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Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Tarybos posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 2015-11 

2015-04-23 
 

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2015-04-23 d. 16:00 val. Lietuvos automobilių sporto 
federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 19:30 val. 

Dalyvavo:  
LASF Prezidentas - Romas Austinskas; 
LASF viceprezidentas – Benediktas Vanagas. 

Komitetų pirmininkai - Šarūnas Liesis, Gediminas Grigaitis, Antanas Kyguolis, Maris Simson, 
Rimvydas Agurkis, Gintautas Firantas, Egidijus Janavičius, Evaldas Torrau, Remigijus Antanavičius. 

Lietuvos kartingo federacijos prezidentas Ramūnas Savickas. 
Nedalyvavo: LASF viceprezidentas Jonas Dereškevičius. 
Komitetų pirmininkai: Rolandas Šležas, Kazimieras Gudžiūnas. 

 
Taip pat dalyvavo: LASF generalinis sekretorius Tomas Digaitis. 
 

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.  
Teisėjų komiteto pirmininkas Š. Liesis siūlė į darbotvarkę įtraukti klausimą „LASF atstovo 

delegavimas į Baltarusijos ralio čempionato etapą 2015-05-01/02 dienomis, Baltarusijoje.“ 
Siūlyta: Patvirtinti papildytą LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę: 
1. LASF generalinio sekretoriaus Tomo Digaičio ir projektų vadovės-teisininkės 

Renatos Burbulienės pristatymas ir LASF strategijos kryptys-planuojami darbai. 
2. Dėl buhalterinių paslaugų pirkimo iš audito įmonės. 
3. Dėl atsiskaitymų su atleistais darbuotojais R. Jakiene ir R. Rupkumi. 
4. Dėl terminuotų darbo sutarčių sudarymo su LASF darbuotojais. 
5. Dėl kuro kortelių įsigijimo LASF reikmėms. 
6. Dėl Vlado Pleskovo paskyrimo Prezidento asmeniniu patarėju. 
7. LASF komitetų formavimas ir jų sudėčių tvirtinimas. 
8. 2014-12-15 d. Sutarties su N40 vyrų autoklubas svarstymas. 
9. Dėl aprangos įsigijimo LASF tarybos nariams ir atstovams. 
10. LASF atstovo delegavimas į LR Aplinkos ministerijos sudarytą darbo grupę. 
11. LASF naujų narių priėmimas. 
12. Lietuvos rali kroso čempionato įtraukimas į 2015 m. Lietuvos automobilių sporto 

varžybų kalendorių.  
13. Dėl Lietuvos automobilių kroso čempionato VI etapo pravedimo ir datos 

patvirtinimo. 
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14. Dėl VšĮ Anello organizuojamo renginio 2015-04-25 d. 
15. Dėl Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių 33 

straipsnio "Dalyvavimas draudžiamosiose varžybose" galiojimo sustabdymas/panaikinimas.  
16. Dėl Lietuvos automobilių sporto federacijos sportinio automobilio techninio paso 

išdavimo ir naudojimo nuostatų 4 straipsnio "Paso naudojimas ir galiojimas" 4.5, 4.6, 4.7 ir 4.11 
punktų galiojimų sustabdymas/panaikinimas.  

17. Dėl Lietuvos automobilių sporto federacijos komitetų darbo nuostatų 7 
straipsnio pakeitimo.  

18. Dėl “NEMUNO ŽIEDO” trasos licencijos išdavimo.  
19. Kiti klausimai. 
19.1. Geriausio lenktynininko rinkimai LASF 25-mečio proga. 
19.2. FIA kodekso profesionalus vertimas. 

19.3. Dėl video konferencijų Tarybos posėdžių metu. 
19.4.Sportinio automobilio techninio paso išdavimas 4x4 sporto šakos automobiliams. 
19.5. LASF atstovo delegavimas į Baltarusijos ralio čempionato etapą 2015-05-01/02 

dienomis, Baltarusijoje. 
 

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas. 
 
