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Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Tarybos posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 2015-20 

2015-09-22 
 

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2015-09-22 d. 16:00 val. Lietuvos automobilių sporto 
federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 21:00 val. 

Dalyvavo:  
LASF Prezidentas - Romas Austinskas; 
LASF viceprezidentas – Jonas Dereškevičius. 
Komitetų pirmininkai - Šarūnas Liesis, Gediminas Grigaitis, Antanas Kyguolis, Maris 
Simson, Rimvydas Agurkis, Gintautas Firantas (dalyvauja imtinai nuo 3 klausimo), 
Egidijus Janavičius, Evaldas Torrau, Remigijus Antanavičius. 
Nedalyvavo:  
Viceprezidentas Benediktas Vanagas, Komitetų pirmininkai: Rolandas Šležas, Kazimieras 

Gudžiūnas, Lietuvos kartingo federacijos prezidentas Ramūnas Savickas. 
Taip pat dalyvavo: LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė, projektų vadovas 
Tadas Vasiliauskas. 

 
Posėdžio pirmininkas –Romas Austinskas. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
 
Posėdžio metu buvo daromas skaitmeninis garso įrašas. 

 
I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.  
Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.  
LASF sporto Senjorų komiteto pirmininkas Evaldas Torrau prašė prie kitų klausimų 

įtraukti klausimą „Informacija apie Ralį „Aplink Lietuvą – 2015“. 
Siūlyta: Patvirtinti pakoreguotą LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę: 
1. Komandiruotės į Europos šalių ASF, FIA Europos regiono kongresą ir NEZ tarybos 

susirinkimą delegatų Generalinės sekretorės Renatos Burbulienės ir Projektų vadovo Tado Vasiliausko 
tvirtinimas.  

2. LASF pajamų ir išlaidų tikslinimas. Trūkstamų lėšų surinkimas federacijai remti.  
3. 2015-09-26/27 d. Lietuvos, Latvijos ir Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato 

etapo pravedimo vietos keitimas.  
4. 4x4 sporto šakos 2015 m. kalendoriaus keitimas.  
5. Pasirengimas 2016 m. sezonui. Tarybos ir komitetų naujo sezono pasiruošimo plano 

aptarimas, terminų nustatymas.  
6. Varžybų organizavimo sutarties projekto pristatymas.  
7. LASVOVT pakeitimų pristatymas.  
8. Depozito reikalingumas ir jo pakeitimas kitomis įsipareigojimų užtikrinimo 

priemonėmis.  
9. Mokesčio, už sportinio automobilio patikrą prieš išduodant sportinio automobilio 

techninį pasą, dydžio nustatymas.  
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10.  Mokesčio už trasos inspektavimą dydžio nustatymas.  
11. Varžybų draudiminių sumų ir jų diferencijavimo aptarimas.  
12.  LASF privalomoji reklama ant sportinių automobilių.  
13.  Sporto šakų čempionatų pavadinimų ir reklamos pardavimo aptarimas.  
14.  Lėšų pritraukimas į LASF komitetus projekto pristatymas.  
15.  Baudų skyrimo varžybų metu projekto pristatymas.  
16.  Teisėjų rotacija, teisėjų auginimas-pritraukimas.  
17.  Varžybų vadovo skyrimo ir keliamų reikalavimų jam aptarimas.  
18.  LASF stebėtojo ataskaitos formos keitimo aptarimas.  
19.  LASF stebėtojo apmokėjimas ir funkcijų aptarimas.  
20.  SVO komiteto pirmininko pasisakymas. 
21.  Sutartis dėl internetinės sistemos „LASF registracija“ pasirašymo, sistemos sukūrimo 

pristatymas, lėšų gavimo sistemai kurti klausimas.  
22.  Kiti klausimai. 
22.1. Informacija apie ralį „Aplink Lietuvą – 2015“. 
 
 
II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas. 

 
1. KLAUSIMAS. Komandiruotės į Europos šalių ASF, FIA Europos regiono 

kongresą ir NEZ tarybos susirinkimą Helsinkyje (Suomija), delegatų Generalinės sekretorės 
Renatos Burbulienės ir Projektų vadovo Tado Vasiliausko tvirtinimas.  

