
	  

	  
	  
	   	   	  

	  

LASF Revizijos komisijai 

 

Dėl informacijos suteikimo 

2017-05-21 

 

Atsakydami į LASF Revizijos komisijos 2017-05-11 Protokole Nr. 1 suformuotus klausimus 
LASF, informuojame: 

1.   Dėl konkursų, pasirenkant paslaugų tiekėjus, nebuvimo.  

 

LASF veikloje nėra reglamentuota, kad paslaugų teikėjai turi būti pasirenkami konkurso būdu. 

- Sutartis su R. Gabartu sudaryta dėl 20 vnt. straipsnių rašymo apie LASF varžybas 2017 m. sezone, 

tai yra bendras projektas su Delfi t.y. barteris: LASF straipsniai į LASF organizatorių varžybų 

banerius DELFI portale. Tai yra barteriniai mainai autosporto populiarinimui ir sutarties Šalių 

susitarimu buvo pasirinktas R.Gabartas. 

- „Simuliatorių akademija“ buvo pasirinkta, nes tai patikrinta akademija, su trenerio J.Dereškevičiaus 

aprobuota mokymų programa. „Simuliatorių akademijai“ nėra perduotos išimtinės teisės apmokyti 

žiedinių D kategorijos licencijų vairuotojus. Bet, kuris juridinis asmuo gali kreiptis į LASF ir įsidiegęs 

LASF patvirtintą mokymų programą verstis šia veikla. Visiems interesantams, kurie kreipėsi ši 

informacija nurodoma, tačiau kol kas niekas nepradėjo šios veiklos vykdyti. 

 

2. Dėl organizatorių depozito nesumokėjimo.  

 

Ralio ir Drago komitetai ir organizatoriai yra informuoti dėl depozito nesumokėjimo: MB „Renkinas“ 

depozitą jau sumokėjo, ASK „Kelmė“ nurodė, kad depozitą perves iki gegužės 25 d. Organizatorių 

elgesys dėl vėlavimo sumokėti depozitą bus svarstomas pasibaigus varžyboms. 

 

3. Dėl 2017 metų drifto dokumentacijos.  

Drift dokumentacijos vėlavimas buvo visuomet žinomas, dėl jūsų nurodytų priežasčių t.y. kad 

reglamentas buvo ilgai derinamas su Baltijos šalių atstovais. Šiuo metu reglamentas yra patvirtintas 

Tarybos, remiantis LASVOVT 9 str. 1 d. 4) ir Drifto sezono varžybos vyksta pagal patvirtintą 

Reglamentą. 

 



	  

	  
	  
	   	   	  

4. Dėl LASF E-sistemos.  

 

Revizijos komisijos narys Mantas Babenskas neteisingai suprato informaciją t.y. E-LASF sistemos 

organizatoriaus modulis niekada nebuvo planuotas padaryti viešu, nes šis modulis yra skirtas tik 

LASF Gen. sekretorei ir Komitetui jų sporto šakų organizatoriams administruoti. Todėl šis modulis 

prieinamas ir matomas tik minėtiems asmenims.  

 

5. Dėl Saugaus varžybų organizavimo (SVO) komiteto priedo Nr. 2 prie LASVOVT „Baudos 

organizatoriui už LASVOVT ir varžybų organizavimo sutarties nevykdymą“.  

 

Pabrėžiame, kad neįmanoma pabloginti organizatoriams padėties, kai organizatorius laikosi varžybų 

veiklą reglamentuojančių dokumentų. Be to, baudos už varžybų organizavimą visuomet buvo, tik jos 

nebuvo konkrečiai apibrėžtos suma, jas savo nuožiūrą remiantis LASK numatytomis ribomis 

skirdavo komitetai, o dabar baudos apibrėžtos konkrečia suma. Baudų papildymas priimtas likus 4 

mėnesiams iki sezono pradžios, pakankamas laikas organizatoriams suprasti ir pasverti riziką už 

reglamentuojančių dokumentų nesilaikymą. Be to, organizatoriui UAB Pitlane, atsižvelgiant į tai, kad 

baudos įsigaliojo pradėjus varžybų pasiruošimo procesą, nebuvo taikomos. 

 

6. Dėl viešo teisėjų licencijas turinčių asmenų sąrašo.  

 

- E-LASF sistemoje teisėjų licencijos bus atvaizduotos iki 2017 m. liepos 1 d. 

- Teisėjai licencijoms gauti paraiškas pildo per E-LASF sistemą. 

 

7. Dėl komitetų posėdžiavimo grafiko nesilaikymo.  

 

LASF Komitetai posėdžiauja, daugelis protokolų patenka į LASF gerokai po termino. Dėl posėdžių 

rengimo sporto šakų komitetai yra nuolatos informuojami.  

 

8. Dėl klaidinančios informacijos arba informacijos apie varžybas nebuvimo. 

LASF varžybų Kalendorių administruoja projektų vadovas T.Vasiliauskas, jo atsakymas: 

1. Dėl mini ralio I-ojo etapo Alytaus autoklubas nebuvo tikras dėl etapo organizavimo tomis 

nurodytomis dienomis. Alytaus autoklubui patvirtinus, kad savo organizuojamą etapą perkels į spalio 

mėn., etapas buvo išbrauktas iš LASF kalendoriaus.  



	  

	  
	  
	   	   	  

2. Alytaus autoklubo organizuojamo Greituminio slalomo papildomi nuostatai buvo paskelbti lasf.lt 

svetainėje, tada kai papildomi nuostatai buvo patvirtinti visų pusių, bei  buvo sumokėti visi mokesčiai 

ir teisėjai nurodyti papildomuose nuostatuose turėjo reikalingas licencijas. 

3. Informacija apie antrą GSČ etapą nebuvo laiku paskelbta, nes varžybų papildomi nuostatai nebuvo 

suderinti su LASF.  

4. Į kitas pastabas/rekomendacijas atkreipsime dėmesį.  

 

9. Dėl LASF Etikos ir drausmės komisijos. 

 

Byla „Dėl netinkamo elgesio ir pasisakymų viešojoje erdvėje“  yra perduota nagrinėti naujai LASF 

Etikos ir drausmės komisijai. 

 

LASF Administratorė G. Kaminską per klaidą lasf.lt  paliko Etikos ir drausmės komisijos pirmininko 

pozicijoje, klaida ištaisyta ir Pirmininko pavaduotoju įrašytas Leonas Vedeikis. 

 

----------------------- 

LASF Generalinė sekretorė 

Renata Burbulienė 

 


