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LASF  NARIŲ EILINIO SUVAŽIAVIMO 
 

PROTOKOLAS  
2009-05-16 

Kaunas 
 

I. LASF prezidento Suvažiavimo delegatų  pasveikinimas. 
Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau –LASF) prezidentas Gintaras Furmanavičius 
pasveikino susirinkusius LASF narių delegatus į eilinį LASF suvažiavimą ir paragino visus aktyviai 
dalyvauti balsuojant  šiame suvažiavime numatytais klausimai ir išreikšti savo valią, kuri bus 
privaloma visiems LASF nariams. 
LASF prezidentas pažym÷jo, kad būtų užtikrintos visų čia dalyvaujančių Federacijos narių teis÷s ir 
įgyvendinti jų teis÷ti lūkesčiai viso suvažiavimo metu bus daroma garso skaitmeninis įrašas, kuris bus 
įformintas Federacijos norminių aktų nustatyta tvarka ir prid÷tas prie suvažiavimo. 
Prezidentas atsiklaus÷ visų dalyvaujančių: Ar yra prieštaraujančių, kad būtų daromas skaitmeninis 
garso įrašas? 
Bendru sutarimu pritarta, kad b ūtų daromas skaitmeninis graso įrašas. 
 
II. Mandatin ÷s komisijos pranešimas d÷l suvažiavimo kvorumo. 
Prezidentas informavo, kad jo įsakymu 2009-05-14 d. Nr. 05-01 yra sudaryta šio suvažiavimo 
mandatin÷ komisija iš trijų asmenų: 
Mandatin÷s komisijos pirmininkas – Ričardas Rupkus.  
Nariai – Rasa Jakien÷ ir Egl÷ Bukinait÷; 
Prezidentas suteik÷ žodį Mandatin÷s komisijos pirmininkui d÷l Suvažiavimo kvorumo.Mandatin÷s 
komisijos pirmininkas R. Rupkus informavo Suvažiavimo delegatus, kad iš viso eiliniame LASF narių 
suvažiavime turi teisę dalyvauti 62 LASF nariai. Mandatin÷ komisija užregistravo 54 LASF narių 
delegatus, turinčius balso teisę, tai reiškia, kad Suvažiavimo kvorumas yra. 
Vienas mandatas, kurį pateik÷ buvęs LASF prezidentas R. Austinskas pripažintas negaliojančiu, 
kadangi nebuvo pateiktas dokumentas, jog delegatas yra klubo, kurį ketino atstovauti eiliniame LASF 
narių suvažiavime, narys, ar būdamas LASF nario nariu turi įgaliojimą atstovauti kitą LASF 
narį.R.Austinskas nepateik÷ jokio įrodymo, kad yra LASF  nario narys. 
 
III. Bals ų skaičiavimo komisijos sudarymas. 
1.D÷l balsavimo komisijos narių skaičiaus: 
Siūlyta:LASF prezidentas pasiūl÷ pradžioje sudaryti balsų skaičiavimo komisiją, kurią sudarytų  penki 
balsavimo komisijos nariai. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. (Bals ų skaičiavimo aktas Nr. 1). 
NUTARTA. Eilinio LASF nari ų suvažiavimo komisiją sudaryti iš 5 narių.  
2.D÷l kandidatų į balsų skaičiavimo komisiją siūlymo: 
Siūlyta: Suvažiavimo delegatai pasiūl÷ į balsų skaičiavimo komisiją įtraukti: K. Auštraitę, S. Alesių, 
A. Gricių, D. Padgurskį, L.Vedeikį. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. (Bals ų skaičiavimo aktas Nr. 2). 
NUTARTA. Patvirtinti bals ų skaičiavimo komisijos sud÷tį: K. Auštrait ÷, S. Alesius, A. Gricius, 
D. Padgurskis, L. Vedeikis.  
3.Balsavimo komisijos pirmininko rinkimai:   
LASF prezidentas pasiūl÷ balsų skaičiavimo komisijai iš patvirtintų 5 narių išsirinkti komisijos 
pirmininką.  
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Balsavimo komisija išsirinko balsų skaičiavimo komisijos pirmininką – L. Vedeikį.   
Prezidentas pasiteiravo ar yra prieštaraujančių d÷l Balsų skaičiavimo komisijos sud÷ties? 
Prieštaraujančių nebuvo. 
NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti Bals ų skaičiavimo komisijos sud÷tį: 
K. Auštrait ÷, S. Alesius, A. Gricius, D. Padgursis, balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas – 
L.Vedeikis. 
 
IV. Sekretoriato sudarymas. 
1.D÷l sekretoriato skaičiaus. LASF prezidentas pasiūl÷ suvažiavimo sekretoriatą sudaryti iš trijų 
sekretorių. Kitų pasiūlymų negauta. 
NUTARTA: Bendru sutarimu pritarta, kad sekretoriat ą sudarytų trys sekretoriai. 
2.D÷l  sekretoriato sekretorių paskyrimo.  
Siūlyta: Suvažiavimo delegatai pasiūl÷ į LASF eilinio suvažiavimo sekretoriato sud÷tį įtraukti:  
Rasą Jakienę, Eglę Bukinaitę, Romualdą Mažuolį. 
NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti sekan čios sud÷ties sekretoriatą: 
Rasa Jakien÷, Egl÷ Bukinait ÷, Romualdas Mažuolis. 
 