1. Klausimas. LASF generalinio sekretoriaus Tomo Digaičio ir projektų vadovės-

teisininkės Renatos Burbulienės pristatymas ir LASF strategijos kryptys-planuojami darbai. 
Generalinis sekretorius Tomas Digaitis pristatė bendras darbo kryptis su projektų vadove-

teisininke Renata Burbuliene:  
! Administracinės naštos mažinimas: lėšų surinkimas tik per bankinius pavedimus, 

prašymų/paraiškų priėmimas ir licencijų išdavimas internetiniu būdu ir kt.; 
! LASF reglamentuojančių dokumentų peržiūra, pasiūlymų teikimas, tobulinimas ir t.t. 
! Glaudus bendradarbiavimas su FIA, perimant gerąją patirtį, tobulinant LASF vidaus 

dokumentus (unifikuojant LASF dokumentus), struktūrą, varžybų organizavimą ir pan.; 
! Bendradarbiavimas su Valstybinėmis institucijomis ir kitomis organizacijomis, 

atstovaujant LASF bendruosius interesus ir dalyvaujant ginant LASF narių interesus;  
! Bendradarbiavimas su užsienio šalių autosporto federacijomis, keičiantis gerąją praktika, 

komunikuojant su jais, siunčiant komandiruotėn ar priiman pas save svečius (stažuotojus) į varžybų 
stebėjimą ir kt., mainytis informacija dėl federacijos veiklų (tuo kas nėra konfidencialu), varžybų 
organizavimo stažuotės ir pan.; 

! Darbas su visuomene, populiarinant autosportą, pritraukiant narių.  
! Darbas su LASF nariais, poreikių išsiaiškinimas, seminarų organizavimas, stažuotės ir 

pan. 
! Pritraukimas užsienio auto sporto renginių, kurios galėtų vykti Lietuvos teritorijoje. 

Pirminis darbas pristatyti savo šalį, kaip patrauklią vykdyti varžybų etapus Lietuvoje ir pan. 
! Teisėjų, trenerių ir SVO pareigas galinčių atlikti naujų asmenų ugdymas; 
! Savanorių instituto formavimas, kuris padėtų organizatoriams Lietuvoje, bei pasiūlyti 

savanorių pagalbą kaimyninėms šalims; 
! Autosporto internetinės platformos sukūrimas; 
! Rėmėjų pritraukimas, siūlant rėmimo paketą; 
! Ir kt. 
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2. Klausimas. Dėl buhalterinių paslaugų pirkimo iš audito įmonės. 
Prezidentas R. Austinskas informavo, kad po atlikto LASF finansinių darbų apimties audito, 

auditorius informavo, kad finansininko pareigybės naikinti nerekomenduoja, nes darbo apimtis reikalauja 
turėti finansininką (nors ir darbo krūvis nėra pilnos darbo dienos), bei dėl tam tikrų specifinių atliekamų 
funkcijų (biudžeto formavimai ir t.t.). Auditorė siūlė perkelti apskaitos funkcijas referentei Editai 
Kairiūkštei, tačiau referentė Edita Kairiūkštė yra perėmusi R. Jakienės darbus ir fiziškai dėl darbų 
apimties nėra galimybės eiti ir apskaitininkės pareigų. Atsižvelgiant į tai, priimtas sprendimas palikti 
LASF finansininko pareigybę ir deleguoti finansininkei papildomus darbus. 

 
3. Klausimas. Dėl atsiskaitymų su atleistais darbuotojais R. Jakiene ir R. Rupkumi. 
Prezidentas R.Austinskas informavo, kad su atleistais darbuotojais yra atsiskaityta pagal LR 

Darbo kodekso nuostatas, išmokant kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas ir išeitines 
išmokas. LASF papildomai turėjo 15 tūkst. Eurų nenumatytų išlaidų.  

