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Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Tarybos posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 2014-13 

2014-11-25 
 

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2014-11-25 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto 
federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 18.00 val. 

Dalyvavo:  
LASF Prezidentas -  Gintaras Furmanavičius; 
Komitetų pirmininkai - Gintaras Kaminskas, Romualdas Mažuolis, Algirdas Gricius, 

Šarūnas Liesis, Vidmantas Dailidė, Aloyzas Jurdonas, Eduardas Jakas, Gediminas Grigaitis. 
Lietuvos kartingo federacijos prezidentas Ramūnas Savickas. 
Nedalyvavo: LASF viceprezidentai - Darius Jonušis, Rolandas Dovidaitis. 
Komitetų pirmininkai:  Rolandas Šležas, Antanas Kyguolis, Mindaugas Boguševičius. 
Taip pat dalyvavo: LASF teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė Rasa 

Jakienė. 
Posėdžio pirmininkas  – Gintaras Furmanavičius. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
 
Posėdžio metu buvo daromas skaitmeninis garso įrašas. 
 
Prieš pradėdamas posėdį, posėdžio pirmininkas paprašė visų Tarybos narių tylos minute 

pagerbti LASF Garbės prezidento, LASF sporto Senjorų komiteto nario Sigito Alesiaus atminimą.  
 
I. Darbotvark ės pristatymas ir tvirtinimas.  
Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.  
Siūlyta:  Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti LAF Tarybos pos ėdžio darbotvarkę: 
1. Pasirengimas 2015 m. automobilių sporto sezonui.  
2. 2015 metų automobilių sporto čempionatų kalendoriaus tvirtinimas. 
3. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių 

(LASVOVT) redakcinio projekto tvirtinimas. 
4. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių redakcinio projekto 

tvirtinimas. 
5. LASF narių – varžybų organizatorių, įsiskolinusių LASF už pravestas varžybas ir 

pažeidusių LASF sutartis ir LASF normini ų aktų reikalavimus, svarstymas. 
6. Dėl SVO komiteto narių pasikeitimo: naujo nario priėmimo/esamo atsistatydinimo. 
7. Lėšų skyrimo tvarka automobilių sporto šakų populiarinimui ir vystymui.  
8. 4x4 komiteto darbo nuostatų 7 d. keitimas. 
9. Dėl LASF  sporto Senjorų komiteto papildymo nauju nariu. 
10. LASF sporto Senjorų komiteto darbo nuostatų redagavimas. 
11. Kiti klausimai: 
11.1. Informacija apie 2015-03-28 d. LASF Tikrųjų narių suvažiavimą. 
11.2. Informacija apie priimtus sprendimus dėl gauto „N40 vytų klubo“ pasiūlymo.  
11.3. 2014 metų baigiamojo LASF Tarybos posėdžio preliminarios datos tvirtinimas.  
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II.  Darbotvark ės klausimų nagrinėjimas. 

 
1. Klausimas. Pasirengimas 2015 m. automobilių sporto sezonui.  
Komitetų pirmininkai pateikė informaciją apie pasirengimą 2015 metų automobilių sporto 

sezonui. 
Atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. gruodžio 1 d. yra pirmadienis, LASF teisininkas R. Rupkus 

siūlė automobilių sporto šakas reglamentuojančius dokumentus LASF sekretoriatui pateikti iki 2014-11-
28 d. 12 val., kurie bus patalpinti LASF internetinėje svetainėje. Priešingu atveju liks galioti 2013 metais 
patvirtinti 2014 metų automobilių sporto šakas reglamentuojantys dokumentai.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta: Automobili ų sporto šakas reglamentuojančius dokumentus LASF 

sekretoriatui pateikti iki 2014-11-28 d. 12 val. 
 
2. Klausimas. 2015 metų automobilių sporto čempionatų kalendoriaus tvirtinimas. 
Komitetų pirmininkai pateikė 2015 metų automobilių sporto šakų čempionatų kalendorius. 
Ralio komiteto pirmininkas informavo, kad šiuo metu vyksta derybos su organizatoriais dėl 

ralio čempionato etapo „Kaunas rally“ organizavimo ir vykdymo, numatyto 2015-09-11/12 dienomis. 
2014-12-08 d. planuojamas Ralio komiteto posėdis, kuriame kandidatai į LARČ etapo organizatorius 
„Kauno rally“ pateiks savo vizijas, programas ir bus patvirtintas „Kaunas rally“ organizatorius. 

