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Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Tarybos posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 2015-08 

2015-03-18 
 
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2015-03-18 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto 

federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 17.45 val. 
Dalyvavo:  
LASF Prezidentas -  Gintaras Furmanavičius; 
LASF viceprezidentai - Darius Jonušis. 
Komitetų pirmininkai - Gintaras Kaminskas, Romualdas Mažuolis, Algirdas Gricius, 

Šarūnas Liesis, Vidmantas Dailidė, Eduardas Jakas, Aloyzas Jurdonas, Gediminas Grigaitis, Antanas 
Kyguolis. 

Lietuvos kartingo federacijos prezidentas Ramūnas Savickas. 
Nedalyvavo:  
LASF viceprezidentas Rolandas Dovidaitis.  
Komitetų pirmininkai: Mindaugas Boguševičius, Rolandas Šležas. 
Taip pat dalyvavo: LASF teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė Rasa 

Jakienė. 
Posėdžio pirmininkas  – Gintaras Furmanavičius. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
 
I.  Darbotvark ės pristatymas ir tvirtinimas.  
Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.  
Siūlyta:  Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
1. Klausimas: Pasirengimas 2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimui: 

1.1. LASF tikrųjų narių, galinčių dalyvauti 2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių 
(LASF valdymo organų rinkiminiame) suvažiavime, sąrašo tvirtinimas. 

1.2. Dėl Žiniasklaidos atstovų dalyvavimo 2015-03-28 d. suvažiavime.  
1.3. 2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminio) 

suvažiavimo  vedimo tvarkos aptarimas. 
2 Klausimas: Dėl Kroso komiteto teikimo apdovanoti V.Pilipavičių Kūno kultūros ir 

sporto departamento apdovanojimu "Už nuopelnus automobilių sportui". 
3. Klausimas: Dėl Lietuvos automobilių kroso čempionato V etapo datos tikslinimo. 
4. Klausimas: 2015 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo skirtų lėšų LASF‘ui 

paskirstymas ir tvirtinimas. 
5. Klausimas: LASF sporto Senjorų komiteto prašymas dėl 2015-04-11 d. vyksiančio 

Velykinio slalomo išlaidų kompensavimo, sumoje 150 Eur. 
6. Klausimas: Dėl geriausio 25-mečio lenktynininko rinkim ų.  
7. LASF asocijuotų narių pri ėmimas. 

 
II.  Darbotvark ės klausimų nagrinėjimas. 
1. Klausimas: Pasirengimas 2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimui: 

1.1. LASF tikrųjų narių, galinčių dalyvauti 2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių 
(LASF valdymo organų rinkiminiame) suvažiavime, sąrašo tvirtinimas. 
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Siūlyta: Vadovaujantis LASF įstatų 4.3; 4.6; 4.7 punktais, siūloma patvirtinti LASF 
tikrųjų narių, galinčių dalyvauti 2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų 
rinkiminiame) suvažiavime, sąrašą. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Vadovaujantis LASF įstatų 4.3; 4.6; 4.7 punktais, patvirtinti LASF 

tikr ųjų narių, galinčių dalyvauti 2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų 
rinkiminiame) suvažiavime, sąrašą (Priedas Nr. 1). 

 
1.2. Dėl Žiniasklaidos atstovų dalyvavimo 2015-03-28 d. suvažiavime.  
R. Rupkus informavo, jog iš žiniasklaidos atstovų yra gauta įvairių nuomonių dėl 

Tarybos priimto sprendimo žiniasklaidos atstovus pakviesti tik į spaudos konferenciją, kuri vyks 
iškart po Suvažiavimo. Atsižvelgiant į pateiktas žiniasklaidos atstovų nuomones, siūloma dar kartą 
apsvarstyti žiniasklaidos atstovų bei kitų svečių dalyvavimo Suvažiavime galimybes. Vyko 
diskusijos. Po diskusijų: 

