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ĮVADAS 
 

Vadovaujantis LASF įstatų 7.1. ir 7.2. p. 2012 metų kovo 31 dieną yra šaukiamas eilinis 
LASF narių suvažiavimas (toliau – Suvažiavimas). Suvažiavimas vyks viešbučio „Kaunas“ 
konferencijų sal÷je, adresu  Laisv÷s al÷ja 79, LT-44297 Kaunas. Dalyvių registracija: nuo - 10.00 
val. iki – 10:55 val. Suvažiavimo pradžia - 11.00 val. 

Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF nariai, sumok÷ję 2012 m. LASF nario 
mokestį iki 2012 m. kovo 15 d. 

Remiantis LR Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi: „Asociacijos narys- juridinis 
asmuo gali būti atstovaujamas visuotiniame narių suvažiavime tik to juridinio asmens 
darbuotojų, dalyvių  ar valdymo organo narių“ . 

Pagal min÷tą įstatymo straipsnį, juridinį asmenį (kiekvieną LASF narį) visuotiniame narių 
suvažiavime gali atstovauti tik: 

a) LASF nario darbuotojai (kurie dirba pagal darbo sutartis ir yra SODROS apskaitoje); 
b) LASF nario  valdymo organo nariai (vienasmenis ir/ar kolegialus) (kurie įregistruoti  
įstatymų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre); 

c) LASF nario dalyviai: savininkas, akcininkas (-ai), nariai, dalininkai (nurodyti steigimo 
dokumentuose, LASF nario narių/dalininkų sąrašuose ar/ir įregistruoti  Juridinių asmenų 
registre). 

SVARBU:  

Atstovavimo, LASF visuotiniame narių suvažiavime, teisinis pagrindas:  

a) LASF nario vienasmenis valdymo organas (Direktorius, Vadovas, Pirmininkas ir pan.,) 
kuris yra nurodytas Juridinių asmenų registre kaip veikiantis Juridinio asmens vardu ar 
kiekybinio atstovavimo atveju ( jei tokia teis÷ numatyta steigimo dokumentuose ir 
įregistruota Juridinių asmenų registre), privalo pateikti LASF Mandatinei komisijai 
suvažiavimo dieną, savo asmens dokumentą (-us) bei užpildytą delegato mandatą. 

b) LASF nario darbuotojai, kolegialaus valdymo organo nariai, dalininkai, nariai, akcininkai 
gali dalyvauti suvažiavime tik pagal Įgaliojimą. Įgaliojimą privalo išduoti LASF nario   
valdymo organas - Vadovas, kiekybinį atstovavimą turintys asmenys arba kolegialus 
valdymo organas, jei tokie asmenys Juridinių asmenų registre nurodyti kaip vieninteliai 
turintys teisę išduoti  Įgaliojimus (atstovavimo teisę) asmenims. Įgalioti asmenys turi 
pateikti, Suvažiavimo dieną, LASF Mandatinei komisijai: asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą, Įgaliojimą (pavyzdžio forma pridedama) išduotą, pasirašytą ir antspauduotą 
LASF nario valdymo organo, dokumentą įrodantį, jog įgaliotas asmuo yra LASF nario 
darbuotojas, kolegialaus valdymo organo narys, dalininkas, narys, akcininkas, bei 
užpildytą delegato mandatą pasirašytą ir antspauduotą LASF nario vadovo.  

 
Kiekvienas LASF narys Suvažiavimo dieną turi pristatyti LASF Mandatinei komisijai, 

Suvažiavime LASF narį atstovausiančio asmens įrodantį dokumentą, jeigu bus atstovaujamas pagal 
įgaliojimą.  LASF nariai, LASF Mandatinei komisijai nepateikę įrodančių dokumentų apie juos 
atstovaujantį asmenį, nebus įleidžiami į Suvažiavimą.  

 
Pridedama: 
 
Įgaliojimo pavyzdys (žiūr÷ti 3  puslapis). 
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LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko 
įgalioto atstovauti LASF narį 2012-03-31 eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo“ 
pavyzdys. 

 
ĮGALIOJIMAS Nr. xxx 

 
2012 kovo ___ d. 

Vieta 
 

 
XXX „XXX“ ( juridinio asmens pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas ir 
veikiantis juridinis asmuo, juridinio asmens kodas xxxxx, kurio buvein÷ registruota adresu: xxxx 
Lietuvos Respublika, atstovaujamas (įrašyti pareigas kas pagal Registrų centro duomenis turi 
teisę atstovauti) Vardas Pavard÷  veikiančio pagal  įstatus (toliau- „Įgaliotojas“) 
 
 įgalioja 
 
XXX „XXX“ (juridinio asmens pavadinimas) darbuotoją/narį/valdymo organo 
narį/dalininką/akcininką (įrašyti statusą)  Vardas Pavard÷, a\k xxx , gyv. xxxxx (toliau- 
„ Įgaliotinis“),    
 

atstovauti Įgaliotoją, kaip Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) (juridinio asmens 

kodas 190642938, adresas Draugyst÷s g. 19-344, Kaunas, LT-51230) narį, LASF eiliniame e 

narių suvažiavime 2012 kovo 31 dieną ir balsuoti visais LASF visuotiniame narių suvažiavime 

svarstomais darbotvark÷s klausimais, pasirašyti, gauti ir pateikti visus su aukščiau nurodytu 

pavedimu susijusius dokumentus, daryti Įgaliotojo vardu pareiškimus, teikti pasiūlymus bei 

atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu arba Įgaliotojo interesais nuo tokių 

susilaikyti. 

 

Šis įgaliojimas galioja tik 2012 metų kovo 31 dienai (imtinai), be teis÷s perįgalioti. 

 

 

 

 

XXX „XXX“  direktorius (pareigos)  Vardas Pavard÷          ____________________ 

                                                                                                         A.V.      parašas 
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Suvažiavimo pasirengimo procedūrų vykdymas 
 

1. 2011-11-28 Taryba priima nutarimą paskelbti eilinio LASF narių suvažiavimo datą ir vietą, 
apie tai informuojant LASF narius, LASF internetiniame puslapyje, bei siūlyti LASF nariams 
teikti siūlymus d÷l Suvažiavimo darbotvark÷s. 

2. 2012-01-06 Taryba gavo LASF nario Utenos ASK „Mgear“ pasiūlymą „D÷l 
neklasifikuojamų varžybų statuso“. 

3. 2012-01-10 Taryba gavo LASF nario „Nemuno žiedas“ pasiūlymą d÷l Lietuvos automobilių 
sporto kodekso straipsnių pakeitimo 2A variantą. 

4. 2012-01-10 Taryba oficialiai paskelbia, jog pradedamos 2012-03-30 Suvažiavimo 
procedūros. Taryba teikia LASF narių svarstymui Suvažiavimo darbotvark÷s projektą, LASF 
įstatų redakcinį projektą, Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių (LASK) pakeitimo 
ir papildymo projektą LASF Tarybos darbo nuostatų projektą, LASF Apeliacinio teismo 
darbo nuostatų projektą, LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų projektą bei Suvažiavimo 
pasirengimo procedūrų grafiką. Ši informacija skelbiama LASF tinklalapyje ir 2012-01-12 
dienraštyje „Lietuvos žinios“.  

5. 2012-01-15 el.paštu gautas LASF nario Všį „Jonušis autosportas“  pasiūlymas teikti 
Suvažiavimui Jų siūlomą LASF įstatų projektą. Šio LASF nario vadovui Valdui Jonušiui, 
buvo duotas atsakymas, kuriame nurodyta, jog šį pasiūlymą LASF narys privalo pateikti 
oficialiu raštu, patvirtintu LASF vadovo parašu bei LASF įstatų projektą pateikti kartu su 
kitais Įstatus lydinčiais norminių aktų projektais. Per LASF įstatais nustatytą pasiūlymų 
teikimo terminą, LASF narys nepateik÷ oficialaus pasiūlymo, kaip nurod÷ jam LASF. 