R. Jakienė informavo, kad Drag‘o ir Drift‘o automobilių sporto šakų čempionatų kalendorių 
dar nėra gavusi, tačiau komitetų pirmininkai įsipareigojo iki 2014-12-01 d. juos pateikti. 

Siūlyta:  Patvirtinti 2015 metų automobilių sporto šakų čempionatų kalendorių,  o Drag‘o ir 
Drift‘o automobilių sporto šakų kalendorių papildyti iki 2014-12-01 d. ir paskelbti LASF internetinėje 
svetainėje. 

Balsuota: „Už“- 10 (vienbalsiai). 
Nutarta: Patvirtinti 2015 metų automobilių sporto šakų čempionatų kalendorių,  o 

Drag‘o ir Drift‘o automobili ų sporto šakų kalendorių papildyti iki 2014-12-01 d. ir paskelbti LASF 
internetinėje svetainėje (Priedas Nr.1). 

 
3. Klausimas. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių 

(LASVOVT) redakcinio projekto tvirtinimas.  
R. Rupkus informavo, kad Kitų sporto šakų komitetas siūlė: 
1) Dėl LASVOVT 27 str. 3 d. 9 p. papildymo sakiniu „Slalomo bei Greituminio slalomo ir 

kalnų lenktynėse Teisėjo ryšiams su dalyviais pareigybė yra rekomenduojama.“ 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta:Papildyti LASVOVT 27 str. 3 d. 9 p. papildymo sakiniu „Slalomo bei 

Greituminio slalomo ir kalnų lenktynėse Teisėjo ryšiams su dalyviais pareigybė yra 
rekomenduojama.“ 

2) Dėl LASVOVT 2 str. 1 d. 30, 31, 32 p. redakcijos. Siūlyta:  palikti galioti 2014-01-09 d. 
patvirtintą LASVOVT 2 str. 1 d. 30, 31, 32 punktų redakciją.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta: palikti galioti 2014-01-09 d. patvirtint ą LASVOVT 2 str. 1 d. 30, 31, 32 punktų 

redakciją. 
3) Siūlyta: Patvirtinti LASVOVT redakcinį projektą. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti LASVOVT redakcin į projektą (Priedas Nr. 2). 
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4. Klausimas. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių redakcinio 
projekto tvirtinimas.  

Atsižvelgiant į gautus Š. Liesio, G. Grigaičio, V. Dailidės pasiūlymus dėl LASF licencijų 
išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių straipsnių redakcijos, LASF teisininkas pateikė apibendrintą 
gautų pasiūlymų LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių straipsnių redakciją 
svarstymui. Svarstyti šie pasiūlymai:  

1) Dėl LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 56.3 p. ir 57.3 p.  
Siūlyta papildyti: „Organizatoriui suteikiama teisė išduoti varžybų dieną(-omis) galiojančią 

M kategorijos vienkartin ę Vairuotojo licenciją.“ „Organizatoriui suteikiama teisė išduoti varžybų dieną(-
omis) galiojančią E kategorijos vienkartin ę Vairuotojo licenciją.“ 

„Apmokėjimas už vienkartines Vairuotojo licencijas grynaisiais pinigais priimamas tik iš 
Organizatoriaus (juridinio asmens vadovo) arba Organizatoriaus įgalioto asmens, turinčio raštišką 
Organizatoriaus įgaliojimą. Jei dokumentus pristato įpareigotas asmuo, neturintis raštiško Organizatoriaus 
įgaliojimo, apmokėjimas galimas tik pavedimu.“ 

R. Rukus informavo, jog pagal kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo 
taisykles, priimant grynuosius pinigus į kasą ir išrašant kasos pajamų orderį privalo pasirašyti ūkio 
subjekto vadovas arba įgaliotas asmuo, turintis raštišką vadovo įgaliojimą.. Vadovaujantis šiomis 
taisyklėmis buvo padarytos šio punkto pataisos.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti LASF licencij ų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 56.3 p. ir 