 
4. Klausimas. Dėl terminuotų darbo sutarčių sudarymo su LASF darbuotojais. 
Prezidentas R.Austinskas informavo, jog projektų vadovė-teisininkė Renata Burbulienė el. 

paštu pateikė LASF Tarybos nariams išaiškinimą dėl galimybės su samdomais darbuotojais sudaryti 
terminuotas darbo sutartis. “LR DK 109 str. 3 d. nurodo, kad: „Su renkamaisiais darbuotojais terminuota 
darbo sutartis sudaroma laikui, kuriam jie išrinkti, o su darbuotojais, kuriuos pagal organizacijos įstatus 
skiria į darbą renkamieji organai, terminuota darbo sutartis sudaroma tų renkamųjų organų įgaliojimų 
laikui (kadencijai).“ LASF įstatų 9.4.10. Prezidentas: „Pasirenka LASF administracijos darbuotojus ir 
pasirašo su jais darbo sutartis.“ Tai reiškia, kad pasibaigus Prezidento kadencijai ar dėl kitų priežasčių 
baigus eiti Prezidento pareigas, administracijos darbuotojų darbo sutartys pasibaigtų automatiškai ir be 
jokių išeitinių kompensacijų, jei naujai išrinktas Prezidentas norėtų formuoti naują administraciją, tam 
nebūtų jokių nei teisinių nei finansinių kliūčių. Todėl, Prezidentas su naujais darbuotojais sudarė 
terminuotas darbo sutartis, o su esamais darbuotojais: finansininke ir administratore-referente, bus 
pakeistos į terminuotas darbo sutartis LR Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

 
5. Klausimas. Dėl kuro kortelių įsigijimo LASF reikmėms. 
Prezidentas R.Austinskas informavo, jog yra užsakytos trys Neste Oil kreditinės kortelės, 

atsiskaityti už degalus LASF reikmėms: komandiruotėms, siunčiant teisėjus trasos tikrinimui ir kt., kad 
nereikėtų atsiskaitinėti grynaisiais pinigais.  

 
6. Klausimas. Dėl Vlado Pleskovo paskyrimo Prezidento asmeniniu patarėju. 
Prezidentas informavo LASF Tarybą, jog Asmeniniu prezidento patarėju pasirinko Vladą 

Pleskovą. 
 
7. Klausimas. LASF komitetų formavimas ir jų sudėčių tvirtinimas. 
Buvo tvirtinamos šių Komitetų sudėtys: 
1) 4x4 komitetas – 4x4 komiteto pirmininkas Gediminas Grigaitis pristatė pasirinktus 

kandidatus į 4x4 komiteto narius:  
1. Justina Juodytė, 
2. Deivis Zamalaitis, 
3. Aivaras Igliukas, 
4. Marius Liubartas. 
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Siūlyta: patvirtinti teikiamus kandidatus į 4x4 komiteto narius (Kandidatų sutikimai eiti 4x4 
komiteto nario pareigas, Priedas Nr. 1 ). 

Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai). 
Nutarta: Patvirtinti 4x4 komiteto pirmininko Gedimino Grigaičio teiktus kandidatus į 

4x4 komiteto narius: 
Justina Juodytė, 
Deivis Zamalaitis, 
Aivaras Igliukas, 
Marius Liubartas. 
 
2) Kitų sporto šakų komitetas – Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas Gintautas Firantas 

pristatė pasirinktus kandidatus į Kitų sporto šakų komiteto narius: 
1. Andrejus Savčenko, 
2. Tadas Zdanavičius, 
3. Karolis Raišys, 
4. Justas Eimontas, 
5. Silverijus Lapėnas. 
Siūlyta: patvirtinti teikiamus kandidatus į Kitų sporto šakų komiteto narius (Kandidatų 

sutikimai eiti Kitų sporto šakų komiteto nario pareigas, Priedas Nr. 2 ). 
Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai). 
Nutarta: Patvirtinti Kitų sporto šakų komiteto pirmininko Gintauto Firanto teiktus 

kandidatus į Kitų sporto šakų komiteto narius: 
Andrejus Savčenko, 
Tadas Zdanavičius, 
Karolis Raišys, 
Justas Eimontas, 
Silverijus Lapėnas. 
 