6. 2012-02-07 Taryba papildo Suvažiavimo darbotvarkę papildomais klausimais, tai: LASF 
organo „Drift‘o komiteto“ steigimas ir LASF tarybos nario – „Drift‘o komiteto“ pirmininko 
rinkimai. Paskelbiama informacija LASF nariams, tiek el. paštu, tiek LASF tinklalapyje, apie 
kandidatų į Tarybos nario- Drift‘o komiteto pirmininkus teikimą. Atsižvelgiant į šiuos 
Suvažiavimo darbotvark÷s papildymus, papildytas ir LASF redakcinis įstatų projektas. Šiame 
pos÷dyje buvo papildyta ir LASK 21 str. pakeitimo redakcija. 

7. 2012-02-14 LASF gavo pasiūlymus d÷l kandidatų į Tarybos nario-Drift‘o komiteto 
pirmininko pareigas: iš LASF nario KSK „Juta“ , kuris pateik÷ Antano Kyguolio kandidatūrą 
ir iš LASF nario „Nemuno žiedas“, kuris pateik÷ Manto Kuzmarskio kandidatūrą. 

8. 2012-02-15 LASF gavo LASF nario „Vilniaus m. sportinio vairavimo centras“ pasiūlymą d÷l 
kandidato į Tarybos nario-Drift‘o komiteto pirmininko pareigas ir teik÷ Kastyčio Aleknos 
kandidatūrą. 

9. 2012-02-21 Taryba pos÷dyje svarst÷ gautus Tarybos narių, Saugaus varžybų organizavimo 
(SVO) komiteto pirmininko Algirdo Bilevičiaus ir Ralio komiteto pirmininko Ričardo Abelkio 
prašymus atleisti juos iš šių Komitetų pirmininkų pareigų. Taryba šiuos prašymus tenkino. 
Taip pat Taryba gavo LASF sporto Senjorų komiteto siūlymą teikti Suvažiavimui suteikti 
„LASF garb÷s vardo apdovanojimą“ Vikiui Olekai. Tarybos pos÷dyje buvo patvirtinti ir 
teikiami Suvažiavimui 2012 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmata bei 2012-2013 m. LASF narių 
stojamojo ir nario mokesčių, LASF asocijuotų narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti 
dydžių redakcija ir papildymas. Atsižvelgiant į gautus Komitetų pirmininkų prašymus bei 
teikimus, Taryba patvirtino galutinę Suvažiavimo darbotvarkę. Taryba, atsižvelgdama į 
nenumatytas aplinkybes, t.y. Komiteto pirmininkų atsistatydinimus, pri÷m÷ nutarimą 
nedelsiant paskelbti LASF nariams informaciją apie kandidatų į SVO ir Ralio komitetų 
pirmininkus teikimą iki 2012-03-07 d.  

10. 2012-02-22 LASF sekretoriatas išsiunt÷ LASF nariams el.paštu pranešimus apie galimybę 
teikti kandidatus į Tarybos narius SVO ir Ralio komiteto pirmininkus bei šią informaciją 
paskelb÷ LASF internetiniame tinklalapyje. 

11. 2012-02-29 Suvažiavimo darbotvark÷ ir su ją susijusi medžiaga išsiųsta LASF nariams 
registruotais laiškais. 
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Suvažiavimo metu, svarstant Suvažiavimo darbotvark÷s klausimą, LASF nariai turi priimti sprendimą ar 
įtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę 2012-01-15 d. el.paštu gautą LASF nario Všį „Jonušis autosportas“  
pasiūlymą teikti Suvažiavimui Jų siūlomą LASF įstatų projektą. Šis pasiūlymas buvo pateiktas tik el.paštu, 
be LASF nario vadovo parašo. Prie teikiamų įstatų n÷ra pateikta šiuos įstatus lydinčių norminių aktų, t.y. 
Tarybos, Apeliacinio teismo, Revizin÷s komisijos darbo veiklos nuostatų.  

PATVIRTINTA 
Lietuos automobilių sporto 

 federacijos Tarybos pos÷dyje 
2012 m. vasario 21 d. 

Protokolas Nr.  2012-04 

Eilinio LASF nari ų suvažiavimo darbotvark÷ 
 

1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2011 metus pristatymas; 
 
2. Revizijos komisijos ataskaitos už 2011 pristatymas; 
 
3. LASF 2011 metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimas atsižvelgiant į audito ir 
revizijos komisijos ataskaitas; 
 
4. 2012 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatos bei 2012-2013 m. LASF narių stojamojo ir 
nario mokesčių, LASF asocijuotų narių tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti dydžių 
redakcijos ir papildymo tvirtinimas; 
 
5. LASF organo „Drift‘o komiteto“ steigimas; 
 
6. LASF tarybos nario – „Drift‘o komiteto“ pirminin ko rinkimai; 
 
7. LASF tarybos nario - Saugaus varžybų organizavimo komiteto pirmininko rinkimai; 
 
8. LASF tarybos nario - Ralio komiteto pirmininko r inkimai; 
 
9. Galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto tvirtinimas; 
 
10. Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių papildymų ir(ar) pakeitim ų 
tvirtinimas; 
 
11. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų 
redakcinis projektas); 
 
12. LASF Apeliacinio tesimo darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF 
įstatų redakcinis projektas); 
 
13. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų tvirtinimas(jeigu bus patvirtintas LASF 
įstatų redakcinis projektas); 
 
14. Apeliacinio teismo pirmininko ir Apeliacinio teismo arbitrų rinkimai (jeigu 
Suvažiavime nepriimamas redakcinis LASF įstatų projektas), arba Apeliacinio teismo 
pirmininko ir Apeliacinio teismo arbitr ų įgaliojimų pratęsimas iki LASF valdymo organų 
rinkiminio suvažiavimo. (2012 m. geguž÷s m÷n. baigiasi įgaliojimai); 
 
15. D÷l Tarybos siūlymo suteikti “LASF Garb ÷s vardo” apdovanojimą Vikiui Olekai. 
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1. Darbotvark÷s klausimas: Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2011 metus 
pristatymas. 
 

LASF Prezidento-Tarybos ataskaita už 2011 metus 
 
2011-01-10 Kauno apygardos teismas sprendimu panaikino Kauno miesto apylink÷s 

teismo sprendimą d÷l 2009-01-17 d. LASF narių suvažiavime priimtų sprendimų galiojimo. Šiuo 
sprendimu Kauno apygardos teismas nustat÷, jog 2008 metais LASF Taryba, vadovaujama 
Prezidento R.Austinsko, rengdama LASF narių neeilinį suvažiavimą, pažeid÷ LASF įstatuose 
numatytas Suvažiavimo rengimo procedūras bei pats Suvažiavimas buvo pravedamas nesilaikant 
LASF įstatų nustatytos tvarkos, nors šiame suvažiavime dalyvavo LASF samdyta teisinink÷. 
Teismas nustatęs šiuos pažeidimus, panaikino visus 2009-01-17 LASF narių neeiliniame 
suvažiavime priimtus sprendimus, tame tarpe Prezidento, Viceprezidentų rinkimus. Remiantis 
Teismo sprendimu, 2009-01-17 LASF narių neeiliniame suvažiavime išrinktas prezidentas 
G.Furmanavičius atsistatydino ir nuo 2011-01-10 d. LASF prezidento pareigas prad÷jo eiti 
R.Austinskas. Prad÷jus eiti Prezidento pareigas R.Austinskui d÷l jo ketinimų ir toliau nesilaikyti 
LASF įstatų bei ignoruoti likusius neišspręstus LASF narių klausimus, iškeltus 2009-01-17 
Suvažiavime d÷l nepasitik÷jimo LASF prezidentu R.Austinsku, su LASF darbo sutartį nutrauk÷ 
LASF teisininkas R.Rupkus. R.Austinskas taip pat be jokio paaiškinimo pareikalavo nutraukti 
darbo sutartį ir LASF administratorei E.Bukinaitei. R.Austinskas nutrauk÷ 2011-03-26 LASF 
narių suvažiavimo sušaukimo procedūras, nešauk÷ šiuo klausimu numatytais terminais Tarybos 
pos÷džių. R. Austinskas nutrauk÷ Tarybos sudarytos „Lietuvos automobilių sporto 80 - mečio 
pamin÷jimui rengti“ komisijos veiklą bei prad÷tas vykdyti švent÷s rengimo procedūras.  
Vienasmeniškai, nesitardamas su Taryba, prad÷jo nutraukin÷ti prad÷tus teisminius apeliacinius 
procesus šalies teismų bylose, pagal Ukmerg÷s ASK (E.Čirba) ir VšĮ „Egzotikos“ autosportas 
pareikštus ieškinius LASF’ui, pareikšdamas, jog sutinka su Ukmerg÷s ASK (E.Čirba) ir VšĮ 
„Egzotikos“ autosportas pareikštais ieškiniais. D÷l tokių R.Austinsko vienasmeniškų veiksmų 
LASF Ukmerg÷s ASK (E.Čirba) ir VšĮ „Egzotikos“ autosportas sumok÷jo 106000 (šimtą šešis 
tūkstančius) Lt, už patirtas teismo išlaidas. LASF prarado bet kokią galimybę ginti daugumos 
LASF narių sportininkų interesus šalies teismuose.  