57.3 p. naują redakciją. 
2) Dėl LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 4 dalies redakcijos. Siūlyta 

papildyti: „Licencijos turėtojas turi teisę nemokamai patekti į visas LASF klasifikuojamas nacionalines 
varžybas. Jei kartu su Nacionalinėmis varžybomis vyksta kitų šalių varžybos, dėl leidimo nemokamai 
patekti į varžybas, klausimą sprendžia varžybų Organizatorius.“ 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Pritarti LASF licencij ų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 4 d. naujai 

redakcijai. 
3) Dėl LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 8 dalies redakcijos. Siūlyta:  

Licencija išduodama be atskiro LASF atitinkamo komiteto sprendimo, jei kandidatas atitinka formalius 
nacionalinės Licencijos išdavimui keliamus reikalavimus, išskyrus Organizatoriaus, Teisėjų, Trasos ir 
Automobilio saugos rėmo gamintojo Licencijas. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:pritarti LASF licencij ų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 8 dalies 

naujai redakcijai. Visose LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių dalyse  ir 
punktuose išbraukti žodį „formalus“. 

4) Dėl LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 34 dalies. Siūlyta:  
„Organizatorius – tai varžybas organizuojanti, juridinio asmens statusą turinti automobilių sporto 
organizacija, tapusi LASF nare, atitinkanti LR Kūno kultūros ir sporto departamento nustatytus kriterijus 
ir gavusi LASF išduotą Organizatoriaus licenciją, suteikiančią teisę vykdyti varžybas (LASK 25 str.)“ 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Pritarti LASF licencij ų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 34 d. naujai 

redakcijai. 
5) Dėl LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 50 dalies. Siūlyta papildyti 

sakiniu: „Į Pareiškėjo licenciją nerašomi vienkartinių Vairuotojų licencijų turėtojai.“ 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
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Nutarta: Patvirtinti LASF licencij ų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 50 dalies 
naują redakciją. 

6) Dėl LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 56.4.5 p. Siūlyta nauja 
redakcija: Atskiru Tarybos nutarimu, Nuo M  kategorijos vienkartinės Vairuotojo licencijos mokesčių  gali 
būti atleisti atleidžiami asmenys, turintys Lietuvos automobilių sporto kandidato į sporto meistrus ar 
Lietuvos automobilių sporto meistro kvalifikacinius atskyrius ar asmenys, turintys LASF sporto Senjoro 
pažymėjimą arba Neįgaliojo pažymėjimą, kai jie nedalyvauja daugiaetapių varžybų įskaitose. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti LASF licencij ų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 56.4.5 p. 

naują redakciją. 
7) Dėl LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 65.1 p. Siūlyta papildyti: 

„Stažuotojo kategorija – teisėjai nuo 14 metų amžiaus, galintys dirbti tik su III-čią ar aukštesnę Teisėjo 
licencijos kategoriją turinčiu teisėju.“ 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti LASF licencij ų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 65.1 p. 

naują redakciją. 
8) Dėl LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių II skyriaus „Sąvokos ir 

apibrėžimai“. Siūlyta papildyti: „LASF nario narys – tai LASF nario (juridinio asmens) valdymo organo 
narys, dalyvis (narys – fizinis ar juridinis asmuo) įtrauktas į juridinio asmens narių sąrašus ar 
darbuotojas.“ 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: LASF licencij ų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių II skyri ų „Sąvokos 

ir apibr ėžimai“ papildyti s ąvoka „LASF nario narys – tai LASF nario (juridinio asmens) valdymo 
organo narys, dalyvis (narys – fizinis ar juridinis asmuo) įtrauktas į juridinio asmens narių sąrašus 
ar darbuotojas.“ 

9) Dėl LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 72.4 p. „Trasos inspektoriui, 
mokesčio dydį suderinęs su tos sporto šakos LAS komitetu, sumoka Organizatorius.“ Siūlyta panaikinti 73 
d.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: panaikinti LASF licencij ų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 72.4 p. 
10) Dėl LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 76 d. Siūlyta papildyti: 

„Paaiškėjus, kad sportininkas ar ekipažas varžybose dalyvavo su Vairuotojo licencija, kuri išduota ne 
pagal šių taisyklių reikalavimus ar su suklastota licencija, varžybų rezultatai anuliuojami, prizai privalo 
būti grąžinti LASF sekretoriatui ir/ar varžybų Organizatoriui (jei iškovotos prizinės vietos). Dėl kitų 
sankcijų taikymo sprendimus savo kompetencijos ribose priima atitinkamas LASF komitetas arba LASF 
Taryba, savo kompetencijos ribose. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: papildyti LASF licencij ų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 76 d. 
11) Dėl LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių redakcinio projekto 

tvirtinimo. Siūlyta: patvirtinti LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių redakcinį 
projektą. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti LASF licencij ų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių redakcinį 

projekt ą (Priedas Nr. 3). 
 
