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Lietuvos automobilių sporto federacija 

 

LASF Tarybos posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. 2017-03 

2017-02-09 

 

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2017-02-09 d. (ketvirtadienis) 17:00 val., LASF patalpose, 
Savanorių pr. 56, Kaunas, baigtas 20:00 val. 

 

Dalyvavo: 

LASF Prezidentas - Romas Austinskas. 

Komitetų pirmininkai: Gintautas Firantas, Šarūnas Liesis, Remigijus Antanavičius, Evaldas 
Torrau, Valdas Jonušis, Gediminas Grigaitis, Egidijus Janavičius, Kazimieras Gudžiūnas, 
Rimvydas Agurkis (balsavo raštu 1-4, 6-11). 

Viceprezidentai: Jonas Dereškevičius, Vladas Pleskovas. 

Taip pat dalyvavo: Projektų vadovas Tadas Vasiliauskas, sportininkas Tauras Tunyla. 

Nedalyvavo: Arūnas Gudonis, Linas Ramoška, Benediktas Vanagas. 

 

Posėdžio pirmininkas – Romas Austinskas. 

Posėdžio sekretorė – Renata Burbulienė. 

 

Tarybos darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas. 

 

Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę ir paklausė, ar yra siūlymų 
Tarybos darbotvarkės papildymui. E.Torrau pasiūlė įtraukti klausimą dėl S.Brundzos teikimo 
KKSD apdovanojimui gauti. Siūlymų daugiau nebuvo. 
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SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

1. Informacija apie LASF naujas patalpas Savanorių pr. 56, Kaunas. (R.Austinskas). 
2. Informacija apie LASF gautą paramą ir jos panaudojimą. (R.Austinskas). 
3. Informacija dėl organizacinės technikos ir įrangos nuomos iš AB „Telia“.  (R.Austinskas). 
4. Dėl darbo laiko nustatymo LASF administracijai. (R.Burbulienė). 
5. Dėl LASF atskirų sporto šakų populiarinimo. (R.Austinskas). 
6. Dėl 2017 m. KKSD biudžetinių lėšų paskirstymo. (T.Vasiliauskas, R.Austinskas). 
7. Dėl 2017/2018 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai 

remti įnašų dydžių projekto tvirtinimo. (R.Burbulienė). 
8. Dėl K.Gudžiūno ir Š.Liesio komandiruočių išlaidų kompensavimo į FIA Prize giving Gala ir 

teisėjų seminarą Portugalijoje, 2017-01-25/28 d. (K.Gudžiūnas, Š. Liesis). 
9. Dėl FIA Drag komiteto nario A.Tikniaus komandiravimo į FIA Drag racing komiteto narių 

suvažiavimą, Šveicarijoje, 2017-07-12/15. (R.Burbulienė). 
10. Dėl LASF organų veiklos ataskaitų už 2016 m. (R.Burbulienė). 
11.  Pasirengimo 2017-03-25 LASF tikrųjų narių suvažiavimui klausimų tvirtinimas 
(R.Burbulienė): 
11.1. Galutinis Suvažiavimo datos, vietos ir laiko tvirtinimas.  
11.2. LASF tikrųjų narių, turinčių teisę dalyvauti Suvažiavime, sąrašo tvirtinimas, atsižvelgiant į 
iki 2017-03-15 d. sumokėtus nario mokesčius. 
11.3. Dalyvavimas Suvažiavime svečių teisėmis. 
11.4. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas Suvažiavime. 
11.5. Mandatinės komisijos tvirtinimas. 
11.6. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, 
įgalioto atstovauti LASF narį 2017-03-25 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo 
pavyzdžio“ tvirtinimas.  
11.7. LASF nario delegato mandato tvirtinimas. 
11.8. Slapto balsavimo biuletenių pavyzdžių tvirtinimas. 

12. Dėl LASF asocijuotų ir tikrųjų narių priėmimo į LASF. (R.Burbulienė). 

13. Dėl virtualių E-čempionatų organizavimo (R.Burbulienė, T.Tunyla). 

14. Kiti klausimai: 

14.1. Dėl Drag komiteto pirmininko (R.Burbulienė). 

14.2. Dėl vairuotojo licencijų išdavimo (R.Burbulienė). 

14.3. Dėl išplėstinių sporto šakų susitikimų organizavimo (R.Burbulienė). 

14.4. Dėl veteranų varžybų (R.Burbulienė). 

14.5. Dėl S.Brundzos teikimo KKSD apdovanojimui gauti (E.Torrau). 

 

BALSUOTA: „UŽ“ vienbalsiai. 
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NUTARTA: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

 

Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas. 