V.  Suvažiavimo pirmininko rinkimai. 
LASF prezidentas pasiūl÷ Suvažiavimo delegatams  teikti kandidatus į Suvažiavimo pirmininko 
pareigas. 
E. Čirba pasiūl÷ LASF  narių suvažiavimui pirmininkauti Evaldą Torrau. 
E. Torrau atsisak÷ kandidatuoti į LASF suvažiavimo pirmininko postą ir pasiūl÷ pirmininkauti LASF 
prezidentą Gintarą Furmanavičių. Daugiau pasiūlymų negauta. 
Balsuota: Už – 54,  (vienbalsiai).  (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 3) 
NUTARTA. Eilinio LASF nari ų suvažiavimo pirmininku patvirtinti – G. Furmanavi čių. 
 
VI. D÷l  Suvažiavimo reglamento. 
1.D÷l svečių dalyvavimo Suvažiavime:  
Suvažiavimo pirmininkas informavo LASF narius, kad 2009-04-15 d. Tarybos pos÷dyje, Taryba, 
vadovaudamasi Federacijos įstatų 7.9. p. nutar÷ nekviesti į šį suvažiavimą svečių. Sąvoka „svečiai“ 
apima ir asocijuotus federacijos narius pagal Federacijos įstatų 5.4.5.p.  
Siūlyta: eilinio LASF narių suvažiavimo pirmoje dalyje leisti dalyvauti tik LASF nariams, turintiems 
balso teisę. 
Balsuota: Už  - 42; prieš – 10; balsavime nedalyvavo - 2. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 4). 
NUTARTA: eilinio LASF nari ų suvažiavimo pirmoje dalyje leisti dalyvauti tik LASF nariams, 
turintiems balso teisę.  
Pirmininkas papraš÷ sal÷je pasilikti tik LASF narius, užsiregistravusius mandatin÷je komisijoje. Kiti 
svečiai, kurie yra kandidatai į renkamus LASF organus, pakviesti dalyvauti suvažiavimo antroje dalyje 
14.30 val. 
2.D÷l Suvažiavimo darbo laiko organizavimo: 
Pirmininkas informavo, kad pertrauka yra numatyta nuo 14 val. iki 15 val. Pasiūlyta kitas pertraukas 
daryti eigoje, pagal narių pateiktus pasiūlymus. Suvažiavimo pabaigos  klausimą spręsti eigoje. 
Bendru sutarimu pritarta. 
3. D÷l pasisakymų  ir bendro vieno klausimo trukm÷s laiko: 
Suvažiavimo pirmininkas pasiūl÷: 

- kiekvieno nario pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomon÷s, atsakymo, paklausimo, 
klausimo pristatymo) laikas ne ilgiau kaip 3 minut÷s. 
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- Bendras darbotvark÷je esančio vieno klausimo diskusijų (pasisakymo, replikos, nuomon÷s, 
atsakymo, paklausimo, klausimo pristatymo) laikas 15 minučių. 

I. Lipeikyt÷ pasiūl÷: replikoms  skirti – 5 minutes, o bendrai klausimo trukmei ne daugiau nei 15 
minučių. 
Gauta ir daugiau pasiūlymų. Nutarta balsuoti už gautus pasiūlymus eil÷s tvarka. 
Siūlyta:  balsuoti už pirmininko pateiktą pasiūlymą: replikoms skiriant  – 3 minutes, o bendrai 
klausimo svarstymo  trukmei skirti ne daugiau nei 15 minučių. 
Balsuota: Už – 28, prieš – 24, balsavime nedalyvavo - 2. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 5). Už kitus 
pasiūlymus nebalsuota, kadangi pirmas pasiūlymas surinko reikiamą balsų daugumą „už“. 
NUTARTA:  pasisakymams ir replikoms skirti  – 3 minutes, o bendrai klausimo svarstymo  
trukmei skirti ne daugiau nei 15 minučių. 
 
VII. D ÷l suvažiavimo darbotvark÷s. 
1.D÷l naujo klausimo įtraukimo į Suvažiavimo darbotvarkę: 
Suvažiavimo pirmininkas informavo, kad atsirado nenumatytos aplinkyb÷s, 2009-05-13 d. Federacijos 
Taryba gavo Federacijos revizijos komisijos pirmininko Benedikto Vanago prašymą atleisti jį iš 
Federacijos revizijos pirmininko pareigų. Atsižvelgiant į šį prašymą LASF Taryba  siūlo:  
į suvažiavimo darbotvarkę įtraukti klausimą „d÷l Lietuvos automobilių sporto federacijos revizijos 
komisijos pirmininko rinkimų“. 
Siūlyta: įtraukti šį klausimą į šio suvažiavimo dienotvarkę 13 klausimu? 
Balsuota: Už – 36. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 6). 
NUTARTA: į suvažiavimo dienotvarkę, paskutiniu klausimu įtraukti  klausim ą „d ÷l Lietuvos 
automobilių sporto federacijos revizijos komisijos pirmininko rinkim ų“. 
2. D÷l Suvažiavimo darbotvark÷s klausimų sukeitimo vietomis: 
Suvažiavimo pirmininkas praneš÷, jog atsižvelgiant į tai, kad  Apeliacinio teismo teis÷jų rinkimai 
priklauso nuo to, kokius Apeliacinio teismo nuostatus priimsime ( juose skiriasi arbitrų skaičius), 
tikslinga būtų Darbotvark÷s 7 ir 10 klausimus sukeisti vietomis. 
Siūlyta: balsuoti už tai, kad Darbotvark÷s klausimai Nr.7 „Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų 
rinkimai“ ir Nr.10 „Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas“ būtų sukeisti vietomis. 
Balsuota:  Už   - 54. (Balsų skaičiavimo komisijos aktas Nr. 7). 
NUTARTA: balsų dauguma dienotvark÷s 7 ir 9 klausimus sukeisti vietomis. 
3. D÷l klausimo išbraukimo iš darbotvark÷s: 
Suvažiavimo delegatas A. Remiševskis pasiūl÷ nesvarstyti Suvažiavimo  darbotvark÷s pirmo klausimo 
„D÷l Všį „Egzotikos“ autosportas veiksmų Federacijos narių atžvilgiu”. 
Balsuota: Už – 32, prieš – 8, susilaik÷ – 9. (Balsų skaičiavimo komisijos aktas Nr. 8). 
NUTARTA: nesvarstyti 1 suvažiavimo darbotvark÷s klausimo „D÷l VšĮ „Egzotikos“ autosportas 
veiksmų Federacijos narių atžvilgiu”. 
Prezidentas paklaus÷ Suvažiavimo delegatų „Ar yra dar kokių siūlymų d÷l suvažiavimo darbotvark÷s“. 
Pasiūlymų ar pastabų iš delegatų negauta.  
Pakoreguota galutin÷ eilinio suvažiavimo darbotvark÷: 