 Siūlyta:  Siekiant užtikrinti viešą bei skaidrų 2015 m. LASF tikrųjų narių (LASF valdymo 
organų rinkiminio) suvažiavimo pravedimą, bei galimybę Suvažiavimo eigą tiesiogiai stebėti 
žiniasklaidos atstovams bei automobilių sporto visuomenei, visą Suvažiavimo eigą tiesiogiai transliuoti 
internetu www.lasf.lt. Per viešųjų ryšių kompaniją „Visetas“  išplatinti informaciją, jog 13:30 val., 
pasibaigus Suvažiavimo klausimo LASF prezidento rinkimai nagrinėjimui bei paskelbus LASF 
prezidento rinkimų rezultatus, toje pačioje viešbučio „Kaunas“ konferencijų salėje vyks spaudos 
konferencija, į kurią kviečiami visuomenės informavimo priemonių (žiniasklaidos) atstovai.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  Siekiant užtikrinti viešą bei skaidrų 2015 m. LASF tikrųjų narių (LASF 

valdymo organų rinkiminio) suvažiavimo pravedimą, bei galimybę Suvažiavimo eigą tiesiogiai 
stebėti žiniasklaidos atstovams bei automobilių sporto visuomenei, visą Suvažiavimo eigą 
tiesiogiai transliuoti internetu www.lasf.lt. Per viešųjų ryšių kompaniją „Visetas“  išplatinti 
informacij ą, jog 13:30 val., pasibaigus Suvažiavimo klausimo LASF prezidento rinkimai 
nagrinėjimui bei paskelbus LASF prezidento rinkimų rezultatus, toje pačioje viešbučio 
„Kaunas“ konferencij ų salėje vyks spaudos konferencija, į kuri ą kviečiami visuomenės 
informavimo priemonių (žiniasklaidos) atstovai. 

 
1.3. 2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminio) 

suvažiavimo  vedimo tvarkos aptarimas.  
Pirmininkaujantis pasiūlė Tarybai aptarti ir teikti Suvažiavimui siūlymą dėl 

Suvažiavimo vedimo tvarkos klausimo dalies „Dėl Tarybos-Prezidento ataskaitos, narių pasisakymų 
ir bendro vieno klausimo trukmės laiko“: 

Siūlyta:   
Tarybos ataskaitai skirti iki 10 min. 
Suvažiavimo darbotvarkės klausimo pristatymui iki 5 min. 
Suvažiavimo dalyvio pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, 

paklausimo,) laikas ne ilgiau kaip 3 minutės. 
Kandidato į LASF prezidentus pasisakymas iki 10 min. 
Kandidato į LASF tarybos narius (Viceprezidentų, Komitetų pirmininkų pareigas) 

pasisakymas iki 5 min. 
Bendras darbotvarkėje esančio vieno klausimo diskusijų (pasisakymo, replikos, 

nuomonės, atsakymo, paklausimo) laikas 20 minučių. 
Balsuota: „Už“ – 11, „Prieš“ - 1 . 
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Nutarta: teikti Suvažiavimui siūlymą dėl Suvažiavimo vedimo tvarkos klausimo 
dalies „Dėl Tarybos-Prezidento ataskaitos, narių pasisakymų ir bendro vieno klausimo 
trukm ės laiko“: 

Tarybos ataskaitai skirti iki 10 min. 
Suvažiavimo darbotvarkės klausimo pristatymui iki 5 min. 
Suvažiavimo dalyvio pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, 

paklausimo,) laikas ne ilgiau kaip 3 minutės. 
Kandidato į LASF prezidentus pasisakymas iki 10 min. 
Kandidato į LASF tarybos narius (Viceprezidentų, Komitetų pirminink ų pareigas) 

pasisakymas iki 5 min. 
Bendras darbotvarkėje esančio vieno klausimo diskusijų (pasisakymo, replikos, 

nuomonės, atsakymo, paklausimo) laikas 20 minučių. 
 