5. Klausimas. LASF narių – varžybų organizatorių, įsiskolinusių LASF už pravestas 

varžybas ir pažeidusių LASF sutartis ir LASF normini ų aktų reikalavimus, svarstymas. 
R. Rupkus pateikė informaciją, kad LASF yra įsiskolinę ir pažeidę LASF sutartis bei 

LASVOVT šie LASF nariai: 
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1) VšĮ Anello -330 Lt už vienkartines licencijas; 
2) UAB Kofeinas – 900 Lt už vienkartines licencijas; 
3) Dolce Moto – 375 Lt už vienkartines licencijas; 
4) ASK Slikas – 2500 Lt už varžybų organizavimą 2013 metais. 
LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 56.3  p. ir 57.3 p. numato, jog 

varžybų organizatorius pasibaigus varžyboms, ne vėliau kaip per tris darbo dienas pristato LASF 
administracijai vienkartinių vairuotojo licencijų žiniaraštį, vienkartinių licencijų šakneles, nepanaudotus 
licencijų blankus ir surinktus mokesčius. Lietuvos automobilių sporto kodekso (LASK) 152 str. nurodo, 
jog už LASF normatyvinių dokumentų pažeidimus gali būti skiriamos baudos. LASK 153 str. nustato 
baudas: papeikimą, piniginę baudą, suspendavimą, licencijos atėmimą, diskvalifikaciją.  

Siūlyta: 1) Įsiskolinusiems ir pažeidusiems LASF sutartis bei LASVOVT LASF nariams, 
vadovaujantis LASK 153 str., skirti baudą – papeikimą. 

             2) Išsiųsti pranešimus skolininkams, įpareigojant juos iki 2014-12-01 d. apmokėti 
įsiskolinimą LASF.  

3) Neapmokėjus įsiskolinimo iki 2014-12-01 d. duomenis apie skolininkus perduoti 
atitinkamoms  institucijoms dėl skolos išieškojimo. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: 1) Įsiskolinusiems ir pažeidusiems LASF sutartis bei LASVOVT LASF 

nariams, vadovaujantis LASK 153 str., skirti baudą – papeikimą. 
   2) Išsiųsti pranešimus skolininkams, įpareigojant juos iki 2014-12-01 d. 

apmokėti įsiskolinimą LASF.  
3) Neapmokėjus įsiskolinimo iki 2014-12-01 d. duomenis apie skolininkus 

perduoti atitinkamoms  institucijoms dėl skolos išieškojimo. 
 

6. Klausimas. Dėl SVO komiteto narių pasikeitimo: naujo nario priėmimo/esamo 
atsistatydinimo. 

Siūlyta: 1) SVO komiteto nario Gedimino Grigaičio prašymą dėl  atsistatydinimo iš SVO 
komiteto narių tenkinti.  

  2) SVO komiteto pirmininko R. Mažuolio teikimu, patvirtinti kandidatą Vidmantą 
Eigėlį SVO komiteto nariu ir papildyti SVO komiteto sudėtį. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  1) SVO komiteto nario Gedimino Grigaičio prašymą dėl  atsistatydinimo iš 

SVO komiteto narių tenkinti (Priedas Nr.4).  
  2) Patvirtinti kandidat ą Vidmantą Eigėlį SVO komiteto nariu ir papildyti SVO 

komiteto sudėtį (Priedas Nr.5). 
 

7. Klausimas. Lėšų skyrimo tvarka automobilių sporto šakų populiarinimui ir 
vystymui.  

1) Siūlyta: 10 % nuo kiekvienos automobilių sporto šakos surinktų narystės mokesčių, skirti 
automobilių sporto šakų populiarinimui ir vystymui.  