2. Asociacijos metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s vertinimas ir tvirtinimas atsižvelgiant į audito ir 
revizijos komisijos ataskaitas.  

3.  2009 m. pajamų ir išlaidų sąmatos, narių  stojamojo ir nario mokesčių,  asocijuotų LASF narių 
tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžių redakcijos ir papildymo tvirtinimas; 

4. Galiojančių įstatų straipsnių redakcija arba naujos redakcijos Įstatų pri÷mimas; 
5. Viceprezidentų rinkimas; 
6. Tarybos narių rinkimai (Komitetų pirmininkų); 
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7. Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas; 
8. Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių papildymų ir(ar) pakeitimų tvirtinimas; 
9. Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas; 
10. Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai; 
11. Veiklos krypčių ir formų numatymas ir nustatymas; 
12. D÷l Lietuvos automobilių sporto federacijos  „Garb÷s vardo“ apdovanojimų suteikimo. 
13. LASF Revizijos komisijos rinkimai. 

 
 
VIII. Suvažiavimo darbotvark ÷s klausimų svarstymas: 
Atsižvelgiant į pakoreguotą darbotvarkę, darbotvark÷s klausimų svarstymas prasid÷jo nuo antrojo 
darbotvark÷s klausimo. 
 
1. Svarstytas 2 darbotvark÷s klausimas:  Asociacijos metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s 
vertinimas ir tvirtinimas atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos ataskaitas. 
Praneš÷ja Karolina Auštrait÷ supažindino su audito ir revizin÷s komisijos ataskaitomis (priedas Nr. 2) 
Siūlyta: patvirtinti pateiktą Asociacijos metinę finansine atskaitomybę. 
Balsuota: Už – 54 ( vienbalsiai). (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 9). 
NUTARTA: patvirtinti pateikt ą Asociacijos metinę finansine atskaitomybę. 
  
2. Svarstytas 3 darbotvark÷s klausimas: 2009 m. Pajamų ir išlaidų sąmatos, narių stojamojo ir 
nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti dydžių 
redakcijos ir papildymo tvirtinimas.  
Praneš÷ja Karolina Auštrait÷ pristat÷ 2009 m. Pajamų ir išlaidų sąmatą ir nario mokesčių, asocijuotų 
LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžių redakciją. 
Siūlyta: Tvirtinti 2009 m. Pajamų ir išlaidų sąmatą ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių 
įnašų federacijos veiklai remti dydžių redakciją. 
Balsuota: Už – 54 (vienbalsiai). (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 10). 
NUTARTA: patvirtinti 2009 m. Pajam ų ir išlaidų sąmatą ir nario mokesčių, asocijuotų LASF 
narių tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti dydžių redakciją. 
 
3. Svarstytas 4 darbotvark÷s klausimas:  Galiojančių įstatų straipsnių redakcijos arba naujos 
redakcijos Įstatų pri ÷mimas. 
3.1.D÷l balsavimo už pateiktus projektus eiliškumo: 
 Suvažiavimo pirmininkas informavo Suvažiavimo delegatus, kad susitikimų su LASF nariais metu 
buvo gautas pasiūlymas, kad būtų pakeistas esamas suvažiavimo medžiagoje LASF įstatų projektų 
balsavimo eiliškumas. Pirmą balsavimą prad÷ti nuo 2 siūlymo t.y. nuo projekto 2A, kadangi jis 
seniausiai buvo rengiamas, jeigu šis projektas nesurinks 2/3 suvažiavime dalyvaujančių narių balsų 
daugumos, tai vyks balsavimas d÷l 3 siūlymo projekto A001, jeigu už šį nebus surinkta reikiamų balsų 
tuomet liks galioti esami įstatai ir tuomet bus balsuojama už galiojančių įstatų straipsnių pakeitimą 
pagal 1 siūlymą. 
Siūlyta: balsuoti už tai, kad šiuo klausimu būtų balsuojama tokia tvarka - pirma balsuojama už 2A 
projektą, jeigu jis nesurenka reikiamų balsų tuomet už projektą A001, jeigu šis nesurenka tai 
balsuojama už galiojančių įstatų straipsnių pakeitimus pagal siūlymą Nr.1“ 
Balsuota: Balsuota: Už – 54 (vienbalsiai). (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 11). 
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NUTARTA: už projektus balsuoti tokia tvarka - pirma  balsuojama už 2A projektą, jeigu jis 
nesurenka reikiamų balsų tuomet už projektą A001, jeigu šis nesurenka tai balsuojama už 
galiojančių įstatų straipsnių pakeitimus pagal siūlymą Nr.1. 
 
