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IŠRAŠAS 
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMO 
PROTOKOLAS 

 
2010-03-27 

Kaunas 
 

I. PREZIDENTO SVEIKINIMAS. DĖL GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO: 
 
Prezidento sveikinimas. 
Prezidentas siūlo: suvažiavimo metu daryti garso skaitmeninį įrašą.  
Balsavimas: 
„Prieš“ - nėra 
NUTARTA. Bendru sutarimu sutarta, kad būtų daromas suvažiavimo garso skaitmeninis 
įrašas. 
 
II. KVORUMAS. SUVAŽIAVIMO VEDIMO ORGANŲ SUDARYMAS IR RINKIMAS. 
 
Kvorumas: 
Viso balsą turinčių delegatų skaičius - 47 (keturiasdešimt septyni). 
Dalyvauja delegatai su balsavimo teise - 36 (trisdešimt šeši). 
LASF Asocijuoti nariai, svečio teisėmis - 3 (trys). 
Kvorumas: 77 (septyniasdešimt septyni ) procentai. 
 
Sekretoriato sudarymas: 
Teikiami siūlymai dėl komisijos narių skaičiaus. Pasiūlyta sekretoriatą sudaryti iš trijų narių. 
Balsavimas: 
„Prieš“ - nėra 
NUTARTA. Bendru sutarimu sutarta, kad Suvažiavimo sekretoriatas susideda iš trijų 
sekretorių. 
Teikiami kandidatai iš salėje esančiu delegatų. 
Balsavimas: 
„Prieš“ - nėra 
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta patvirtinti sekančios sudėties sekretoriatą:  
1. Eglė Bukinaitė 
2. Rasa Jakienė 
3. Romualdas Mažuolis  
Sekretoriato sekretoriaus paskyrimas. 
Balsavimas: 
„Prieš“ - nėra 
NUTARTA. Bendru sutarimu vyriausiuoju sekretoriumi paskirti Romualdą Mažuolį. 
 
Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas: 
Teikiami siūlymai dėl komisijos narių skaičiaus. Pasiūlyta komisiją sudaryti iš trijų  narių. 
Balsavimas: 
„Prieš“ - nėra 
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NUTARTA. Bendru sutarimu pasiūlymui balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš 3 narių 
pritarta. 
Teikiami kandidatai iš salėje esančiu delegatų į balsų skaičiavimo komisiją.. 
Balsavimas: 
„Prieš“ - nėra 
NUTARTA. Bendru sutarimu „Balsavimo komisija sudaryta iš:  

1. Algirdas Gricius 
2. Algimantas Maulius 
3. Saulius Butrimavičius. 

Išrinktas Balsavimo komisijos pirmininkas paskelbia Balsų skaičiavimo komisijos Protokolą Nr. 1 
„Dėl suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininko ir sekretoriaus rinkimų“ : 
Pirmininku paskirtas Algimantas Maulius; 
Sekretoriumi Algirdas Gricius. 
 
Suvažiavimo pirmininko rinkimai: 
Dauguma iš salės siūlo suvažiavime pirmininkauti prezidentui Gintarui Furmanavičiui. 
VšĮ „Egzotikos“ autosportas delegatas R. Lipeikis siūlo kitą kandidatą – Sigitą Alesių.  
S. Alesius nesutinka. 
Tuomet, R. Lipeikis siūlo – Aleksandrą Remiševskį.  
A. Remiševskis atsisako pirmininkauti. 
Daugiau pasiūlymų negauta. 
Prezidentas siūlo:Yra gauti trys pasiūlymai į suvažiavimo pirmininkus ir du kandidatai atsisakė, 
siūlau balsuoti už tai, kad suvažiavimo pirmininku būtų išrinktas Gintaras Furmanavičius.  
Balsavimas:  
„Už“ – 30 (trisdešimt); 
„Prieš“ – nėra. 
NUTARTA. LASF suvažiavimo pirmininku išrinkti Gintarą Furmanavičių. 
 
