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LASF EILINIO TIKRŲJŲ NARIŲ SUVAŽIAVIMO  
PROTOKOLAS 

2016-03-26 
Kaunas 

 
 

Lietuvos automobilių sporto federacijos eilinis tikrųjų narių suvažiavimas vyko 2016 m. kovo 26 
dieną, viešbučio „Kaunas“ konferencijų salėje, adresu Laisvės alėja 79, Kaunas. 
Dalyvių registracija vyko nuo 10.00 val. iki 11.00 val.  

Suvažiavimo pradžia: 11.10 val. 
Suvažiavimo pabaiga: 14.40 val. 
Suvažiavimui pirmininkavo - Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) prezidentas 
Romas Austinskas.  

 
I. Pirmininkaujančio sveikinimas:  
 
Pirmininkaujantis:  
Pasveikino susirinkusius narius ir svečius į LASF eilinį tikrųjų narių suvažiavimą.   
Prieš pradedant suvažiavimo procedūras paragino visus susikoncentruoti į suvažiavimo dienotvarkės 
klausimus ir išjungti telefonų garsą – tam, kad suvažiavimas praeitų sklandžiai ir gerbtumėm vieni 
kitus ir mūsų visų laiką.  

Prieš pradedant suvažiavimo procedūras pirmininkaujantis pasiūlė pagerbti išėjusius tylos minute 
automobilių sporto veteranus:  
1. Vidmantą Čiutelę-sporto meistras, varžybų organizatorius, teisėjas. 
2. Petrą Krivoščenką- sporto meistras, automobilių sporto teisėjas. 
3. Lionginą Vanžodį- sporto meistras ir teisėjas. 
4. Dalių Juozelskį- sporto meistras, rekordų bendraautoris, teisėjas, kaskadininkas, varžybų 
organizatorius. 
5. Edvardą Zavackį-teisėjas.  

 
II. Kvorumas.  
 
Pirmininkaujantis: - 2016-02-11 Tarybos nutarimu Nr. 2 yra sudaryta šio Suvažiavimo mandatinė 
komisija kurią sudaro: 
Nariai – Kristina Kleinauskė, Tadas Vasiliauskas ; 
Mandatinės komisijos pirmininkė – Renata Burbulienė.  
Kviečiu mandatinės komisijos pirmininkę Renatą Burbulienę informuoti Suvažiavimą kiek narių 
dalyvauja ir ar yra suvažiavimo kvorumas. 
R. Burbulienė informavo Suvažiavimo delegatus, jog:  
Viso balsą turinčių delegatų skaičius - 48    
Dalyvauja delegatų su balsavimo teise - 27  
Kvorumas :  56  % . Kvorumas yra. 
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Taip pat suvažiavime dalyvauja be balso teisės kandidatai į renkamus LASF organus- 11 asmenų 
ir  12 svečių. 
 
 (Mandatinės komisijos protokolas Nr.1) 
 

Pirmininkaujantis pagarsino, jog vadovaudamasis Mandatinės komisijos paskelbta informacija, jog 
Suvažiavimo kvorumas yra, paskelbė Suvažiavimo pradžią ir kol bus išrinktas Suvažiavimo 
sekretoriatas, Suvažiavimo vedimo procedūras fiksuoti įgaliojo Mandatinę komisiją.  
Informavo Suvažiavimo dalyvius, jog vadovaujantis LR Asociacijų įstatymo 8 str. 7 dalimi, LASF 
įstatų 7.5.5 p. Suvažiavime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu 
dalyvaujančių Delegatų balsų „už“ negu „prieš“. Delegatai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai 
yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis.   

 
III. Suvažiavimo Sekretoriato rinkimai: 
 
Pirmininkaujantis informavo, jog vadovaujantis LASF įstatais ir LASF Suvažiavimo sušaukimo ir 
pravedimo tvarkos  20.1. p. Suvažiavimo sekretoriatas yra renkamas iš trijų asmenų – Suvažiavimo 
sekretoriato pirmininko ir dviejų Suvažiavimo sekretoriato narių. Suvažiavimo sekretoriatas gali būti 
renkamas iš Suvažiavimo Delegatų, iš LASF narių dalyvaujančių Suvažiavime svečio teisėmis ar iš 
LASF administracijos  darbuotojų. Suvažiavimo sekretoriatas renkamas atviru balsavimu už visas 
pateiktas kandidatūras kartu, Bendru sutarimu, jeigu nėra nei vieno prieš.  
 