3.2. Įstatų projektų svarstymas: 
Už 2A projektą pasisak÷:V.Jonušis, D.Jonušis, A.Sutkus, E.Gutaravičius, V.Pleskovas. 
Prieš 2A projektą pasisak÷: M.Torrau, E.Torrau, A.Savčenka. 
Už A001 projektą pasisak÷: P.Insoda, E.Čirba, I.Lipeikyt÷. 
Už galiojančius įstatus pasisak÷: G.Maškauskas, S.Alesius, A.Jurdonas, K.Gudžiūnas. 
 
3.3. Balsavimas d÷l įstatų projektų: 
3.3.1. Siūlyta: balsuoti už 2 siūlymą, įstatų projektą 2A.  
Balsuota: Už – 23. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 12) 
NUTARTA: nesurinkus 2/3 visų dalyvaujančių balsų, atmesti  naują LASF įstatų projektą 2A. 
3.3.2. Siūlyta: balsuoti už  3 siūlymą, įstatų projektą A 001. 
Balsuota: Už – 11. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 13) 
NUTARTA: nesurinkus 2/3 visų dalyvaujančių balsų, atmesti naują LASF įstatų projektą A 001. 
3.3.3. Siūlyta: balsuoti už 1 siūlymą galiojančių įstatų straipsnių pakeitimai. E. Jakas pareišk÷, kad  
VšįĮ„Nemuno žiedas“ atsiima  savo siūlytus galiojančių LASF įstatų pakeitimus. 
NUTARTA: nesurinkus nei įstatų projektui 2A, nei įstatų projektui A001 reikiamai balsų 
daugumai, o VšĮ „Nemuno žiedas“ atsi÷mus savo teikiamus pasiūlymus d÷l galiojančių įstatų 
straipsnių  redakcijos, skelbiama, kad lieka galioti esami Lietuvos automobilių sporto 
federacijos įstatai. 
 
3.4. Diskusijos d÷l nepriimt ų LASF naujų redakcijų įstatų: 
E. Čirba pasiūl÷, susidarius tokiai situacijai, pavesti LASF tarybai  sudaryti naują bendrą naujų LASF 
įstatų rengimo grupę, kuri paruoštų vieną naują LASF įstatų projektą ir jį teiktų tvirtinti sekančiame 
LASF narių suvažiavime. Vyko diskusijos d÷l LASF naujų įstatų rengimo grup÷s narių skaičiaus. 
G. Maškauskas pateik÷ siūlymą pavesti LASF tarybai paskirti iš siūlomų kandidatų darbo grupę naujų  
LASF įstatų rengimui. 
Siūlyta: balsuoti už siūlymą pavesti LASF tarybai paskirti iš siūlomų kandidatų darbo grupę LASF 
įstatų rengimui. 
Balsuota: Už – 48. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 14). 
NUTARTA: LASF tarybai pavesti sudaryti nauj ą LASF įstatų redakcijos ir kūrimo grup ę.  
 
4. D÷l suvažiavimo darbotvark÷s eiliškumo keitimo: Atsižvelgiant į tai, kad dar liko laiko iki 
numatytų pietų, o toliau einantys klausimai yra susiję su Tarybos rinkimais,  Suvažiavimo pirmininkas 
pasiūl÷ klausimus susijusius su rinkimais perkelti į popietinę Suvažiavimo dalį, kadangi tik tuo metu 
atvyks kandidatai į LASF renkamuosius organus, o iki pietų siūlo svarstyti tuos klausimus, kurie n÷ra 
susiję su rinkimais ir kuriems nereikia ruošti biuletenių. 
Balsuota:Už-54 (vienbalsiai).(Balsų skaičiavimo aktas Nr. 15) 
NUTARTA: iki piet ų pertraukos svarstyti tuos darbotvark÷s klausimus kurie n÷ra susiję su 
rinkimais į LASF valdymo organus ir kuriems nereikia ruošti biuletenių. 
 
5. Svarstyta 5 klausimo „Viceprezidentų rinkimas “ dalis d÷l Viceprezidentų skaičiaus. 
5.1. Diskusijos d÷l šio klausimo teis÷tumo: 
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Suvažiavimo pirmininkas informavo LASF narius, kad dabartiniai trys LASF  viceprezidentai įteik÷ 
raštus, kuriuose rašoma, kad  nuo 2009-05-16 dienos jei atsistatydina iš LASF viceprezidentų postų. 
Šie raštai yra perduoti LASF sekretoriatui. 
E. Torrau informavo LASF narius, kad jis yra padavęs ieškinį d÷l neteis÷to jo atstatydinimo. 
E. Torrau pasiteiravo ar nekils ginčų šiuo klausimu? 
Suvažiavimo pirmininkas atsak÷, kad kol kas, n÷ra jokių teisinių kliūčių išsirinkti naujus LASF 
viceprezidentus. 
Siūlyta: LASF prezidentas pasiūl÷ nustatyti viceprezidentų skaičių ir toliau svarstyti 10 (pagal 
darbotvark÷s pakoregavimą Nr.7) dienotvark÷s klausimą „Apeliacinio teismo darbo nuostatų 
tvirtinimas“.   
Balsuota: Už – 54 (vienbalsiai). (Balsų skaičiavimo komisijos aktas Nr. 16) 
NUTARTA : sukeisti suvažiavimo dienotvark÷s klausimus vietomis: pradžioje nustatyti 
viceprezidentų skaičių ir toliau svarstyti 10 (pagal darbotvark÷s pakoregavimą Nr.7) 
dienotvark÷s klausimą „Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas“, kuriam nereikia ruošti 
slapto balsavimo biuletenių. 
5.2. D÷l Viceprezidentų skaičiaus: 
G. Furmanavičius pasiūl÷, prieš pradedant LASF viceprezidentų rinkimus, nustatyti jų skaičių ir 
pasiūl÷ rinkti tris viceprezidentus. Kitų delegatų siūlymai: E.Gutaravičius -2, V.Jonušis-4; E.Jakas-5; 
I.Lipeikyt÷ – skaičių turi pasiūlyti prezidentas. 
Siūlyta: G. Furmanavičius pasiūl÷ balsuoti už  renkamus tris LASF viceprezidentus.  
Balsuota: Už – 33. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 17). 
NUTARTA. Pritarti G. Furmanavi čiaus pasiūlymui, rinkti tris LASF viceprezidentus. 
 