 
 
1. Informacija apie LASF naujas patalpas Savanorių pr. 56, Kaunas. 
 
R.Austinskas informavo, kad LASF administracija nuo 2017-02-07 persikėlė iš patalpų 
Draugystės g. 19, Kaunas į naujas patalpas  Savanorių pr. 56, Kaunas. Pavyko sumažinti 
komunalinių paslaugų kaštus šaltuoju sezonu: Draugystės g. 19, Kaunas mokėdavome 9,29 
Eur/m2 ; Savanorių pr. 56, Kaunas mokame 5,85 Eur/m2 per mėnesį. Patalpos pilnai 
suremontuotos ir įrengtos, trūksta tik keletą techninės įrangos prietaisų, kurie bus netrukus 
įsigyti. 
 
Klausimas informacinio pobūdžio. Pereita prie sekančio. 
 
 
2. Informacija apie LASF gautą paramą ir jos panaudojimą.  
 
Siūlyta: R.Austinskas informavo Tarybos narius, kad patalpos Savanorių pr. 56, Kaunas buvo 
remontuojamos ir įrengiamos iš gautos paramos, kuri buvo tikslinė. Parama gauta darbais, 
prekėmis ir pinigais. R.Austinsko įmonė suteikė paramos už 47000 Eur, kitos įmonės surastos 
R.Austinsko suteikė 8500 Eur paramos. Visa gauta parama ir išlaidos pagrįstos buhalteriniais 
dokumentais, kurie saugomi LASF. Siūloma pritarti gautai paramai ir jos panaudojimui. 
 
Balsuota: „Už“- vienbalsiai. 
 
Nutarta: Pritarti gautai paramai ir jos panaudojimui. 
 
3. Informacija dėl organizacinės technikos ir įrangos nuomos iš AB „Telia“.   
 
Siūlyta: Naujoms LASF patalpoms visa įranga ir org. technika nuomojama iš AB „Telia“. 

Nuomos kaina apie 86 eur/mėn. Nuomojama: spausdintuvas, monitoriai, tinklo įranga, 
vaizdo stebėjimo įranga. Taip pat sumokėta už įrangos montavimo darbus. Siūlyta 
patvirtinti šias išlaidas. 

 
Balsuota: „Už“- vienbalsiai. 
 
Nutarta: Patvirtinti org. technikos ir įrangos nuomos išlaidas iš AB „Telia“. 
 
4. Dėl darbo laiko nustatymo LASF administracijai.  
 
Siūlyta: Pakeisti administracijos darbo laiką į I-V: 8-17 val., VI-VII: nedirba, Pietų pertrauka 

12-13 val. Pakeisti darbo laiką Darbo tvarkos taisyklėse ir darbo sutartyse (pas kuriuos 
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darbuotojus jis  įrašytas). 
 
Balsuota: „Už“- vienbalsiai. 
 
Nutarta: Pakeisti administracijos darbo laiką į I-V: 8-17 val., VI-VII: nedirba, Pietų 

pertrauka 12-13 val. Pakeisti darbo laiką Darbo tvarkos taisyklėse ir darbo 
sutartyse (pas kuriuos darbuotojus jis  įrašytas). 

 
 
5. Dėl LASF atskirų sporto šakų populiarinimo.  
 
Siūlyta: R.Austinskas informavo, kad iš fotografės Jurgos Anusauskienės gavo pasiūlymą 

sukurti trumpametražinį filmą apie autosportą parodant LASF visas autosporto šakas, 
Teisėjų, Komandų, Tarnybų darbą varžybų metu. Vyko diskusija. Tarybos nariai 
diskutavo, kad suma tokio projekto yra labai didelė LASF'ui. Pati idėja yra labai gera, 
nes tai turėtų ne tik edukacinę, bet ir išliekamąją vertę. E.Torrau pažymėjo, kad 
tokiame filme turėtų atsispindėti ir autosporto istorija t.y. tiek praeitis, tiek ateitis ir jis 
turėtų būti didesnės apimties ir trukmės. R.Austinskas paminėjo, kad tokį projektą 
LASF būtų pajėgi įgyvendinti tik su rėmėjų pagalba ir tai būtų ne vienų metų 
projektas. Taip pat Taryba pasiūlė paieškoti alternatyvos pasirinktai komandai, kuri 
kurtų filmą. Bendru sutarimu nutarta, kad šis projektas LASF per brangus, pačią idėją 
palaiko ir susiklosčius palankioms aplinkybėms galima pradėti šį projektą vystyti. 