Projektų vadovas Tadas Vasiliauskas pristatė komadiruotės planuojamą dienotvarkę 
Europos šalių ASF, FIA Europos regiono kongreso ir NEZ tarybos susirinkimo metu. Generalinė 
sekretorė informavo LASF Tarybos narius, kad NEZ Tarybos susirinkimo metu bus tvirtinami 
Federacijų atstovai dviejų metų kadencijai atstovauti NEZ sporto šakų komisijose. Siūlė iki 
komandiruotės pateikti sporto šakų pirmininkams atstovų kandidatūras į ralio, rali-kroso, 4x4 ir žiedo 
komisijas.  

Siūlyta: Į komandiruotę Helsinkyje, Suomijoje, 2015-10-16/18 dienomis vyksiantį 
Europos šalių ASF, FIA Europos regiono kongresą ir NEZ tarybos susirinkimą deleguoti Generalinę 
sekretorę Renatą Burbulienę ir Projektų vadovą Tadą Vasiliauską. Įpareigoti Komitetus, jei yra 
tikslinga, iki spalio 15 d. paskirti po vieną atstovą į NEZ sporto šakų komisijas, apie paskirtą asmenį 
informuoti Generalinę sekretorę Renatą Burbulienę el.paštu. 

Balsuota: „Už“ – 10 (vienbalsiai). 
Nutarta: Į komandiruotę Helsinkyje, Suomijoje, 2015-10-16/18 dienomis vyksiantį 

Europos šalių ASF, FIA Europos regiono kongresą ir NEZ tarybos susirinkimą deleguoti 
Generalinę sekretorę Renatą Burbulienę ir Projektų vadovą Tadą Vasiliauską. Įpareigoti 
Komitetus, jei yra tikslinga, iki spalio 15 d. paskirti po vieną atstovą į NEZ sporto šakų 
komisijas, apie paskirtą asmenį informuoti Generalinę sekretorę Renatą Burbulienę el.paštu. 

 
2. KLAUSIMAS. LASF pajamų ir išlaidų tikslinimas. Trūkstamų lėšų surinkimas 

federacijai remti.  
Pateikta informacija apie LASF biudžeto vykdymui trūkstamą sumą. Prezidentas 

informavo, kad didžiąją dalį trūkstamų lėšų jis perves kaip paramą artimiausiu metu. Generalinė 
sekretorė pasiūlė imtis ir likusių Tarybos narių iniciatyvos pritraukti paramą, kad federacija išgyventų 
iki metų galo nepritrūkusi lėšų. Žiedo komiteto pirmininkas Rimvydas Agurkis pritarė šiam pasiūlymui 
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apie kurį asmeniškai užsiminė ankstesnio posėdžio metu ir pats asmeniškai pažadėjo surasti dalį lėšų 
federacijai remti, bei kvietė prisidėti kitus Tarybos narius.  
 
 

3. KLAUSIMAS. 2015-09-26/27 d. Lietuvos, Latvijos ir Baltijos šalių žiedinių 
lenktynių čempionato etapo pravedimo vietos keitimas.  

Pateikta informacija, kad 2015-08-27 d. gautas Latvijos automobilių federacijos raštas dėl 
BaTCC etapo perkėlimo į Rygą, Bikernieki trasą, dėl nepavykusio bendradarbiavimo su VšĮ Nemuno 
žiedas vadovybe. Atsižvelgiant į tai, kad yra susitarimas trims metams dėl Pabaltijos šalių ilgų 
distancijų čempionato organizavimo ir Lietuvos žiedinių lenktynių organizatoriai nėra finansiškai 
pajėgūs patys pravesti Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato ir pirmenybių etapų, siūlyta 
pritarti 2015 m. Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato ir pirmenybių etapų pravedimui 
Rygoje, Bikernieki trasoje 2015-09-26/27 dienomis. 

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: pritarti 2015 m. Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato ir 

pirmenybių etapų pravedimui Rygoje, Bikernieki trasoje 2015-09-26/27 dienomis. 
 
