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SVO komiteto pos÷dis prad÷tas 2012.05.14 d. .17:00 val. Pašil÷s 122A, Kaune, baigtas 19:00 val. 
 
Dalyvavo:  
Komiteto pirmininkas: Romualdas Mažuolis 
Komiteto nariai: Algirdas Bilevičius, Remigijus Bilevičius, Remigijus Antanavičius, Karolis Augustauskas. 
Nedalyvavo: Edvinas Vašteris, Gediminas Grigaitis. 
 
Pos÷džio pirmininkas – Romualdas Mažuolis 
Pos÷džio sekretorius – Remigijus Bilevičius 
 
I. Darbotvark ÷s pristatymas ir tvirtinimas. 
 
Pirmininkas pristat÷ SVO komiteto darbotvarkę: 

1. Naujų komiteto narių prisistatymas; 
2. Žiedo komiteto gauto pasiūlo svarstymas; 
3. D÷l ligoninių sąrašo patalpinimo LASF’o tinklalapyje; 
4. LASF  SVO seminaro vykusio 2012.01.20 dalyvių pareigybių kuriose jie gali dirbti aptarimas bei 

tvirtinimas. 
 
Siūlyta: patvirtinti SVO komiteto pos÷džio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
 
Nutarta: patvirtinti SVO komiteto pos ÷džio darbotvarkę: 

1. Naujų komiteto narių prisistatymas; 
2. Žiedo komiteto gauto pasiūlo svarstymas; 
3. D÷l ligoninių sąrašo patalpinimo LASF’o tinklalapyje; 
4. LASF  SVO seminaro vykusio 2012.01.20 dalyvių pareigybių kuriose jie gali dirbti aptarimas 
bei tvirtinimas. 

 
II. Darbotvark ÷s klausimų nagrin÷jimas. 
1. Naujų komiteto narių prisistatymas.  
Komiteto pirmininkas papraš÷ prisistatyti “Drift’o” komiteto atstovą Karolį Augustauską bei teis÷jų klubo “Star-
tas” narį Remigijų Antanavičių. 
Karolis Augustauskas papasakojo apie gan÷tinai jauną sporto šaką “Drift’ ą”. Jau penki metai, kai dalyvauja šios 
sporto šakos vystyme, papasakojo apie automobilių technines charakteristikas, apie važiavimo subtilybes, trasų 
specifiką, teis÷javimą ir t.t. 
Remigijus Antanavičius papasakojo, kad teis÷jauja jau 12 metų įvairiose pareigyb÷se, labai domisi saugumo 
užtikrinimo reikalavimais, tiek žiūrovams, tiek dalyviams.  
Komiteto nariai  
 
2. Žiedo komiteto gauto pasiūlo svarstymas. 
Pirmininkas perskait÷ elektroniniu paštu gautą laišką iš LASF žiedo komiteto pirmininko Dariaus Grinbergo d÷l 
priešgaistrin÷s apsaugos užtikrinimo žiedin÷se lenktyn÷se.  



Komiteto nariai susipažino su SVO reglamento priedu Nr. 5 “Priešgaisrin÷ tarnyba” II punkto –priešgaisrin÷s 
pagalbos organizavimas žiedin÷se trasose, 2.2 punktu ir A. Bilevičiui pasiūlius, vietoje “antrin÷ pagalba”, per 
kiek laiko įmanoma per mažesnį laiko tarpą nuo įvykio pradžios, į avarijos vietą turi atvykti  mobilį transporto 
priemon÷ su įranga, skirta visiškam ugnies užgesinimui į “specializuota transporto pirmin÷ PGT” (priešgaisrin÷ 
gelb÷jimo tarnyba). 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta: patvirtinti pasi ūlytą SVO reglamento priedo Nr. 5 “Priešgaisrin÷ tarnyba” II punkto –
priešgaisrin÷s pagalbos organizavimas žiedin÷se trasose, 2.2 punkto naują redakciją: per kiek įmanoma 
mažesnį laiko tarpą nuo įvykio pradžios, į avarijos vietą turi atvykti  mobili transporto priemon ÷ su įran-
ga, skirta visiškam ugnies užgesinimui į specializuota transporto pirmin÷ PGT (priešgaisrin÷ gelb÷jimo 
tarnyba). 
 
3. D÷l ligoninių sąrašo patalpinimo LASF’o tinklalapyje. 
Pirmininkas pateik÷ Lietuvoje esančių ligoninių, kurios teikia stacionarin÷s chirurgijos ir reanimacijos paslaugas, 
sąrašą, kurį komitetui atsiunt÷ LASF vyr. gydytojas V. Eig÷lis.  Pasiūlyta šį sąrašą papildyti prie SVO reglamen-
to priedo Nr. 4 „Medicinin÷ tarnyba“.  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta. SVO reglamento priedą Nr. 4 „Medicinin ÷ tarnyba“ papildyti Lietuvoje esančių ligoninių, kurios 
teikia stacionarin÷s chirurgijos ir reanimacijos paslaugas, sąrašu.  
 
4. LASF  SVO seminaro vykusio 2012.01.20 dalyvių pareigybių kuriose jie gali dirbti aptarimas bei tvirti-
nimas. 
D÷l seminaro dalyvių pareigybių tvirtinimo kilo daug diskusijų, nes seminare dalyvavusių asmenų kompetencija 
skirtinga: vieni ralio, kiti kroso, dar kiti žiedinių lenktynių ( mini žiedas, GSKL, slalomas) ir t.t.. Apibendrinus 
visų pasisakymus, pasiūlyta parengti seminaro dalyvių sąrašą pagal spec. klasifikaciją ir nurodyti kurioje sporto 
šakoje minimas seminaro dalyvis gali atlikti tam tikras pareigas. Pasiūlyta klasifikaciją žym÷ti žvaigždučių pa-
galba „*“. Kaip pavyzdys: aukščiausia klasifikacija „****“ keturios žvaigždut÷s, žemesn÷ „***“ trys, dar že-
mesn÷ „**“ dvi žvaigždut÷s ir t.t.  
Pasiūlyta iki sekančio komiteto pos÷džio paruošti 2012.01.20 d. seminaro dalyvių lentelę su siūlomom klasifika-
cijom, kurį  iki sekančio komiteto pos÷džio suderinti su klubų vadovais ir sekančiame pos÷dyje patvirtinti.  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
 
Viso protokolo lapų: 2 
 
 
 
Pos÷džio pirmininkas                Romualdas Mažuolis 
 
 
 
Pos÷džio sekretorius      Remigijus Bilevičius 


