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Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Tarybos posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 2013-03 

2013.02.19 
 

 
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2013.02.19 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto 

federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 17.30 val. 
Dalyvavo:  
LASF Prezidentas -  Gintaras Furmanavičius; 
Komitetų pirmininkai  - Eduardas Jakas, Antanas Kyguolis, Romualdas Mažuolis, 

Aloyzas Jurdonas, Algirdas Gricius, Rolandas Dovidaitis, Šarūnas Liesis. 
Nedalyvavo: 
Ralio komiteto pirmininkas Ramūnas Šaučikovas atsakymus pateikė el. paštu., Gediminas 

Grigaitis, Darius Grinbergas, Vidmantas Dailidė, Sigitas Alesius 
Taip pat dalyvavo: LASF Teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė 

Rasa Jakienė. 
Posėdžio pirmininkas  – Gintaras Furmanavičius. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
 
I.  Darbotvark ės pristatymas ir tvirtinimas.  
Siūlyta:  Patvirtinti LAF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti LAF Tarybos pos ėdžio darbotvarkę: 
1. Pasirengimo 2013-03-30 LASF narių suvažiavimui klausimų tvirtinimas. 
1.1. 2013-03-30 LASF narių suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas.  
1.2. LASF tarybos ataskaitos tvirtinimas. 
1.3. 2013 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.  
1.4. 2014 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių 

tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti projekto, tvirtinimas. 
1.5. Teikimo Suvažiavimui, pagal Senjorų komiteto teikimą Tarybai, apdovanoti 

LASF garbės ženklu Sigitą Januška ir Romualdą Barkauską tvirtinimas. 
1.6. Prezidento teikimu, Suvažiavimui siūloma į LASF Revizijos komisijos 

pirmininkus teikti Arno Paliuk ėno kandidatūrą. 
1.7. Prezidento teikimu, Suvažiavimui siūloma į LASF viceprezidentus teikti Dariaus 

Jonušio kandidatūrą.  
1.8. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, 

akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2013-03-30 d. eiliniame LASF narių suvažiavime 
„ Įgaliojimo pavyzdžio“ tvirtinimas. 

1.9. Suvažiavime dalyvauja LASF nariai sumokėję nario mokestį iki 2013 m. kovo 15 
d. LASF nariai įstoję vėliau kaip 45 dienom likus iki Suvažiavimo, vadovaujantis LASF įstatų 
7.1. p., teikti pasiūlymų Suvažiavimui nebegali. 

1.10. Suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti ir LASF asocijuoti nariai, kurie  apie 
savo dalyvavimą privalo informuoti LASF sekretoriat ą iki 2013 m. kovo 20 d. Neužsiregistravę 
LASF sekretoriate svečiai iki 2013-03-20 d. į Suvažiavimą nebus įleidžiami. 

1.11. Mandatinės komisijos tvirtinimas.  
1.12. LASF nario delegato mandato tvirtinimas. 
1.13. Slapto balsavimo biuletenių F01/DK ir F02/VP pavyzdžių tvirtinimas. 
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1.14. 2013-03-30 d. LASF narių suvažiavimo medžiagos tvirtinimas. 
2. Dalyvavimas trečiuoju asmeniu Kauno apygardos administraciniame teisme, 

pagal  LASF nario VšĮ Ajags skundą. 
3. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių tvirtinimas.  
4. LASF viceprezidento R.Dovidaičio informacijos pristatymas pagal Tarybos 2013-

02-04 d. el. posėdžio 4 klausimą dėl dalyvavimo auto-moto parodoje Klaipėdoje. 
5. Dėl audito įmonės patvirtinimo. 
6. Dėl LASF delegatų komandiruotės į “FIA Rally SafetySeminar” 2013.02.22-24, 

Zagrebe.  
7. Dėl komandiruotės į FIA NEZ susirinkim ą 2013.03.16-17 Suomijoje.  
8. Informacija apie LASF patalpas.  
9. LASF naujų narių pri ėmimas. 
10. Kroso komiteto pirmininko pranešimas dėl Lietuvos automobilių rali-kroso 