4. KLAUSIMAS. 4x4 sporto šakos 2015 m. kalendoriaus keitimas.  
Siūlyta: pritarti 4x4 sporto šakos 2015 m. kalendoriaus keitimui. Lietuvos automobilių 

bekelės lenktynių čempionato III etapo “4x4perimetras. Kazlų Rūda” datą iš 2015-08-22 d. perkelti į 
2015-10-17 d. Jonavoje ir 2015 m. Lietuvos 4x4 automobilių bekelės lenktynių čempionato IV etapas 
"4x4 perimetras Anykščiai" datą iš 2015.10.24 perkelti į 2015-11-14 d. Kazlų Rūdoje. 

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: Lietuvos automobilių bekelės lenktynių čempionato III etapo 

“4x4perimetras.Jonava” datą iš 2015-08-22 d. perkelti į 2015-10-17 d. ir 2015 m. Lietuvos 4x4 
automobilių bekelės lenktynių čempionato IV etapas "4x4 perimetras Anykščiai" datą iš 
2015.10.24 perkelti į 2015-11-14 d. Kazlų Rūdoje. 

 
5. KLAUSIMAS. Pasirengimas 2016 m. sezonui. Tarybos ir komitetų naujo sezono 

pasiruošimo plano aptarimas, terminų nustatymas.  
Generalinė sekretorė pristatė Tarybai pasiruošimo 2016 metų varžybų sezonui darbų 

planą, kuris reglamentuotas LASVOVT: Komitetai iki 2015-09-30 d. pateikia preliminarius A lygos 
varžybų kalendorius LASF Generalinei sekretorei. Iki 2015-11-01 d. Vykdoma Varžybų organizatorių 
atranka ir teikiamos organizatorių paraiškos komitetams. Iki 2015-12-01 d. Taryboje patvirtinamas 
Varžybų kalendorius  ir LASF veiklą reglamentuojantys dokumentai bei paskelbiama lasf.lt.  

Vadovaujantis Komitetų darbo veiklos nuostatais,  komitetai įpareigoti nuo lapkričio 10 d. 
iki gruodžio 10 d. laikotarpiu savarankiškai ir savo lėšomis suorganizuoti čempionato uždarymo ir 
nugalėtojų bei prizininkų apdovanojimo vakarus. 

Visų sporto šakų čempionatų ir pirmenybių čempionai, nugalėtojai bei prizininkai 
apdovanojami vienodo stiliaus taurėmis tik skirtingo dydžio, medaliais bei diplomais ( apdovanojimai 
perkami iš federacijos lėšų centralizuotai). 

Siūlyta: patvirtinti Generalinės sekretorės pateiktą Komitetų darbų planą 2016 metų 
sezono pasiruošimui (priedas Nr. 1). Visų sporto šakų čempionatų ir pirmenybių čempionai, nugalėtojai 
bei prizininkai apdovanojami vienodo stiliaus taurėmis tik skirtingo dydžio, medaliais bei diplomais. 

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: patvirtinti Generalinės sekretorės pateiktą Komitetų darbų planą 2016 

metų sezono pasiruošimui (priedas Nr. 1). Visų sporto šakų čempionatų ir pirmenybių 



4 

 

 

 

čempionai, nugalėtojai bei prizininkai apdovanojami vienodo stiliaus taurėmis tik skirtingo 
dydžio, medaliais bei diplomais. 

 
6. KLAUSIMAS. Varžybų organizavimo sutarties projekto pristatymas.  
Generalinė sekretorė informavo, kad yra ruošiamas supaprastintas varžybų organizavimo 

sutarties projektas, perkeliant nekintančias sutarties sąlygas į LASVOVT. 
Siūlyta: Pritarti supaprastintam varžybų organizavimo sutarties projektui, nekintančias 

sutarties sąlygas perkeliant į LASVOVT, kuris bus tvirtinamas sekančiuose Tarybos posėdžiuose 
skirtuose 2016 metų sezono pasiruošimui. 