 R.Austinskas informavo Tarybą, kad buvo filmuojamas „Halls winter ralis 2017“ ir šią 
medžiagą būtina įsigyti, nes LASF neturi archyvinės medžiagos iš žiemos etapų. Siūlo 
pritarti Tarybai šioms išlaidoms. 

 
Balsuota: „Už“- vienbalsiai. 
 
Nutarta: 1. Pritarti idėjai ateityje sukurti dokumentinį trumpametražinį filmą apie 

Lietuvos autosportą. 
 2. Pritarti „Halls winter ralis 2017“ video medžiagos įsigyjimui. 
 
 
6. Dėl 2017 m. KKSD biudžetinių lėšų paskirstymo.  
 
Siūlyta:  Projektų vadovas Tadas Vasiliauskas informavo, kad 2017 m. iš KKSD biudžeto lėšų 

LASF skirta 65.500 Eur. R.Austinskas informavo Tarybą, kad dalis šių pinigų turi būti 
paskirta Lietuvos kartingo federacijai (LKF). LKF Prezidentas ir LASF Tarybos narys 
Valdas Jonušis informavo, kad LKF tikisi gauti 12.000 Eur. Vyko diskusija tarp 
Tarybos narių ir pasiūlyta LKF skirti 11.000 Eur. R.Austinskas pasiūlė nubalsuoti už 
visą T.Vasiliausko pristatytą KKSD lėšų panaudojimo projektą.  

 
Balsuota:  „Už“- 11. 
                  „Prieš“- 1 (V.Jonušis). 
 
Nutarta:  1. Skirti Lietuvos Kartingo federacijai 11.000 Eurų iš KKSD skirtų pinigų. 
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                 2. Patvirtinti LASF skirtų KKSD lėšų panaudojimo projektą 2017 metams ir 
pasirašyti su KKSD sutartį. 

 
7. Dėl 2017/2018 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF 

veiklai remti įnašų dydžių projekto tvirtinimo.  
 
Siūlyta: 2017/2018 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF 

veiklai remti įnašų dydžių projektas papildytas naujais mokesčiais ir senų papildymais: 
3.2.4., 3.7.1., 3.7.9., 3.7.10. punktais. Siūloma patvirtinti ir teikti suvažiavimui. Taip 
pat siūloma įtraukti mokesčius už vairuotojo licencijų ir techninių pasų išdavimą 
skubos tvarka t.y. 1 d.d. nuo apmokėjimo ir dokumentų pateikimo. Kainos už 
vairuotojų licencijas svyruoja 20-135 eurų ., tech. pasai-48-66 Eur. Kiek procentaliai 
Taryba siūlo padidinti mokestį? Vyko diskusija. Pasiūlyta 30 % pakelti kainas už 
vairuotojų licencijų ir techninių pasų išdavimą skubos tvarka. 

 
Balsuota: „Už“- 11. 
                  „Prieš“- 1 (G.Grigaitis). 
 
Nutarta: Patvirtinti su visais pasiūlymais 2017/2018 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario 

mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių projektą ir teikti 
suvažiavimui tvirtinti. 

 
8. Dėl K.Gudžiūno ir Š.Liesio komandiruočių išlaidų kompensavimo į FIA Prize giving 

Gala ir teisėjų seminarą Portugalijoje, 2017-01-25/28 d. (K.Gudžiūnas, Š. Liesis). 
 
