protokolo. 

b) d÷l tikrųjų narių pri÷mimo į LASF teis÷tumo; R.Rupkus informavo, kad Kūno kultūros ir 
sporto įstatyme yra straipsnių, kurie prieštarauja vienas kitam, kurie aiškina kas gali būti 
Federacijos nariais. Siūlyta:  kreiptis į KKSD, prašant išaiškinti kokio juridinio statuso 
įmon÷s gali tapti LASF nariais ir sulaukus atsakymo, klausimą d÷l tikrųjų narių pri÷mimo 
svarstyti LASF taryboje. Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

c) d÷l sutarties su D.Komskiene nutraukimo. R. Rupkus informavo, kad peržiūr÷jo sutartį, 
pasirašytą tarp LASF ir D. Komskien÷s, tačiau sutartyje n÷ra įtraukto punkto d÷l įmok÷to 
avanso gražinimo. Tod÷l, manau, jog sumok÷to avanso D. Komskienei neatgausime, kalb÷jo 
LASF generalinis sekretorius. 

d) LASF finansinink÷ Karolina Auštrait÷ informavo, kad I. Į. R. Lipeikio įmon÷ „Egzotika“ ir 
UAB „Autopaslauga“ sumok÷jo nario mokesčius, nors jie n÷ra nariais. Nutarta: 
atsižvelgiant į tai, jog n÷ra nutarimo, kad įmon÷s I. Į. R. Lipeikio įmon÷ „Egzotika“ ir 
UAB „Autopaslauga“ yra priimtos į tikruosius LASF narius bei į tai, jog nebuvo 
išrašyta sąskaita LASF naryst÷s mokesčiams apmok÷ti, gražinti įmok÷tus  pinigus 
įmon÷ms I. Į. R. Lipeikio įmon÷ „Egzotika“ ir UAB „Autopaslauga“.  

 
2. D÷l pasirengimo eiliniam suvažiavimui procedūrų vykdymo. 
LASF generalinis sekretorius informavo LASF tarybą, kad pasirengimas eilinam LASF narių 
suvažiavimui vyksta aktyviai. 
2009-03-05 dieną buvo priimtas Tarybos nutarimas perkelti eilinio suvažiavimo datą ir prad÷ti 
suvažiavimo sušaukimo procedūrą iš naujo.  
2009-03-09 eilinio LASF narių suvažiavimo data, vieta ir preliminari dienotvark÷ buvo paskelbta 
internetiniame portale www. lasf.lt bei išsiūsta LASF nariams registruotais laiškais. 
2009-03-12 dieną skelbimas apie vyksiantį eilinį LASF narių suvažiavimą bei darbotvark÷s 
projektas paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“. Taip pat, LASF nariai buvo informuoti, kad iki 
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2009-04-01 dienos turi atsiūsti į LASF, siūlomus klausimus į suvažiavimo dienotvarkę, bei 
kandidatų sąrašus į LASF valdymo organus. Taip pat, LASF tarybos sudarytos įstatų ir LASK 
rengimo darbo grup÷s iki 2009-03-15 dienos privalo baigti rengti projektus, kadangi v÷liausiai 
2009-04-17 dieną, LASF nariams turime išsiūsti patvirtintą eilinio LASF narių suvažiavimo 
darbotvarkę, bei LASF įstatų ir LASK projektus. Norime pateikti LASF nariams maksimalų kiekį 
informacijos, idant LASF nariai gal÷tų su visais projektais susipažinti iš anksto ir suvažiavimas 
vyktų balsuojant už klausimus, o ne svarstant ar diskutuojant. 
R. Rupkus pažym÷jo, jog buvo surengtas ne vienas susitikimas su LASF nariais, juose buvo 
diskutuojama LASF įstatų rengimo bei kitomis aktualiomis temomis. 
G. Furmanavičius informavo, kad LASF taryba tur÷s patvirtinti galutinę eilinio LASF narių 
suvažiavimo dienotvarkę, tod÷l siūloma sekantį LASF tarybos pos÷dį surengti 2009-04-15 dieną, 
15 valandą, LASF patalpose. 
Nutarta: sekantį LASF tarybos pos÷dį surengti 2009-04-15 dieną, 15 valandą, LASF 
patalpose. 
 