Pirmininkaujantis pasiūlė- Mandatinės komisijos narius perkelti į Suvažiavimo sekretoriato 
sekretorius ir jais patvirtinti: 
1. Renatą Burbulienę – Suvažiavimo sekretoriato pirmininke, 
2. Tadą Vasiliauską – Suvažiavimo sekretoriato nariu, 
3. Kristiną Kleinauskę – Suvažiavimo sekretoriato nare.  
Balsuota:  
Už - 27.    
Prieš- nėra. 
Nutarta: Suvažiavimo sekretoriato sekretoriais išrinkti: 
1. Renatą Burbulienę – Suvažiavimo sekretoriato pirmininke, 
2. Tadą Vasiliauską – Suvažiavimo sekretoriato nariu, 
3. Kristiną Kleinauskę – Suvažiavimo sekretoriato nare.  
 (Mandatinės komisijos protokolas Nr.2) 
 

 
Pirmininkaujantis paragino Suvažiavimo sekretoriato sekretorius užimti darbo vietas. 
 
IV. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai: 
Pirmininkaujantis informavo, kad vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo 
tvarkos 35.1. p. ,  Balsų skaičiavimo komisija yra renkama iš 5 narių. Todėl pasiūlė teikti kandidatus 
į Balsų skaičiavimo komisijos narius.  
Kandidatus teikė LASF narių delegatai iš salės bendru sutarimu ir pasiūlė: 
 

1. Ingą Juškevičiūtę, 
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2. Gintautą Firantą, 
3. Agnę Vičkačkaitę-Lauciuvienę, 
4. Mantą Babenską, 
5. Valdą Jonušį. 

Pasiūlius 5 kandidatą Pirmininkaujantis sustabdė pasiūlymus ir pasiūlė balsuoti už visus pasiūlytus 
kandidatus kartu. 
Balsuota:  
Už- 27. 
Prieš- nėra. 
 
Nutarta: Patvirtinti šios sudėties Balsų skaičiavimo komisiją: 

1. Ingą Juškevičiūtę, 
2. Gintautą Firantą, 
3. Agnę Vičkačkaitę-Lauciuvienę, 
4. Mantą Babenską, 
5. Valdą Jonušį. 

 (Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr. 1  ) 
 
Pirmininkaujantis pasiūlė komisijai eiti pasitarti ir išsirinkti Balsų skaičiavimo komisijos 
pirmininką bei sekretorių. 
Balsų skaičiavimo komisijos narė Inga Juškevičiūtė paskelbė, kad balsų skaičiavimo komisijos nariai 
vienbalsiai Balsų skaičiavimo komisijos pirmininku išrinko Gintautą Firantą, sekretore- Ingą 
Juškevičiūtę. 
 (BSK protokolas Nr.1) 
  
 
IV.  Suvažiavimo pirmininko rinkimai: 
Pirmininkaujantis informavo, kad vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo 
tvarkos 16 str. Suvažiavimui pirmininkauja LASF prezidentas, todėl Pirmininkaujantis atskirai 
Suvažiavime nerenkamas. 

 
V. Dėl suvažiavimo vedimo tvarkos. 
 
1. Dėl suvažiavimo pertraukų:  
Pirmininkaujantis pasiūlė Suvažiavimo metu daryti tik vieną pertrauką t.y. pietų pertrauką po 8 
darbotvarkės klausimo, preliminariai nuo 12.30 iki 13.00 val.  
 
Balsuota:  
Už- 27. 
Prieš-nėra. 
 