Siūlyta: K.Gudžiūnas ir Š.Liesis pateikė komandiruotės ataskaitas.  K.Gudžiūnas ir Š.Liesis 

prašo kompensuoti komandiruotės į FIA Prize giving Gala ir teisėjų seminarą 
Portugalijoje, 2017-01-25/28 d., išlaidas- 1132,15 eurus . R.Austinskas pastebėjo, kad 
viešbučio sąskaita yra didelė ir rekomendavo visiems vykstantiems į komandiruotes 
naudotis ekonomine klase, jei yra tokių apgyvendinimo įstaigų netoli renginio vietos. 

 
 
Balsuota: „Už“- vienbalsiai. 
 
Nutarta: 1. Patvirtinti K.Gudžiūno ir Š.Liesio komandiruotės į Portugaliją, FIA seminarą 

ir apdovanojimų įteikimo ceremoniją 2017-01-25/28 d. išlaidas. 
 2. Visiems vykstantiems į komandiruotes naudotis ekonominės klasės 

apgyvendinimo įstaigomis, jei yra tokių netoli renginio vietos. 
 
 
9. Dėl FIA Drag komiteto nario A.Tikniaus komandiravimo į FIA Drag racing komiteto 

narių suvažiavimą, Šveicarijoje, 2017-07-12/15. 
 
Siūlyta:  2017 m. vasario 2 d. gautas FIA Drag racing komiteto nario A.Tikniaus prašymas 

kompensuoti komandiruotės išlaidas į FIA Drag racing komiteto narių suvažiavimą, 
Šveicarijoje, 2017-07-12/15. Prašoma suma- 685 Eur (šeši šimtai aštuoniasdešimt 
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penki eurai). 
 
 
Balsuota: „Už“- vienbalsiai. 
 
Nutarta: Patvirtinti LASF Drag komiteto ir FIA Drag racing komiteto nario A.Tikniaus 

komandiruotę į FIA Drag racing komiteto narių suvažiavimą Šveicarijoje, 2017-
07-12/15 dienomis ir kompensuoti planuojamų patirti išlaidų- 685 Eur. 

 
 
10. Dėl LASF organų veiklos ataskaitų už 2016 m. 
 
Siūlyta:  R.Burbulienė informavo, kad 2017-01-17 d. Tarybos protokolu Nr. 1, visi LASF 

valdymo, drausmės, priežiūros ir teisminiai organai bei Tarybos nariai buvo įpareigoti 
iki 2017-01-31 d. LASF sekretoriatui atsiųsti veiklos ataskaitas už 2016 m. LASF 
sekretoriatas gavo ataskaitas iš Apeliacinio teismo, Revizijos komisijos, Žiedo 
komiteto, Kroso komiteto, Techninių reikalavimų komiteto, 4x4 komiteto, Teisėjų 
komiteto, Kitų sporto šakų. Pasiūlyta paskutinį kartą priminti ataskaitų nepateikusiems, 
kad ataskaitas atsiųstų vėliausiai iki vasario 20 d. Po šios datos, Suvažiavimo 
medžiagoje bus išspausdintos tik tos ataskaitos, kurios buvo  pateiktos laiku. 

 
 
Balsuota: „Už“- vienbalsiai. 
 
Nutarta: LASF administratorei išsiųsti el.laišku priminimus, kad sporto šakų komitetai ir 

kiti LASF organai pateiktų ataskaitas už 2016 m. vėliausiai iki š.m. vasario 20 d. 
 
 
11. KLAUSIMAS. Pasirengimo 2017-03-25 LASF tikrųjų narių suvažiavimui klausimų 
tvirtinimas: 

 11.1. Galutinis Suvažiavimo datos, vietos ir laiko tvirtinimas.  

  Siūlyta: Suvažiavimo data: 2017-03-25 d.  
  Suvažiavimo vieta: Viešbutis Europa Royale Kaunas, konferencijų salė.  
Adresas: Miško g. 11, Kaunas.  
  Dalyvių (LASF tikrųjų ir asocijuotų narių, kandidatų į LASF tarybos narius ir 
organus, svečių) registracija į Suvažiavimą: nuo 09:30 iki 10:45 val. 
  Suvažiavimo pradžia 11.00 val.  

Suvažiavimo metu daryti 1 kavos pertrauką su užkandžiais po 8 darbotvarkės klausimo (prieš 
Įstatų projekto svarstymą). 

  Balsuota: „Už“- vienbalsiai. 