III. DĖL SUVAŽIAVIMO VEDIMO TVARKOS. 
 
Dėl pertraukų: 
Pirmininkas siūlo: pertraukos nedaryti. Kitas pertraukas daryti eigoje, pagal narių pateiktus 
pasiūlymus. Suvažiavimo pabaigos klausimą spręsti eigoje. 
Balsavimas: 
„Prieš“nėra 
NUTARTA: bendru sutarimu pritarta pertraukos nedaryti. Kitas pertraukas daryti eigoje, 
pagal narių pateiktus pasiūlymus. Suvažiavimo pabaigos  klausimą spręsti eigoje. 
 
Dėl narių pasisakymų ir bendro vieno klausimo trukmės laiko: 
Vyksta diskusijos: 
Pirmininkas siūlo: Balsuoti už du gautus pasiūlymus dėl kiekvieno nario pasisakymo 
(pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo) laiko. 
Balsuojama: 
1.Pirmininko pasiūlymas (3  min) – „Už“ - 16 (šešiolika); 
2.R. Lipeikio pasiūlymas (5 min) – „Už“ - 19 (devyniolika). 
NUTARTA. Kiekvieno nario pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, 
paklausimo) laikas ne ilgiau kaip 5 minutės. 
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Pirmininkas siūlo: balsuoti dėl prezidento ataskaitos, narių  pasisakymų su pateikta pastaba ir 
bendro vieno klausimo trukmės laiko. 
Balsavimas: 
„Prieš“nėra 
 
NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtinti pasiūlytą prezidento ataskaitos ir narių 
pasisakymų su pateikta pastaba bei vieno klausimo trukmės laiką: 

1. Prezidento -Tarybos ataskaita, iki 30 min. 
2. Klausimo pristatymas iki 5 min. 
3. Kiekvieno nario pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, 

paklausimo) laikas ne ilgiau kaip 5 minutės. 
4. Bendras darbotvarkėje esančio vieno klausimo diskusijų (pasisakymo, 

replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo) laikas 15 minučių. 
 

IV. DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO KLAUSIMAS. 
 
Vyksta diskusijos dėl darbotvarkės tvirtinimo – pasiūlymus teikia S.Alesius, E.Torrau, R.Lipeikis, 
K.Gudžiūnas. 
Pirmininkas siūlo:  Kas už tai, kad pirmasis darbotvarkės. klausimas „Galiojančių LASF įstatų 
atskirų straipsnių keitimas ar naujų LASF įstatų svarstymas ir tvirtinimas“ nebūtų svarstomas. 
Balsuojama: 
„Už“ – 17. 
Pirmininkas siūlo: Kas už tai, kad pirmasis darbotvarkės klausimas „Galiojančių LASF įstatų 
atskirų straipsnių keitimas ar naujų LASF įstatų svarstymas ir tvirtinimas“ liktų darbotvarkėje? 
Balsuojama: 
„Už „– 17. 
NUTARTA: palikti pirmą darbotvarkės klausimą „Galiojančių LASF įstatų atskirų straipsnių 
keitimas ar naujų LASF įstatų svarstymas ir tvirtinimas“ Suvažiavimo darbotvarkėje. 
 
Pirmininkas siūlo: patvirtinti esančią nepakeistą Suvažiavimo darbotvarkę. 
Balsavimas: 
„Prieš“nėra 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
NUTARTA: patvirtinti esančią nepakeistą Suvažiavimo darbotvarkę: 

1. Galiojančių LASF įstatų atskirų straipsnių keitimas ar naujų LASF įstatų svarstymas 
ir tvirtinimas. 

2. LASF Prezidento-Tarybos ataskaitos išklausymas. 
3. Revizijos komisijos ataskaitos išklausymas. 
4. LASF pajamų – išlaidų sąmatos bei LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių bei 

asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti tvirtinimas. 
5. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės, atsižvelgiant į audito ir revizijos 

komisijos ataskaitas, tvirtinimas. 
 