čempionato kalendoriaus papildymo. 
11. Senjorų komiteto pirmininko pranešimas. 
11.1. Dėl Senjorų komiteto sudėties  papildymo Algimanto Gliko kandidatūra.  
11.2. Dėl LASF tarpininkavimo KKSD suteikiant apdovanojimus  automobilių sporto 

senjorams 2013 m. švenčiantiems jubiliejus. 
11.3. Dėl Senjorų pažymėjimų išdavimo sporto veteranams, kurie 2013 metais švęs 

jubiliejinius medalius.  
11.4. Dėl lėšų veteranų apdovanojimams jubiliejaus proga skyrimo. 
11.5. Dėl LASF tarpininkavimo KKSD d ėl Valstybinio Vytauto Didžiojo ordino 

suteikimo Sigitui Alesiui. 
 
II. Darbotvark ės klausimų nagrinėjimas: 
 
1. KLAUSIMAS.  Pasirengimo 2013-03-30 LASF narių suvažiavimui klausimų 

tvirtinimas. 
1.1. 2013-03-30 LASF narių suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas.  
Siūloma išbraukti iš preliminarios darbotvarkės klausimą „Lietuvos automobilių sporto 

kodekso straipsnių papildymų ir(ar) pakeitimų tvirtinimas“, kadangi iki LASF įstatais nustatyto termino 
nebuvo gauta jokių pasiūlymu šiuo klausimu. Atsižvelgiant į LASF nario VšĮ ASK „Žaibelis“ 2013-02-
12 gautus pasiūlymus, papildyti darbotvarkę klausimais „LASF organo „Drag“ komiteto steigimas“ ir 
„LASF tarybos nario - „Drag“ komiteto pirmininko rinkimai (jeigu bus įsteigtas „Drag“ komitetas)“. 
LASF narys VšĮ ASK „Žaibelis“ teikia Rolando Šležo kandidatūrą. Atsižvelgiant į tai, jog 
Suvažiavimui teikiamas LASF etikos ir drausmės kodeksas, į Suvažiavimo darbotvarkę įtraukti 
klausimą „LASF etikos ir drausmės komisijos rinkimai.“(jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis 
projektas ir LASF etikos ir drausmės kodeksas). LASF etikos ir drausmės komisijos narius rinkti 
Suvažiavimo metu. 

Siūlyta:  patvirtinti galutinę 2013-03-30 LASF narių eilinio suvažiavimo darbotvarkę: 
1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2012 metus pristatymas; 
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2012 metus pristatymas; 
3. LASF 2012 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito 

ataskaitą; 
4. LASF 2013 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 
5. 2014 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų 

federacijos veiklai remti dydžių projekto tvirtinimas; 
6. LASF organo „Drag“ komiteto steigimas. 
7. Galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto tvirtinimas; Projektas Nr. 2/2012-11-14 
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8. LASF etikos ir drausmės kodekso tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų 
redakcinis projektas); 

9. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis 
projektas); 

10. LASF Apeliacinio tesimo darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF 
įstatų redakcinis projektas); 

11. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF 
įstatų redakcinis projektas); 

12. LASF etikos ir drausmės komisijos rinkimai.( jeigu bus patvirtintas LASF įstatų 
redakcinis projektas). 

13. LASF Revizijos komisijos pirmininko rinkimai.  
14. LASF tarybos nario - „Drag“ komiteto pirmininko rinkimai ( jeigu bus įsteigtas 

„Drag“ komitetas).  
15. LASF viceprezidento rinkimai.  
16. Dėl 2013 m. „LASF garbės vardo“ apdovanojimo. 
 Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
1.2. LASF tarybos ataskaitos tvirtinimas. 
Siūlyta: Patvirtinti LASF tarybos ataskaitą (Priedas Nr.1). 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
1.3. 2013 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.  
Siūlyta: Patvirtinti 2013 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatą (priedas Nr.2). 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

 
1.4. 2014 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių 

tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti projekto, tvirtinimas. 
R. Jakienė informavo, jog 2014 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų 

LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti projekte padarytas pakeitimas 3.6. p. Nacionalinės 
licencijos kaina – 90 lt. , tarptautinės licencijos kaina – 150 lt.(Priedas Nr. 3) 