  Nutarta: Patvirtinti, kad: 

Suvažiavimo data: 2017-03-25 d.  
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Suvažiavimo vieta: Viešbutis Europa Royale Kaunas, konferencijų salė.  
Adresas: Miško g. 11, Kaunas.  
Dalyvių (LASF tikrųjų ir asocijuotų narių, kandidatų į LASF tarybos narius ir organus, 
svečių) registracija į Suvažiavimą: nuo 09:30 iki 10:45 val. 
Suvažiavimo pradžia 11.00 val.  

Suvažiavimo metu daryti 1 kavos pertrauką su užkandžiais po 8 darbotvarkės klausimo 
(prieš Įstatų projekto svarstymą). 

 
 11.2. LASF tikrųjų narių, turinčių teisę dalyvauti Suvažiavime, sąrašo tvirtinimas, 
atsižvelgiant į iki 2017-03-15 d. sumokėtus nario mokesčius.  

  Siūlyta: Suvažiavime turinčių teisę dalyvauti LASF tikrųjų narių sąrašą patvirtinti 
2017-03-16 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, atsižvelgiant į iki 2017 m. kovo 15 d. LASF 
tikrųjų narių sumokėtus nario mokesčius.  

  Balsuota: „Už“- vienbalsiai. 

  Nutarta: patvirtinti Suvažiavime turinčių teisę dalyvauti LASF tikrųjų narių 
sąrašą 2017-03-16 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, atsižvelgiant į iki 2017 m. kovo 15 d. 
LASF tikrųjų narių sumokėtus nario mokesčius. 

 
 11.3. Dalyvavimas Suvažiavime svečių teisėmis.  

  Siūlyta: patvirtinti, jog Suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti ir LASF 
asocijuoti nariai bei kandidatai į renkamus LASF organus, kurie apie savo dalyvavimą privalo 
informuoti LASF sekretoriatą el.paštu lasf@lasf.lt iki 2017 m. kovo 20 d. 

  Balsuota: „Už“- vienbalsiai. 

Nutarta: Patvirtinti, jog Suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti ir LASF asocijuoti 
nariai bei kandidatai į renkamus LASF organus, kurie apie savo dalyvavimą privalo 
informuoti LASF sekretoriatą el.paštu lasf@lasf.lt iki 2017 m. kovo 20 d. 
  

 11.4. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas Suvažiavime. 

  Siūlyta: Per viešųjų ryšių kompaniją „Visetas“ išplatinti informaciją, jog 2017-
03-25 d. vyks LASF tikrųjų narių suvažiavimas. Į Suvažiavimą įleidžiami tik LASF nariai. 
Suinteresuoti žiniasklaidos atstovai savo klausimus galės užduoti tik pasibaigus Suvažiavimui.  

  Balsuota: „Už“- vienbalsiai. 

  Nutarta: Per viešųjų ryšių kompaniją „Visetas“ išplatinti informaciją, jog 
2017-03-25 d. vyks LASF tikrųjų narių suvažiavimas. Į Suvažiavimą įleidžiami tik LASF 
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nariai ir Tarybos patvirtinti svečiai. Suinteresuoti žiniasklaidos atstovai į Suvažiavimą 
nebus įleidžiami, o savo klausimus galės užduoti tik pasibaigus Suvažiavimui.  

 
 11.5. Mandatinės komisijos tvirtinimas. 

  Siūlyta: Mandatinę komisiją sudaryti iš trijų asmenų. Mandatinės komisijos 
pirmininkė – Renata Burbulienė, nariai – Indrė Večerskienė, Tadas Vasiliauskas.  

  Balsuota:  „Už“- vienbalsiai. 

  Nutarta: Sudaryti ir patvirtinti Suvažiavimui Mandatinę komisiją iš trijų 
asmenų: mandatinės komisijos pirmininkė – Renata Burbulienė, nariai – Indrė 
Večerskienė, Tadas Vasiliauskas.  

 
 11.6. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, 
akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2017-03-25 d. eiliniame LASF narių suvažiavime 
„Įgaliojimo pavyzdžio“ tvirtinimas.  

  Siūlyta: Patvirtinti LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, 
dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2017-03-25 d. eiliniame LASF narių 
suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdį“. ( forma pridedama). 

  Balsuota: „Už“- vienbalsiai. 

