
Lietuvos automobilių sporto federacija 

 

Žiedo komiteto posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. 2013-03 

2013.04.26 

 

Žiedo komiteto posėdis pravestas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el.paštu). Posėdis 

pradėtas 2013-04-25 20:00 val. baigtas 2013-04-26 17:00 val. 

Dalyvavo: Žiedo komiteto pirmininkas – Darius Grinbergas. 

Žiedo komiteto nariai – Iveta Slaboševičiūtė, Egidijus Janavičius, Mindaugas 

Boguševičius, Darius Jonušis. 

Nedalyvavo: Eduardas Jakas, Remigijus Venys. 

Posėdžio pirmininkas: Darius Grinbergas.  

Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė 

 

1. KLAUSIMAS. D ėl Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato ir mini 

žiedinių lenktynių pirmenybių pirmųjų etapų datos perkėlimo. 

Žiedo komiteto pirmininkas informavo Komiteto narius, jog 2013-04-25 gautas 

Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato ir mini žiedinių lenktynių pirmenybių pirmųjų 

etapų organizatoriaus Kauno M. Šalčiaus SK raštas, kuriame prašoma perkelti minėtų etapų datą, 

dėl rašte nurodytų aplinkybių (Priedas Nr. 1). 

 Taip pat informavo, kad 2013-04-19 SVO komiteto pirmininkas inspektavo VšĮ 

„Nemuno žiedas“ trasą ir nustatė eilę trūkumų, kurie buvo pateikti akte (Priedas Nr. 2). Aktas buvo 

persiųstas VšĮ „Nemuno žiedas“ direktoriui, taip pat išsiųstas raštas, kuriame informuojama, kad 

nepašalinus trūkumų, trasos licencija nebus išduota. VšĮ „Nemuno žiedas“ atsiuntė raštą, kurio 

pirmoje dalyje nesutiko su nurodytais trūkumais, tačiau antroje dalyje įsipareigojo juos ištaisyti 

laiku.  

2013-04-23/25 vyko diskusijos su organizatorium R.Veniu, kuris sakė, kad nespės 

pasiruošti etapui, nors nedėjo jokių pastangų, kad SVO komiteto ir VšĮ „Nemuno žiedas“ veiksmai 

būtų geriau koordinuoti ir, atsižvelgiant į realiai VšĮ „Nemuno žiedas“ vykdomus darbus, galimybė 

gauti trasos licenciją paaiškėtų anksčiau.  

 Žiedo komiteto pirmininko nuomone,  dėl trasos licencijos išdavimo į SVO komitetą 

buvo kreiptasi per vėlai; VšĮ „Nemuno žiedas“ nepasiruošė trasos inspektavimui, nes 

nesikonsultavo su SVO komitetu iki inspektavimo; Organizatorius neįdėjo visų pastangų, kad 

varžyboms būtų pasiruošta. 



Siūlyta atsižvelgti į šias išvadas ir susiklosčiusią situaciją, kai bus svarstomas 2014 

metų organizatoriaus pasirinkimas. SVO komitetui taip pat siūlyta glaudžiau bendradarbiauti su VšĮ 

„Nemuno žiedas“, nurodant galimus trasos trūkumus dar rudenį, kad pavasarį lenktynių sezonui 

būtų galima pasiruošti kuo anksčiau. 

Siūlyta:  Kas už tai, kad būtų patenkintas organizatoriaus prašymas ir Lietuvos 

automobilių žiedinių lenktynių čempionato ir mini žiedinių lenktynių pirmenybių pirmųjų etapų 

datos būtų perkeltos į tolimesnę datą. Organizatoriui nurodžius kitą datą, Žiedo komiteto nariai 

patvirtins atskiru nutarimu.  

Balsuota: „Už“ – 5, „prieš“ – 0. 

Nutarta: Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato ir mini žiedinių 

lenktynių pirmenybių pirmųjų etapų datas perkelti į tolimesnę datą. Organizatoriui 

nurodžius kitą datą, Žiedo komiteto nariai patvirtins atskiru nutarimu .  

 

Pridedama: 

1) 2013-04-25 Kauno M. Šalčiaus SK raštas; 

2) 2013-04-19 VšĮ „Nemuno žiedas“ žiedinių lenktynių trasos apžiūros aktas.  

  

  

Posėdžio pirmininkas                                                                                Darius Grinbergas 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                     Edita Kairiūkštė 