Siūlyta: Patvirtinti 2014 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF 
narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti projektą. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
1.5. Teikimo Suvažiavimui, pagal Senjorų komiteto teikimą Tarybai, apdovanoti 

LASF garbės ženklu Sigitą Januška ir Romualdą Barkauską, tvirtinimas. 
Siūlyta: Patvirtinti teikimą Suvažiavimui apdovanoti LASF garbės ženklu Sigitą Januška 

ir Romualdą Barkauską, pagal Senjorų komiteto teikimą Tarybai (Priedas Nr. 4). 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
1.6. Prezidento teikimu, Suvažiavimui siūloma į LASF Revizijos komisijos 

pirmininkus teikti Arno Paliuk ėno kandidatūrą. 
Siūlyta: Pritarti Prezidento teikimui (Priedas Nr.5). 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
1.7. Prezidento teikimu, Suvažiavimui siūloma į LASF viceprezidentus teikti Dariaus 

Jonušio kandidatūrą.  
Siūlyta: Pritarti Prezidento teikimui (Priedas Nr.6). 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
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1.8. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, 

akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2013-03-30 d. eiliniame LASF narių suvažiavime 
„ Įgaliojimo pavyzdžio“ tvirtinimas. 

Siūlyta: Patvirtinti LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, 
nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2013-03-30 d. eiliniame LASF narių suvažiavime 
„ Įgaliojimo pavyzdį“ (priedas Nr. 7). 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 

1.9. Suvažiavime dalyvauja LASF nariai sumokėję nario mokestį iki 2013 m. kovo 15 
d. LASF nariai įstoję vėliau kaip 45 dienom likus iki Suvažiavimo, vadovaujantis LASF įstatų 
7.1. p., teikti pasiūlymų Suvažiavimui nebegali. 

R. Rupkus informavo, jog po 2013-03.15 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje reikės 
patvirtinti LASF narių sąrašą, galinčių dalyvauti Suvažiavime.  

Siūlyta:  Leisti Suvažiavime dalyvauti LASF nariams, sumokėjusiems nario mokestį iki 
2013 m. kovo 15 d. LASF nariai įstoję vėliau kaip 45 dienom likus iki Suvažiavimo, vadovaujantis 
LASF įstatų 7.1. p., teikti pasiūlymų Suvažiavimui nebegali. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
1.10. Suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti ir LASF asocijuoti nariai, kurie  apie 

savo dalyvavimą privalo informuoti LASF sekretoriat ą iki 2013 m. kovo 20 d. Neužsiregistravę 
LASF sekretoriate svečiai iki 2013-03-20 d. į Suvažiavimą nebus įleidžiami. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
1.11. Mandatinės komisijos tvirtinimas.  
Siūlyta: Mandatinę komisiją sudaryti iš trijų asmenų. Siūlomi Mandatinės komisijos 

nariai: Mandatinės komisijos pirmininkė – Rasa Jakienė, nariai – Edita Kairiūkštė, Aldona Mažeikienė. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

 
1.12. LASF nario delegato mandato tvirtinimas. 
Siūlyta: Patvirtinti LASF nario delegato mandatą (Priedas Nr.8). 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
1.13. Slapto balsavimo biuletenių F01/DK ir F02/VP pavyzdžių tvirtinimas. 
Siūlyta: Patvirtinti slapto balsavimo biuletenių F01/DK ir F02/VP pavyzdžius (Priedas 

Nr.9). 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
1.14. 2013-03-30 d. LASF narių suvažiavimo medžiagos tvirtinimas. 
R. Rupkus informavo, jog Komitetų pirmininkai iki 2013-02-19 d. turėjo pateikti 2012 m. 

veiklos ataskaitas, tačiau yra gauti tik 3 komitetų ataskaitos.  
Siūlyta:  1. Iki 2013-02-22 d. 12 val. įpareigoti Komitetų pirmininkus pateikti 2012 m. 

veiklos ataskaitas.  
  2. Patvirtinti visą Suvažiavimui parengtą medžiagą su jos priedais ir iki 2013-02-

27 d. šią medžiagą išsiųsti LASF nariams registruotais laiškais, bei informaciją apie Suvažiavimo data, 
laiką, vietą, darbotvarkę paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“ (priedas Nr. 10). 