3. D÷l pav÷luotų mokesčių iš narių pri ÷mimo, termino atk÷limo ir esamų narių galutinio 
surašymo ir revizavimo. 
Nutarta: Leisti Kelm ÷s ASK  iki 2009-04-06 dienos oficialiai kreitpis į LASF, prašant suteikti 
galimybę sumok÷ti LASF naryst÷s mokestį. 
Nutarta: leisti Lietuvos BMW klubui sumok ÷ti LASF naryst÷s mokestį iki 2009-03-31 dienos. 
Tai pat, LASF taryba nutar÷ LASF narių reviziją atlikti 2009-04-15 dienos tarybos pos÷dyje. 
 
4. D÷l papildomų klausimų įtraukimo į eilinio suvažiavimo darbotvarkę ( VšĮ „Egzotikos“ 
autosportas, V.O. Ukmerg÷s ASK, Všį „Xtra Racing“, ASK „Vaišvydava“, „Pach‘s racing“ 
ASK prašymas ir d÷l viceprezidentų perrinkimo). 
LASF generalinis sekretorius informavo LASF tarybą, jog 2009-03-31 ir 2009-04-01 dienomis vis 
dar gaunami LASF narių siūlymai įtraukti papildomus klausimus į suvažiavimo dienotvarkę bei 
kandidatų pasiūlymai į LASF valdymo organus. Tod÷l, R. Rupkus pasiūl÷ šį klausimą apsvarstyti 
sekančiame tarybos pos÷dyje, kai visi prašymai bus suregistruoti ir peržiūr÷ti. 
Nutarta: šį klausimą apsvarstyti sekančiame tarybos pos÷dyje, kai visi prašymai bus 
suregistruoti ir peržiūr÷ti. 
 
5. D÷l E. Torrau prašymo gražinti įnašą, kur į buvo įnešęs skundui nagrin÷ti. 
Nutarta: informuoti E. Torrau, jog jo sumok ÷tas apeliacinis mokestis bus sumok÷tas tuomet, 
kai bus atsiimtas pateiktas skundas, kurį pateikti gal÷s tuomet, kai bus suformuotas LASF 
apeliacinis teismas. 
 
6. D÷l susidariusios pad÷ties Ralio komitete. VšĮ „Egzotikos“ prašymo nagrin÷jimas, d÷l 
Tarybos priimto sprendimo papildyti Ralio komitetą papildomais nariais teis÷tumo. 
Iš susidariusios situacijos išeitį pasiūl÷ Ralio komiteto pirmininkas G.Firantas siūlydamas iš dabar 
esančios Ralio komiteto pašalinti komiteto narius G.Kaminską ir J.Balčiūną ir patvirtinti sekančią 
LASF ralio komiteto sud÷tį papildant ją naujais nariais S.Girdausku ir R.Lipeikiu: 
P. Insoda, G. Maškauskas, A. Pak÷nas, A. Albrechtas, M. Torrau, B. Vanagas, A. Remiševskis, R. 
Abelkis, S. Girdauskas, R. Lipeikis. 
Tarybos nariai pasisak÷, kad n÷ra jokių prašymų raštu iš G.Kaminsko ir J.Balčiūno, kad jie būtų 
išreiškę savo valią apie ketinimus atsistatydinti iš Ralio komiteto narių, o kitokių teisinių įgaliojimų 
tiek Taryba, tiek Komitetas juos pašalinti neturi, tod÷l siūlo tik papildyti Komitetą naujais dviem 
nariais S.Girdausku ir R.Lipeikiu ir patvirtinti šio Komiteto sąrašą. 
Balsuota: Už G.Firanto pasiūlymą Už – 2 
Susilaik÷ – 1 
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Prieš – 5 
Nutarta: nepatvirtinti sekan čios sud÷ties LASF ralio komiteto: 
P. Insoda, G. Maškauskas, A. Pak÷nas, A. Albrechtas, M. Torrau, B. Vanagas, A. 
Remiševskis, R. Abelkis, S. Girdauskas, R. Lipeikis. 
Siūlyta:  patvirtinti sekančios sud÷ties LASF ralio komiteto sud÷tį: 
P. Insoda, G. Maškauskas, A. Pak÷nas, A. Albrechtas, M. Torrau, B. Vanagas, A. Remiševskis, R. 
Abelkis, J. Balčiūnas, G. Kaminskas, S. Girdauskas, R. Lipeikis. 
Balsuota: Už – 5 
Susilaik÷ – 3 
Nutarta: patvirtinti sekan čios sud÷ties LASF ralio komiteto sud÷tį: 
P. Insoda, G. Maškauskas, A. Pak÷nas, A. Albrechtas, M. Torrau, B. Vanagas, A. 
Remiševskis, R. Abelkis, J. Balčiūnas, G. Kaminskas, S. Girdauskas, R. Lipeikis. 
 