LASF Tarybai reikalaujant, pirmas LASF Tarybos pos÷dis buvo sušauktas 2011-02-17 
kuriame, Tarybos teikimu, buvo svarstomas LASF narių suvažiavimo naujos datos paskelbimo 
bei naujos darbotvark÷s klausimai, įtraukiant į Suvažiavimo darbotvarkę klausimus susijusius su 
einančio LASF prezidento pareigas atšaukimo. Šiame Tarybos pos÷dyje buvo priimta nauja 
LASF narių rinkiminio suvažiavimo data ir nauja darbotvark÷. Kitas R.Austinsko organizuotas 
Tarybos pos÷dis vyko 2011-03-23, kuriame buvo svarstomi klausimai susiję su Suvažiavimo 
sušaukimu. 

2011-04-30 d. įvyko LASF narių eilinis rinkiminis suvažiavimas, kurio metu buvo 
atšauktas iš pareigų LASF prezidentas R.Austinskas ir visa Taryba, bei nauju prezidentu 
išrinktas G.Furmanavičius ir nauja Taryba bei Viceprezidentai. Tą pačią diena buvo sušauktas 
naujos Tarybos pos÷dis, kuriame Taryba dviejų metų kadencijai išrinko LASF Garb÷s prezidentą 
S.Alesių, numat÷ Komitetų narių rinkimo procedūras ir pritar÷ Prezidento siūlymui priimti į 
LASF teisininko pareigas R.Rupkų. 2011-05-24 d. Tarybos pos÷dyje buvo patvirtintos naujos 
Komitetų sud÷tys.  

2011-07-01 Tarybos pos÷dyje buvo priimtas sprendimas teikti apeliacinį skundą Kauno 
apygardos teismui, d÷l Kauno miesto apylink÷s teismo priimto sprendimo pagal VšĮ „Egzotikos“ 
autosportas ieškinį, kurio metu buvo panaikinti 2009 m. A+ automobilių grup÷s techniniai 
reikalavimai.  

2011-07-16 LASF prezidentas pasirašo ilgalaikę bendradarbiavimo sutartį su Policijos 
departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos. 
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2011-09-07 Tarybos pos÷dyje buvo patvirtintas: automobilių sportą reglamentuojančių 
norminių aktų parengimo 2012 m. automobilių sporto sezonui  grafikas, „Lietuvos automobilių 
sporto 80 – mečio“ pamin÷jimo pasirengimo planas, pritarta Prezidento pasirinkto Prezidento 
asmeninio patar÷jo D.Jonušio kandidatūrai, patvirtinti delegatai į NEZ šalių susitikimą Taline, 
bei FIA generalinę asambl÷ją. LASF Taryba taip pat buvo supažindinta su LASF teisininko 
atliktu LASF teisinių norminių aktų auditu bei šių norminių aktų registru. Atlikus šį auditą buvo 
nustatyta, jog daugelis LASF norminių aktų prieštarauja vienas kitam ir Lietuvos Respublikos 
norminiams teis÷s aktams. Atsižvelgiant į tai, buvo priimtas nutarimas Komitetams peržiūr÷ti 
Komitetų priimtus sprendimus ir teikti siūlymus bei pastabas d÷l jų pakeitimo ar suderinimo. 
Buvo sprendžiami ir kiti einamieji klausimai.  

2011 m. rugs÷jo 23-25 dienomis LASF delegacija, vadovaujama Prezidento 
G.Furmanavičiaus, buvo išvykusi į Lenkijoje vykusį Europos automobilių ralio čempionato 
etapą „68th Rally Poland“ ir susitikimą su Baltijos šalių automobilių federacijų bei FIA 
atstovais. Šio susitikimo metu buvo pasirašyta preliminari sutartis d÷l galimyb÷s Lenkijoje, 
Lietuvoje, Latvijoje 2013 metais  pravesti WRC pasaulio ralio čempionato etapą. Per sutartą 
laikotarpį lenkams, kaip šio numatomo etapo organizatoriams, buvo pateikti reikiami 
dokumentai d÷l šio WRC pasaulio ralio čempionato etapo pravedimo Lietuvoje. Suderintas trijų 
šalių projektas yra perduotas į FIA ir šiuo metu laukiamas FIA sprendimas. Oficialaus susitikimo 
Lenkijoje metu, Prezidentas užmezg÷ kontaktą su viena stambia tarptautine kompaniją d÷l LASF 
r÷mimo. Šiuo metu vyksta derybos su šia kompanija d÷l ilgalaikio LASF r÷mimo.  

2011 m. rugs÷jo m÷nesį Tarybos nariai el. paštu vykd÷ sportininkų atranką dalyvauti 
2012 m. FIA Instituto Jaunų vairuotojų ruošimo programoje. Į atranką buvo pateiktos Jono 
Gelžinio, Dominyko Butvilo, Jono Ramanausko, Kazimiero Vasiliausko kandidatūros. Šie 
kandidatai svarstymui buvo atrinkti tod÷l, kad jie vieninteliai iš visų sportininkų, kuriems buvo 
išsiųstos užpildyti paraiškos, pateik÷ LASF‘ui užpildytas paraiškas. Taryba atrinko du 
kandidatus Joną Gelžinį ir Dominyką Butvilą. Pasibaigus Tarybos balsavimui, LASF‘ui savo 
paraišką atsiunt÷ ir Rokas Kvaraciejus, kuris paraiškos iš LASF laiku negavo d÷l techninių 
priežasčių. Prezidento sprendimu, buvo nutarta į FIA išsiųsti tris kandidatų paraiškas, tai Jono 
Gelžinio, Dominyko Butvilo ir Roko Kvaraciejaus. Dominyko Butvilo kandidatūros neatitiko 
FIA reikalavimų ir FIA atrankos nepra÷jo. FIA pri÷m÷ dviejų kandidatų paraiškas, tai Roko 
Kvaraciejaus ir Jono Gelžinio. Austrijoje vykusioje atrankoje į FIA Instituto Jaunų lenktynininkų 
vystymo akademiją pateko Jonas Gelžinis. 

2011-10-11 Tarybos pos÷dyje buvo atsiskaitoma, kaip vyksta pasirengimas 2012 m. 
automobilių sporto sezonui, išklausomi pasiūlymai d÷l LASF norminių aktų keitimo, papildymo, 
redagavimo. Svarstomi LASF narių teikti siūlymai d÷l nusipelnusių asmenų automobilių sportui 
apdovanojimo „Lietuvos automobilių sporto 80 - mečio“ proga. Patvirtinamas naujas jubiliejinio 
LASF medalio skirto „Lietuvos automobilių sporto 80 –mečiui“. Taryba gražino Ralio komitetui 
klausimą svarstyti iš naujo d÷l  LARČ 2012 metų vieno iš etapų keitimosi su latviais.  

2011-10-12 Taryba inicijavo viešą diskusiją LASF internetiniame tinklalapyje tema „Ar 
reikalinga keistis ralio čempionato etapais Lietuvai ir Latvijai 2012?“. Gautas sportininkų 
nuomones šiuo klausimu LASF sekretoriatas perdav÷ Ralio komitetui.   