Balsuota: „Už“- 8, „Prieš“ -  1, „Susilaiko“ – 1.  
2) Siūlyta:  50 % nuo kiekvienos automobilių sporto šakos surinktų narystės mokesčių, skirti 

automobilių sporto šakų populiarinimui ir vystymui. 
Balsuota: „Už“- 1, „Prieš“ -  8, „Susilaiko“ – 1. 
Nutarta: skirti 10 % nuo kiekvienos automobilių sporto šakos surinktų narystės 

mokesčių, automobilių sporto šakų populiarinimui ir vystymui. 
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8. Klausimas. 4x4 komiteto darbo nuostatų 7 d. keitimas. 
Dėl LASF 4x4 komiteto darbo nuostatų 7 d. redakcijos, siūlyta:  Komiteto pirmininkas 

Komitetą formuoja iš paties pasirinktų fizinių asmenų. Komiteto pirmininkas komiteto sudėtį formuoja ne 
mažiau kaip iš penkių iš trijų narių ir teikia ją tvirtinti Federacijos Tarybai. Komiteto pirmininkas 
teikdamas kandidatūras į Komiteto narius, privalo pateikti ir šių kandidatų sutikimus eiti Komiteto nario 
pareigas. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti 4x4 komiteto darbo nuostatų 7 d. naują redakciją (Priedas  Nr.6). 
9. Klausimas. Dėl LASF  sporto Senjorų komiteto papildymo nauju nariu. 
Siūlyta: Atsižvelgiant į tai, jog mirė LASF sporto Senjorų komiteto narys S.Alesius, LASF 

sporto Senjorų komiteto pirmininko E. Jako teikimu, patvirtinti kandidatą Rimgaudą Statnicką LASF 
sporto Senjorų komiteto nariu ir papildyti LASF sporto Senjorų komiteto sudėtį. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti kandidat ą Rimgaudą Statnicką LASF sporto Senjorų komiteto 

nariu ir papildyti LASF sporto Senjor ų komiteto sudėtį (Priedas Nr.7). 
 
10. Klausimas. LASF sporto Senjorų komiteto darbo nuostatų redagavimas. 
1) Dėl LASF sporto Senjorų komiteto darbo nuostatų skyrių “I. Bendrosios nuostatos“ 

papildyti 4 dalimi. Siūlyta:  „Federacijos automobilių sporto Senjorais laikomi asmenys nuo 50 metų 
amžiaus, kurie dalyvavo ir/ar dalyvauja automobilių sporto veikloje 20 (dvidešimt) ir daugiau metų. 
Asmenys, norintys tapti automobilių sporto Senjorais, Federacijos sporto Senjorų komitetui pateikia 
laisvos formos prašymą, kuriame nurodo duomenis patvirtinančius sporto Senjorams keliamus 
reikalavimus.“ 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Papildyti LASF sporto Senjorų komiteto darbo nuostatų skyrių “I. Bendrosios 

nuostatos“ 4 dalimi. 
2) Dėl LASF sporto Senjorų komiteto darbo nuostatų redakcinio projekto 12.4 p., 12.5 p.  

papildymo. Siūlyta:  „12.4 p. tampriai bendradarbiauja su kitų šalių atitinkamais sporto Senjorų klubais-
organizacijomis, Federacijomis bei sportininkais.“ 12.5 p. „renka, kaupia ir sistemina informaciją apie 
Lietuvos automobilių sporto istoriją, leidžia bukletus, leidinius, knygas.“  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Papildyti LASF sporto Senjorų komiteto darbo nuostatų redakcinį projektą 

12.4 p., 12.5 p. 
3) Dėl LASF sporto Senjorų komiteto darbo nuostatų redakcinio projekto 12 dalies 

papildymo. Siūlyta:  12.10 p. Teikia teikimus Tarybai dėl KKSD ar LASF sporto Senjorų apdovanojimų. 
          12.11 p. Suderinus su LASF teisėjų komitetu, teikia teikimus Tarybai dėl sporto 

Senjorams Garbės teisėjo vardo suteikimo. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Papildyti LASF sporto Senjorų komiteto darbo nuostatų redakcinio projekto 

12 dalį 12.10 p. ir 12.11 p. 
4) Dėl LASF sporto Senjorų komiteto darbo nuostatų redakcinio projekto 13.6 p. papildymo. 