Balsuota: „UŽ“- 8 (vienbalsiai). 
Nutarta: 1. Iki 2013-02-22 d. 12 val. įpareigoti Komitetų pirmininkus pateikti 2012 

m. veiklos ataskaitas.  
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  2. Patvirtinti visą Suvažiavimui parengtą medžiagą su jos priedais ir iki 
2013-02-27 d. šią medžiagą išsiųsti LASF nariams registruotais laiškais, bei informaciją apie 
Suvažiavimo data, laiką, vietą, darbotvarkę paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“. 

 
2. KLAUSIMAS.  Dalyvavimas trečiuoju asmeniu Kauno apygardos 

administraciniame teisme, pagal  LASF nario VšĮ Ajags skundą. 
R. Rupkus informavo, jog yra gautas Kauno apygardos administracinio teismo šaukimas 

dėl dalyvavimo trečiuoju asmeniu Kauno apygardos administraciniame teisme, pagal  LASF nario VšĮ 
Ajags skundą, dėl žalos, atsiradusios dėl Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 
m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-618, atlyginimo. Šiuo įsakymu Alytaus rajono savivaldybės 
administracijos direktorius panaikino leidimą organizuoti 2012 LARČ etapą Alytaus rajono keliais 
2012-09-14 d. 16 val., kai varžybos prasideda 2012-09-15 d. Taryba susipažino su VšĮ Ajags skundu 
Kauno apygardos administraciniam teismui, su 2012 m. Druskininkuose VšĮ Ajags organizuoto LARČ 
etapo LASF stebėtojo ir Varžybų vyriausiojo komisaro ataskiatomis.  

Vyko diskusijos. 
Siūlyta: Atsižvelgiant į tai, jog VšĮ Ajags, prieš pateikdamas skundą Kauno apygardos 

administraciniam teismui, nesikreipė į LASF tarybą dėl šio skundo turinio ir sutikimo būti trečiuoju 
asmeniu šioje byloje, taip pat atsižvelgiant į 2012 m. LARČ VI etapo “Druskininkai 2012” LASF 
stebėtojo ir Varžybų vyriausiojo komisaro ataskaitas, vadovaujantis LR Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 52 str., rekomenduoti VšĮ Ajags skundo Kauno apygardos administraciniam teismui 
atsisakyti. Įgalioti LASF teisininką R.Rupkų dalyvauti 2013-02-26 d. Kauno apygardos administracinio 
teismo posėdyje pagal gautą šaukimą ir Teismui pateikti šią LASF tarybos nuomonę.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Atsižvelgiant į tai, jog VšĮ Ajags, prieš pateikdamas skundą Kauno 

apygardos administraciniam teismui, nesikreipė į LASF tarybą dėl šio skundo turinio ir sutikimo 
būti tre čiuoju asmeniu šioje byloje, taip pat atsižvelgiant į 2012 m. LARČ VI etapo 
“Druskininkai 2012” LASF stebėtojo ir Varžyb ų vyriausiojo komisaro ataskaitas, vadovaujantis 
LR Administracini ų bylų teisenos įstatymo 52 str., rekomenduoti VšĮ Ajags skundo Kauno 
apygardos administraciniam teismui atsisakyti. Įgalioti LASF teisininką R.Rupkų dalyvauti 
2013-02-26 d. Kauno apygardos administracinio teismo posėdyje pagal gautą šaukimą ir Teismui 
pateikti šią LASF tarybos nuomonę.  

 
Taryba, nagrinėdama šį klausimą susipažino su Komitetų varžybų vertinimais. Vertindami 

varžybas, Komitetai nesilaiko Komitetų nuostatuose įrašytų funkcjų: “Vertina varžybų organizavimo 
atitikimą priimtiems nuostatams” bei “Vertina organizatoriaus darbą, sportininkų bei teisėjų veiklą”.  
Komitetų protokoluose pasigendama konkretaus varžybų įvertinimo atsižvelgiant į pateiktas Oficialių 
varžybų asmenų ataskaitas. 