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: Pritarti supaprastintam varžybų organizavimo sutarties projektui, 

nekintančias sutarties sąlygas perkeliant į LASVOVT, kuris bus tvirtinamas sekančiuose 
Tarybos posėdžiuose skirtuose 2016 metų sezono pasiruošimui. 

 
7. KLAUSIMAS. LASVOVT pakeitimų pristatymas.  
Siūlyta: iki 2015-10-30 d. imtinai Komitetams pateikti pasiūlymus dėl LASVOVT 

siūlomų pakeitimų Generalinei sekretorei el. paštu. 
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: iki 2015-10-30 d. imtinai Komitetams pateikti pasiūlymus dėl LASVOVT 

siūlomų pakeitimų Generalinei sekretorei el. paštu. 
  

8. KLAUSIMAS. Depozito reikalingumas ir jo pakeitimas kitomis įsipareigojimų 
užtikrinimo priemonėmis.  

Siūlyta: nustatyti visiems sporto šakų organizatoriams depozitus. Diferencijuoti depozito 
sumų dydžius atsižvelgiant į sporto šakas. Sporto šakų komitetai iki 2015-10-30 pateikia Generalinei 
sekretorei depozito dydžius 2016 metų sezonui. Įpareigoti Generalinę sekretorę ir projektų vadovą 
parengti baudų lentelės projektą, skirtą LASF Varžybų organizatoriams, nevykdantiems varžybų 
organizavimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų bei nesilaikantiems LASF norminių aktų. Baudos bus 
išskaičiuojamos iš depozito, kurį Organizatorius privalės sumokėti LASF likus ne mažiau nei 60 
kalendorinių dienų iki atitinkamų varžybų.  

Balsuota: „Už“ – 10, „Prieš“ – 1. 
Nutarta: nustatyti visiems sporto šakų organizatoriams depozitus. Diferencijuoti 

depozito sumų dydžius atsižvelgiant į sporto šakas. Sporto šakų komitetai iki 2015-10-30 turi 
pateikti  Generalinei sekretorei depozito dydžius 2016 metų sezonui. Įpareigoti Generalinę 
sekretorę ir projektų vadovą parengti baudų lentelės projektą, skirtą LASF Varžybų 
organizatoriams, nevykdantiems varžybų organizavimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų bei 
nesilaikantiems LASF norminių aktų. Baudos bus išskaičiuojamos iš depozito, kurį 
Organizatorius privalės sumokėti LASF likus ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų iki atitinkamų 
varžybų.  

  
9. KLAUSIMAS. Mokesčio, už sportinio automobilio patikrą prieš išduodant 

sportinio automobilio techninį pasą, dydžio nustatymas.  
Vyko diskusijos dėl mokesčių dydžių nustatymo už sportinio automobilio patikrinimą, 

pakartotinį sportinio automobilio patikrinimą bei dėl sportinio automobilio techninio paso išdavimo 
mokesčio dydžio nustatymą ne LASF nariams. 

Siūlyta: 1) patvirtinti asmenims, prašantiems išduoti sportinio automobilio techninį pasą, 
30 Eur mokestį už sportinio automobilio patikrinimą ir/arba 10 Eur mokestį už pakartotinį sportinio 
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automobilio patikrinimą, mokamus Tarybos patvirtintiems asmenims tiesiogiai, galintiems atlikti 
sportinių automobilių atitikimo techniniams reikalavimams patikrą.  

2) Nustatyti 60 Eur dydžio mokestį už sportinio automobilio techninio paso išdavimą ne 
LASF nariams, kuris mokamas federacijai. 

Balsuota: „Už“ – 9, „Susilaiko“ – 2.  
Nutarta: 1) patvirtinti asmenims, prašantiems išduoti sportinio automobilio techninį 

pasą, 30 Eur mokestį už sportinio automobilio patikrinimą ir/arba 10 Eur mokestį už pakartotinį 
sportinio automobilio patikrinimą, mokamus Tarybos patvirtintiems asmenims tiesiogiai, 
galintiems atlikti sportinių automobilių atitikimo techniniams reikalavimams patikrą.  