2011-10-19 LASF Tarybos nariai dalyvavo Ralio komiteto pos÷dyje, kur buvo 
sprendžiamas klausimas d÷l LARČ 2012 m. vieno iš etapų keitimosi su latviais arba Baltijos 
šalių čempionato pravedimo. Tarybos nariai išsak÷ savo poziciją apie tai, jog jau metai laiko 
vyksta oficialios derybos su latviais d÷l bendrų etapų pravedimo ir Baltijos šalių čempionato 
pravedimo, tačiau jokių rezultatų n÷ra. Praš÷ komiteto narių atsižvelgti į Tarybos išsakytą 
nuomonę priimant sprendimus d÷l 2012 m. LARČ ir Baltijos šalių čempionato pravedimo. 

2011-10-24 LASF kartu su Gazas.lt organizavo foto konkursą „80 Lietuvos autosporto 
metų nuotraukose“. 

2011-11-09 Kauno muzikiniame teatre pravestas renginys „Lietuvos autosportui 80“. 
Apdovanojami nusipelnę autosportui asmenys ir paskelbiami foto konkurso „80 Lietuvos 
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autosporto metų nuotraukose“ nugal÷tojai. Foto paroda, populiarindama automobilių sportą, du 
m÷nesius vyko didžiuosiuose šalies miestuose. 

2011-11-15 Tarybos pos÷dyje dalyvavo Kartingo federacijos prezidentas ir sprend÷ 
klausimą d÷l Kartingo federacijos sugražinimo į LASF sud÷tį. Buvo svarstomas LASF įstatų II 
redakcinis projektas.  Šiame pos÷dyje Ralio komiteto pirmininkas informavo Tarybą apie 
Komiteto priimtą sprendimą d÷l bendrų etapų su latviais. Komitetas nutar÷ nedaryti 2012 m. 
bendrų etapų su latviais, o vietoje jo pravesti ralio etapą Žemaitijos krašte. Taryba įpareigojo 
Ralio komitetą iki 2012 m. sausio 1d. pateikti informaciją Tarybai, kaip vyksta derybos su 
latviais ir estais d÷l Baltijos šalių čempionato pravedimo. Šiame pos÷dyje buvo pateikta Tarybai 
informacija, jog Kauno apygardos teismas paliko galioti Kauno apylink÷s teismo sprendimą 
pagal VšĮ „Egzotikos“ autosportas ieškinį d÷l 2009-01-22 LASF Tarybos sprendimo d÷l 2009 m. 
Lietuvos automobilių ralio čempionato reglamento pakeitimo. Kauno apygardos teismas 
priimdamas šį sprendimą vadovavosi tuo, jog LASF prezidentas R.Austinskas sutiko su ieškiniu 
ir praš÷ teismo šį ieškinį tenkinti. Teismas nurod÷ LASF sumok÷ti VšĮ „Egzotikos“ autosportui 
53 583 Lt patirtas teismo išlaidas. Buvo svarstomi kiti klausimai susiję su neklasifikuojamų 
varžybų sankcionavimu, bei su art÷jančiais automobilių sporto šakų sezonų uždarymais bei 
papildomų galimybių apdovanoti automobilių sporto veteranus „Lietuvos automobilių sporto 80“ 
jubiliejiniais medaliais. 

2011-11-16 /17 dienomis LASF prezidentas G.Furmanavičius ir LASF prezidento 
asmeninis patar÷jas D.Jonušis Vilniuje susitiko su FIA  prezidentu Jean Todt. Susitikimo metu 
buvo aptariamos automobilių sporto perspektyvos Lietuvoje. 2011-11-23 d. FIA prezidentas 
atsiunt÷ asmeninę pad÷ką LASF prezidentui už šiltą pri÷mimą ir malonų bendravimą, jo 
viešnag÷s metu Lietuvoje. 

2011-11-28 Tarybos pos÷dyje buvo svarstomi gauti pasiūlymai d÷l LASF įstatų 
redakcinio projekto ir priimamas sprendimas šį projektą paskelbti LASF internetiniame 
puslapyje viešam svarstymui. Komitetų pirmininkai informavo Tarybą, jog baig÷ pasirengimą 
2012 m. automobilių sporto sezonui. Taryba patvirtino 2012 m. automobilių sporto čempionatų 
ir pirmenybių kalendorių. Taryba nutar÷ paskelbti LASF narių neeilinio suvažiavimo 
preliminarią datą, vietą ir darbotvarkę ir šią informaciją patalpinti LASF tinklalapyje, o oficialų 
šio Suvažiavimo skelbimą paskelbti v÷liau, LASF įstatų numatytais terminais. Taryba pri÷m÷ 
nutartį papildyti Bendrųjų Lietuvos automobilių sporto oficialių varžybų vykdymo sąlygų 2.2.p. 
„d“ papunkčiu: „ d) metų eigoje atsiradus pakeitimams FIA norminiuose dokumentuose.“. 

 2011-12-05/10 d. Prezidentas G. J. Furmanavičius kartu su Dariumi Jonušiu dalyvavo  
Indijoje, Delli vykusioje FIA generalin÷je asambl÷joje, kur kartu vyko ir čempiono 
apdovanojimas.  Šioje asambl÷joje buvo tikimasi, kad bus svarstomas, dar 2011 m. rudeny LASF 
FIA generalinei asambl÷jai pateiktas siūlymas d÷l kartingo nepilnamečių sportininkų amžiaus 
prailginimo, nes buvo priimtos naujos FIA taisykles, kuriose pažym÷ta, jog nepilnamečiams iki 
13 metų neleidžiama išvažiuoti į varžybas užsienyje. Siūlymo Asamblėja nesvarstė. Siūlymas tik 
šiomis dienomis yra peržiūrimas FIA juristų. Prezidentas steb÷jo Asamblėjos pravedimo 
procedūras, kaip sprendžiami ir rengiami klausimai Asamblėjai. Užmezg÷ naujus kontaktus su 
kitu ̨ Federacijų atstovais, ypatingai geri kontaktai užsimezgė su Jungtinių Arabų Emyratų 
atstovu. 

2011 metais, pagrindinis LASF tarybos uždavinys buvo prad÷ti tvarkyti LASF norminę 
bazę, ją suderinti su Tarptautiniais automobilių sportą reglamentuojančiais norminiais aktais, bei 
su nacionaliniais teisiniais norminiais aktais. D÷l esamų LASF norminių aktų nesuderinamumo ir 
dviprasmiškumo Federacijoje vyksta įvairių konfliktų ir nesusipratimų. Per šiuos metus atliktas 
LASF norminių dokumentų auditas ir parengti redakciniai projektai pagrindinių LASF norminių 
dokumentų, tai LASF įstatų ir Lietuvos automobilių sporto kodekso ir juos lydinčių dokumentų.  
Pakeitus šiuos pateiktus LASF narių suvažiavimui projektus, kurie yra suderinti su Tarptautiniais  
autosportą reglamentuojančiais norminiais aktais, bei šalies teis÷s aktais, bus galima keisti kitus 
su jais susijusius aktus tiek Komitetuose, tiek Taryboje jų kompetencijos ribose. Šių norminių 
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aktų pakeitimai yra reikalingi tam, jog LASF užtikrintų saugų varžybų organizavimą, aiškų 
norminių aktų interpretavimą ir jų susisteminimą. Taryba siek÷ įgyvendinti ir įgyvendino 
pagrindinį autosporto administravimo principą, jog už tam tikrų automobilių sporto šakų 
vystymą, perspektyvas, administravimą atsako tų šakų Komitetai. Per ataskaitinį laikotarpį 
Tarybą daug d÷mesio skyr÷ Lietuvos autosporto populiarinimui tiek Lietuvoje tiek už jos ribų. 
Ne viskas sek÷si taip kaip nor÷josi. Ralio komitetas atsisak÷ palaikyti šią Tarybos vedamą 
politiką, tačiau jau  2012 m. rezultatai rodo, jog sporto visuomen÷ yra nepatenkinta tokiais 
Komiteto sprendimais ir Taryba tiki, jog Komitetai įsiklausys į Tarybos keliamus tikslus ir 
uždavinius, ir palaikys autosporto populiarinimo id÷jas tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Siekdama 
šių tikslų Taryba aktyviai dirbo, jog Lietuvoje vyktų tarptautin÷s autosporto varžybos (Pasaulio 
WRC čempionato etapo pravedimas Lietuvoje, NEZ organizuojamos varžybos, Baltijos šalių 
čempionatai). Siek÷, jog Lietuvos automobilių sportininkai, teis÷jai dalyvautų FIA 
organizuojamuose kursuose, seminaruose. Aktyviai bendradarbiavo su visuomen÷s informavimo 
priemon÷mis. Pareng÷ naujo LASF tinklalapio projektą, kuriuo būtų žymiai lengviau naudotis ir 
iš jo gauti daugiau informacijos apie LASF norminius aktus, rengiamas varžybas, pačius 
sportininkus, jų turimus atskyrius, ar sportininkų ir komandų reitingus. Tačiau d÷l tur÷tų didelių 
išlaidų šalies teismuose šis projektas laikinai sustabdytas.  

