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Išrašas 
Lietuvos automobilių sporto federacija 

 
LASF Tarybos posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. 2012-08 
2012.05. 22 

 
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.05.22 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto 

federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 17.30 val. 
Dalyvavo:  
LASF Prezidentas -  Gintaras Jonas Furmanavičius; 
Komitetų pirmininkai - Algirdas Gricius, Eduardas Jakas, Aloyzas Jurdonas, Darius 

Grinbergas, Antanas Kyguolis, Romualdas Mažuolis, Šarūnas Liesis. 
Nedalyvavo:  
LASF Viceprezidentas - Rolandas Dovidaitis; 
 Komitetų pirmininkai: Ramūnas Šaučikovas, Gediminas Grigaitis, Vidmantas Dailidė. 
Taip pat dalyvavo: LASF Teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė Rasa 

Jakienė, LASF Garbės prezidentas Sigitas Alesius. 
Posėdžio pirmininkas  – Gintaras Jonas Furmanavičius. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
 
I. Dėl posėdžio vedimo tvarkos. 
Pirmininkas informavo, kad posėdžio metu bus atliekamas garso skaitmeninis įrašas. 
 
II. Darbotvark ės pristatymas ir tvirtinimas.  
Siūlyta:  Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti LASF Tarybos pos ėdžio darbotvarkę: 
1. Informacija dėl Juridini ų asmenų registro priimto sprendimo įregistruoti LASF 

pateiktus pakeitimus. 
2. Drift‘o komiteto nuostatų tvirtinimas. Klausim ą pristato Komiteto pirmininkas 

A.Kyguolis.   
3. Informacija apie 2012 m. Lietuvos automobilių mini žiedinių lenktynių pirmenybių I 

etapo vykusio 2012-05-01 „Nemuno žiedo“ trasoje, įvykusį įvykį (sudegė automobilis).  
4. Dėl LASF licencijų išdavimo tvarkos tobulinimo.  
5. LASF įstatų redagavimo ar naujų LASF įstatų kūrimo darbo grupės sudarymas pagal 

gautus kandidatų teikimus.  
6. Ralio komiteto informacija dėl LASF tarybos persiųsto LAS 2012-04-17 d rašto. 
7. Darbo grupės (R.Šaučikovo ir G.Grigai čio) informacija dėl „LASF simboli ų 

naudojimo“. 
8. Paramos sutarties tarp UAB Pitlane ir LASF tvirtinimas. 
9. Komitetų pirminink ų informacija dėl automobilių sporto komandų bei sportininkų 

dalyvavimo „Bike show“ milellennium&Auto show 2012“  birželio 9-10 d. Kaune, renginyje. 
10. Informacija apie išsiųstus raštus „Dėl nelegalių varžybų“ šalies institucijoms ir 

sportininkams. 
11. Kėdainių rajono teismo įpareigojimas paskirti atsakingą asmenį, kuris dalyvaus 

atliekant komisinę kompleksinę autoįvykio vaizdo – autotechninę ekspertizę baudžiamojoje 



2 

 
 

 

byloje dėl 2009-05-23 d. įvykusio įvykio K ėdainių rajono Daukšių kaime, buvusiame oro uoste, 
nekomercinio automobilių sporto renginio „Licence day“ metu. 

12. Dėl LASF revizijos komisijos pirminink ės Jūratės Vasiliauskaitės 2012-04-30 d. 
pateikto prašymo atsistatydinimo iš užimamų pareigų.  

13. Priėmimas į LASF asocijuotus narius. 
14. LASF žiedo komiteto sudėties tvirtinimas (atsistatydino komiteto narys G. Čenkus). 
15. LASF kitų sporto šakų komiteto tvirtinimas (atsistatydino komiteto narys D. Liesis). 
16. LASF kroso komiteto tvirtinimas (atsistatydino komiteto narys G. Firantas).  
17. LASF kroso komiteto pranešimas apie varžybų kalendoriaus pasikeitimus, 

atsižvelgiant į gautus organizatorių pranešimus. (A. Jurdonas). 
 
III. Darbotvark ės klausimų nagrinėjimas: 
 
1. KLAUSIMAS. Informacija d ėl Juridini ų asmenų registro priimto sprendimo 

įregistruoti LASF pateiktus pakeitimus. 
R.Rupkus informavo, jog 2012-05-04 d Juridinių asmenų registre įregistruoti 2012-03-31  d. 

LASF narių suvažiavimo sprendimai: įregistruoti nauji tarybos nariai – Romualdas Mažuolis;  
Ramūnas Šaučikovas; Antanas Kyguolis.  Išregistruoti – Ričardas Abelkis ir Algirdas Bilevičius. 