2) Nustatyti 60 Eur dydžio mokestį už sportinio automobilio techninio paso išdavimą 
ne LASF nariams, kuris mokamas federacijai. 
 

10.  KLAUSIMAS. Mokesčio už trasos inspektavimą dydžio nustatymas.  
Vyko diskusijos dėl mokesčio dydžio nustatymo už trasos inspektavimą.  
Siūlyta: Įpareigoti SVO komitetą, bendradarbiaujant su Generaline sekretore, paruošti 

mokesčių dydžių lentelę už trasos inspektavimą. Klausimą dėl mokesčių dydžių nustatymo už trasos 
inspektavimą perkelti į sekančio LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: 1) Įpareigoti SVO komitetą, bendradarbiaujant su Generaline sekretore, 

paruošti mokesčių dydžių lentelę už trasos inspektavimą. Klausimą dėl mokesčių dydžių 
nustatymo už trasos inspektavimą perkelti į sekančio LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

2) Varžybų organizatorius už trasos licenciją ir inspektavimą mokesčius sumokės  
LASF pagal pateiktas sąskaitas. Už trasos inspektavimą LASF su inspektoriumi atsiskaitys pagal 
inspektoriaus pateiktą sąskaitą. 

 
11.  KLAUSIMAS. Varžybų draudiminių sumų ir jų diferencijavimo aptarimas.  
Generalinė sekretorė informavo, kad, vadovaujantis LASVOVT, Komitetai privalo 

nustatyti sporto šakų reglamentuose varžybų draudimo sumas (turtinė/neturtinė žala ir kt.), 
atsižvelgiant į varžybų lygą bei sporto šakos ypatumus. 

Siūlyta: iki 2015-10-30 paruošti sporto šakų komitetus varžybų draudiminių minimalių 
sumų projektus, kurie bus nurodyti šakos reglamente.  

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: iki 2015-10-30 paruošti sporto šakų komitetus varžybų draudiminių 

minimalių sumų projektus, kurie bus nurodyti šakos reglamente. 
 

12.  KLAUSIMAS. LASF privalomoji reklama ant sportinių automobilių.  
 
Siūlyta: Atsisakyti reklaminio ploto ant sportinio automobilio šoninių durelių (kuris 

priklausė Ralio komitetui) ir patvirtinti nuo 2016 metų visuose čempionatuose privalomą LASF 
reklamą tik ant sportinių automobilių priekinio stiklo. 

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: Panaikinti reklaminį plotą ant sportinio automobilio šoninių durelių (kuris 

priklausė Ralio komitetui) ir patvirtinti nuo 2016 metų visuose čempionatuose privalomą LASF 
reklamą tik ant sportinių automobilių priekinio stiklo. 

 
  
Pastaba: 13 ir 14 klausimai sujungiami. 
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13. KLAUSIMAS. Sporto šakų čempionatų pavadinimų ir reklamos pardavimo 

aptarimas.  
14 KLAUSIMAS. Lėšų pritraukimas į LASF komitetus projekto pristatymas. 
Siūlyta: Sporto šakų komitetams kartu su LASF Generaline sekretore ir Projektų vadovu 

paruošti automobilių sporto šakų metinių čempionatų pavadinimų ir reklamos ploto produktą 
pardavimui (pvz. Čempionato vardo partneris, lipdukas, straipsnių rašymas, viešinimas ir pan.), kad 
būtų galima surasti atskirus atskirų sporto šakų rėmėjus čempionatams. 

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: Sporto šakų komitetams kartu su LASF Generaline sekretore ir Projektų 

vadovu paruošti automobilių sporto šakų metinių čempionatų pavadinimų ir reklamos ploto 
produktą pardavimui (pvz. Čempionato vardo partneris, lipdukas, straipsnių rašymas, 
viešinimas ir pan.), kad būtų galima surasti atskirus atskirų sporto šakų rėmėjus čempionatams. 