6. Svarstytas 10 (pagal darbotvark÷s pakoregavimą Nr.7) darbotvark÷s klausimas: Apeliacinio 
teismo darbo nuostatų tvirtinimas.  
6.1. Apeliacinio teismo darbo nuostatų pristatymas: 
Pristatyti du LASF apeliacinio teismo darbo nuostatai. 
6.2. Balsavimas: 
6.2.1. Siūlyta balsuoti už Kauno apskrities ASK „Asai“ pateiktą LASF Apeliacinio teismo darbo 
nuostatų projektą Nr. 1,  suvažiavimo medžiaga psl. 84. 
Balsuota: Už – 15.    (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 18). 
NUTARTA. Atmesti LASF apeliacinio teismo darbo nuostatų projekt ą Nr. 1.  
 
6.2.2.Siūlyta balsuoti už LASF Apeliacinio teismo nuostatų projektą Variantą Nr. 2. 
Balsuota:  Už - 18.  (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 19).  
NUTARTA: Nepriimti LASF apeliacinio teismo darbo nuostatų variantą Nr. 2 ir vadovautis 
galiojančiais Apeliacinio teismo darbo nuostatais.  
 
7. Svarstytas 8 darbotvark÷s klausimas: Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių 
papildymų ir (ar ) pakeitimų tvirtinimas.  
7.1. Straipsnių projektų pristatymas:  
Nutarta, kad straipsnių pakeitimo autoriai pristatys straipsnius ir iš karto bus balsuojama už kiekvieną 
straipsnį atskirai. 
7.2. Autorių straipsnių projektų pristatymas ir balsavimas: 
7.2.1.Siūlyta priimti naują LASK 7 straipsnio redakciją.  
Balsuota:  Už - 34. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 20).  
NUTARTA. Priimti nauj ą LASK 7 straipsnio redakciją.  
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7.2.2.Siūlyta priimti naują LASK 24 straipsnio redakciją.  
Balsuota:  Už - 37. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 21).  
NUTARTA. Priimti nauj ą LASK 24 straipsnio redakciją.  
 
7.2.3.Siūlyta priimti naują LASK 25 straipsnio redakciją.  
Balsuota:  Už - 39. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 22).  
NUTARTA. Priimti nauj ą LASK 39 straipsnio redakciją.  
 
7.2.4.Siūlyta priimti naują LASK 55 straipsnio redakciją.  
Balsuota:  Už - 38. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 23).  
NUTARTA. Priimti nauj ą LASK 55 straipsnio redakciją.  
 
7.2.5.Siūlyta priimti naują LASK 126 straipsnio redakciją.  
Balsuota:  Už - 39. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 24).  
NUTARTA. Priimti nauj ą LASK 126 straipsnio redakciją.  
 
7.2.6.Siūlyta priimti naują LASK 133 straipsnio redakciją.  
Balsuota:  Už - 34. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 25).  
NUTARTA. Priimti nauj ą LASK 133 straipsnio redakciją.  
 
7.2.7.Siūlyta priimti naują LASK 134 straipsnio redakciją.  
Balsuota:  Už - 34. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 26).  
NUTARTA. Priimti nauj ą LASK 134 straipsnio redakciją.  
 
7.2.8.Siūlyta priimti naują LASK 135 straipsnio redakciją.  
Balsuota:  Už - 24. (balsų skaičiavimo aktas Nr. 27).  
NUTARTA. Atmesti nauj ą LASK 133 straipsnio redakciją.  
 
7.2.9.Siūlyta priimti naują LASK 154 straipsnio redakciją.  
Balsuota:  Už - 41. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 28).  
NUTARTA. Priimti nauj ą LASK 154 straipsnio redakciją.  
 
8. Svarstytas 9 darbotvark÷s klausimas: Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas.   
Siūlyta:Pirmininkas G. Furmanavičius pasiūl÷: kadangi liko galioti senieji LASF įstatai, siūloma 
palikti galioti šiuo metu galiojančius LASF tarybos darbo nuostatus. 
Balsuota: už -51. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 29).  
NUTARTA. Palikti galioti šiuo metu  galiojančius LASF tarybos darbo nuostatus. 
 
9. Svarstytas 11 darbotvark÷s klausimas: Veiklos krypčių ir form ų numatymas ir nustatymas.  
Siūlyta: Pirmininkas G. Furmanavičius pasiūl÷ patvirtinti pateiktas suvažiavimo medžiagoje LASF 
veiklos kryptis ir formas.  
Balsuota: už -34. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 30).  
NUTARTA. Patvirtinti pateiktas suvažiavimo medžiagoje LASF veiklos kryptis ir formas.  
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10. Svarstytas 12 darbotvark÷s klausimas: Lietuvos automobilių sporto federacijos „Garb÷s 
vardo“ apdovanojimų suteikimo klausimas.  
10.1.Kandidatų pristatymas: 
Suvažiavimo pirmininkas pristat÷, kad LASF Taryba vadovaudamasi LASF suteikiamų apdovanojimų 
nuostatais, šiam suvažiavimui teikia  du kandidatus į LASF „Garb÷s vardo“ apdovanojimo suteikimą, 
tai  Kazimierą Gudžiūną ir Eduardą Jaką.  
10.2. Balsavimas už kiekvieną kandidatą atskirai: 
10.2.1.Siūloma: LASF „Garb÷s vardo“ apdovanojimą suteikti Kazimierui Gudžiūnui.  
Balsuota: už – 44. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 31). 
NUTARTA. LASF „Garb ÷s vardo“ apdovanojimą suteikti Kazimierui Gudžiūnui. 
 
