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Dalyvavo:  
Komiteto pirmininkas: Ramūnas Šaučikovas 
Komiteto nariai: Miglė Žalnierukynienė, Vladas Vaitkus, Edvinas Pagirskas. 
Nedalyvavo: Žilvinas Juršys. 
 
Posėdžio pirmininkas - Ramūnas Šaučikovas 
Posėdžio sekretorius (ė) - nebuvo renkamas 
 
Darbotvark ės klausimai: 
 
1. Dėl gyventojų rašto dėl „Halls Winter Rally” ir "Pitlane" atsakymo. 
2. LARČ II etapo, ralio “Sarma -2013” įvertinimas. 
3. Mažeikių ASK prašymas perkelti LRSČ etapą iš 2013 10 05 į 2013 09 28. 
4. Šiaulių ASK „ Slikas“ prašymas dėl LRSČ etapo perkėlimo iš 2013 05 11 į 2013 06 15 (Saulė rally 
metu). 
5. Dėl Širvintų ASK priėmimo į LASF narius. 
6. Informacija apie bendras organizatorių, RK, LASF prezidento ir Susisiekimo ministerijos pastangas 
dėl lėšų skyrimo keliams atstatyti po ralio varžybų.  
 
1.KLAUSIMAS. D ėl gyventojų rašto dėl LAR Č I etapo, ralio „Halls Winter Rally” ir "Pitlane" 
atsakymo. 
Siūlau: ralio komitetas įvertino gyventojų laišką, taip pat žinias, kad buvo ir telefonų skambučių dėl 
neatstatytų kelių, bei UAB "Pitlane" atsakymą. Manome, kad vien oficialaus atsakymo neužtenka. Siū-
lome: 
- organizatoriui susitikti su gyventojais (ir galbūt tuo pačiu su seniūnu) tiesiogiai, išsiaiškinti kilusias 
problemas, bei jas spręsti. 
- kadangi šiais metais sniegas nutirpo neįprastai vėliau (ne iškart po ralio) - buvo gyventojų skundų dėl 
likusių vėžių, pasirūpinti, kad kitais metais būtų to išvengta. Pvz. prisijungiant prie kelių atstatymo pro-
jekto, planuojamo įgyvendinti su Susisiekimo ministerija. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
 
2.KLAUSIMAS.  LARČ II etapo, ralio “Sarma -2013” įvertinimas. 
Siūlau įvertinti teigiamai, kadangi, labai geras ralis ir sportininkams ir žiūrovams, puikiai pasirodė Lie-
tuvos sportininkai: dešimtuke - penki Lietuvos sportininkai, o D. Butvilas - absoliučiai antras, trasos ko 
gero tinkamiausios raliui lyginant su bet kuriuo kitu raliu Baltijos šalyse,  saugumas pakankamai aukšto 
lygio. Nuo miestų, kuriuose daugiausia sportininkų (Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Šiauliai), atstumas 
apie 200-350 km.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
 



Siūlau dar karta susipažinti su komisaro ataskaita ir atsakymą į komisaro ataskaitą pateikti, gavus eki-
pažų, kurie nedalyvavo apdovanojimo ceremonijoje paaiškinimus ir sprendimus priimti sekančiame 
posėdyje.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
 
3.KLAUSIMAS. Mažeiki ų ASK prašymas perkelti LRSČ etapą iš 2013 10 05 į 2013 09 28. 
Siūlau patenkinti Mažeikių ASK prašymą ir perkelti LRSČ etapą iš 2013 10 05 į 2013 09 28.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta. Patenkinti Mažeikių ASK prašymą ir perkelti LRSČ etapą iš 2013 10 05 į 2013 09 28. 
 
4.KLAUSIMAS. Šiaulių ASK „ Slikas“ prašymas dėl LRSČ etapo perkėlimo iš 2013 05 11 į 2013 06 
15 (Saulė rally metu) 
Siūlau patenkinti Šiaulių ASK „ Slikas“ prašymą dėl LRSČ etapo perkėlimo iš 2013 05 11 į 2013 06 15 
(Saulė rally metu). 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta. Patenkinti Šiaulių ASK „ Slikas“ prašymą dėl LRSČ etapo perkėlimo iš 2013 05 11 į 
2013 06 15 (Saulė rally metu). 
 
5.KLAUSIMAS. D ėl Širvint ų ASK pri ėmimo į LASF narius. 
Siūlau rekomenduoti priimti Širvintų ASK į LASF narius. Išreiškus pastebėjimus, kad šio klubo vado-
vas ne visada vykdo įsipareigojimus, dauguma narių pritarė siūlymui. 
Nutarta informuoti LASF taryb ą apie komiteto išreikštą nuomonę, rekomenduoti priimti Širvin-
tų ASK į LASF narius.  
 
6.KLAUSIMAS.  Informacija apie bendras organizatorių, RK, LASF prezidento ir Susisiekimo minis-
terijos pastangas dėl lėšų skyrimo keliams atstatyti po ralio varžybų.  
Prie projekto prisijungė penki organizatoriai. Tokiam projektui įgyvendinti būtina, kad dalyvautų visi 
organizatoriai ir kreiptųsi kartu, o ne atskirai. 
Bendru sutarimu pateiktai informacijai pritarta. 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas                                                                                         R.Šaučikovas 