 
15. KLAUSIMAS. Baudų skyrimo varžybų metu projekto pristatymas.  
Vyko diskusijos dėl baudų skyrimo iki pirmo ir po pirmo Sporto komisarų kolegijos 

(toliau – SKK) posėdžio. Generalinė sekretorė atkreipė dėmesį, kad vyraujanti baudų praktika 
neatitinka LASF reglamentuojančių dokumentų, todėl būtina susiklosčiusią praktiką perkelti ir aiškiai 
aprašyti LASF reglamentuojančiuose dokumentuose. 

Siūlyta: Palikti nepakeistą LASF Tarybos 2015-08-12 d. nutarimą: „Piniginės baudos, 
paskirtos Varžybų vadovo iki pirmo SKK posėdžio, yra pervedamos varžybų organizatoriui. Po pirmo 
SSK posėdžio paskirtos baudos varžybų komisaro/teisėjų varžybų metu, pervedamos į LASF sąskaitą 
banke.“ Rengiant reglamentuojančius dokumentus 2016 metams tiksliai aprašyti baudų skyrimo ir 
pervedimo tvarką. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Palikti nepakeistą LASF Tarybos 2015-08-12 d. nutarimą: „Piniginės 

baudos, paskirtos Varžybų vadovo iki pirmo SKK posėdžio, yra pervedamos varžybų 
organizatoriui. Po pirmo SSK posėdžio paskirtos baudos varžybų komisaro/teisėjų varžybų 
metu, pervedamos į LASF sąskaitą banke.“ Rengiant reglamentuojančius dokumentus 2016 
metams tiksliai aprašyti baudų skyrimo ir pervedimo tvarką. 

 
16.  KLAUSIMAS. Teisėjų rotacija, teisėjų auginimas-pritraukimas.  
Vyko diskusijos apie galimybes kelti kvalifikaciją teisėjams, glaudžiau bendradarbiauti su  

Latvijos automobilių federacija, teisėjų darbo sąlygas, rotaciją. Prezidentas atkreipė dėmesį, kad 
Teisėjų komitetas turi surasti būdų kaip pritraukti, auginti ir edukuoti teisėjus, nes dabartinė situacija 
nėra gera. 

 
17.  KLAUSIMAS. Varžybų vadovo skyrimo ir keliamų reikalavimų jam aptarimas.  
Siūlyta: Įpareigoti Teisėjų komitetą, sudarant teisėjų, galinčių eiti varžybų vadovo 

pareigas, sąrašą, įvertinti realias galimybes teisėjui tinkamai atlikti varžybų vadovo funkcijas.  
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: Įpareigoti Teisėjų komitetą, sudarant teisėjų, galinčių eiti varžybų vadovo 

pareigas, sąrašą, įvertinti realias galimybes teisėjui tinkamai atlikti varžybų vadovo funkcijas. 
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18.  KLAUSIMAS. LASF stebėtojo ataskaitos formos keitimo aptarimas.  
Ralio komiteto pirmininkas informavo, kad yra ruošiama LASF stebėtojo nauja forma, 

atsižvelgiant į FIA stebėtojo ataskaitos formą. 
Siūlyta: sekančiame LASF Tarybos posėdyje pristatyti naują LASF stebėtojo formą, kuri 

bus pateikta tvirtinimui. 
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: sekančiame LASF Tarybos posėdyje pristatyti naują LASF stebėtojo 

formą, kuri bus pateikta tvirtinimui. 
 

19.  KLAUSIMAS. LASF stebėtojo apmokėjimas ir funkcijų aptarimas.  
Siūlyta:  Ralio komiteto pirmininkas pasidalino mintimis, kad 2016 metams reikėtų 

pasikviesti nepriklausomą stebėtoją ralio čempionatams, o gal ir kitoms sporto šakoms iš užsienio. 
Stebėtojo, kaip ir anksčiau, išlaidas padengtų LASF. 

Balsuota: Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: atsižvelgiant į LASF finansines galimybes 2016 metams pasikviesti 

čempionatams nepriklausomą stebėtoją iš užsienio, apmokant išlaidas iš federacijos lėšų. 
 
Pastaba: LASF Tarybos posėdžio pirmininko siūlymu 20 ir 22.1. klausimai teikiami 

svarstymui po 19 darbotvarkės klausimo. 
 