Taryba imasi visų galimų priemonių vienyti LASF narius, pl÷toti ir populiarinti 
automobilių sportą tiek Lietuvoje tiek už jos ribų. 

 
 
 

LASF Prezidentas       Gintaras Jonas Furmanavičius 
 

 
 
 
 
LASF Komitetų ataskaitos priede Nr. 1. 
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2. Darbotvark÷s klausimas: Revizijos komisijos ataskaitos už 2011 
pristatymas 
 
Su Revizijos komisijos ataskaita iki Suvažiavimo galima susipažinti LASF buvein÷je. 
Suvažiavime Revizijos komisjos ataskaitą pristatys komisijos pirminink÷ arba jos įgaliotas 
Revizjos komisijos narys.   
 
 
 
3. Darbotvark÷s klausimas: LASF 2011 metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s 
tvirtinimas atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos ataskaitas. 
 
Su LASF 2011 m. finansin÷s atskaitomyb÷s ataskaita iki Suvažiavimo galima susipažinti LASF 
buvein÷je. Suvažiavime šią ataskaitą pristatys LASF finansinink÷. 
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4. Darbotvark÷s klausimas: 2012 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatos bei 
2012-2013 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių, LASF asocijuotų 
narių tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti dydžių redakcijos ir papildymo 
tvirtinimas.  
Su LASF 2012 m. LASF pajamų ir išlaidų ataskaita iki Suvažiavimo galima susipažinti LASF 
buvein÷je. Suvažiavime šią ataskaitą pristatys LASF finansinink÷. 
 

PARUOŠTA: 
LASF Tarybos 

Protokolas Nr. 2011-04 
2012 m. vasario 21 d. 

 
  SIŪLOMA TVIRTINTI LASF NARI Ų  

SUVAŽIAVIME  
2012 m.  kovo 31 d. 

 
2012-2013 METŲ LASF NARI Ų STOJAMIEJI IR NARIO 

MOKESČIAI, 
ASOCIJUOTŲ LASF NARI Ų TIKSLINIAI ĮNAŠAI 

FEDERACIJOS VEIKLAI REMTI 
Nr. Mokesčio aprašymas Mokesčio 

dydis (litais) 
1. Stojamasis LASF nario mokestis    500.00 Lt 
2. Metinis LASF nario ir LASF asocijuoto nario naryst÷s mokestis 
2.1. Metinis naryst÷s mokestis LASF nariams 1200.00 Lt 
2.2. Metinis naryst÷s mokestis LASF asocijuotiems nariams 200.00 Lt 
3. Papildomi LASF nario ir LASF asocijuoto nario mokesčiai:   

(LASF narys ar LASF asocijuotas narys, nor÷damas dalyvauti automobilių sporto varžybose, 
neskaitant LASF nario ir LASF asocijuoto nario naryst÷s mokesčio, moka papildomus, 
atitinkamus žemiau išvardintus LASF nario ar LASF asocijuoto nario mokesčius). 

3.1. LASF nario ir LASF asocijuoto nario mokesčiai Pareišk÷jo licencijoms gauti 
LASF nario mokesčiai Pareišk÷jo licencijoms gauti 
Sumok÷jus metinį naryst÷s mokestį (papunktis 2.1.), LASF nariui nemokamai išduodama 
viena Pareišk÷jo licencija (vienai komandai, kurios pavadinimas negali keistis iki einamų metų 
pabaigos). 

3.1.1
. 
 

a)LASF nariams už kiekvieną kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) Pareišk÷jo 
licenciją (su nauju komandos pavadinimu), mokestis 

1200.00 Lt 

LASF asocijuoto nario mokesčiai Pareišk÷jo licencijoms gauti 
Sumok÷jus metinį naryst÷s mokestį (papunktis 2.2.), LASF asocijuotam nariui, dalyvaujančiam 
varžybose, kuriose reikalaujama E kategorijos vairuotojo licencija, nemokamai 
išduodama viena Pareišk÷jo licencija (vienai komandai, kurios pavadinimas negali keistis iki 
einamų metų pabaigos). 
a) Pareišk÷jo licencijos mokestis asocijuotiems LASF nariams, už kiekvieną 
kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) pareišk÷jo licenciją (su nauju komandos 
pavadinimu), dalyvaujantiems varžybose, kuriose reikalaujama E 
kategorijos vairuotojo licencija. 

200.00 Lt 

b) Pareišk÷jo licencijos mokestis (vienai komandai, kurios pavadinimas 
negali keistis iki einamų metų pabaigos) LASF asocijuotiems nariams, 
dalyvaujantiems tik automobili ų kroso bei rali-kroso čempionatuose, 
kuriose reikalaujama D kategorijos vairuotojo licencija. 

500.00 Lt 

3.1.2
. 
 

c) Pareišk÷jo licencijos mokestis (vienai komandai, kurios pavadinimas 
negali keistis iki einamų metų pabaigos) LASF asocijuotiems nariams 

1200.00 Lt 
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dalyvaujantiems varžybose, kuriose reikalaujama D ir aukštesn÷s 
kategorijos vairuotojo licencija. 
d) Pareišk÷jo licencijos mokestis LASF asocijuotiems nariams, už kiekvieną 
kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) pareišk÷jo licenciją (su nauju komandos 
pavadinimu), dalyvaujantiems varžybose, kuriose reikalaujama D ir 
aukštesn÷s kategorijos vairuotojo licencija. 

1400.00 Lt 

3.2. LASF Nario mokesčiai vairuotojo licencijoms gauti  
Tarptautin ÷s vairuotojo C (krosui) , B (žiedui), R 
(raliui) kategorijų licencijos 

LASF Nario 
mokestis  

LASF 
asocijuoto 
Nario mokestis 

a) Vairuotojams iki 18 metų amžiaus.   

Buhalterinis kodas: TJ 

300.00 Lt 360.00 Lt 

b) Vairuotojams virš 18 metų amžiaus.  

Buhalterinis kodas: T 

500.00 Lt 
 

600.00 Lt 

c) Vairuotojui iki 18 amžiaus turinčiam galiojančią 
nacionalinę licenciją. 

Buhalterinis kodas: TJp 

200.00 Lt 240.00 Lt 

 
3.2.1
. 

d) Vairuotojui virš 18 metų amžiaus turinčiam galiojančią 
nacionalinę licenciją  

Buhalterinis kodas: Tp  

350.00 Lt 420.00 Lt 

Nacionalin÷s D, D Junior kategorijų vairuotojo 
licencijos  

LASF Nario 
mokestis  

LASF 
asocijuoto 
Nario mokestis 

a) Vairuotojams iki 18 metų amžiaus (D Junior).  

Buhalterinis kodas: DJ 

150.00 Lt 180.00 Lt 

b) Vairuotojams virš 18 metų amžiaus (D). 

Buhalterinis kodas: D 

250.00 Lt 300.00 Lt 

c) Už antrąją nacionalin÷s D kategorijos vairuotojo 
licenciją, kai tas pats vairuotojas per einamus metus pereina 
pas kitą Pareišk÷ją ir dalyvauja automobilių varžybose 
skirtingų Pareišk÷jų arba to paties Pareišk÷jo skirtingų 
komandų sud÷tyse.  

Buhalterinis kodas: D2 

150.00 Lt 180.00 Lt 

d) Už antrąją nacionalin÷s D Junior kategorijos vairuotojo 
licenciją,  kai tas pats vairuotojas per einamus metus pereina 
pas kitą Pareišk÷ją ir dalyvauja automobilių varžybose 
skirtingų Pareišk÷jų arba to paties Pareišk÷jo skirtingų 
komandų sud÷tyse.  