7. Informacija apie Kauno apylink÷s teismo nutartį d÷l laikin ųjų apsaugos priemonių 
taikymo, pagal VšĮ „Egzotikos“ autosportas ieškinį . 
R. Rupkus informavo tarybos narius, jog 2009-03-13 dieną Kauno apylink÷s teismas užd÷jo 
laikinąsias apsaugos priemones ir sustabd÷ LASF tarybos 2009-02-04 ir 2009-02-19 dienos 
nutarimus, susijusius su 2009-03-21 dieną eilinio LASF narių suvažiavimo sušaukimu. 
R. Rupkus pabr÷ž÷, kad šis teismo nutarimas buvo priimtas po 2009-03-05 dienos tarybos nutarimo 
nutraukti 2009-03-21 dienos eilinio LASF narių suvažiavimo šaukimo procedūrą. Tod÷l, anot R. 
Rupkaus, šis nutarimas įtakos LASF veiklai neturi. Ieškinyje minimi bei į teismą atsiliepimus 
prašomi parašyti ir tretieji asmenys – tai yra LASF nariai. Daugelis narių nenor÷dami samdyti 
teisininkų, rašys įgaliojimus LASF generaliniam sekretoriui parašyti atsiliepimą Kauno apylink÷s 
teismui. 
 
8. Informacija apie Juridini ų asmenų registro Kauno filialo raštą, d÷l atsiradusių kliūčių 
registruoti duomenų pakeitimus. 
R. Rupkus informavo LASF tarybą, kad iš valstybin÷s įmon÷s Registrų centro Kauno filialo 2009-
03-27 dieną gavome atsakymą, jog LASF valdžios organai registrų centre registruojami nebus. 
Pasak R. Rupkaus, šiame nutarime yra net 3 ginčytini dalykai. 
S. Alesius primin÷, jog neeilinio LASF narių suvažiavimo metu, jis išk÷l÷ klausimą ar suvažiavimo 
sušaukimo procedūra buvo įvykdyta nepažeidžiant terminų. Ir man, neeiliniame LASF narių 
suvažiavime dalyvavusi teisinink÷ R. Burbulien÷ patvirtino, jog neeilinio suvažiavimo sušaukimo 
procedūros terminai pažeisti nebuvo. 
R. Rupkus papild÷, kad valstybinei įmonei Registrų centrui Kauno filialui buvo parašytas 
atsiliepimas, kuriame aiškiai išd÷stoma, jog LASF prezidento rinkimai ir pats suvažiavimas buvo 
pravesti teis÷tai, nepažeidžiant LASF įstatuose numatytų terminų. Į šį atsiliepimą gavome atsakymą, 
jog vistiek LASF dokumentai registruojami nebus ir, kad šį sprendimą galime skųsti LR. Teismui. 
Tuomet, paraš÷me dar vieną raštą , kreipdamiesi į valstyb÷s įmon÷s Registrų centro Kauno skyriaus 
vadovą. 
G. Furmanavičius informavo LASF tarybą, jog 2009-04-06 dieną, yra paskirtas LASF prezidento ir 
valstyb÷s įmon÷s Registrų centras Kauno skyriaus vadovo susitikimas, kuriame bus aptariamas 
LASF vadovyb÷s registracijos klausimas. 
 