21. KLAUSIMAS. Sutartis dėl internetinės sistemos „LASF registracija“ 
pasirašymo, sistemos sukūrimo pristatymas, lėšų gavimo sistemai kurti klausimas.  
Generalinė sekretorė bei Projektų vadovas pristatė internetinės sistemos „LASF 
registracija“ projektą: pirmo etapo licencijų išdavimo funkcionalumą bei sąmatą. Taip pat  
informavo, kad lėšų šiam projektui federacija kol kas neturi, todėl gali tekti skolintis, nes 
pokyčiai mažinant administracinę naštą federacijos nariams yra būtini. 
Siūlyta: pritarti internetinės sistemos „LASF registracija“ projekto įgyvendinimui, 

sąmatai ir sutarties pasirašymui, bei ieškoti galimybių lėšų skolinimosi. 
Balsuota: Balsuota: Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: pritarti internetinės sistemos „LASF registracija“ projekto įgyvendinimui, 

sąmatai ir sutarties pasirašymui, bei ieškoti galimybių lėšų skolinimuisi. 
 

22.Kiti klausimai. 
22.1. Informacija apie ralį „Aplink Lietuvą – 2015“. 
Sporto Senjorų komiteto pirmininkas pateikė informaciją, jog ralio „Aplink Lietuvą – 

2015“ metu Egidijaus Paulausko ekipažas buvo pašalintas iš ralio „Aplink Lietuvą – 2015“ įskaitos ir 
jam leista važiuoti ralyje ne įskaitoje. Apdovanojimų metu, minėtas ekipažas  buvo apdovanotas taure, 
kuri nebuvo įvardinta varžybų papildomuose nuostatuose, t. y. nebuvo įsteigta.  

Siūlyta: perduoti apsvarstyti Organizatoriaus Lietuvos automobilių klubas veiksmus ralio 
„Aplink Lietuvą-2015“ apdovanojimų metu Ralio komitetui. 

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: perduoti apsvarstyti Organizatoriaus Lietuvos automobilių klubas 

veiksmus ralio „Aplink Lietuvą-2015“ apdovanojimų metu Ralio komitetui. 
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20.  KLAUSIMAS. SVO komiteto pirmininko pasisakymas. 
 
SVO komiteto pirmininkas pateikė pastabas dėl SVO komiteto ir Varžybų organizatorių 
nekomunikavimo, terminų nesilaikymo. Iškėlė klausimą, kodėl Varžybų organizatoriams už 
sutarties pažeidimus nėra skiriamos baudos. Detalizavo pažeidimus: laiku nesikreipiama dėl 
trasos inspektavimo, varžybas organizuoja nesuderinę saugos planų, be trasos licencijų ir pan. 
SVO komiteto pirmininkas taip pat išreiškė norą, kad Ralio čempionatuose LASF atrastų 
galimybę ir skirtų ne tik stebėtoją, bet ir SVO delegatą varžyboms, kadangi fiziškai stebėtojas 
negali pvz.: sutikrinti saugos plano, ką jau kalbėt apie kitas funkcijas.  
SVO komiteto pirmininkas taip pat pasidalino informacija apie Saugumo neužtikrinimą ralio 
čempionatuose, detalizavo klaidas ir atkreipė organizatorių dėmesį, kad jos turi būti 2016 metų 
sezone ištaisytos. 
Prezidentas pritarė, kad saugumas varžybose yra prioritetinis federacijos klausimas ir pasiūlė 
SVO komitetui glaudžiau bendradarbiauti su sporto šakų komitetais sprendžiant SVO klausimus 
2016 metams. 

 
21 val. Posėdis paskelbtas baigtu. 
 
 

 
PRIDEDAMA:  
1. Komitetų darbų planas 2016 metų sezono pasiruošimui. 

 
 
 

Viso protokolo lapų: 8. 
 
 
 

 
Posėdžio pirmininkas      R. Austinskas 
 

 
 
 

 
 
 
 

                     Posėdžio sekretorė      E. Kairiūkštė 
 
 
 