Buhalterinis kodas: DJ2 

80.00 Lt 96.00 Lt 

e) Už nacionalinę D kategorijos vairuotojo licenciją, kai 
vairuotojas einamais metais turi E kategorijos vairuotojo 
licenciją. 

Buhalterinis kodas: Dp 

200.00 Lt 240.00 Lt 

 
3.2.2
. 

f) Už D Junior kategorijos vairuotojo licenciją, kai 
vairuotojas einamais metais turi nacionalinę E kategorijos 
vairuotojo licenciją 

Buhalterinis kodas: DJp 

100.00 Lt 120.00 Lt 

Nacionalin÷ E kategorijos vairuotojo licencija  LASF Nario 
mokestis  

LASF 
asocijuoto 
Nario mokestis 

3.2.3 

a) Už nacionalinę E kategorijos vairuotojo licenciją  90.00 Lt 90.00 Lt 
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Buhalterinis kodas: E 
b) Už antrąją E kategorijos vairuotojo licenciją,  kai tas pats 

vairuotojas per einamus metus pereina pas kitą Pareišk÷ją ir 
dalyvauja automobilių varžybose skirtingų Pareišk÷jų arba 
to paties Pareišk÷jo skirtingų komandų sud÷tyse.  

Buhalterinis kodas: E2  

50.00 Lt 50.00 Lt 

c) Už vienkartinę  (išduodamą varžybų dieną) „E“ 
kategorijos vairuotojo licenciją. Vairuotojas su vienkartine 
„E“ kategorijos licencija dalyvauja varžybose tik asmenin÷je 
įskaitoje.   

Buhalterinis kodas: E vienkartin÷ 

25.00 Lt 25.00 Lt 

Nacionalin÷ M kategorijos vairuotojo licencija  
 

LASF Nario 
mokestis  

LASF 
asocijuoto 
Nario mokestis 

a) Už nacionalinę M kategorijos vairuotojo licenciją  
Buhalterinis kodas: M 

30.00 Lt 30.00 Lt 

3.2.4 

b) Už antrąją M kategorijos vairuotojo licenciją,  kai tas 
pats vairuotojas per einamus metus pereina pas kitą 
Pareišk÷ją ir dalyvauja automobilių varžybose skirtingų 
Pareišk÷jų arba to paties Pareišk÷jo skirtingų komandų 
sud÷tyse.  

Buhalterinis kodas: M2  

20.00 Lt 20.00 Lt 

 c) Už vienkartinę  (išduodamą varžybų dieną) M 
kategorijos vairuotojo licenciją. Vairuotojas su vienkartine 
„M“ kategorijos licencija dalyvauja varžybose tik 
asmenin÷je įskaitoje.   

Buhalterinis kodas: M vienkartin÷ 

10.00 Lt 10.00 Lt 

Kiti LASF Nario ir LASF asocijuoto nario 
mokesčiai susiję su vairuotojų licencijų išdavimu: 

LASF Nario 
mokestis  

LASF 
asocijuoto 
Nario mokestis 

a) Už vairuotojo licencijos kortel÷s dublikatą 30.00 Lt 30.00 Lt 

3.2.5 

b) Už naujos vairuotojo licencijos kortel÷s pagaminimą, kai 
vairuotojas nekeisdamas Pareišk÷jo (ir komandos 
pavadinimo), pareiškia norą dalyvauti turimoje licencijoje 
nenurodytoje automobilių sporto šakoje. 

70.00 Lt 84.00 Lt 

3.3. LASF nario ir LASF asocijuoto nario mokesčiai už varžybų Organizatoriaus 
licenciją 
„Tarptautinių“ arba „Nacionalinių varžybų“ varžybų 
organizatoriai per LASF moka FIA‘i  nustatytą FIA 
registracinį mokestį  

Skaičiuojant mokestį prie FIA 
nustatytos sumos prisumuojama 100,- 
Lt pavedimo ir kitų su mok÷jimu 
susijusių LASF išlaidų padengimui. 

LASF nario ir LASF asocijuoto nario mokesčiai už 
klasifikuojamų varžybų Organizatoriaus licenciją: 

LASF nario 
mokestis  

LASF 
asocijuoto 
Nario mokestis 

a) automobilių kroso čempionato etapo 1200.00 Lt 1440.00 Lt 

b) automobilių rali–kroso čempionato etapo 800.00 Lt 960.00 Lt 

c) automobilių ralio čempionato etapo 2200.00 Lt 2640.00 Lt 
žiedinių lenktynių čempionato etapo 800.00 Lt 960.00 Lt d) Žiedinių 

lenktynių 
4 valandų žiedinių lenktynių 1000.00 Lt 1200.00 Lt 

 1000 km lenktynių 1500.00 Lt 1800.00 Lt 

 

e) Slalomo, rali-sprinto, sprinto,  „Drag”,„Drift“, 4x4,  100.00 Lt 100.00 Lt 
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greituminio slalomo ir kalnų lenktynių, automobilių  LASF 
taur÷s ralio varžybų, automobilių kroso pirmenybių,  mini 
žiedinių lenktynių pirmenybių, žiemos treko čempionato, 
žiemos kroso varžybų ir kitų varžybų 
f) automobilių kroso pirmenybių 200.00 Lt 200.00 Lt 

3.4. LASF Narių ir LASF asocijuotų narių mokestis už komercin÷s kompanijos, 
organizacijos, produkto, ženklo (emblemos) ar vardo naudojimą varžybų 
pavadinime 
a) automobilių ralio čempionato, kroso ir rali-kroso čempionato, žiedinių 
lenktynių čempionato, 1000 km lenktynių kitų nečempionatinių  žiedinių 
lenktynių pavadinime 

1000.00 Lt  

b) Slalomo, rali-sprinto, sprinto,  „Drag”,„Drift“, 4x4,  greituminio slalomo 
ir kalnų lenktynių, automobilių  LASF taur÷s ralio varžybų, automobilių 
kroso pirmenybių, mini žiedinių lenktynių pirmenybių, žiemos treko 
čempionato, žiemos kroso ir kitų varžybų pavadinime 

200.00 Lt 

3.5. LASF narių mokesčiai už nacionalinę trasos licenciją *: 
* autokroso, rali-kroso ir žiedinių lenktynių trasos, kai nesikeičia trasos konfigūracija,  
apmokestinamos vieną kartą per metus, neatsižvelgiant į vykdomų varžybų skaičių 
a) automobilių kroso, rali-kroso, žiedinių lenktynių čempionato trasa  150.00 Lt 
b) automobilių ralio čempionato etapo trasa 300.00 Lt 

 

c) Slalomo, rali-sprinto, sprinto,  „Drag”,„Drift“, 4x4,  greituminio slalomo 
ir kalnų lenktynių, automobilių  LASF taur÷s ralio varžybų, automobilių 
kroso pirmenybių, mini žiedinių lenktynių pirmenybių, žiemos treko 
čempionato, žiemos kroso ir kitų varžybų . 

50.00 Lt 

3.6. LASF narių ir LASF asocijuotų narių mokesčiai teis÷jo licencijai gauti:  

Teis÷jams virš 75 metų amžiaus  Išduodama 
nemokamai 

I,II,III ir nacionalin÷ kategorijos teis÷jams 65.00 Lt 
Teis÷jams nuo 65 iki 75 metų amžiaus     30.00 Lt 

 

Teis÷jams „stažuotojams“ 10.00 Lt 

3.7.  Kiti niekur aukščiau nepriskirti LASF nari ų mokesčiai: 
a) paso išdavimas 150.00 Lt 3.7.1 LASF nario mokestis už sportinio 

automobilio techninį pasą: b) paso dublikatas 50.00 Lt 

3.7.2 LASF nario mokestis saugos r÷mų montuotojui, gamintojui 500.00 Lt 
3.7.3 Apeliacijos mokestis  2000.00 Lt 
3.7.4 Už FIA aprobavimo formas (homologation form) per LASF mokama į FIA  

Homologacija forma  A+N, A/N+R 
Homologacija forma A,C,T,ST,B, GT, R 
Homologacija forma N 
Formos prapl÷timas 
Sena homologacijos forma 

 
208.00 Lt 
166.00 Lt 
113.00 Lt 
96.00 Lt 
208.00 Lt 

3.7.5 LASF ir SKK skiriamos baudos  
Pagal atitinkamą LASF arba konkrečių varžybų SKK sprendimą, neviršijant atitinkamos sporto šakos  
reglamentuojančiuose dokumentuose ir LASK 155 straipsnyje nurodytos sumos. 