Nutarta: Suvažiavimo metu daryti tik vieną pertrauką t.y. pietų pertrauką po 8 darbotvarkės 
klausimo, preliminariai nuo 12.30 iki 13.00 val. 
(BSK protokolas Nr.2) 
 
2. Dėl Tarybos-Prezidento ataskaitos, narių pasisakymų ir bendro vieno klausimo trukmės 
laiko: 
 
Pirmininkaujantis pasiūlė: 
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Prezidento -Tarybos ataskaitai skirti iki 10 min. 
Suvažiavimo darbotvarkės klausimo pristatymui iki 5 min. 
Suvažiavimo dalyvio pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo,) 
laikas ne ilgiau kaip 3 minutės. 
Kandidato į LASF tarybos narius (Viceprezidentų, Komitetų pirmininkų pareigas) pasisakymas 
iki 5 min. 
Bendras darbotvarkėje esančio vieno klausimo diskusijų (pasisakymo, replikos, nuomonės, 
atsakymo, paklausimo) laikas iki 10 minučių. 

 
Balsuota:  
Už- 27 
Prieš- nėra. 
Nutarta:  
Prezidento -Tarybos ataskaitai skirti iki 10 min. 
Suvažiavimo darbotvarkės klausimo pristatymui iki 5 min. 
Suvažiavimo dalyvio pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo,) 
laikas ne ilgiau kaip 3 minutės. 
Kandidato į LASF tarybos narius (Viceprezidentų, Komitetų pirmininkų pareigas) 
pasisakymas iki 5 min. 
Bendras darbotvarkėje esančio vieno klausimo diskusijų (pasisakymo, replikos, nuomonės, 
atsakymo, paklausimo) laikas iki 10 minučių. 
(BSK protokolas Nr.3) 
 
VII. Dėl pasirengimo Suvažiavimui atliktų procedūrų: 
 
Pirmininkaujantis informavo, jog išaiškėjo, kad 2015 gruodžio mėnesį, skelbiant privalomą pirmą 
pranešimą nariams apie suvažiavimą įvyko klaida, kai keičiantis darbuotojoms, einančioms 
administratorės-referentės pareigas, neįvyko sklandus darbų perdavimas ir gruodžio mėnesį nebuvo 
išsiųsti registruoti laiškai nariams su suvažiavimo darbotvarke ir taip buvo įvykdyta tik pusė 
reikalavimo apie narių tinkamą informavimą apie suvažiavimo laiką, vietą ir darbotvarkę, kurią 
paskelbėme lasf.lt svetainėje ir išsiuntėmė el.paštu visiems asmeniškai. Pirmininkaujantis atsiprašė už 
žmogišką klaidą ir paklausė ar yra iš narių Delegatų, kurie turi kokių pretenzijų ar pastabų dėl 
savalaikio informavimo apie suvažiavimą. 
Delegatas Andrėjus Savčenko replikavo, kad jei čia esantys delegatai pastabų neturi, gal jų turi 
neatvykę į Suvažiavimą? LASF Generalinė sekretorė Renata Burbulienė informavo Suvažiavimą, kad 
tokių negali būti, kadangi visi buvo informuoti asmeniškai papildomai telefonu, bei II-ame 
informavime apie Suvažiavimą etape visi tikrieji nariai buvo laiku informuoti nepažeidžiant 
procedūrų numatytų LASF įstatuose: Paskelbta dienraštyje „Lietuvos žinios“ bei asmeniškai išsiųsta 
Suvažiavimo medžiaga tikriesiems nariams registruotais laiškais.  
 
Pirmininkas pasiūlė patvirtinti, jog dėl  pasirengimo Suvažiavimui procedūrų jokių pastabų negauta, 
nariai buvo laiku ir tinkamai informuoti.  
Balsuota:  
Už- 27. 
Prieš- nėra. 
 
Nutarta: Patvirtinti, jog dėl  pasirengimo Suvažiavimui procedūrų jokių pastabų negauta-
nariai buvo laiku ir tinkamai informuoti. 
(BSK protokolas Nr.4) 
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VI. Suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas: 
 
Pirmininkaujantis paklausė ar delegatai turi kokių pasiūlymų ar pastabų dėl Suvažiavimo 
darbotvarkės klausimų. Pasiūlymų negauta. Todėl Pirmininkaujantis pasiūlė, patvirtinti vasario 22 
d. Tarybos protokolu Nr. 3. priimtą 2016-03-26 LASF eilinio tikrųjų narių Suvažiavimo darbotvarkę: 

1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2015 metus pristatymas.  