Siūlyta:  „13.6 p. posėdžio pirmininkas, ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki numatomo posėdžio, 
išplatina (elektroninėmis ryšio priemonėmis: telefonu, faksu, el.paštu) nariams posėdžio preliminarią 
darbotvarkę ir turimą medžiagą. Medžiagą Komiteto posėdžiams rengia posėdžio pirmininkas arba 
posėdžio pirmininko pavedimu komiteto nariai ar Federacijos darbuotojas administruojantis šį komitetą; 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Papildyti LASF sporto Senjorų komiteto darbo nuostatų redakcinį projektą 

13.6 p.  
5) Dėl LASF sporto Senjorų komiteto darbo nuostatų redakcinio projekto tvirtinimo.  
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Siūlyta:  Patvirtinti LASF sporto Senjorų komiteto darbo nuostatų redakcinį projektą. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti LASF sporto Senjor ų komiteto darbo nuostatų redakcinį projektą 

(Priedas Nr. 8). 
 
11. Kiti klausimai: 
11.1. Informacija apie 2015-03-28 d. Tikrųjų narių suvažiavimą. 
R. Rupkus informavo, kad pasiruošimas LASF rinkiminiam suvažiavimui vyksta pagal 2014-

09-09 d. Tarybos patvirtintą grafiką. Pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo darbotvarkės papildymo, 
bei kandidatus į LASF prezidento, Tarybos narių (Viceprezidentų, Komiteto pirmininkų), LASF Revizijos 
komisijos pirmininko ir narių pareigas, gali teikti iki 2015 metų vasario 10 dienos imtinai. Iki šiol 
pasiūlymų nėra gauta.  

 
11.2. Informacija apie priimtus sprendimus dėl gauto „N40 vyrų klubo“ pasiūlymo.  
Komitetų pirmininkai informavo, kad pasiūlymas buvo apsvarstytas Komitetuose. Ralio, 

kroso, žiedo ir 4x4 sporto šakų Komitetai pritarė pateiktam pasiūlymui. Ruošiamas sutarties projektas dėl 
Komitetų reklaminio ploto ant sportinių automobilių priekinių šoninių durelių naudojimo. 

Prezidentas informavo, kad, bendradarbiaujant su UAB „Visetas, ieškomi LARČ rėmėjai. 
Vyksta derybos su Baltijos televizijos atstovais ir ruošiamas projektas dėl galimybės tapti pagrindiniais 
Lietuvos automobilių ralio čempionato rėmėjais.  

 
11.3. 2014 metų baigiamojo LASF Tarybos posėdžio preliminarios datos tvirtinimas. 
Siūlyta: 2014 metų baigiamąjį LASF Tarybos posėdį organizuoti preliminariai 2015-01-07 

ar 2015-01-08 dieną, vieta ir data bus patikslinta. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: 2014 metų baigiamąj į LASF Tarybos posėdį organizuoti preliminariai 2015-

01-07 ar 2015-01-08, vieta ir data bus patikslinta.  
 
PRIDEDAMA: 

1. Priedas Nr.1 2015 metų automobilių sporto čempionatų kalendorius. 
2. Priedas Nr.2 LASVOVT 2014-11-25 d. redakcinis projektas. 
3. Priedas Nr.3 LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 2014-11-25 redakcinis 

projektas. 
4. Priedas Nr.4 LASF SVO komiteto nario Gedimino Grigaičio prašymas dėl atsistatydinimo iš SVO 

komiteto narių. 
5. Priedas Nr.5 V.Eigelio sutikimas eiti SVO komiteto nario pareigas.  
6. Priedas Nr. 6 4x4 komiteto darbo nuostatų 2014-11-25 redakcinis projektas.  
7. Priedas Nr. 7 R.Statnicko sutikimas eiti LASF sporto Senjorų komiteto nario pareigas. 
8. LASF sporto Senjorų komiteto darbo nuostatų 2014-11-25 redakcinis projektas. 

 
Viso protokolo lapų: 7 

 
Posėdžio pirmininkas      G. Furmanavičius 
 
 
 

                     Posėdžio sekretorė      E. Kairiūkštė 