9. Informacija apie įvykusius sporto šakų išpl÷stinius susirinkimus. 
G. Firantas papasakojo, kad Kitų sporto šakų išpl÷stinis susirinkimas vyko 2009 metų vasario 
m÷nesį. Šiose automobilių sporto šakose problemų nekyla, A. Tiknius yra išreiškęs norą įkurti 
atskirą Drag komitetą. Tačiau, šis klausimas bus aptariamas po eilinio LASF narių suvažiavimo, 
kuris vyks 2009-05-16 dieną. Ralio komiteto išpl÷stinis pos÷dis vyko 2009 metų kovo m÷nesį. Jo 
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metu buvo aptariami klausimai d÷l LASF įstatų koregavimo, siūlomi kandidatai į LASF valdymo 
organus. 
R. Rupkus papild÷, kad per ateinančias 2 savaites reik÷s apskambinti visus pasiūlytus kandidatus į 
LASF ovaldymo organus ir paprašyti, kad jie atsiūstų raštiškus sutikimus kandidatuoti. 
Neatsiuntusieji bus laikomi nesutinkančiais kandidatuoti į LASF valdymo organus. 
G. Šl÷deris papasakojo, kad 2009-03-31 dieną įvyko išpl÷stinis teis÷jų komiteto pos÷dis. Jo metu 
buvo aptarti LASF įstatų koregavimo klausimai, pasiūlyti kandidatai LASF „Garb÷s vardo“ 
apdovanojimo suteikimui: E. Jakas, G. Šl÷deris, S. Alesius. D. Juozelskis išk÷l÷ klausimą d÷l VšĮ. 
„Egzotikos“ autosportas tolesn÷s naryst÷s LASF ir papraš÷ šį klausimą įtraukti į LASF suvažiavimo 
dienotvarkę. Pasak G. Šl÷derio, susirinkimas vyko konstruktyviai, priešpriešų nekilo. 
E. Jakas informavo, jog žiedo komiteto išpl÷stinis pos÷dis vyko sklandžiai, buvo aptarti LASF 
įstatų koregavimo klausimai. 
E. Martin÷nas informavo, kad senjorų išpl÷stinyje pos÷dyje buvo aptartas klausimas d÷l kandidatų į 
LASF senjorų komitetą. Senjorų komitetas nutar÷ siūlyti kandidatais į LASF senjorų komitetą visus 
dabartinius senjorų komiteto narius. Taip pat, siūlyti kandidatai į LASF „garb÷s vardo“ 
apdovanojimą:  E. Jakas, Romas Austinskas, Andrius Čygas, Stasys Vasiliauskas, Kazimieras 
Gudžiūnas, J. Marculanas. 
A. Lekavičius informavo, kad 4x4 komiteto išpl÷stinis pos÷dis vyko telefonu, pokalbių metu, buvo 
nutarta, kad kiekvienas narys pasiūlymus į LASF valdymo organus ir į eilinio suvažiavimo 
dienotvarkę siųs atskirai. 
G. Šl÷deris papild÷, kad buvo purvinių džipų ataskaitiniame suvažiavime, kurio metu buvo išrinktas 
naujas jų organizacijos prazidentas. Juo tapo A. Sutkus. Taip pat, sutar÷me, kad jų varžybose 
norintys dirbti teis÷jai, dalyvaus 2009-04-11 dieną rengiamame teis÷jų seminare, ir po jo gal÷s 
išsipirkti LASF teis÷jų licencijas. 
K. Gudžiūnas informavo, kad kroso susirinkimų vyko net 3. Daugiausia šių susirinkimų metu 
diskutuota d÷l LASF įstatų koregavimo. Taip pat, buvo siūlomi kandidatai į LASF valdymo 
organus. Krosistai išreišk÷ norą, kad kroso ir rali – kroso varžybose būtų skiriamas tik 1 SKK ir, 
kad sporto komisaro atlyginimą sumok÷tų ne varžybų organizatorius.  Taip pat,  kalb÷jom÷s apie 
tai, jog reik÷tų suroganizuoti susitikimą su latviais ir bandyti organizuoti Baltijos šalių čempionatą. 
 
16. a) d÷l kroso komiteto papildymo. 
K. Gudžiūnas pasiūl÷ LASF kroso komitetą papildyti sekančiais nariais: M. Šimkus, A. Glikas, D. 
Padgurskis. 
Nutarta: patvirtinti sekan čią LASF kroso komiteto sud÷tį:  
K. Gudžiūnas, 
A. Galinis,  
V. Gertmonas, 
M. Šimkus, 
A. Glikas, 
D. Padgurskis. 
 
16. b) d÷l kroso varžybų Šakiuose datos perk÷limo. 
K. Gudžiūnas pasiūl÷, kad atsižvelgiant  į LASF nario Šakių TSK prašymą, perkelti kroso varžybų 
II etapo datą, kuri sutampa su eilinio LASF narių suvažiavimo data, iš 2009-05-15-16 dienos į 
2009-06-06-07 dienas. 
Nutarta: atsižvelgiant į LASF nario Šakių TSK prašymą, perkelti kroso varžybų II etapo 
datą, kuri sutampa su eilinio LASF narių suvažiavimo data, iš 2009-05-15-16 dienos į 2009-06-
06-07 dienas. 
 
10. D÷l medicininių pažymų E kategorijos vairuotojams. 
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G. Firantas informavo LASF tarybą, jog šiuo metu, išduodant m÷g÷jiškas, E kategorijos licencijas, 
reikalaujama vairuotojui pateikti 068/a formos medicininę pažymą, kurią išduoda Lietuvos sporto 
dispanceriai. G. Firantas pasiūl÷, kad atsižvelgiant į sud÷tingą reikalaujamų medicininių pažymų 
išdavimo tvarką, išduodant vienkartines bei m÷g÷jiškas E kategorijos LASF licencijas būtų 
reikalaujama pateikti galiojančias 083-1/a vairuotojo medicinines pažymas. 
Nutarta: atsižvelgiant į sud÷tingą reikalaujamų medicininių pažymų išdavimo tvarką, 
išduodant vienkartines bei m÷g÷jiškas E kategorijos LASF licencijas būtų reikalaujama 
pateikti galiojančias 083-1/a vairuotojo medicinines pažymas. 
 