10.2.2. Siūloma: LASF „Garb÷s vardo“ apdovanojimą suteikti Eduardui Jakui. 
Balsuota: už – 34. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 32). 
NUTARTA. LASF „Garb ÷s vardo“ apdovanojimą suteikti Eduardui Jakui. 
 
11. D÷l darbotvark ÷s 5 ir 6 klausimų sujungimų į vieną darbotvark÷s klausimą. 
Suvažiavimo pirmininkas G.Furmanavičius siūlo, atsižvelgiant į tai, kad liko galioti esami LASF 
įstatai, tikslinga sujungti 5 ir 6 darbotvark÷s klausimą į vieną, kadangi yra renkama LASF Taryba, 
kurią sudaro Viceprezidentai ir Komitetų pirmininkai. Tikslinga rinkimus atlikti vienu biuleteniu. 
Siūlyta: sujungti 5 ir 6 suvažiavimo dienotvark÷s klausimus į vieną ir rinkimus į Viceprezidentus ir 
Komitetų pirmininkus atlikti vienu biuleteniu. 
Balsuota: už - 49, prieš -2, susilaik÷ -3. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 33).  
NUTARTA. sujungti 5 ir 6 suvažiavimo dienotvark÷s klausimus į vieną ir rinkimus į Viceprezidentus 
ir Komitetų pirmininkus atlikti vienu biuleteniu. 
 
12.  Svarstyti darbotvark÷s 5 ir 6 klausimai: Viceprezidentų rinkimas. Tarybos narių rinkimai 
(komitetų pirminink ų). 
12.1. LASF prezidento kandidatų į LASF Tarybą pristatymas: 
LASF prezidentas, vadovaudamasis LASF įstatų suteikta teise iš LASF narių pateikto sąrašo pasirinko 
ir Suvažiavimui pristat÷ kandidatų sąrašą į LASF Tarybą:  tris kandidatus į viceprezidentus ir devynis 
kandidatus į tarybos narius (komitetų pirmininkus). 
 
Viceprezidentas Sigitas Alesius 

Viceprezidentas Gintautas Šl÷deris 

Viceprezidentas Rolandas Dovidaitis 

Ralio komiteto Pirmininkas Ričardas Abelkis 

Žiedo komiteto Pirmininkas Eduardas Jakas 

Kroso komiteto Pirmininkas Aloyzas Jurdonas 

4×4 komiteto Pirmininkas Ronaldas Rutkauskas 

Kitų aut. sporto šakų komiteto Pirmininkas Gintautas Firantas 

SVO komiteto Pirmininkas Algirdas Bilevičius 

Teis÷jų komiteto Pirmininkas Šarūnas Liesis 
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Techninių reikalavimų komiteto Pirmininkas Algirdas Gricius 

LASF sporto Senjorų komiteto Pirmininkas Sigitas Januška 

 
12.2. D÷l kandidatų sutikimo kandidatuoti į LASF Tarybą: 
LASF prezidentas paklaus÷ ar pasiūlyti kandidatai į LASF Tarybą sutinka kandidatuoti į siūlomas 
pareigybes. 
Atsisakiusių nebuvo. 
Prieštaraujančių pasiūlytoms kandidatūroms taip pat nebuvo.  
 
12.3. Slapto balsavimo procedūros: 
12.3.1. Balsų skaičiavimo narys S.Alesius, įgaliotas balsų skaičiavimo pirmininko, paaiškino kaip 
vyks slapto balsavimo procedūra ir kaip pildyti biuletenius. Taip pat išaiškino, kokie požymiai 
nurodys, kad balsavimo biuletenis bus skaitomas negaliojančiu. 
12.3.2. Suvažiavimo mandatin÷ komisija,  pagal sąrašą delegatams išdalino 54 slapto balsavimo 
biuletenius su išvardintomis pareigyb÷mis.  
12.3.3. Slaptas balsavimas.Slapto balsavimo tvarką ir procedūras prižiūri ir stebi balsų skaičiavimo 
komisijos nariai. 
 
12.4.  Rinkimų į LASF Tarybą, slapto balsavimo rezultatai: 
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas paskelb÷ balsavimo rezultatus. (Balsų skaičiavimo aktas 
Nr. 34).  
Paskelbus balsų skaičiavimo komisijos rezultatus, daugiau balsų „prieš“, nei „už“ gavo 
kandidatas į 4x4 komiteto pirmininko pareigas Ronaldas Rutkauskas.  
 