 
2. KLAUSIMAS. Drift‘o komiteto nuostat ų tvirtinimas. Klausim ą pristato Komiteto 

pirmininkas A.Kyguolis.   
Siūlyta:  Patvirtinti Drift‘o komiteto nuostatus. 
Balsuota: už – 8 (vienbalsiai). 
Nutarta: Patvirtinti Drift‘o komiteto nuostatus. (P riedas Nr. 1) 
 
3. KLAUSIMAS. Informacija apie 2012 m. Lietuvos automobili ų mini žiedinių lenktynių 

pirmenybių I etapo vykusio 2012-05-01 „Nemuno žiedo“ trasoje, įvykusį įvykį (sudegė 
automobilis). 

SVO, Techninių reikalavimų, Žiedo komiteto pirmininkai pateikė savo išvadas dėl įvykio. 
Nutarta: Atsižvelgiant į tai, jog LASF prisiima visą atsakomybę dėl normini ų aktų 

rengimo susijusių su automobilių sporto varžybų organizavimu, jų taikymu ir iš j ų kylančių 
pasekmių, Komitetai turi analizuoti visus įvykius varžybose, jų kilimo priežastis ir rengiant 
reglamentus bei taisykles, kitų metų automobilių sezonui, tobulinti norminius aktus siekiant 
šalinti priežastis dėl galimų neigiamų pasekmių. 

  
4. KLAUSIMAS. D ėl LASF licencijų išdavimo tvarkos tobulinimo. 
Nutarta: Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus, pavesti LASF generalinei sekretorei ir LASF 

teisininkui parengti LASF licencijų išdavimo tvarkos ir varžybų lygių nustatymo nuostatų 
projekt ą, kur į el. paštu pateiks LASF Tarybai susipažinti ir sekančiame LASF Tarybos posėdyje 
teiks jį tvirtinti.  

 
5. KLAUSIMAS. LASF įstatų redagavimo ar naujų LASF įstatų kūrimo darbo grupės 

sudarymas pagal gautus kandidatų teikimus.  
Pirmininkas informavo, jog kandidatūras į darbo grupę pateikė (Priedas Nr. 4):  
1) Kauno SK „Juta“ – Egidijų Janavičių,  
2) Vilniaus m. Sportinio vairavimo centras – Andrejų Savčenko, 
3) Lietuvos kartingo federacija – Ramūną Savicką, 
4) VšĮ „Greičio manija“ – Rimvydą Agurkį. 
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Taip pat siūlė nuo LASF Tarybos įtraukti į šią darbo grupę LASF garbės prezidentą Sigitą 
Alesių, LASF Tarybos narį Darių Grinbergą, LASF teisininką Ričardą Rupkų. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  
1. Patvirtinti LASF galiojan čių įstatų redakcijos ar naujų LASF įstatų rengimo darbo 

grupę iš šių asmenų : Egidijaus Janavičiaus, Andrejaus Savčenko, Ramūno Savicko, Rimvydo 
Agurko, Sigito Alesiaus, Dariaus Grinbergo, Ričardo Rupkaus.  

2. LASF administracijai, papildyti darbo grup ę, jeigu bus pateikti kandidatų siūlymai iki 
gegužės 25 d.  

3. Pavesti LASF teisininkui R.Rupkui iki birželio 1 d. sušaukti pirmą darbo grupės 
posėdį, kuriame bus išrinkti darbo grupės pirmininkas ir sekretorius.  

4. LASF administracijai šios grupės sudėtį paskelbti LASF internetiniame tinklalapyje 
birželio 1 d.  nurodant Darbo grupės kontaktinius duomenis. 

5. Darbo grupei laikytis LASF tarybos 2012-04-25 d. nustatyto Įstatų rengimo grafiko. 
6. Darbo grupė kiekviename LASF tarybos posėdyje pateikia informacija apie vykdomų 

darbų eigą. 
 
6. KLAUSIMAS. Ralio komiteto informacija d ėl LASF tarybos persiųsto LAS 2012-04-

17 d rašto. 
2012-04-25 d. LASF Taryba perdavė Lietuvos automobilininkų sąjungos raštą (LAS) „Dėl 

teisių perleidimo organizuoti dalį ralio varžybų Lietuvos automobilininkų sąjungai“ išnagrinėti Ralio 
komitetui.  