V. DARBAS PAGAL DARBOTVARKĘ. 
 
1 Klausimas: „Galiojančių LASF įstatų atskirų straipsnių keitimas ar naujų LASF įstatų 
svarstymas ir tvirtinimas.“ 
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Savo projektą pristato V.Jonušis. Vyksta diskusijos, kuriuose dalyvauja – J.Balčiūnas, 
A.Remiševskis, G.Maškauskas, L.Vedeikis. 
S.Alesius savo projektą atsiima. 
Pirmininkas siūlo: Kas už tai, kad būtų priimti „Nauji įstatai“ pateikti VŠĮ „Jonušis autosportas“, 
pilna redakcija? 
Balsavimas:  
„Už“ – 5. 
NUTARTA: Nepriimti VŠĮ „Jonušis autosportas“ LASF įstatų redakcijos. 
 
2 Klausimas: LASF Prezidento-Tarybos ataskaitos išklausymas. 
Prezidentas pristato ataskaitą. Užduodami klausimai pranešėjui. Klausimus užduoda – R.Lipeikis, 
V.Jonušis, K.Gudžiūnas, E.Torrau, R.Agurkis. 
Informacija apie teismus. 
LASF generalinis sekretorius informuoja LASF narius apie LASF narių teisinius ginčus su 
federacija. 
Klausimai pranešėjui. Klausimus teikia – V.Jonušis, R.Lipeikis. Diskusijos, kuriose dalyvauja 
A.Jurdonas, L.Vedeikis, G.Šadauskas, G.Furmanavičius, R.Lipeikis, G.Grigaitis. 
Klausimai Tarybos nariams: 
Ralio komitetui – atsako R.Abelkis: 
Klausimus užduoda - R. Lipeikis  
Kroso komitetui – atsako A.Jurdonas: 
Klausimus užduoda - L. Vedeikis  
SVO komitetui – atsako A.Bilevičius: 
Klausimus užduoda - E. Torrau, R.Lipeikis 
Žiedo komitetui – atsako E.jakasi: 
Klausimus užduoda – R. Agurkis  
 
Pirmininkas siūlo: Kas už tai, kad patvirtinti pateiktą LASF Prezidento -Tarybos ataskaitą?  
Balsuojama: 
„Už“ – 26. 
„Prieš“ – 3. 
NUTARTA: patvirtinti pateiktą LASF Prezidento -Tarybos ataskaitą. 
 
3.Klausimas: Revizijos komisijos ataskaitos išklausymas. 
LASF finansininkė K. Auštraitė pristatė LASF revizijos komisijos ataskaitą. (Priedas Nr. 2). 
 
4. Klausimas: „LASF Pajamų - išlaidų sąmatos bei LASF narių stojamojo ir nario mokesčių, 
asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti tvirtinimas“ 
LASF finansininkė K. Auštraitė pristato LASF Pajamų - išlaidų sąmatą bei LASF narių 
stojamuosius ir nario mokesčius, asocijuotų LASF narių tikslinius įnašus federacijos veiklai 
remti.(Priedas Nr.3). 
Klausimus teikia R.Lipeikis, E.Torrau. 
Pirmininkas siūlo: kas už tai, kad patvirtinti LASF Pajamų - išlaidų sąmatos bei LASF narių 
stojamojo ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti 
pristatytus dydžius. 
Balsavimas:  
„Už“ – 27. 
„Prieš“ - 4. 
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Nutarta: patvirtinti LASF Pajamų - išlaidų sąmatos bei LASF narių stojamojo ir nario 
mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti pristatytus 
dydžius. 
 
5. Klausimas: „Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės, atsižvelgiant į audito ir revizijos 
komisijos ataskaitas, tvirtinimas“  
K. Auštraitė pristato LASF nariams  Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, atsižvelgiant į 
audito ir revizijos komisijos išvadas (Priedas Nr. 4). 
Pirmininkas siūlo: patvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, atsižvelgiant į audito ir 
revizijos komisijos išvadas. 
„Už“ – 32. 
Nutarta: patvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, atsižvelgiant į audito ir 
revizijos komisijos išvadas. 
 
Iš viso: protokolo lapų – 9 
 
Suvažiavimo pirmininkas     Gintaras Furmanavičius 
 
Vyriausias sekretorius:     Romualdas Mažuolis  
 
Sekretorės:       Rasa Jakienė 
         
        Eglė Bukinaitė 