3) Saugaus varžybų organizavimo komitetas – Saugaus varžybų organizavimo komiteto 

pirmininkas Remigijus Antanavičius pristatė pasirinktus kandidatus į Saugaus varžybų organizavimo 
komiteto narius: 

1. Artūras Gailius, 
2. Romualdas Mažuolis, 
3. Remigijus Bilevičius, 
4. Algirdas Bilevičius, 
5. Karolis Augustauskas, 
6. Vidmantas Eigėlis. 
Siūlyta: patvirtinti teikiamus kandidatus į Saugaus varžybų organizavimo komiteto narius 

(Kandidatų sutikimai eiti Saugaus varžybų organizavimo komiteto nario pareigas, Priedas Nr. 3 ). 
Balsuota: „Už“ – 11; „Susilaikė“ – 1. 
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Nutarta: Patvirtinti Saugaus varžybų organizavimo komiteto pirmininko Remigijaus 
Antanavičiaus teiktus kandidatus į Saugaus varžybų organizavimo komiteto narius: 

Artūras Gailius, 
Romualdas Mažuolis, 
Remigijus Bilevičius, 
Algirdas Bilevičius, 
Karolis Augustauskas, 
Vidmantas Eigėlis. 
 
4) Techninių reikalavimų komitetas – Techninių reikalavimų komiteto pirmininkas Egidijus 

Janavičius pristatė pasirinktus kandidatus į Techninių reikalavimų komiteto narius: 
1. Vladas Vaitkus, 
2. Arvydas Galinis, 
3. Ričardas Griška, 
4. Mindaugas Boguševičius, 
5. Darius Balys, 
6. Deivis Zamalaitis, 
7. Andrius Tiknius, 
8. Domas Zinkevičius. 
Siūlyta: patvirtinti teikiamus kandidatus į Techninių reikalavimų komiteto narius (Kandidatų 

sutikimai eiti Techninių reikalavimų komiteto nario pareigas, Priedas Nr. 4 ). 
Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai). 
Nutarta: Patvirtinti Techninių reikalavimų komiteto pirmininko Egidijaus Janavičiaus  

teiktus kandidatus į Techninių reikalavimų komiteto narius: 
Vladas Vaitkus, 
Arvydas Galinis, 
Ričardas Griška, 
Mindaugas Boguševičius, 
Darius Balys, 
Deivis Zamalaitis, 
Andrius Tiknius, 
Domas Zinkevičius. 
 
5) Ralio komitetas – Ralio komiteto pirmininkas Maris Simson pristatė pasirinktus 

kandidatus į Ralio komiteto narius: 
1. Ramūnas Šaučiukovas,  
2. Mantas Babenskas,  
3. Aleksandras Dainys,  
4. Dainius Sviderskis. 
Siūlyta: patvirtinti teikiamus kandidatus į Ralio komiteto narius (Kandidatų sutikimai eiti 

Ralio komiteto nario pareigas, Priedas Nr. 5 ). 
Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai). 
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Nutarta: Patvirtinti Ralio komiteto pirmininko Mario Simson teiktus kandidatus į 
Ralio komiteto narius: 

Ramūnas Šaučiukovas,  
Mantas Babenskas,  
Aleksandras Dainys,  
Dainius Sviderskis. 

 
Drag‘o komiteto pirmininkas kandidatų nepateikė.  

                    LASF sporto Senjorų komiteto pirmininko teikta LASF sporto Senjorų komiteto sudėtis dėl  
nepakankamo narių skaičiaus nebuvo patvirtinta, vadovaujantis LASF sporto Senjorų komiteto darbo 
nuostatų 8 p.  
                    Žiedo komiteto pirmininko teikta Žiedo komiteto sudėtis dėl nepakankamo narių skaičiaus 
nebuvo patvirtinta, vadovaujantis Žiedo komiteto darbo nuostatų 7 p.  

 
8. Klausimas. 2014-12-15 d. Sutarties su N40 vyrų autoklubas svarstymas. 
Atlikus sutarties auditą, siūloma pradėti derybas su N40 vyrų autoklubu dėl Sutarties 

nutraukimo šalių susitarimu, nes sutartis yra ydinga: klijuojamas lipdukas ant sportinio automobilio 
varžybų metu yra ralio komandos N40 vyrų autoklubas reklama; pasirinktas vienas žiniasklaidos kanalas 
(Delfi) apriboja informacijos pasiekiamumą kitoms žiniasklaidos priemonėms apie vykdomas varžybas ir 
kt. Prezidentas informavo, kad pagal 2014-12-15 d. sudarytos sutarties su N40 vyrų autoklubas 2.6. ir 3.5 
punktus, sutartį galima nutraukti tuo atveju, jei Paslaugų teikėjas/Užsakovas nesilaiko sutartyje numatytų 
įsipareigojimų arba 5.4 p. šalių susitarimu. 