2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2015 metus pristatymas.  

3. LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2015 metus pristatymas.  

4. LASF 2015 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.  

5. LASF 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.  

6. 2017/2018 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai 

remti įnašų dydžių projekto tvirtinimas.  

7. LASF įstatų planuojamų pakeitimų nuo 2017 metų pristatymas ir LASF įstatų naujos 

redakcijos priėmimo klausimo įtraukimas į 2017 m. LASF suvažiavimo darbotvarkę 

tvirtinimas.  

8. Lietuvos automobilių sporto kodekso naujos redakcijos tvirtinimas, atsižvelgiant į FIA sporto 

kodekso pakeitimus.  

9. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas. 

10. LASF Viceprezidentų skaičiaus nustatymas.  

11. LASF Viceprezidento rinkimai.  

12. LASF Drag'o komiteto pirmininko rinkimai.  

13. LASF Drift'o komiteto pirmininko rinkimai.  

14. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai.  

15. LASF Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai.  

16. Kiti klausimai.  

Balsuota:  
Už - 27. 
Prieš- nėra. 
Nutarta: patvirtinti pasiūlytą suvažiavimo darbotvarkę. 
(BSK protokolas Nr.5) 
 
 
VII. Darbotvarkės klausimų svarstymas. 
 

1. 1 Klausimas: Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2015 metus pristatymas. 
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Ataskaitą pristatė Prezidentas Romas Austinskas apžvelgdamas Komitetų veiklą, problemas, LASF 
finansavimą ir kt. Pirmininkaujantis paklausė ar delegatai turi klausimų? Delegatas Algirdas 
Kazlauskas pastebėjo, kad LASF reikia užsiimti lobizmu, siekiant autosportui naudingų sprendimų 
tokių, kaip pvz. lengvatų dėl autosporto priemonių įsigijimo (PVM netaikymo ir pan.). 
 
Pirmininkaujantis priminė, kad  Pagal LASF įstatų 7.3.10. p. Suvažiavimas tik išklauso šias 
ataskaitas. Todėl šiuo klausimu nebalsuojama. Pereita prie kito darbotvarkės klausimo.  
 
2 Klausimas: LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2015 metus pristatymas. 
Pirmininkaujantis pakvietė LASF Apeliacinio teismo pirmininką Andrejų Savčenko, kuris 
informavo, kad 2015 m. LASF Apeliacinis teismas negavo jokių apeliacijų ir jų nenagrinėjo, tai 
ataskaita nebus skaitoma. Pirmininkaujantis paklausė ar turi suvažiavimas klausimų LASF 
Apeliacinio teismo pirmininkui Andrejui Savčenko? Klausimų nebuvo, pereita prie kito darbotvarkės 
klausimo.  
 
3 Klausimas: LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2015 metus 
pristatymas. 
Pirmininkaujantis pakvietė LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininką Leoną Vedeikį 
perskaityti ataskaitą. L.Videikis informavo suvažiavimą, kad LASF etikos ir drausmės komisiją reikia 
pertvarkyti, nes esami jos nariai, nagrinėdami bylas negali būti nešališki, nes vienaip ar kitaip būna 
susiję tai kaip teisėjai, varžybų organizatoriai ir pan. Pažymėjo, kad 2017 m. baigsis dabartinės 
komisijos kadencija ir siūlo į komisiją rinkti nepriklausomus asmenis. 
Pirmininkaujantis siūlo pereiti prie kito darbotvarkės klausimo. 
 
4 Klausimas: LASF 2015 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į 
audito ataskaitą. 
Pirmininkaujantis priminė, kad  su finansiniais LASF dokumentais, kiekvienas LASF narys galėjo 
susipažinti Suvažiavimo medžiagoje, taip pat LASF patalpose prieš 30 dienų iki Suvažiavimo bei su 
Suvažiavimo metu pakabintais stende. Ataskaitą pristatė LASF finansininkė Svetlana Kniurienė.  
 