 

Pareigyb÷s (komiteto pavadinimas) Kandidatas,  Pavard÷, vardas Balsavimo rezultatas 

Viceprezidentas Sigitas Alesius UŽ 27 PRIEŠ 25 

Viceprezidentas Gintautas Šl÷deris UŽ 34 PRIEŠ 18 

Viceprezidentas Rolandas Dovidaitis UŽ 34 PRIEŠ 19 

Ralio komiteto Pirmininkas Ričardas Abelkis UŽ 30 PRIEŠ 23 

Žiedo komiteto Pirmininkas Eduardas Jakas UŽ 27 PRIEŠ 26 

Kroso komiteto Pirmininkas Aloyzas Jurdonas UŽ 39 PRIEŠ 13 

4×4 komiteto Pirmininkas Ronaldas Rutkauskas UŽ 14 PRIEŠ 39 

Kitų aut. sporto šakų komiteto Pirmininkas Gintautas Firantas UŽ 50 PRIEŠ 3 

SVO komiteto Pirmininkas Algirdas Bilevičius UŽ 32 PRIEŠ 20 

Teis÷jų komiteto Pirmininkas Šarūnas Liesis UŽ 31 PRIEŠ 22 

Techninių reikalavimų komiteto Pirmininkas Algirdas Gricius UŽ 32 PRIEŠ 20 

LASF sporto Senjorų komiteto Pirm. Sigitas Januška UŽ 36 PRIEŠ 14 
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12.5. D÷l papildomų rinkim ų ir tolesn÷s Suvažiavimo darbotvark÷s eigos: 
LASF prezidentas paskelb÷, kad vadovaujantis LASF įstatų suteikta jam teise, jis siūlys  naują 
kandidatūrą į 4x4 komiteto pirmininko pareigas iš pateikto LASF narių sąrašo ir slapti balsavimai bus 
vykdomi iš naujo tik d÷l 4x4 komiteto pareigų. Kol bus ruošiami slapto balsavimo biuleteniai, 
pasiūlyta pereiti prie sekančio dienotvark÷s klausimo.   
 
13. Svarstytas 13, papildomas darbotvark÷s klausimas:  LASF Revizijos komisijos pirmininko 
rinkimai.  
LASF prezidentas, vadovaudamasis LASF įstatų suteiktais jam įgaliojimais teikti Suvažiavimui 
kandidatus į Revizijos komisijos pirmininkus, pasiūl÷ Jūrat÷s Vasiliauskait÷s kandidatūrą.  
Siūlyta: į LASF revizijos komisijos pirmininko pareigas Jūrat÷s Vasiliauskait÷s kandidatūra.  
Balsuota: už - 53, prieš -n÷ra, susilaik÷ -1. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 35).  
NUTARTA. LASF revizijos komisijos pirmininke išrink ta Jūrat÷ Vasiliauskait÷. 
 
14. Svarstytas 7 ( pagal darbotvark÷s koregavimą Nr. 10) darbotvark÷s klausimas: LASF 
Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitr ų rinkimai.  
14.1. LASF Apeliacinio teismo pirmininko rinkimai: 
LASF prezidentas, vadovaudamasis LASF įstatų suteiktais jam įgaliojimais ir atsižvelgdamas į LASF 
narių pateiktą kandidatų į LASF Apeliacinio teismo pirmininkus, teik÷ suvažiavimui Arno Paliuk÷no 
kandidatūrą į Apeliacinio teismo pirmininkus.  
Siūlyta į LASF Apeliacinio teismo  pirmininko pareigas Arno Paliuk÷no kandidatūra.  
Balsuota: už - 40, prieš -9.  (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 36).  
NUTARTA. LASF Apeliacinio teismo pirmininku išrinkt as Arnas Paliuk÷nas. 
14.2. LASF Apeliacinio teismo arbitrų rinkimai: 
 LASF prezidentas, vadovaudamasis LASF įstatų suteiktais jam įgaliojimais ir atsižvelgdamas į LASF 
narių pateiktą kandidatų į LASF Apeliacinio teismo arbitrus, siūl÷ kandidatus į Apeliacinio teismo 
arbitrus ir praš÷ Suvažiavimo, kad už juos būtų balsuojama iš karto.  
14.2.1.Siūlyta  LASF Apeliacinio teismo  arbitru paskirti Evaldą Čerškų.  
Balsuota: už - 35, prieš - 11.  (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 37).  
NUTARTA. LASF Apeliacinio teismo arbitru išrinktas Evaldas Čerškus. 
 
14.2.2.Siūlyta  LASF Apeliacinio teismo  arbitru paskirti Romualdą Mažuolį  
Balsuota: už - 31, prieš - 13.  (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 38).  
NUTARTA. LASF Apeliacinio teismo arbitru išrinktas Romualdas Mažuolis. 
 
14.2.3.Siūlyta  LASF Apeliacinio teismo  arbitru paskirti Indirą Kišmachovaitę.  
Balsuota: už - 22, prieš - 19.  (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 39).  
NUTARTA. LASF Apeliacinio teismo arbitru išrinkta I ndira Kišmachovait÷. 
 
14.2.4.Siūlyta  LASF Apeliacinio teismo  arbitru paskirti Sandrą Laurinaitytę.  
Balsuota: už - 38, prieš - 4.  (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 40).  
NUTARTA. LASF Apeliacinio teismo arbitru išrinkta S andra Laurinaityt ÷. 
 
14.2.5.Siūlyta  LASF Apeliacinio teismo  arbitru paskirti Evaldą Čirbą.  
Balsuota: už - 39, prieš - 6.  (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 41).  
NUTARTA. LASF Apeliacinio teismo arbitru išrinktas Evaldas Čirba. 
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14.2.6.Siūlyta  LASF Apeliacinio teismo  arbitru paskirti Saulių Butrimavičių.  
Balsuota: už - 29, prieš - 14.  (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 42).  
NUTARTA. LASF Apeliacinio teismo arbitru išrinktas Saulius Butrimavičius. 
 
14.2.7.Siūlyta  LASF Apeliacinio teismo  arbitru paskirti Saulių Jodeiką.  
Balsuota: už - 26, prieš - 13.  (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 43).  
NUTARTA. LASF Apeliacinio teismo arbitru išrinktas Saulius Jodeika. 
 