Siūlyta: Įpareigoti Tomą Digaitį nutraukti sutartį su N40 vyrų autoklubu šalių susitarimu. Jei 
reikalinga, pasitelkti nutraukimo procesui derybinę grupę, susidedančią iš: Romo Austinsko, Tomo 
Digaičio, Mario Simson, Benedikto Vanago.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Įpareigoti Tomą Digaitį nutraukti sutartį su N40 vyrų autoklubu šalių 

susitarimu. Jei reikalinga, pasitelkti nutraukimo procesui derybinę grupę, susidedančią iš: Romo 
Austinsko, Tomo Digaičio, Mario Simson, Benedikto Vanago. 

 
9. Klausimas. Dėl aprangos įsigijimo LASF tarybos nariams ir atstovams. 
Prezidentas informavo, kad yra skirtos lėšos aprangos įsigijimui, lėšas reikia įsisavinti šį 

ketvirtį, todėl reikia išsirinkti kokios aprangos su LASF logotipu reikia Tarybai ir deleguojamiems 
asmenims. Siūlo pavesti LASF administracijai atlikti LASF tarybos narių ir deleguojamų asmenų nuo 
LASF apklausą dėl aprangos pasirinkimo iki sekančio Tarybos posėdžio. 

Siūlyta: Pavesti Tomui Digaičiui ir administratorei-referentei Editai Kairiūkštei  surinkti 
informaciją iš Tarybos narių ir deleguojamų asmenų nuo LASF apie pageidaujamą aprangą. Klausimą dėl 
aprangos įsigijimo patvirtinti sekančiame Tarybos posėdyje. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Pavesti Tomui Digaičiui ir administratorei-referentei Editai Kairiūkštei  

surinkti informaciją iš Tarybos narių ir deleguojamų asmenų nuo LASF apie pageidaujamą 
aprangą. Klausimą dėl aprangos įsigijimo patvirtinti sekančiame Tarybos posėdyje. 

 



7 

 
 

 

10. Klausimas. LASF atstovo delegavimas į LR Aplinkos ministerijos sudarytą darbo 
grupę. 

Siūlyta: į LR Aplinkos ministerijos sudarytą darbo grupę nuo LASF, vietoje buvusio LASF 
teisininko Ričardo Rupkaus, deleguoti projektų vadovę-teisininkę Renatą Burbulienę.   

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: į LR Aplinkos ministerijos sudarytą darbo grupę nuo LASF deleguoti 

projektų vadovę-teisininkę Renatą Burbulienę.   
 
Benediktas Vanagas nedalyvauja Tarybos posėdyje nuo 11 darbotvarkės klausimo 

imtinai. Kvorumas, tolimesniems darbotvarkės klausimams priimti, yra- 11 balsų. 
 

11. Klausimas. LASF naujų narių priėmimas. 
Siūlyta: Patvirtinti kandidatus į LASF asocijuotus narius. 

 
Eilės 
Nr.  

Kandidatas į LASF asocijuotus narius Vadovas Sporto šaka 

1 Blue Arrow Sport Rūta Lapėnienė Kitos sporto šakos 
2 VšĮ Supergreitis Audrius Makarskas Žiedas 
3 ASK Šilalė Vitas Vajinskis Krosas 

Balsuota: „Už“ – 11(vienbalsiai). 
Nutarta: Patvirtinti kandidatus į LASF asocijuotus narius. 

 
12. Klausimas. Lietuvos rali kroso čempionato įtraukimas į 2015 m. Lietuvos 

automobilių sporto varžybų kalendorių.  
Siūlyta: į 2015 m. Lietuvos automobilių sporto varžybų kalendorių įtraukti Lietuvos rali 

kroso čempionatą: 1-as etapas: 2015-07-11, Vilkyčiai; 
      2-as etapas: 2015-07-18/19, Latvija; 
      3-ias etapas: 2015-09-26/27, Lenkija. 