Pirmininkaujantis pasiūlė patvirtinti pateiktą LASF 2015 metų metinę finansinę atskaitomybę 
atsižvelgiant į audito ataskaitą.   
Balsuota: 
Už- 27. 
Prieš- nėra. 
Nutarta: Patvirtinti LASF 2015 m. metinę finansinę atskaitomybę, atsižvelgiant į audito 
ataskaitą. 
(BSK protokolas Nr.6) 
 
5 Klausimas: 2016 m. LASF  pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 
Pirmininkaujantis informavo, kad LASF nariams buvo pateikti visi duomenys šiuo klausimu 
suvažiavimo medžiagoje, o taip pat paskelbti lasf.lt svetainėje. Kviečiu  LASF finansininkė Svetlana 
Kniurienė pristato 2016 m. LASF  pajamų ir išlaidų sąmatą. Pirmininkaujantis užklausė ar 
suvažiavimas turi klausimų. 
Jonas Balčiūnas paklausė, ar 2016 metais numatytos kompensacijos varžybų organizatoriams. 
S.Kniurienė informavo, kad šiems metams kompensacijos varžybų organizatoriams nenumatytos, nes 
ruošiamasi Europos kroso čempionatui Lietuvoje.  
 
Pirmininkaujantis pasiūlė patvirtinti 2016 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatą.   
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Balsuota: 
Už - 27. 
Prieš- nėra. 
Nutarta: Patvirtinti 2016 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatą. 
(BSK protokolas Nr.7) 
 
6 Klausimas: 2017-2018 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF 
veiklai remti dydžių, tvirtinimas. 
Pirmininkaujantis informavo, kad Tarybos sprendimu, atsižvelgiant į ekonominius valstybės 
rodiklius bei euro įvedimo įtaką kainoms visi mokesčiai pakelti 10 % apvalinant iki pirmo euro pagal 
apvalinimo taisyklę ( iki 49 cnt į mažesnę, virš 50 cnt. į didesnę pusę). Su mokesčių dydžiais visi 
nariai galėjo susipažinti lasf.lt svetainėje, bei gautoje Suvažiavimo medžiagoje. Pirmininkaujantis 
paklausė ar suvažiavimas turi klausimų? Algirdas Kazlauskas pastebėjo, kad per mažai didinami 
mokesčiai, kadangi toks simbolinis padidinimas įtakos LASF biudžetui, kuris yra mažas, nepadarys. 
 
Pirmininkaujantis pasiūlė patvirtinti 2017-2018 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei 
tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžius. 
 
Balsuota: 
Už- 21. 
Prieš- 4. 
Nutarta: patvirtinti 2017-2018 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei tikslinių įnašų 
LASF veiklai remti dydžius. 
(BSK protokolas Nr.8) 
 
7 Klausimas: LASF įstatų planuojamų pakeitimų nuo 2017 metų pristatymas ir LASF įstatų 
naujos redakcijos priėmimo klausimo įtraukimas į 2017 m. LASF suvažiavimo darbotvarkę 
tvirtinimas. 
 
Pirmininkaujantis informavo, kad  dabartiniai LASF įstatai nebeatitinka šių dienų realijų, todėl 
siūlomi pokyčius. Įstatai reikalauja nuodugnaus pakeitimo, manoma, kad jie atneš gerų pokyčių ir 
LASF organų darbas bus produktyvesnis. Įstatų planuojamus kelis pakeitimus pristato generalinė 
sekretorė Renata Burbulienė. 
 
R.Burbulienė pristatė, kad įstatuose numatoma, jog Komitetų pirmininkai neįeitų į LASF Tarybą, o 
Taryboje dirbtų kuo mažiau tiesiogiai susiję asmenys su autosportu. Komitetai turėtų administruoti 
komiteto veiklą- sporto šaką ir pan. Sporto šakų komitetai turėtų susidėti iš organizatorių, sportininkų, 
techninių reikalavimų atstovo, teisėjo, saugaus varžybų organizavimo atstovo ir pan. narių. 
 