3.7.6 Bet kokie kiti FIA nustatyti mokesčiai ir baudos. Pagal FIA 
nutarimus 

3.7.7 LARČ čempionato dalyvio registracijos mokestis 300.00 Lt 

3.7.8 „Ilg ų distancijų“ lenktynių komandos registracijos mokestis  150.00 Lt 
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5. Darbotvark÷s klausimas: LASF organo Drift‘o komiteto steigimas. 
 
2012-02-07 LASF tarybos pos÷dyje, atsižvelgiant į tai, jog Lietuvoje yra aktyviai kultivuojama 
automobilių sporto šaka „Drift‘as“ ir vadovaujantis LR Kūno kultūros ir sporto įstatymo 43 ir 
44 straipsniais, kuriuose nurodoma, jog už atitinkamos sporto šakos varžybų sistemos ir jų 
vykdymo sąlygų nustatymą yra atsakingos nacionalin÷s atitinkamos sporto šakos federacijos, bei 
už visų lygių sporto varžybų organizavimą ir vykdymą atsako Kūno kultūros ir sporto 
departamento pripažinta nacionalin÷ atitinkamos sporto šakos federacija, LASF taryba siūlo, 
įsteigti LASF organą „Drift‘o komitetą“, kuris nustatytų šios sporto šakos varžybų sistemos ir 
vykdymo sąlygas, atstovautų šią sporto šaką tiek nacionaliniame tiek tarptautiniame lygmenyje. 
Šio organo steigimo klausimą LASF taryba teikia svarstyti LASF narių suvažiavimui, atitinkamai 
išrenkant LASF tarybos narį - „Drift‘o komiteto“ pirmininką. Atsižvelgiant į tai, LASF taryba 
papild÷ 2012-03-31 d. LASF narių suvažiavimo darbotvarkę įtraukdama papildomą klausimą 
LASF organo „Drift‘o komiteto“ steigimas.  
 
 
6. Darbotvark÷s klausimas: LASF tarybos nario – „Drift‘o komiteto“ 
pirmininko rinkimai.  
 
2012-02-07 LASF tarybos pos÷dyje, atsižvelgiant į tai, jog Lietuvoje yra aktyviai kultivuojama 
automobilių sporto šaka „Drift‘as“ ir vadovaujantis LR Kūno kultūros ir sporto įstatymo 43 ir 
44 straipsniais, kuriuose nurodoma, jog už atitinkamos sporto šakos varžybų sistemos ir jų 
vykdymo sąlygų nustatymą yra atsakingos nacionalin÷s atitinkamos sporto šakos federacijos, bei 
už visų lygių sporto varžybų organizavimą ir vykdymą atsako Kūno kultūros ir sporto 
departamento pripažinta nacionalin÷ atitinkamos sporto šakos federacija, LASF taryba siūlo, 
įsteigti LASF organą „Drift‘o komitetą“, kuris nustatytų šios sporto šakos varžybų sistemos ir 
vykdymo sąlygas, atstovautų šią sporto šaką tiek nacionaliniame tiek tarptautiniame lygmenyje. 
Šio organo steigimo klausimą LASF taryba nutar÷ teikti svarstyti LASF narių suvažiavimui, 
atitinkamai išrenkant LASF tarybos narį - „Drift‘o komiteto“ pirmininką. Atsižvelgiant į tai, 
LASF taryba papild÷ 2012-03-31 d. LASF narių suvažiavimo darbotvarkę įtraukdama papildomą 
klausimą  „LASF tarybos nario – „Drift‘o komiteto“ pirmininko rinkimai.  
Per nustatytą terminą, LASF nariai pateik÷ šiuos pasiūlymus: 
 

LASF narys KSK „Juta“ pateik÷ Antano Kyguolio kandidatūrą (priedas Nr.2) 
      LASF narys „Nemuno žiedas“, pateik÷ Manto Kuzmarskio kandidatūrą. (priedas Nr.3) 
      LASF narys „Vilniaus m. sportinio vairavimo centras“, pateik÷ kandidato Kastyčio Aleknos 
kandidatūrą. (priedas Nr.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LASF NARIŲ EILINIS SUVAŽIAVIMAS            

2012-03-31 
  Kaunas 

16 

 
7. Darbotvark÷s klausimas: LASF tarybos nario - Saugaus varžybų 
organizavimo komiteto pirmininko rinkimai.  
 

2012-02-21 Taryba gavo SVO komiteto primininko Algirdo Bilevičiaus prašymą d÷l jo 
atsistatydinimo iš LASF tarybos nario-SVO komiteto pirmininko pareigų. Taryba patenkino SVO 
Komiteto pirmininko prašymą d÷l jo atsistatydinimo iš LASF tarybos nario-SVO komiteto 
pirmininko pareigų ir į LASF narių suvažiavimo darbotvarkę įtrauk÷ klausimą d÷l LASF tarybos 
nario-SVO komiteto pirmininko rinkimų. LASF sekretoriatą įpareigojo 2012-02-22 LASF 
internetiniame tinklalapyje paskelbti, bei el.paštu išsiųsti LASF nariams informaciją apie 
numatomus Tarybos nario-SVO komiteto pirmininko rinkimus 2012-03-31 d. LASF narių 
suvažiavime. Atsižvelgdama į nenumatytas aplinkybes, Taryba pratęs÷ terminą LASF narių 
teikiamiems siūlymams d÷l kandidatų teikimo į LASF tarybos SVO komiteto pirmininko pareigas 
iki 2012-03-07 d. Su LASF narių teikiamais kandidatais į SVO komiteto pirmininkus, galima 
susipažinti LASF internetiniame tinklalapyje. Suvažiavimo metu taip pat bus pateikta papildoma 
informacija prie Suvažiavimo medžiagos apie kandidatus į SVO komiteto narius.  

Atkreiptinas d÷mesys ir į tai, jog LASF prezidentas teikdamas pasirinktą kandidatūrą 
Suvažiavimui iš LASF narių pateikto sąrašo, gali rinktis ir kandidatus kurie buvo teikti 2011-04-
30 d. eiliniam Suvažiavimui. 

 
Medžiagoje pateikiamas kandidatų į SVO komiteto pirmininkus ir narius sąrašas, kuris 

buvo teiktas 2011-04-30 d. Suvažiavimui: 
 

KANDIDATAI Į SAUGAUS VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO KOMITETO 
PIRMININKUS: 

 
 

Eil. 
Nr. 

Kandidatas 

1 Algirdas Bilevičius 
2 Jonas Bacevičius 
3 Romualdas Mažuolis 

 
Kandidatai į Saugaus varžybų organizavimo komiteto narius: 

 
Eil. 
Nr. 

Kandidatas 

1 Algirdas Bilevičius 
2 Edvinas Vašteris 
3 Rimantas Volungevičius 
4 Gediminas Grigaitis 
5 Romualdas Mažuolis 
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8. Darbotvark÷s klausimas: LASF tarybos nario - Ralio komiteto pirmininko 
rinkimai.  

2012-02-21 Taryba gavo Ralio komiteto primininko Ričardo Abelkio prašymą d÷l jo 
atsistatydinimo iš LASF tarybos nario-Ralio komiteto pirmininko pareigų. Taryba patenkino 
Ralio komiteto pirmininko prašymą d÷l jo atsistatydinimo iš LASF tarybos nario-Ralio komiteto 
pirmininko pareigų ir į LASF narių suvažiavimo darbotvarkę įtrauk÷ klausimą d÷l LASF tarybos 
nario-Ralio komiteto pirmininko rinkimų. LASF sekretoriatą įpareigojo 2012-02-22 LASF 
internetiniame tinklalapyje paskelbti, bei el.paštu išsiųsti LASF nariams informaciją apie 
numatomus Tarybos nario-Ralio komiteto pirmininko rinkimus 2012-03-31 d. LASF narių 
suvažiavime. Atsižvelgdama į nenumatytas aplinkybes, Taryba pratęs÷ terminą LASF narių 
teikiamiems siūlymams d÷l kandidatų teikimo į LASF tarybo s-  Ralio komiteto pirmininko 
pareigas iki 2012-03-07 d. Su LASF narių teikiamais kandidatais į Ralio komiteto pirmininkus, 
galima susipažinti LASF internetiniame tinklalapyje. Suvažiavimo metu taip pat bus pateikta 
papildoma informacija prie Suvažiavimo medžiagos apie kandidatus į Ralio komiteto narius.  