2 Klausimas: Dėl Kroso komiteto teikimo apdovanoti V.Pilipavičių Kūno kultūros ir 

sporto departamento apdovanojimu "Už nuopelnus automobilių sportui". 
Kroso komiteto pirmininkas teikė teikimą apdovanoti V. Pilipavičių Kūno kultūros ir 

sporto departamento apdovanojimu „Už nuopelnus automobilių sportui“.  
Siūlyta:  priimti Kroso komiteto teikimą apdovanoti V.Pilipavičių Kūno kultūros ir sporto 

departamento apdovanojimu „Už nuopelnus automobilių sportui“ ir šio teikimo pagrindu teikti teikimą 
Kūno kultūros ir sporto departamentui apdovanoti V.Pilipavičių Kūno kultūros ir sporto departamento 
apdovanojimu „Už nuopelnus automobilių sportui“. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: priimti Kroso komiteto teikim ą apdovanoti V.Pilipavičių Kūno kultūros ir 

sporto departamento apdovanojimu „Už nuopelnus automobilių sportui“ ir šio teikimo pagrindu 
teikti teikim ą Kūno kultūros ir sporto departamentui apdovanoti V.Pilipavičių Kūno kultūros ir 
sporto departamento apdovanojimu „Už nuopelnus automobilių sportui“.  (priedas Nr. 2) 

 
3. Klausimas: Dėl Lietuvos automobilių kroso čempionato V etapo datos tikslinimo. 
Atsižvelgiant į tai, kad Marijampolės trasoje 2015-09-18 d. vyks ralio Aplink Lietuvą 

etapas, Kroso komiteto pirmininkas teikė prašymą Baltijos šalių autokroso čempionato 4 etapo ir 
Lietuvos autokroso čempionato V etapo varžybų datą atkelti iš 2015-09-19/20 d. į 2015-09-12/13 d.. 

Siūlyta:  Prašymą tenkinti ir Baltijos šalių autokroso čempionato 4 etapo ir Lietuvos 
autokroso čempionato V etapo varžybų datą atkelti iš 2015-09-19/20 d. į 2015-09-12/13 d.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Prašymą tenkinti ir Baltijos šali ų autokroso čempionato 4 etapo ir Lietuvos 

autokroso čempionato V etapo varžybų datą atkelti iš 2015-09-19/20 d. į 2015-09-12/13 d. 
(priedas Nr. 3) 

 
4. Klausimas: 2015 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo skirtų lėšų LASF‘ui 

paskirstymas ir tvirtinimas. 
R. Jakienė pateikė informaciją, jog Kūno kultūros ir sporto departamentas nepripažino 

Lietuvos kartingo federacijos kaip savarankiškos nacionalinės federacijos, atsižvelgiant į tai, Kūno 
kultūros ir sporto rėmimo fondo taryba LASF‘ui skyrė 52.161 Eur. iš kurių 15.528 Eur. skirta Lietuvos 
kartingo federacijai. Tarybai buvo pateiktas Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo skirtų lėšų LASF‘ui 
paskirstymas pagal LASF teikiamą projektą „2015 m. Lietuvos, Europos ir Pasaulio automobilių sporto 
čempionatų organizavimas ir vykdymas“  .  
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LASF viceprezidentas Darius Jonušis siūlė Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui 
sekančiais metais teikti projektą, kuriame būtų įtraukti visi sporto šakų čempionatai.  

Siūlyta: patvirtinti 2015 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo skirtų lėšų LASF‘ui 
paskirstymo ir naudojimo LASF teikiamą projektą „2015 m. Lietuvos, Europos ir Pasaulio automobilių 
sporto čempionatų organizavimas ir vykdymas“. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti 2015 m. K ūno kultūros ir sporto rėmimo fondo skirtų lėšų 

LASF‘ui paskirstymo ir naudojimo LASF teikiam ą projektą „2015 m. Lietuvos, Europos ir 
Pasaulio automobilių sporto čempionatų organizavimas ir vykdymas“. (priedas Nr.4) 
 

5. Klausimas: LASF sporto Senjorų komiteto prašymas dėl 2015-04-11 d. vyksiančio 
Velykinio slalomo išlaidų kompensavimo, sumoje 150 Eur. 