LASF prezidentas informavo Tarybą, jog 2012-05-16 d.  LASF gavo iš FIA kopiją Lietuvos 
automobilininkų sąjungos laiško, kuriuo Lietuvos automobilininkų sąjunga prašo išaiškinti ar pagal 
FIA Lietuvos automobilininkų sąjunga gali savarankiškai organizuoti automobilių sporto varžybas ir 
išduoti licencijas. FIA Lietuvos automobilininkų sąjungai pateikė atsakymą, kuriame nurodė, jog 
Lietuvoje organizuoti varžybas ir išduoti licencijas FIA įgaliota yra vienintelė Lietuvos automobilių 
federacija. 

R.Rupkus, Tarybai perdavė Ralio komiteto pirmininko R.Šaučikovo informaciją, jog LASF 
Ralio komitetas buvo inicijavęs susitikimus su LAS, bet šie susitikimai neįvyko. Ralio komitetas gavo  
iš LASF informaciją apie LAS susirašinėjimu su FIA ir FIA atsakymą. Ralio komitetas 
vadovaudamasis FIA atsakymu, priėmė sprendimą išskirtinių teisių Lietuvos automobilininkų sąjungai 
nesuteikti. (Priedas Nr. 5) 

 
7. KLAUSIMAS. Darbo grup ės (R.Šaučikovo ir G.Grigai čio) informacija dėl „LASF 

simbolių naudojimo“. 
Nutarta: taisyti “LASF simboli ų naudojimo taisykles” ir nekurti naujo LASF logotip o. 
R.Rupkus taip pat informavo Tarybą apie LASF simbolių naudojimo skirtingą 

reglamentavimą LASF norminiuose aktuose: 
LASK XVII straipsnio: 
207 p. 3 dalis nurodo, jog startiniai numeriai turi būti: skaičiaus aukštis 28 cm, numerio linijos 

plotis 5 cm, baltas fonas 50 cm pločio ir 38 cm aukščio. LARČ 2012 reglamente yra nurodyti visai kiti 
skaičių parametrai t.y. startinio numerio langelis yra 15x15 cm, šie parametrai nustatyti pažeidžiant 
LASK reikalavimus.  

209 p. nurodo, jog startinio numerio viršuje ir apačioje esantys plotai yra skirti organizatoriaus 
ir LASF reklamai, kurių dalyvis atsisakyti negali. Visa kita organizatorių ir LASF reklama bei visos su 
jomis susijusios sąlygos yra reglamentuojamos kiekvienos automobilių sporto šakos reglamentuose. 
2012 m. automobilių sporto šakų reglamentuose yra aprašytos sąlygos LASF reklamos esančios prie 
startinio numerio sąlygos, tai prieštarauja LASK reikalavimams. Šį plotą administruoja LASF Taryba, 
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o automobilių sporto šakų reglamentai visas kitas reklamas. Atsižvelgiant į jau priimtus automobilių 
sporto šakų reglamentus ir į tai, kas juridiškai gali administruoti šį reklamos plotą, visas sutartis 
susijusias su LASF reklamos ploto naudojimu prie startinio numerio, privalo tvirtinti LASF Taryba. 

LASF simbolių naudojimo taisyklių 7.5 p. nurodo, jog LASF emblema privalo būti ant LR 
automobilių sporto čempionate dalyvaujančių bei LASF techninius pasus turinčių automobilių. 
Praktikoje šio privalomo reikalavimo yra nesilaikoma. 

Nutarta : 
 1. Vadovaujantis LASK kodekso reikalavimais, visas sutartis susijusias su LASF 

reklamos plotu esančiu prie startinio numerio, tvirtinti LASF taryboje.  Gautą paramą už šio 
ploto panaudojimą, LASF taryba paskirsto savo nuožiūra. 

2. Rengiantis kitų metų sezonui automobilių sporto šakų komitetai turi pasirinkti kit ą 
reklamin į plotą ir jo privalomas sąlygas aprašyti reglamentuose. 

3. Kitiems metams numatyti lėšas LASF logotipo lipdukams įsigyti. 
 
8. KLAUSIMAS. Paramos sutarties tarp UAB Pitlane ir LASF tvirtinimas. 
 Atsižvelgiant į LASF norminių aktų reikalavimus šią sutartį privalo tvirtinti LASF Taryba.  
Vyko diskusijos dėl paramos gavėjo teisių perleisti šį plotą kitiems juridiniams asmenims. 
Siūlyta: Balsuoti už  Ralio komiteto sutarties projektą.   
Balsuota: už – 6, prieš – 2, susilaikė – 0. 
Nutarta: Patvirtinti Ralio komiteto sutarties proje ktą.   
 
9. KLAUSIMAS. Komitet ų pirminink ų informacija dėl automobilių sporto komandų bei 

sportininkų dalyvavimo „Bike show“ milellennium&Auto show 2012“ birželio 9-10 d. Kaune, 
renginyje. 