  Nutarta: Patvirtinti LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo 
nario, dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2017-03-25 d. eiliniame 
LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdį“. 

 
 11.7. LASF nario delegato mandato tvirtinimas. 

  Siūlyta: Patvirtinti LASF nario delegato mandatą 2017 m. LASF Suvažiavimui. 

  Balsuota: „Už“- vienbalsiai. 

  Nutarta: Patvirtinti LASF nario delegato mandatą 2017 m. LASF 
Suvažiavimui. 

 
 11.8. Slapto balsavimo biuletenių pavyzdžių tvirtinimas. 

  Siūlyta: Patvirtinti slapto balsavimo biuletenių pavyzdžius 2017 m. LASF 
Suvažiavimui. 
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  Balsuota:  „Už“- vienbalsiai. 

  Nutarta: Patvirtinti slapto balsavimo biuletenių pavyzdžius 2017 m. LASF 
Suvažiavimui. 

 

12. Dėl LASF asocijuotų ir tikrųjų narių priėmimo į LASF.  

Siūlyta:  į LASF asocijuotus narius priimti: 
 
Asocijuoto nario pavadinimas Vadovas 
VšĮ BMW Motorsport Team LT Edvinas Arkušauskas 
Sadegas VšĮ Vita Peteraitienė 
MGEAR Utenos ASK Gytis Barkauskas 
Kauno automobilininkų klubas Algirdas Gricius 
4x4 Lietuva Laimonas Žižmaras 
UAB PRORACING Egidijus Tutinas 
Visureigių klubas „4x4 TAURAGĖ“ Alvydas Liekis 
Slalomo akademija Saulius Vilčinskas  
VšĮ „Krosreidas“ Eligijus Abartis 
Tauragės automobilių klubas VšĮ Kristė Navickaitė 

R.Austinskas informavo, kad visi LASF kandidatai į narius, ar jau esantys asocijuotais ar 
tikraisiais nariais privalo LASF Tarybai pateikti užpildytą anketą apie jų juridinį asmenį, ne 
vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, nuo prašymo gavimo dienos. Tik po šios anketos gavimo 
bus svarstomas naujų narių priėmimo klausimas. 

Tarybos nariai svarstė klausimą dėl Sauliaus Vilčinsko, kuris buvo  bankrutavusios VšĮ „Anello“ 
vadovu, ir paliko 148 eur skolos LASF, taip pat buvo nuolatinis LASF skolininkas, neatsiskaitęs 
ir su LASF Teisėjais.  Šis asmuo dalyvauja draudžiamose varžybose. Todėl siūloma atmesti 
„Slalomo akademija“ prašymą tapti LASF nariu. 

  Balsuota:  „Už“- vienbalsiai. 

  Nutarta: 1. Įpareigoti LASF narius ar kandidatus į LASF narius, pateikti 
LASF sekretoriatui teisingai užpildytą anketą apie juridinį asmenį, ne vėliau kaip per 7 
kalendorines dienas, nuo prašymo gavimo dienos. 
   2. Nepriimti į LASF asocijuotus narius „Slalomo akademija“ (vadovas 
Saulius Vilčinskas). 

 

13. Dėl virtualių E-čempionatų organizavimo . 

 
 Siūlyta: Šį klausimą pristatyti buvo pakviestas būsimų žiedinių virtualių lenktynių 
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organizatorius Tauras Tunyla. R.Burbulienė informavo Tarybą, kad FIA jau 
organizuoja virtualius čempionatus simuliatorių pagalba, todėl mano, kad prie to turėtų 
prisijungti ir LASF. T.Tunyla pristatė savo virtualių lenktynių projektą ir tikisi dar šiais 
metais startuoti. Visos lenktynės vyks simuliatorių pagalba. Planuojama, kad dalyvauti 
galės visi asmenys nuo 14 metų, neturėję sportininko licencijos, o nugalėtojams bus 
suteiktos Žiedinių lenktynių LASF vairuotojo licencijos bei galimybė išbandyti savo 
jėgas tikrose lenktynėse. R.Austinskas pasiūlė pritarti virtualių lenktynių atsiradimui 
po LASF vėliava, taip skatinant iš arčiau susipažinti su autosportu minimaliausiomis 
sąnaudomis. 