Siūloma: Vadovaujantis Komitetų nustatytomis funkcijomis, aptariant kiekvienas 
įvykusias varžybas, siūloma jas konkrečiai įvertinti, atsižvelgiant į varžybų Oficialių asmenų ataskaitas 
bei varžybų dalyvių išsakytas pastabas. Pagal šiuos konkrečius įvertinimus sezono pabaigoje sudaryti 
varžybų reitingavimo lentelę ir ja patvirtinti. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:Vadovaujantis Komitet ų nustatytomis funkcijomis, aptariant kiekvienas 

įvykusias varžybas, siūloma jas konkrečiai įvertinti atsižvelgiant į varžybų Oficialių asmenų 
ataskaitas bei varžybų dalyvių išsakytas pastabas. Pagal šiuos konkrečius įvertinimus sezono 
pabaigoje sudaryti varžybų reitingavimo lentelę ir ja patvirtinti. 
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3. KLAUSIMAS.  LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 
tvirtinimas. 

Atsižvelgiant į gautas Tarybos narių D.Grinbergo ir Š.Liesio  pastabas 2013-02-04 
Tarybos el. posėdžio metu, bei Senjorų komiteto siūlymą dėl automobilių sporto veteranų ir neįgaliųjų, 
sulaukusių pensijinio amžiaus, atleidimo nuo mokesčio už licencijas, siūlyta:  papildyti LASF licencijų 
išdavimo ir kategorijų suteikomo taisyklių 51.4.6.p. papildomu sakiniu ir išdėstyti taip: Organizatoriui 
sumoka LASF narių suvažiavimo nustatytą M kategorijos vienkartinės Vairuotojo licencijos mokestį. 
Nuo M kategorijos vienkartinės Vairuotojo licencijos mokesčių atleidžiami asmenys turintys 
kvalifikacinį automobilių sporto atskyrį, Lietuvos automobilių sporto kandidatas į sporto meistrus, 
Lietuvos automobili sporto meistras ar turintys LASF Senjoro pažymėjimą arba turintis Neįgaliojo 
pažymėjimą.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Papildyti LASF licencij ų išdavimo ir kategorijųsuteikimo taisykles 51.4.6.p. 

papildomu sakiniu ir išdėstyti taip:  Organizatoriui sumoka LASF narių suvažiavimo nustatytą M 
kategorijos vienkartinės Vairuotojo licencijos mokestį. Nuo M kategorijos vienkartinės 
Vairuotojo licencijos mokesčių atleidžiami asmenys turintys kvalifikacinį automobilių sporto 
atskyrį, Lietuvos automobilių sporto kandidatas į sporto meistrus, Lietuvos automobili sporto 
meistras ar turintys LASF Senjoro pažymėjim ą arba turintis Neįgaliojo pažymėjim ą. Patvirtinti 
LASF išdavimo ir kategorijų suteikimo taisykles.  
 

4. KLAUSIMAS.  LASF viceprezidento R.Dovidaičio informacijos pristatymas pagal 
Tarybos 2013-02-04 d. el. posėdžio 4 klausimą dėl dalyvavimo auto-moto parodoje Klaipėdoje. 

R. Dovidaitis informavo, jog buvo gautas organizatorių UAB „Expo vakarai“ prašymas, 
kad LASF taptų partneriais parodoje „auto-moto Klaipėda 2013“. Pateikė stendo pavyzdį (Priedas 
Nr.11), kuris bus eksponuojamas parodoje ir lankstinukų pavyzdžius, kurie bus dalinami. Informavo, 
jog nebus taikomi jokie mokesčiai ir vyksta derybos dėl vietos. Bus skirtas keturių vietų staliukas, bei 
parodos metu yra galimybė rodyti filmuotą medžiagą iš automobilių sporto varžybų, todėl prašoma 
organizatorių atsiųsti filmukus. Parodos data 2013.04.26-28. 

 
5. KLAUSIMAS. D ėl audito įmonės patvirtinimo. 
Siūlyta: Patvirtinti audito įmonę „Thezis“, kuri jau eilę metų atlieka LASF auditą. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti audito įmonę „Thezis“.  