LASF Tarybai pateikta informacija, jog Raly-kroso, Drift,o, 1000 km lenktynių komandos ir 
sportininkai dalyvaus šiame renginyje. 

 
10. KLAUSIMAS. Informacija apie išsiųstus raštus „Dėl nelegalių varžybų“ šalies 

institucijoms ir sportininkams. 
R. Rupkus informavo, jog buvo išsiųsti raštai dėl nelegalių varžybų į Savivaldybių asociaciją, 

Kūno kultūros ir sporto departamentą, Policijos departamentą prie VRM ir Kelių direkciją prie LR 
susisiekimo ministerijos. Taip pat visiems automobilių sporto klubams el. paštu bei LASF 
internetiniame puslapyje patalpinta informaciją apie nelegalias varžybas bei kylančią atsakomybę už 
dalyvavimą juose.  

Išsiuntus šiuos raštus, aktyviai sureagavo Savivaldybių asociacija. Pateikė mums atsakymą, 
jog mūsų raštas persiųstas į visas savivaldybes. Savivaldybės gavusios šiuos raštus skambina į LASF ir 
konsultuojasi dėl leidimų išdavimo automobilių sporto varžyboms. 

LASF narys VšĮ „Greičio manija“ raštu užklausė dėl galimų sankcijų tiems sportininkams, 
kurie neturi licencijų ir dalyvauja nelegaliose varžybose, bet po to ateina išsiimti licencijas, ar jiems 
bus taikomos kokios tai sankcijos. LASF vadovaudamasi LASK 47 str. tokiems sportininkams gali  
neišduoti licencijų. 

Kroso komiteto pirmininkas A. Jurdonas siūlė paruošti deklaracijos projektą, kad nuo kitų 
metų sportininkai, teikiantys paraiškas licencijai gauti, pasirašytų nustatytos formos deklaraciją, kuria 
deklaruos, jog nedalyvavo ir nedalyvaus jokiose nelegaliose varžybose arba šią nuostatą įforminti 
kitokia forma. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: paruošti deklaracijos projekt ą, kad nuo kitų metų sportininkai, teikiantys 

paraiškas licencijai gauti, pasirašytų nustatytos formos deklaraciją, kuria deklaruos, jog 
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nedalyvavo ir nedalyvaus jokiose nelegaliose varžybose arba šią nuostatą įforminti kitokia 
nuostata. 

 
11. KLAUSIMAS. K ėdainių rajono teismo įpareigojimas paskirti atsakingą asmenį, 

kuris dalyvaus atliekant komisinę kompleksinę autoįvykio vaizdo – autotechninę ekspertizę 
baudžiamojoje byloje dėl 2009-05-23 d. įvykusio įvykio Kėdainių rajono Daukšių kaime, 
buvusiame oro uoste, nekomercinio automobilių sporto renginio „Licence day“ metu. 

Nutarta: Pritarti Drift‘o komiteto si ūlymui ir, vykdant K ėdainių rajono apylinkės teismo 
įpareigojimą, paskirti Dari ų Balį į teismo skiriamą kompleksinę autoįvykio vaizdo – autotechninę 
ekspertizės komisiją. 

 
12. KLAUSIMAS. Dėl LASF revizijos komisijos pirminink ės Jūratės Vasiliauskaitės 

2012-04-30 d. pateikto prašymo atsistatydinimo iš užimamų pareigų.  
Pirmininkas informavo, jog 2012-04-30 d. yra gautas LASF revizijos komisijos pirmininkės 

Jūratės Vasiliauskaitės prašymas dėl atsistatydinimo iš užimamų pareigų. Vadovaujantis Revizijos 
komisijos darbo nuostatais, Revizijos komisijos pirmininką ir narius LASF prezidento teikimu renka 
suvažiavimas. Visam Revizijos komisijos darbui vadovauja (šaukia, rengia ir veda posėdžius) 
Revizinės komisijos pirmininkas. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, jog atsistatydinus Revizijos 
komisijos pirmininkui, Revizijos komisijos veikla yra sustabdoma.  

Nutarta: LASF Tarybai informuoti LASF narius apie R evizijos komisijos veiklos 
sustabdymą ir į artimiausio LASF narių suvažiavimo darbotvarkę įtraukti klausim ą „Revizijos 
komisijos pirmininko rinkimai“. 