Taip pat numatoma, kad visi nariai būtų lygiateisiai nariai ir nebebūtų skirstymo į tikruosius ir 
asocijuotus. Visi turėtų balso teisę ir dalyvautų pilnateisiai federacijos gyvenime. A.Savčenko uždavė 
klausimą, kokia numatoma narystės kaina? R. Burbulienė atsakė, jog tai dar tik svarstoma, bet 
planuojama jog tai bus dabartinio tikrojo nario pusė narystės sumos metams. 
 
R.Burbulienė informavo, kad tai tik pirminis projektas ir visas įstatų projektas bus paruoštas ir 
pristatytas nariams iki metų galo. 
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Pirmininkaujantis pasiūlė LASF įstatų naujos redakcijos priėmimo klausimą įtraukti į 2017 m. 
LASF suvažiavimo darbotvarkę. 
Balsuota: 
Už- 22. 
Prieš- 1. 
Nutarta: LASF įstatų naujos redakcijos priėmimo klausimą įtraukti į 2017 m. LASF 
suvažiavimo darbotvarkę. 
(BSK protokolas Nr.9) 
 
8 Klausimas: Lietuvos automobilių sporto kodekso naujos redakcijos tvirtinimas, atsižvelgiant į 
FIA sporto kodekso pakeitimus. 
 
Pirmininkaujantis informavo, kad vadovaujantis LASF suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo 
tvarkos 26.3. p. Suvažiavimo kvorumas pakartotinai yra tikrinamas priimant Lietuvos automobilių 
sporto kodeksą.  
Balsų skaičiavimo komisija patikrino kvorumą  ir paskelbė dalyvių skaičių. 
Suvažiavime 12.35  val. dalyvauja 27  delegatai. 
Kvorumas: yra. 
(BSK protokolas Nr.10) 
 
Pirmininkaujantis informavo, kad LASF Tarybos sprendimu LASK yra identiškai išverstas FIA 
kodeksui išlaikant tą pačią numeraciją ir turinį, tačiau su tam tikrais papildymais taikomais tik 
nacionalinėse varžybose. Pirmininkaujantis paklausė ar suvažiavimas turi klausimų? 
Maris Simson informavo suvažiavimą, kad pasiūlytame projekte trūksta sąvokos KITOS 
VARŽYBOS ir prašo įtraukti šią sąvoką, o vėliau detalizuoti ją LASVOVT. 
 
Pirmininkaujantis pasiūlė patvirtinti 2016 m. Lietuvos automobilių sporto kodekso naują redakciją 
su sąvokos KITOS VARŽYBOS papildymu, kuris įsigalioja nuo jo priėmimo dienos. 
 
Balsuota: 
Už - 26. 
Prieš- nėra. 
Nutarta: 2016 m. Lietuvos automobilių sporto kodekso naują redakciją su sąvokos KITOS 
VARŽYBOS papildymu, kuris įsigalioja nuo jo priėmimo dienos. 
(BSK protokolas Nr.11) 
 
 
Pirmininkaujantis paskelbė 30 min. ( 12.45-13.15 val.) pertrauką. 
 
Pirmininkaujantis informavo, kad vadovaujantis LASF suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo 
tvarkos 26.3. p. Suvažiavimo kvorumas pakartotinai yra tikrinamas po pertraukų ir prieš LASF 
Tarybos darbo nuostatų priėmimą.  
Balsų skaičiavimo komisija patikrino kvorumą  ir paskelbė dalyvių skaičių. 
 
Suvažiavime 13.15 val. dalyvauja 25 delegatai. 
Kvorumas: yra. 
(BSK protokolas Nr.12) 
 
9 Klausimas: LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas. 
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Pirmininkaujantis informavo, kad LASF Tarybos darbo nuostatų projektas susipažinimui buvo  
patalpintas lasf.lt bei išsiųstas tikriesiems nariams paštu suvažiavimo medžiagoje. Pirmininkaujantis 
pasiūlė patvirtinti LASF Tarybos darbo nuostatų naują redakciją, kuri įsigalioja nuo jų priėmimo 
dienos. 
Balsuota: 
Už- 26. 
Prieš- nėra. 
Nutarta: patvirtinti LASF Tarybos darbo nuostatų naują redakciją, kuri įsigalioja nuo jų 
priėmimo dienos.  
(BSK protokolas Nr.13) 
 

10 Klausimas: LASF Viceprezidentų skaičiaus nustatymas.  
 
Pirmininkaujantis pasiūlė patvirtinti, kad viceprezidentų skaičius yra 3 (trys) ir išrinkti 
šiandien trečią viceprezidentą. 