Siūlyta: prašymą tenkinti, kompensuoti 2015-04-11 d. vyksiančio Velykinio slalomo 
išlaidas, sumoje 150 Eur.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta: 
Nutarta: prašymą tenkinti, kompensuoti 2015-04-11 d. vyksiančio Velykinio slalomo 

išlaidas, sumoje 150 Eur. (priedas Nr. 5) 
 

6. Klausimas: Dėl geriausio 25-mečio lenktynininko rinkim ų.  
Gautas Ralio komiteto teikimas konkursui „Geriausio 25-mečio lenktynininko rinkimai“: 
1) 1990-1995 – Kastytis Girdauskas; 2) 1995-2000 – Aurelijus Simaška; 3) 2000-2005 – 

Saulius Girdauskas;  4)2005-2010 – Vytautas Švedas; 5) 2010-2015 – Dominykas Butvilas, Ramūnas 
Čapkauskas. 

Kroso komiteto teikimas konkursui „Geriausio 25-mečio lenktynininko rinkimai“: 2005-
2010 - Audrius Pilipavičius.  

Kadangi daugiau nei vienas komitetas nepateikė teikimų šiam konkursui, siūlyta dar kartą 
Komitetuose apsvarstyti labiausiai nusipelniusių sportininkų kandidatūras. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: siūlyta dar kart ą Komitetuose apsvarstyti labiausiai nusipelniusių 

sportininkų kandidatūras dėl geriausio 25-mečio lenktyninink ų rinkimo. 
 
7. Klausimas: LASF asocijuotų narių pri ėmimas. 
LASF teisininkas R. Rupkus informavo LASF Tarybą, jog šiam Tarybos posėdžiui buvo 

paruoštas klausimas dėl VšĮ Anello išbraukimo iš Kitų sporto šakų varžybų kalendoriaus kaip 
nevykdančio finansinių įsipareigojimų LASF. VšĮ Anello 2015-03-10 d. apmokėjo įsiskolinimą. 

Siūlyta: 1) Kandidatą VšĮ Anello į LASF asocijuotus narius priimti su sąlyga, kad Kitų 
sporto šakų komitetas skirs ypatingą dėmesį šio nario vykdomai sportinei veiklai. 

   2) Patvirtinti kandidatus į LASF asocijuotus narius. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: 1) Kandidat ą VšĮ Anello į LASF asocijuotus narius priimti su sąlyga, kad 

Kit ų sporto šakų komitetas skirs ypatingą dėmesį šio nario vykdomai sportinei veiklai. 
   2) Patvirtinti kandidatus į LASF asocijuotus narius. 

Eil. 
Nr. 

Kandidatas į LASF asocijuotus narius Vadovas  Sporto šaka 

1 Klaipėdos r. ASK Žaibas Leonidas Ivanovas Krosas 
2 222 Klubas VšĮ Igoris Sidunovas Žiedas 
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3 Auto Kaslita Kastytis Volbekas Žiedas 
4 Kaminera UAB Nikolaj Michejev Žiedas 
5 Skorpiono ASK Saulius Žunda Krosas 
6 Memel sport VšĮ Karolis Doleba  
7 Ukemrgės ASK Evaldas Čirba Driftas 
8 Šonaslydžio velniai Kęstutis Kelpša Driftas 
9 RS Motorsport VšĮ Antanas Kyguolis Driftas 
10 Orakulo projektai VšĮ Rimas Cesiulis Žiedas 
11 Beno autosporto klubas VšĮ Virginijus Lukšas Žiedas 

 
 

Pridedama:  
1. LASF tikrųjų narių, galinčių dalyvauti 2015-03-28 d. LASF tikrųjų (LASF valdymo organų 
rinkiminiame) suvažiavime, sąrašas. 
2) Kroso komiteto pirmininko teikimas apdovanoti V. Pilipavičių Kūno kultūros ir sporto departamento 
apdovanojimu „Už nuopelnus automobilių sportui“. 
3) Prašymas Baltijos šalių autokroso čempionato 4 etapo ir Lietuvos autokroso čempionato V etapo 
varžybų datą atkelti iš 2015-09-19/20 d. į 2015-09-12/13 d.. 
4) 2015 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo skirtų lėšų LASF‘ui paskirstymas. 
5) LASF sporto Senjorų komiteto prašymas dėl 2015-04-11 d. vyksiančio Velykinio slalomo išlaidų 
kompensavimo. 
 
 

Viso protokolo lapų: 5 
 
 

Posėdžio pirmininkas      G. Furmanavičius 
 
 
 
 

                     Posėdžio sekretorė      E. Kairiūkštė 