14.2.8.Siūlyta  LASF Apeliacinio teismo  arbitru paskirti Ingridą Fedaravičienę.  
Balsuota: už 25, prieš - 20.  (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 44).  
NUTARTA. LASF Apeliacinio teismo arbitru išrinkta I ngrida Fedaravičin÷. 
 
14.2.9.Siūlyta  LASF Apeliacinio teismo  arbitru paskirti Gediminą Maškauską.  
Balsuota: už - 36.  (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 45).  
NUTARTA. LASF Apeliacinio teismo arbitru išrinktas Gediminas Maškauskas. 
 
Išrinkta LASF Apeliacinio teismo sud÷tis iš 10 narių (pirmininkas ir 9 arbitrai): 
LASF Apeliacinio teismo sud÷tis: 
1.Pirmininkas –    Arnas Paliuk÷nas; 
2.   Arbitras      -   Evaldas Čerškus; 
3.   Arbitras      -   Romualdas Mažuolis; 
4.   Arbitras      -   Indira Kišmachovait÷; 
5.   Arbitras      -   Sandra Laurinaityt÷; 
6.   Arbitras      -   Evaldas Čirba; 
7.   Arbitras      -   Saulius Butrimavičius; 
8.   Arbitras      -   Saulius Jodeika; 
9.   Arbitras      -   Ingrida  Fedaravičien÷; 
10. Arbitras      -   Gediminas Maškauskas.  
 
15. Pakartotinai grįžtama svarstyti darbotvark÷s 5 ir 6 klausimo: „Viceprezidentų rinkimas. 
Tarybos narių rinkimai (komitet ų pirminink ų)“, dalies d÷l  4x4 komiteto pirmininko naujos 
kandidatūros rinkimo.  
15.1. Kandidato pristatymas: 
LASF prezidentas paskelb÷, kad vadovaujantis LASF įstatų suteikta jam teise, neišrinkus jo teikto 
kandidato pirmu balsavimu jis siūlo  naują kandidatūrą į 4x4 komiteto pirmininko pareigas iš pateikto 
LASF narių sąrašo ir teikia  Gedimino Grigaičio  kandidatūrą 4x4 pirmininko pareigoms užimti.  
15.2. Slapto balsavimo procedūros: 
15.2.1.Suvažiavimo mandatin÷ komisija,  pagal sąrašą, delegatams išdalino 48 slapto balsavimo 
biuletenius 4x4 komiteto pirmininko pareigoms užimti. 
15.2. 2.Slaptas balsavimas. Slapto balsavimo tvarką ir procedūras prižiūri ir stebi balsų skaičiavimo 
komisijos nariai. 
15.3. Rinkimų į 4x4 komiteto pirmininko pareigas, slapto balsavimo rezultatai: 
Balsų skaičiavimo komisija paskelb÷ slapto balsavimo rezultatus.  
Galiojančių biuletenių – 48. 
Balsuota: už – 45, prieš – 3. (Balsų skaičiavimo aktas Nr. 46). 
NUTARTA. 4x4 komiteto pirmininku išrinktas Gedimina s Grigaitis. 
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15.4. Išrinkta nauja LASF Taryba: 

Pareigyb÷s (komiteto pavadinimas) Kandidatas,  Pavard÷, vardas Balsavimo rezultatas 

 Viceprezidentas Sigitas Alesius UŽ 27 PRIEŠ 25 

Viceprezidentas Gintautas Šl÷deris UŽ 34 PRIEŠ 18 

Viceprezidentas Rolandas Dovidaitis UŽ 34 PRIEŠ 19 

Ralio komiteto Pirmininkas Ričardas Abelkis UŽ 30 PRIEŠ 23 

Žiedo komiteto Pirmininkas Eduardas Jakas UŽ 27 PRIEŠ 26 

Kroso komiteto Pirmininkas Aloyzas Jurdonas UŽ 39 PRIEŠ 13 

4×4 komiteto Pirmininkas Gediminas Grigaitis UŽ 45 PRIEŠ 3 

Kitų aut. sporto šakų komiteto Pirmininkas Gintautas Firantas UŽ 50 PRIEŠ 3 

SVO komiteto Pirmininkas Algirdas Bilevičius UŽ 32 PRIEŠ 20 

Teis÷jų komiteto Pirmininkas Šarūnas Liesis UŽ 31 PRIEŠ 22 

Techninių reikalavimų komiteto Pirmininkas Algirdas Gricius UŽ 32 PRIEŠ 20 

LASF sporto Senjorų komiteto Pirmininkas Sigitas Januška UŽ 36 PRIEŠ 14 

 
16. Suvažiavimo pabaigos skelbimas. 
Suvažiavimo pirmininkas G.Furmanavičius, pad÷kojo visiems dalyvavusiems už kantrybę ir atliktą 
darbą ir skelb÷ suvažiavimą baigtu.  
 
PRIDEDAMA: 
1. Delegatų registracijos žiniaraštis    3 lapai, 1 egz. 
2. Mandatin÷s komisijos aktas    1 lapas, 1 egz. 
3. Balsų skaičiavimo komisijos aktai Nr. 1-46  50 lapų, 1 egz. 
4. Suvažiavimo medžiaga                                                       100 lapų, 1 egz. 
5. Garso įrašo protokolas                                                        1 lapas, 1 egz.  
 
Viso protokole 12 lapų. 
 
Suvažiavimo pirmininkas                   Gintaras Furmanavičius  
 
 
 Sekretoriai:                      Rasa Jakien÷ 
 
                     
                                                                                                    Egl÷ Bukinaite 
             
                      
                                                                                                     Romualdas Mažuolis 