Balsuota: „Už“ – 11  (vienbalsiai). 
Nutarta: į 2015 m. Lietuvos automobilių sporto varžybų kalendorių įtraukti Lietuvos 

rali kroso čempionatą: 1-as etapas: 2015-07-11, Vilkyčiai; 
     2-as etapas: 2015-07-18/19, Latvija; 
     3-ias etapas: 2015-09-26/27, Lenkija. 

 
13. Klausimas. Dėl Lietuvos automobilių kroso čempionato VI etapo pravedimo ir datos 

patvirtinimo. 
Kroso komiteto pirmininkas el. paštu pateikė prašymą dėl Lietuvos automobilių kroso 

čempionato VI etapo įtraukimo į 2015 m. Lietuvos automobilių sporto varžybų kalendorių ir  pravedimo 
Šakiuose 2015 m. rugsėjo 26-27 dienomis.  

Siūlyta: Vadovaujantis LASVOVT 5 str., jog galutinis kitų metų A lygos automobilių sporto 
varžybų kalendorius Komitetų teikimu turi būti patvirtintas Tarybos ir LASF internetiniame tinklalapyje 
paskelbtas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1d., Tarybai neįtraukti Lietuvos automobilių kroso 
čempionato VI etapo į 2015 m. Lietuvos automobilių sporto varžybų kalendorių ir netvirtinti datos. 
Klausimo svarstymą grąžinti Kroso komitetui. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Vadovaujantis LASVOVT 5 str. 3 p., jog galutinis kitų metų A lygos 

automobilių sporto varžybų kalendorius Komitetų teikimu turi būti patvirtintas Tarybos ir LASF 
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internetiniame tinklalapyje paskelbtas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d., Tarybai 
neįtraukti Lietuvos automobilių kroso čempionato VI etapo į 2015 m. Lietuvos automobilių sporto 
varžybų kalendorių ir netvirtinti datos. Klausimo svarstymą grąžinti Kroso komitetui. 

 
14. Klausimas. Dėl VšĮ Anello organizuojamo renginio 2015-04-25 d. 
Generalinis sekretorius informavo Tarybą, jog LASF asocijuotas narys - organizatorius VšĮ 

Anello 2014 m. yra gavęs įspėjimą dėl netinkamai pravestų varžybų, taip pat yra gauti nusiskundimai iš 
sportininkų dėl renginio sportinės dalies netinkamo pravedimo. 2015-04-25 d. yra numatytas 2015 m. 
Lietuvos automobilių greituminio slalomo „Latransa taurė“ pirmenybių I etapas. Tačiau organizatorius 
varžybų dokumentaciją pateikė nesilaikant terminų. 

Siūlyta: Informuoti VšĮ Anello apie terminus varžybų dokumentams pateikti. Vadovaujantis 
Kitų sporto šakų komiteto darbo nuostatų 4 d. 11 p., klausimą pavesti išnagrinėti Kitų sporto šakų 
komitetui. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Informuoti VšĮ Anello apie terminus dokumentams pateikti. Vadovaujantis 

Kitų sporto šakų komiteto darbo nuostatų 4 d. 11 p., klausimą pavesti išnagrinėti Kitų sporto šakų 
komitetui. 

 
15. Klausimas. Dėl Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo 

taisyklių 33 str. "Dalyvavimas draudžiamosiose varžybose" galiojimo sustabdymas/panaikinimas.  
Žiedo komiteto pirmininkas R. Agurkis pristatė klausimą dėl Lietuvos automobilių sporto 

varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių (toliau - LASVOVT) 33 str. galiojimo 
sustabdymo/panaikinimo.  

Siūlyta: Atsižvelgiant į tai, kad nuostata „Draudžiamos varžybos“ yra įtvirtinta Lietuvos 
automobilių sporto kodekso (toliau - LASK) 59 p. ir vadovaujantis LASF įstatų 7.3.2. p. Eilinio 
suvažiavimo kompetencijoje yra priimti, keisti, papildyti LASK, LASF Taryba negali priimti sprendimų  
klausimais, kurie pagal LASF įstatus yra Suvažiavimo kompetencijoje. Klausimą palikti nenagrinėtu. 