 
13. KLAUSIMAS. Pri ėmimas juridini ų asmenų į LASF asocijuotus narius. 

1 Flameris Racing SK Karolis Raišys 
2 Skubos marketingo grupė VšĮ Jaunius Tovilavičius 
3 Auto-technoma SK Ramūnas Macijauskas 
4 Extempas ASK Margarita Skabeikienė 
5 Feniksas Mažeikių ASK Erlandas Novogreckis 
6 Čapkausko autosportas VšĮ Ramūnas Čapkauskas 
7 Širvintų ASK Vygintas Šuminskas 
8 Calibraplius Klubas Rolandas Šležas 
9 Autopsa UAB Tadeuš Konopko 
10 FCP Engineering UAB Rasa Giedraitytė 

 
Nutarta: priimti juridinius asmenis į LASF asocijuotus narius. 
 
14. KLAUSIMAS. LASF žiedo komiteto sudėties tvirtinimas (atsistatydino komiteto 

narys G. Čenkus). 
Žiedo komiteto pirmininkas informavo, jog yra gautas G. Čenkaus prašymas dėl 

atsistatydinimo iš užimamų pareigų. 
Nutarta: Patvirtinti Žiedo komiteto sud ėtį: 
1. Darius Grinbergas  
2. Eduardas Jakas 
3. Egidijus Janavičius 
4. Darius Jonušis 
5. Remigijus Venys 
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15. KLAUSIMAS. LASF kit ų sporto šakų komiteto tvirtinimas (atsistatydino komiteto 
narys D. Liesis). 

Rasa Jakienė informavo, jog buvo gautas Kitų sporto šakų komiteto nario Donato Liesio 
prašymas dėl atsistatydinimo iš užimamų pareigų. 

Nutarta: Patvirtinti Kit ų sporto šakų komiteto sudėtį: 
1. Vidmantas Dailidė 
2. Algirdas Gricius 
3. Andrejus Savčenko 
4. Justas Eimontas 
5. Gintautas Laukys 
6. Mantas Gasiūnas 
 
16. KLAUSIMAS. LASF kroso komiteto tvirtinimas (ats istatydino komiteto narys G. 

Firantas).  
Kroso komiteto pirmininkas informavo, jog yra gautas G. Firanto prašymas dėl 

atsistatydinimo iš užimamų pareigų. 
Nutarta: Patvirtinti Kroso komiteto sud ėtį: 
1. Aloyzas Jurdonas 
2. Valdas Stankūnas 
3. Arvydas Galinis 
4. Gintautas Ramanauskas 
5. Giedrius Žunda 
6. Valdas Jonušis 
7. Zenonas Sinkevičius 
 
17. KLAUSIMAS. LASF kroso komiteto pranešimas apie varžybų kalendoriaus 

pasikeitimus, atsižvelgiant į gautus organizatorių pranešimus. (A. Jurdonas). 
Kroso komiteto pirmininkas informavo, jog gautas organizatoriaus VšĮ Motorsport LT raštas, 

kad autokroso trasos savininkas atsiima trasą ir jie negalės vykdyti 2012 m. Lietuvos automobilių kroso 
čempionato ir pirmenybių IV etapo. Todėl Kroso komiteto pirmininkas siūlė 2012 m. Lietuvos 
automobilių kroso čempionato ir pirmenybių IV etapą perkelti į Marijampolės autokroso trasą, 
organizatoriumi paskirti AMK Ugira Kross ir datą perkelti iš 2012-09-09 d. į  2012-09-02 d., kadangi 
sutampa su Latvijos autokroso čempionato data. 

Balsuota: už – 8, prieš - 0. 
Nutarta: 2012 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių IV etapą 

perkelti į Marijampol ės autokroso trasą, organizatoriumi paskirti AMK Ugira Kross ir dat ą 
perkelti iš 2012-09-09 d. į  2012-09-02 d. 

 
 

Pridedama:  

1) Drift‘o komiteto nuostatai. 

2) SVO komiteto pirmininko paaiškinimas dėl įvykio įvykusio 2012-05-01 „Nemuno žiedo“ 

trasoje, 1 lapas. 

3) Žiedo komiteto pirmininko pasiūlymas dėl licencijų išdavimo tvarkos tobulinimo, 1 lapas. 

4) Pasiūlymai į LASF įstatų redagavimo ar naujų LASF įstatų kūrimo darbo grupę, 4 lapai. 

5) FIA atsakymas Lietuvos automobilininkų sąjungai, 1 lapas.  
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6) Posėdžio garso įrašo protokolas. 

 

 

 
Viso protokolo lapų: 10 
 
 
Posėdžio pirmininkas     G. J. Furmanavičius 
 
 
 
 
Posėdžio sekretorė      E. Kairiūkštė 
 