 

 Balsuota: :  „Už“- vienbalsiai. 

 Nutarta: Patvirtinti naują autosporto šaką- virtualias lenktynes ir ateityje numatyti, 
kuris sporto šakos komitetas (-ai) jas administruos. 

14. Kiti klausimai. 

14.1. Dėl Drag komiteto pirmininko. 

    Siūlyta:  R.Burbulienė informavo, kad LASF Drag komiteto pirmininkas A.Gudonis 
nešaukia komiteto susirinkimų, juose nedalyvauja. Jo tel. išjungtas, el.paštu neatsako. Komiteto 
nariai prašė jau 2016 m. rudenį jį atstatydinti. Komitetas šiuo metu negali priiminėti sprendimų 
be pirmininko. 2016 m. nuo A.Gudonio išrinkimo vyko 9 Tarybos posėdžiai, A.Gudonis 
dalyvavo- 6.  Siūloma, remiantis LASF Įstatų 8.4.6. p. suspenduoti iki Suvažiavimo A.Gudonio 
komiteto pirmininko pareigas Drag komitete už tai, kad nevykdo pareigų, numatytų Komiteto 
darbo nuostatų 6.4.2-6.4.4. p. R.Austinskas pasiūlė skirti l.e.p. Drag komiteto pirmininko 
pareigas Remigijui Antanavičiui. 

Taip pat siūlyta skelbti ir pratęsti kandidatų teikimą į laisvas Ralio ir Drag komiteto pirmininko 
pozicijas (jei nebus priimti nauji LASF įstatai) bei LASF Etikos ir drausmės. 

 Balsuota: :  „Už“- vienbalsiai. 

 Nutarta: 1. LASF Drag komiteto pirmininką Arūną Gudonį suspenduoti iki LASF 
tikrųjų narių suvažiavimo už pareigų nevykdymą. 
2. Patvirtinti l.e.p. Drag komiteto pirmininko pareigas Remigijų Antanavičių. 
3. Paskelbti nariams apie kandidatūrų teikimą į laisvas Drag ir Ralio komiteto pirmininko 
pozicijas (įtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę, rinkti jei nebus patvirtinti nauji įstatai) bei 
LASF Etikos ir drausmės komisijos narius. Kandidatų siūlymą pratęsti iki š.m. vasario 21 
d. 12 val., kadangi per LASF Įstatų nustatytą terminą pasiūlymų nebuvo gauta. 

  

14.2. Dėl vairuotojo licencijų išdavimo. 

4.2.1. Dėl D kategorijos vairuotojų licencijų Žiedinių lenktynių čempionate. 
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  Siūlyta: Žiedo komitetas informavo, kad žiedinės lenktynės neturi 2017 m. C ir B 
lygos, kuriose sportininkai galėtų sudalyvauti reikiamą kiekį varžybų žiedinių lenktynių D  
vairuotojo licencijai gauti. Siūlo Tarybai apsvarstyti galimybes dėl D licencijų išdavimo. 
Viceprezidentas J.Dereškevičius pasiūlė įtraukti į LASF Licencijų išdavimo tvarką, kad D 
vairuotojo licencija žiedinėms lenktynėms gali būti išduodama ir pravažiavus ne mažiau kaip 10 
valandų ant simuliatoriaus UAB „Simuliatorių akademijoje“ (į/k 304286986) ir pateikus tai 
įrodančią pažymą. Siūloma būtent ši simuliatorių akademija, kadangi J.Dereškevičius joje 
lankėsi, apžiūrėjo ir įvertino simuliatorius bei pripažino juos tinkamais treniruotėms. Todėl, kol 
negalime užtikrinti Žiedinių lenktynių B ir C lygų egzistavimo, siūloma patvirtinti 
J.Dereškevičiaus pasiūlymą. 

Taip pat pasiūlyta, kad LASF Žiedo komitetas ieškotų organizatorių, kurie galėtų rengti žiedinių 
lenktynių B ir C lygas. 

  Balsuota: :  „Už“- vienbalsiai. 