Balsuota: „Už“ – 11. 
Nutarta: Atsižvelgiant į tai, kad nuostata „Draudžiamos varžybos“ yra įtvirtinta 

Lietuvos automobilių sporto kodekso (toliau - LASK) 59 p. ir vadovaujantis LASF įstatų 7.3.2. p. 
Eilinio suvažiavimo kompetencijoje yra priimti, keisti, papildyti LASK, LASF Taryba negali priimti 
sprendimų  klausimais, kurie pagal LASF įstatus yra Suvažiavimo kompetencijoje. Klausimas 
paliktas nenagrinėtu. 

 
16. Klausimas. Dėl Lietuvos automobilių sporto federacijos sportinio automobilio 

techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatų 4 straipsnio "Paso naudojimas ir galiojimas" 4.5, 
4.6, 4.7 ir 4.11 punktų galiojimų sustabdymas/panaikinimas. 

Siūlyta: Pavesti šį klausimą išspręsti Generaliniam sekretoriui, bendradarbiaujant su 
Techninių reikalų komitetu, ir parengti Lietuvos automobilių sporto federacijos sportinio automobilio 
techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatų naują redakciją ir teikti ją Tarybai tvirtinti. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Pavesti šį klausimą išspręsti Generaliniam sekretoriui, bendradarbiaujant su 

Techninių reikalų komitetu, ir parengti Lietuvos automobilių sporto federacijos sportinio 
automobilio techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatų naują redakciją ir teikti ją Tarybai 
tvirtinti. 
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17. Klausimas. Dėl Lietuvos automobilių sporto federacijos komitetų darbo nuostatų 7 
straipsnio pakeitimo.  

Žiedo komiteto pirmininkas siūlė pakeisti Komitetų darbo nuostatų 7 p. ir išdėstyti jį 
sekančiai: „Komiteto pirmininkas Komitetą formuoja iš paties pasirinktų fizinių asmenų. Komiteto 
pirmininkas komiteto sudėtį formuoja ne mažiau kaip 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 (priedas Nr.1)”. 

Siūlyta: Pavesti Generaliniam sekretoriui kartu su sporto šakų komitetais išdiskutuoti 
Komitetų darbo nuostatus ir paruošti pakeitimus-naują redakciją tvirtinimui sekančiame Tarybos 
posėdyje.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta: Pavesti Generaliniam sekretoriui kartu su sporto šakų komitetais išdiskutuoti 

Komitetų darbo nuostatus ir paruošti pakeitimus-naują redakciją tvirtinimui sekančiame Tarybos 
posėdyje.  
 

18. Klausimas. Dėl “NEMUNO ŽIEDO” trasos licencijos išdavimo. 
Žiedo komiteto pirmininkas R. Agurkis siūlė išbraukti 18 klausimą iš LASF Tarybos 

posėdžio darbotvarkės. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: išbraukti 18 klausimą iš LASF Tarybos posėdžio darbotvarkės. 

 
19. Kiti klausimai. 
19.1. Geriausio lenktynininko rinkimai LASF 25-mečio proga. 
Siūlyta: Pavesti Generaliniam sekretoriui, bendradarbiaujant su komitetais paruošti geriausio 

lenktyninko rinkimų vertinimo metodiką t.y. kriterijus pagal kuriuos bus atrenkamos sportininkų 
kandidatūros šiems rinkimams.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Pavesti Generaliniam sekretoriui, bendradarbiaujant su komitetais, paruošti 

geriausio lenktyninko rinkimų vertinimo metodiką t.y. kriterijus, pagal kuriuos bus atrenkamos 
sportininkų kandidatūros šiems rinkimams.  