 
6. KLAUSIMAS. D ėl LASF delegatų komandiruotės į “FIA Rally SafetySeminar” 

2013.02.22-24, Zagrebe.  
Siūlyta: Deleguoti Edviną Vašterį ir Remigijų Bilevičių į “FIA Rally SafetySeminar” 

2013.02.22-24, Zagrebe. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  Deleguoti Edviną Vašterį ir Remigijų Bilevičių į “FIA Rally 

SafetySeminar” 2013.02.22-24, Zagrebe. 
 
7. KLAUSIMAS. D ėl komandiruotės į FIA NEZ susirinkim ą 2013.03.16-17 

Suomijoje.  
Siūlyta: Į FIA NEZ susirinkimą 2013.03.16-17 Suomijoje deleguoti LASF generalinė 

sekretorę Rasą Jakienę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  Į FIA NEZ susirinkim ą 2013.03.16-17 Suomijoje deleguoti LASF generalinė 

sekretorę Rasą Jakienę. 
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8. KLAUSIMAS. Informacija apie LASF patalpas.  
Atsižvelgiant į tai, jog LASF patalpos yra be patogumų, nėra patalpų dokumentų archyvui, 

mėnesinės šildymo sąskaitos yra didelės, stovėjimo aikštelėje mažai vietos automobilių parkavimui ir 
kita, siūlyta: Tarybos nariams apgalvoti alternatyvas LASF sekretoriatą perkelti į kitas patalpas.  

 
9. LASF naujų narių pri ėmimas. 

Eil. 
Nr. Kandidatas į LASF Narius Vadovas Rekomenduoja 

1 BTL sportas VšĮ Saulius Beržis 
1. Kauno SK "Juta";                          
2. Lietuvos kartingo federacija 

2 Kartingo sporto centras Nerijus Beržinis 
1. Kauno SK "Juta";                          
2. Lietuvos kartingo federacija 

3 Širvintų ASK Vygintas Šuminskas 
1. Dakotas racing VšĮ;                      
2. Autochemija TEAM ASK 

4 Memel Sport VšĮ Karolis Doleba 

1. Kauno automobilių sporto 
klubas;  
2. Dakotas racing VšĮ 

Eil. 
Nr. 

Kandidatas į LASF asocijuotus 
narius Vadovas 

1 Bekelės fiesta VšĮ Gediminas Grigaitis 
2 222 Klubas VšĮ Igoris Sidunovas 
3 Afganas ir ko Auto-baik klubas VšĮ Alvydas Šimkus 

 
Siūlyta: 1. Prašyti Ralio komiteto pateikti nuomonę/rekomendaciją dėl Širvintų ASK 

galimybės tapti LASF nariu, kadangi jie nesuorganizavo 2013 m. rali sprinto etapo. 
     2. Pritarti 1, 2, 4 Nr. LASF narių  ir LASF asocijuotų narių priėmimui.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: 1. Prašyti Ralio komiteto pateikti nuomonę/rekomendaciją dėl Širvint ų ASK 

galimybės tapti LASF nariu, kadangi jie nesuorganizavo 2013 m. rali sprinto etapo. 
      2. Pritarti 1, 2, 4 Nr. LASF narių  ir LASF asocijuotų narių pri ėmimui.  

 
10. Kroso komiteto pirmininko pranešimas dėl Lietuvos automobilių rali-kroso 

čempionato kalendoriaus papildymo. 
A. Jurdonas informavo, jog iki šiol vyko derybos su kai kuriais organizatoriais, bei 

kaimyninių šalių  atstovais dėl rali-kroso etapų pravedimo. Šiuo metu 2013 m. Lietuvos automobilių 
rali-kroso čempionato kalendoriuje buvo numatyti du etapai, tačiau atsirado organizatorių, kurie 
pareiškė norą vykdyti daugiau varžybų, tai Kazimieras Gudžiūnas, kuris gegužės mėn. nori pravesti dar 
vieną etapą, bei organizatoriai iš Estijos, nori pravesti rugsėjo mėn. Elva trasoje etapą.  

Siūlyta:  Pritarti 2013 m. Lietuvos automobilių rali-kroso čempionato kalendoriaus 
papildymui dar dviem etapais.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  Pritarti 2013 m. Lietuvos automobilių rali-kroso čempionato kalendoriaus 

papildymui dar dviem etapais.  
 