  Nutarta: 1. LASF Licencijų išdavimo tvarką papildyti punktu 59.3.5., kad D 
vairuotojo licencija žiedinėms lenktynėms gali būti išduodama ir pravažiavus ne mažiau 
kaip 10 valandų ant simuliatoriaus UAB „Simuliatorių akademijoje“ (į/k 304286986) ir 
pateikus tai įrodančią pažymą bei įvykdžius kitus privalomus reikalavimus nurodytus 
LASF Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklėse. Šis sprendimas galioja iki kol 
neatsiras LASF B ir C lygos žiedinės lenktynės. 
 2. Įpareigoti LASF Žiedo komitetą ieškoti Organizatorių, kurie galėtų rengti 
Žiedinių lenktynių B ir C lygą. 

 

4.2.2. Dėl vairuotojo licencijų išdavimo, neturint vairuotojo pažymėjimo. 

  Siūlyta: R.Burbulienė informavo, kad pagal vairuotojų licencijų  išdavimo tvarką, 
norint gauti licenciją yra privalomas vairuotojo pažymėjimas. Todėl, licencijos neišduodamos jei 
vairuotojui atimtos teisės, ar jis jas prarado (pametė, pavogė) kitu būdu. Sulaukiame sportininkų 
skambučių, klausimas Tarybai ar visais atvejais reikalaujam vairuotojo pažymėjimo t.y. būna 
situacijų, kai pamestas teises gaminasi 2 savaites, o licencijos reikia greitai, žinoma Regitroje 
galima ir per 1 d.d. gaut vairuotojo pažymėjimą. Taryba vienbalsiai pasakė, kad jokių išimčių 
nėra ir visi norintys gauti LASF vairuotojo licenciją, turi turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą. 

  Balsuota: „Už“- vienbalsiai. 

  Nutarta: Laikytis jau nustatytos LASF Licencijų išdavimo ir kategorijų 
suteikimo taisyklėse tvarkos, kad visi norintys gauti LASF vairuotojo licenciją, turi turėti 
galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir jį pateikti LASF. 

 

14.3. Dėl išplėstinių sporto šakų susitikimų organizavimo. 
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  Siūlyta: R.Austinskas informavo, kad būtina sušaukti LASF sporto šakų 
išplėstinius susirinkimus vasario paskutinę savaitę-kovo pirmą savaitę. Supažindinti visus su 
naujų įstatų projektu ir nauja komitetų pirmininkų rinkimo ir formavimo tvarka. 

  Balsuota: „Už“- vienbalsiai. 

  Nutarta: Tarybos sprendimu ir LASF sporto šakų komitetų pagalba, 
sušaukti LASF sporto šakų išplėstinius susirinkimus (nariai, sportininkai, organizatoriai) 
š.m. vasario paskutinę savaitę-kovo pirmą savaitę Kaune. 

14.4. Dėl veteranų varžybų. 

  Siūlyta: R.Burbulienė informavo Tarybą, kad jokiuose reglamentuojančiuose 
dokumentuose nėra reglamentuotos veteranų varžybos, todėl siūlo tai padaryti ir nustatyti kokios 
sąlygos ir tvarka taikoma organizuojant veteranų varžybas LASF senjorų komiteto iniciatyva. 
R.Austinskas pasiūlė Gen. sekretorei kitame Tarybos posėdyje pristatyti, kokiame LASF 
dokumente galima būtų reglamentuoti veteranų varžybas. 

  Balsuota: „Už“- vienbalsiai. 

  Nutarta: Gen. sekretorę įpareigoti paruošti pasiūlymą dėl veteranų varžybų, 
kurios rengiamos LASF Senjorų komiteto iniciatyva, reglamentavimo. 

 

14.5. Dėl S.Brundzos teikimo KKSD apdovanojimui gauti. 

  Siūlyta: R.Austinskas pranešė, kad Stasiui Brundzai š.m. vasario 22 d. sukanka 
70 metų, todėl siūlo jo kandidatūrą KKSD apdovanojimui gauti. 

   Balsuota: „Už“- vienbalsiai. 

  Nutarta: Teikti S.Brundzos kandidatūrą KKSD apdovanojimui gauti. 
Reikiamus dokumentus KKSD įpareigojamas pateikti LASF Projektų vadovas 
T.Vasiliauskas. 

 

Posėdis paskelbtas baigtu. 

Viso protokolo lapų: 12 

 

Posėdžio pirmininkas     R. Austinskas 

 

                      Posėdžio sekretorė     R. Burbulienė 

 