11. D÷l K Girdausko ASK gauto prašymo. 
R. Rupkus informavo, kad  K. Girdausko ASK pateik÷ LASF tarybai prašymą, prašydami išaiškinti 
susiklosčiusią situaciją LASF ralio komitete ir atsakyti ar dabartiniai LASF ralio komiteto nariai yra 
legalūs? 
Šis klausimas yra apsvarstytas 6 klausime bendrai d÷l susidariusios pad÷ties Ralio komitete ir jis 
bus pateiktas K. Girdausko ASK kaip atsakymas, kalb÷jo LASF generalinis sekretorius. 
 
12. D÷l prašymų priimti į LASF asocijuotus narius. 
Siūlyta:   į LASF asocijuotus narius priimti klubus: Auto – baik klubą „Afganas ir Ko“, Utenos TSK 
„Ingira“, Asociaciją „Žaibo rato“ klubas, VšĮ. „222“, Sporto klubą „RKV“, Automobilių klubą 
„VW Scirocco“, VšĮ. „Dvmotosport“, ASK „Feniksas“, VšĮ. ASK „Žaibelis“. 
Nutarta: į LASF asocijuotus narius priimti klubus: Auto – baik klubą „Afganas ir Ko“, 
Utenos TSK „Ingira“, Asociacij ą „Žaibo rato“ klubas, Vš Į. „222“, Sporto klubą „RKV“, 
Automobili ų klubą „VW Scirocco“, VšĮ. „Dvmotosport“, ASK „Feniksas“, Vš Į. ASK 
„Žaibelis“. 
Nutarta: UAB, AB juridin į statusą turin čių įmonių prašymus priimti į LASF asocijuotus 
narius apsvarstyti gavus atsakymą iš KKSD. 
 
13. D÷l LASF darbuotojų pareigybinių nuostatų tvirtinimo. 
Nutarta: patvirtinti LASF kasininko ir LASF finansi nink÷s pareigybinius nuostatus. 
 
14. Supažindinimas su LASF audito išvada. 
K. Auštrait÷ supažindino LASF tarybą su LASF audito išvada už 2008 metus. Audito išvadoje 
teigiama, jog LASF vedama finansin÷ atskaitomyb÷ atitinka visus LR įstatymus ir nutarimus. 
 
15. D÷l sportinink ų dalinio išlaidų apmok÷jimo 2008 metų NEZ rali – kroso dalyviams. 
LASF prezidentas G. Furmanavičius pasiūl÷, įpareigoti sekančiam LASF tarybos pos÷džiui LASF 
finansininkę K. Auštraitę parengti projektą, kiek LASF gali skirti l÷šų NEZ rali – kroso dalyvių 
dalin÷ms kelion÷s išlaidoms kompensuoti, vykdydama kitų žmonių įsipareigojimus ir atsižvelgiant į 
įtemptą 2009 metų LASF biudžetą. 
Nutarta: įpareigoti sekančiam LASF tarybos pos÷džiui LASF finansinink ę K. Auštrait ę 
parengti projektą, kiek LASF gali skirti l ÷šų NEZ rali – kroso dalyvių dalin÷ms kelion÷s 
išlaidoms kompensuoti, vykdydama kitų žmonių įsipareigojimus ir atsižvelgiant į įtemptą 
2009 metų LASF biudžetą. 
 
16. c) d÷l LASF išduodamų D3 ir tolesnių licencijų įkainių. 
K. Auštrait÷ informavo, kad metų eigoje atsiranda sportininkų, norinčių įsigyti daugiau nei 2 
nacionalin÷s D kategorijos licencijų. Sulauk÷me prašymo, kad trečios ir tolesnių D kategorijos 
nacionalinių licencijų kainas sumažintume iki 75 litų tikriesiems LASF nariams ir iki 90 litų 
asocijuotiems LASF nariams. 
Nutarta: LASF taryba bendru sutarimu nutar ÷ nekeisti D2 ir tolesnių licencijų įkainių. 
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Pos÷džio pirmininkas    Gintaras Furmanavičius 
 
Pos÷džio sekretor÷    Egl÷ Bukinait ÷ 