11. Senjorų komiteto pirmininko pranešimas. 
11.1. Dėl Senjorų komiteto sudėties  papildymo Algimanto Gliko kandidatūra.  
Siūlyta: Patvirtinti Algimantą Gliką Senjorų komiteto nariu. 
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Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti Algimant ą Gliką Senjorų komiteto nariu. 

 
11.2. Dėl LASF tarpininkavimo KKSD suteikiant apdovanojimus  automobilių sporto 

senjorams 2013 m. švenčiantiems jubiliejus. 
Siūlyta: Senjorų komiteto pirmininką įpareigoti pateikti automobilių sporto senjorų sąrašą ir 

kandidatų į apdovanojimus aprašymus, kurie švenčia jubiliejų 2013 m., kad būtų galima tarpininkauti 
KKSD suteikiant apdovanojimus. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  Senjorų komiteto pirminink ą įpareigoti pateikti automobilių sporto senjorų 

sąrašą ir kandidat ų į apdovanojimus aprašymus, kurie švenčia jubiliej ų 2013 m., kad būtų 
galima tarpininkauti KKSD suteikiant apdovanojimus. 

 
11.3. Dėl Senjorų pažymėjimų išdavimo sporto veteranams, kurie 2013 metais švęs 

jubiliejinius medalius.  
Prezidentas informavo Senjorų komiteto pirmininką, jog vadovaujantis Sporto senjorų 

komiteto nuostatų 11.9. p. Senjorų komiteto sprendimu suteikiamas Federacijos sporto senjoro vardas 
ir 7.1. p. Komiteto nutarimu išduodamas Federacijos sporto senjoro pažymėjimas. 

 
11.4. Dėl lėšų veteranų apdovanojimams jubiliejaus proga skyrimo. 
Siūlyta: Įpareigoti Senjorų komiteto pirmininką vadovaujantis LASF suteikiamų 

apdovanojimų nuostatais pateikti Senjorų sąrašą, švenčiančių 2013 m. jubiliejus, kuriems, 
vadovaujantis LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatais, bus paskirti apdovanojimai.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  Įpareigoti Senjorų komiteto pirminink ą vadovaujantis LASF suteikiamų 

apdovanojimų nuostatais pateikti Senjorų sąrašą, švenčiančių 2013 m. jubiliejus, kuriems, 
vadovaujantis LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatais, bus paskirti apdovanojimai.  
 

11.5. Dėl LASF tarpininkavimo KKSD d ėl Valstybinio Vytauto Didžiojo ordino 
suteikimo Sigitui Alesiui. 

Siūlyta: LASF paruošti teikimą į KKSD dėl Valstybinio Vytauto Didžiojo ordino suteikimo 
Sigitui Alesiui. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  LASF paruošti teikimą į KKSD dėl Valstybinio Vytauto Didžiojo ordino 

suteikimo Sigitui Alesiui. 
 
 

PRIDEDAMA: 1. LASF Tarybos ataskaita; 
                          2. LASF pajamų – išlaidų sąmata; 
                          3. 2014 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių 
įnašų federacijos veiklai remti projektas; 
                          4. Senjorų komiteto teikimas apdovanoti LASF Garbės ženklu Sigitą Jankušką ir 
Romualdą Barkauską; 
                          5. LASF Prezidento teikimas dėl Revizijos komisijos pirmininko kandidatūros; 
                          6. LASF Prezidento teikimas dėl LASF tarybos nario - viceprezidento kandidatūros; 
                          7. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, 
akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2013-03-30 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo 
pavyzdys“; 
                          8. LASF nario delegato mandato pavyzdys; 
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                          9. Slapto balsavimo biuletenių F01/DK ir F02/VP pavyzdžiai; 
                         10. 2013-03-30 d. LASF narių suvažiavimo medžiaga. 
                         11. Parodos „auto-moto klaipėda2013“ stendo pavyzdys.  
 
 

Viso protokolo lapų: 9 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas      G. Furmanavičius 
 
 
 
Posėdžio sekretorė      E. Kairiūkštė 
 