 
19.2. FIA kodekso profesionalus vertimas. 
Š. Liesis išsakė savo nuomonę, jog FIA kodekso vertimą į lietuvių kalbą turėtų atlikti  asmuo, 

išmanantis techninę automobilių sporto terminologiją. 
Siūlyta: Pavesti Generaliniam sekretoriui ir Teisininkei peržiūrėti išversto į lietuvių kalbą 

senesnės FIA kodekso redakcijos atitikimą dabartiniam FIA kodeksui anglų kalba. Nustačius neatitikimus 
ar prieštaravimus LASK– pateikti LASK pakeitimo projektą, kuris būtų svarstomas artimiausiame LASF 
suvažiavime. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Pavesti Generaliniam sekretoriui ir Teisininkei peržiūrėti išversto į lietuvių 

kalbą senesnės FIA kodekso redakcijos atitikimą dabartiniam FIA kodeksui anglų kalba. Nustačius 
neatitikimus ar prieštaravimus LASK – pateikti LASK pakeitimo projektą, kuris būtų svarstomas 
artimiausiame LASF suvažiavime. 
 

19.3. Dėl video konferencijų Tarybos posėdžių metu. 
Prezidentas siūlė naudoti Skype video konferencijų programą, nes ja paprasta naudotis iš 

mobilių telefonų ir kompiuterių. Video konferencijos metu galima prisijungti ne daugiau kaip iš 10 
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skirtingų įrenginių per skype nemokamai. Video konferencijos išspręstų problemą dėl laiko ar atstumo, 
negalintiems dalyvauti Tarybos posėdyje nariams. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Pavesti Generaliniam sekretoriui ir Teisininkei paruošti skype video 

konferencijų naudojimosi tvarką Tarybos posėdžių metu. 
 

19.4. Sportinio automobilio techninio paso išdavimas 4x4 sporto šakos automobiliams. 
4x4 komiteto pirmininkas G. Grigaitis informavo LASF tarybą, jog, atsižvelgiant į 4x4 

sporto šakos techninius reikalavimus automobiliams, rekomenduojama patvirtinti naujos formos paraišką 
4x4 sporto šakos sportinio automobilio techniniam pasui gauti. 

Siūlyta: pavesti Generaliniam sekretoriui ir 4x4 komiteto pirmininkui G. Grigaičiui 
paruošti ir patvirtinti naujos formos paraišką 4x4 sporto šakos sportinio automobilio techniniam pasui 
gauti. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pavesti Generaliniam sekretoriui ir 4x4 komiteto pirmininkui G. Grigaičiui 

paruošti ir patvirtinti naujos formos paraišką 4x4 sporto šakos sportinio automobilio techniniam 
pasui gauti. 

 
19.5. LASF atstovo delegavimas į Baltarusijos ralio čempionato etapą 2015-05-01/02 

dienomis, Baltarusijoje. 
Teisėjų komiteto pirmininkas Š. Liesis informavo, kad Baltarusijoje 2015-05-01/02 

dienomis vyks Baltarusijos ralio čempionato etapas, kuriame dalyvaus sportininkai iš Lietuvos. Į šį etapą 
yra kviečiamas LASF atstovas.  

Vyko diskusijos dėl galimybės 2015-05-01/02 dienomis LASF atstovui vykti į Baltarusiją. 
Siūlyta: Atsižvelgiant į LASF atstovų užimtumą, į šį Baltarusijos ralio čempionato etapą 

LASF atstovo nedeleguoti. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Atsižvelgiant į LASF atstovų užimtumą, į šį Baltarusijos ralio čempionato 

etapą LASF atstovo nedeleguoti.  
 

PRIDEDAMA:  
1) Kandidatų sutikimai eiti 4x4 komiteto nario pareigas, 4 lapai; 
2) Kandidatų sutikimai eiti Kitų sporto šakų komiteto nario pareigas; 5 lapai; 
3) Kandidatų sutikimai eiti Saugaus varžybų organizavimo komiteto nario pareigas, 6 lapai; 
4) Kandidatų sutikimai eiti Techninių reikalavimų komiteto nario pareigas, 8 lapai; 
5) Kandidatų sutikimai eiti Ralio komiteto nario pareigas, 4 lapai; 
 
 
 

Viso protokolo lapų: 10 
 

 
Posėdžio pirmininkas      R. Austinskas 
 

 
 

                     Posėdžio sekretorė      E. Kairiūkštė 