Atkreiptinas d÷mesys ir į tai, jog LASF prezidentas teikdamas pasirinktą kandidatūrą 
Suvažiavimui iš LASF narių pateikto sąrašo, gali rinktis ir kandidatus kurie buvo teikti 2011-04-
30 d. eiliniam Suvažiavimui. 

 
Medžiagoje pateikiamas kandidatų į Ralio komiteto pirmininkus ir narius sąrašas, kuris 

buvo teiktas 2011-04-30 d. Suvažiavimui: 
 

KANDIDATAI Į RALIO KOMITETO PIRMININKUS: 
 

Eil. 
Nr. 

Kandidatas 

1 Ričardas Abelkis 
2 Rokas Lipeikis 
3 Žilvinas Juršys 

 
Kandidatai į ralio komiteto narius: 

 
Eil. 
Nr. 

Kandidatas 

1 Ričardas Abelkis 
2 Aleksandras Remiševskis 
3 Jonas Balčiūnas 
4 Gintaras Kaminskas 
5 Edvinas Vašteris 
6 Žilvinas Juršys 
7 Napolis Vitonis 
8 Algirdas Bilevičius 
9 Algirdas Gricius 
10 Darius Baltramiejūnas 
11 Zenius Balčiūnas 
12 Alvydas Albrechtas 
13 Žilvinas Žeromskas 
14 Žilvinas Sakalauskas 
15 Rimantas Volungevičius 
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9. Darbotvark÷s klausimas: Galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto 
tvirtinimas.     
 
- LASF teikiamas galiojančių LASF įstatų redakcinis projektas (priedas Nr.5). 
- LASF nario „Jonušio autosportas“ teikiamas LASF įstatų projektas (priedas Nr.6). 
 
 
10. Darbotvark÷s klausimas: Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių 
papildymų ir(ar) pakeitim ų tvirtinimas;  
 
- LASF teikiamas Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių papildymas ir(ar) 
pakeitimas.(priedas Nr.7) 
- LASF nario Utenos ASK „Mgear“ pasiūlymas „D÷l neklasifikuojamų varžybų 
statuso“.(priedas Nr.8) 
- LASF nario „Nemuno žiedas“ pasiūlymas d÷l Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių 
pakeitimo 2A variantas.(priedas Nr.9) 
 
 
11. Darbotvark÷s klausimas: LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu 
bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis projektas). 
 
- LASF teikiamas LASF Tarybos darbo nuostatai kurie yra parengti atsižvelgiant į galiojančių 
LASF įstatų redakcinio projekto straipsnių pakeitimus. Šie nuostatai bus teikiami tvirtinti, jeigu 
Suvažiavimas priims teikiamą galiojančių LASF įstatų redakcinį projektą. (Priedas Nr.10). 
 
 
12. Darbotvark÷s klausimas: Apeliacinio tesimo darbo nuostatų tvirtinimas 
(jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis projektas). 
 
- LASF teikiamas LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatai kurie yra parengti atsižvelgiant į 
galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto straipsnių pakeitimus. Šie nuostatai bus teikiami 
tvirtinti, jeigu Suvažiavimas priims teikiamą galiojančių LASF įstatų redakcinį projektą. 
(Priedas Nr.11). 
 
 
13. Darbotvark÷s klausimas: LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų 
tvirtinimas(jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis projektas). 
 
 
- LASF teikiamas LASF Revizijos komisijos darbo nuostatai kurie yra parengti atsižvelgiant į 
galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto straipsnių pakeitimus. Šie nuostatai bus teikiami 
tvirtinti, jeigu Suvažiavimas priims teikiamą galiojančių LASF įstatų redakcinį projektą. 
(Priedas Nr.12). 
 
 
 
 
 



LASF NARIŲ EILINIS SUVAŽIAVIMAS            

2012-03-31 
  Kaunas 

19 

14. Darbotvark÷s klausimas: Apeliacinio teismo pirmininko ir Apeliacinio 
teismo arbitrų rinkimai (jeigu Suvažiavime nepriimamas redakcinis LASF 
įstatų projektas), arba Apeliacinio teismo pirmininko ir Apeliacinio teismo 
arbitr ų įgaliojimų pratęsimas iki LASF valdymo organų rinkiminio 
suvažiavimo. (2012 m. geguž÷s m÷n. baigiasi įgaliojimai). 
 
- LASF Apeliacinio teismo įgaliojimai pagal galiojančius LASF įstatus ir Apeliacinio teismo 
nuostatus baigiasi š.m. geguž÷s m÷nesį. Atsižvelgiant į tai, kokį Suvažiavimas priims sprendimą 
d÷l teikiamų Suvažiavimui įstatų, Suvažiavimui bus teikiamas siūlymas:  1) jeigu nebus priimtas 
nei vienas LASF įstatų projektas, bus teikiamas siūlymas rinkti naują Apeliacinio teismo sud÷tį, 
kadangi jos kadencija baigiasi š.m. geguž÷s m÷n. 2) jeigu bus priimtas galiojančių LASF įstatų 
pakeitimas, tai bus siūloma pratęsti esamos Apeliacinio teismo sud÷ties kadenciją iki visų LASF 
valymo organų kadencijos pabaigos. 
 
 
15. Darbotvark÷s klausimas: D÷l Tarybos siūlymo suteikti “LASF Garb ÷s 
vardo” apdovanojimą Vikiui Olekai apdovanojimo. 
 
-LASF sporto Senjorų komiteto siūlymas teikti Suvažiavimui suteikti „LASF garb÷s vardo 
apdovanojimą“ Vikiui Olekai. (priedas Nr.13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LASF NARIŲ EILINIS SUVAŽIAVIMAS            

2012-03-31 
  Kaunas 

20 

 
 

PRIEDAS NR.1 
LASF komitetų veiklos ataskaitos už 2001 metus. 

 
PRIEDAS NR.2 

 
KSK „Juta“ Pasiūlymas D÷l kandidato į LASF tarybos nario – Drift‘o komiteto 
pirmininko pareigas. 

PRIEDAS NR.3 
 

VšĮ „Nemuno žiedas“ Pasiūlymas D÷l kandidato į LASF tarybos nario – Drift‘o 
komiteto pirmininko pareigas 

PRIEDAS NR.4 
 

Vilniaus Sportinio vairavimo centro “ Pasiūlymas D÷l kandidato į LASF tarybos 
nario – Drift‘o komiteto pirmininko pareigas. 

 
PRIEDAS NR.5 

 
Redakcinis LASF įstatų projektas Nr. L / 2012-02-07.   

PRIEDAS NR.6 
 
VšĮ „Jonušis autosportas“ pateiktas LASF įstatų projektas.   

 
PRIEDAS NR.7 

 
Redakcinis Lietuvos automobilių sporto kodekso projektas Nr. K / 2012-02-07 

 
PRIEDAS NR.8 

 
Utenos ASK „MGEAR“ pasiūlymas „D÷l „neklasifikuojamų varžybų“ statuso“ 
 

PRIEDAS NR.9 
 
 VšĮ „Nemuno žiedas“ Pasiūlymas d÷l Lietuvos automobilių sporto kodekso 
pakeitimų - Variantas 2A. 

PRIEDAS NR.10 
 
 LASF tarybos darbo veiklos nuostatų redakcinis projektas Nr. T /2012-01-10 
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PRIEDAS NR.11 

 
 LASF Apeliacinio teismo nuostatų redakcinis projektas Nr. A /2012-01-10 

 
PRIEDAS NR.12 

 
 LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų redakcinis projektas Nr. R /2012-01-10 

 
 

PRIEDAS NR.13 
 
LASF senjorų komiteto teikimas LASF Suvažiavimui, suteikti „LASF garb÷s 
vardo“ apdovanojimą Vikiui Olekai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