Balsuota: 
Už- 27. 
Prieš- nėra. 
 
Nutarta: patvirtinti, kad viceprezidentų skaičius yra 3 (trys) ir išrinkti šiandien trečią 
viceprezidentą. 
(BSK protokolas Nr.14) 
 
Pirmininkaujantis pasiūlė prieš svarstant rinkiminius darbotvarkės 11,12,13 klausimus, remiantis 
LASF įstatų 7.5.6 p. ir LASF suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 26.2 p. kurie numato, jog 
LASF Viceprezidentų bei Komitetų pirmininkų rinkimai yra slapti, jeigu Suvažiavimas nenumatė 
kitaip, rinkti atviru balsavimu, kadangi šių kandidatų yra tik po vieną. 
Balsuota: 
Už- 26. 
Prieš- nėra. 
Nutarta: LASF tarybos narių (LASF Viceprezidento bei Komitetų pirmininkų) rinkimus  
vykdyti atviru balsavimu. 
(BSK protokolas Nr.15) 
 
Pirmininkaujantis informavo, kad LASF gavo visų asmenų raštiškus sutikimus, kurie šiandien 
kandidatuoja į valdymo organus, apeliacinį teismą ar revizijos komisiją. 
 
11 klausimas: LASF Viceprezidento rinkimai. 
 
Pirmininkaujantis informavo, kad vadovaujantis LASF suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo 
tvarkos 26.3. p. Suvažiavimo kvorumas pakartotinai yra tikrinamas prieš Tarybos narių rinkimus. 
Balsų skaičiavimo komisija patikrino kvorumą ir paskelbė dalyvių skaičių. 
 
Suvažiavime 13.25 val. dalyvauja 27 delegatai. 
Kvorumas: yra. 
(BSK protokolas Nr.16) 
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Pirmininkaujantis pakvietė kandidatą į LASF viceprezidento pareigas Vladą Pleskovą. Kandidatas  
pristatė savo programą. Kandidatas paminėjo, kad yra trys pagrindiniai darbai, kuriuos reikia padaryti 
– padidinti kroso žinomumą ir patrauklumą tiek žiūrovams, tiek dalyviams, pritraukti daugiau 
sportininkų į varžybas ir didinti LASF vardo bei automobilių sporto žinomumą bendrąja prasme. Taip 
pat svarbu garsinti Lietuvos ir mūsų sportininkų vardą tarptautinėje erdvėje. LASF turi aktyviai dirbti 
mezgant ryšius su valstybinėmis institucijomis, taip padidinant dėmesį automobilių sportui, 
prisidedant prie įstatymų leidybos procesų, pritraukiant finansavimą. Kita prioritetinė sritis – jaunų 
sportininkų pritraukimas į kroso varžybas, taip ugdant naują lenktynininkų kartą.Turiu daug patirties 
automobilių sporte ir esu pasiruošęs dirbti ir kuruoti krosą ir ralį krosą. 
 
Pirmininkaujantis pasiūlė Suvažiavimui patvirtinti Vlado Pleskovo kandidatūrą į viceprezidentus, 
kuris bus atsakingas už autokroso ir rali kroso sporto šakos  kuravimą. 
 
Balsuota: 
Už - 24. 
Prieš- nėra. 
Nutarta: patvirtinti Vlado Pleskovo kandidatūrą į viceprezidentus, kuris bus atsakingas už 
autokroso ir rali kroso sporto šakos  kuravimą. 
(BSK protokolas Nr.17) 
 
 
12 klausimas: LASF Drag'o komiteto pirmininko rinkimai. 
 
Pirmininkaujantis informavo, kad vadovaujantis LASF suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo 
tvarkos 26.3. p. Suvažiavimo kvorumas pakartotinai yra tikrinamas prieš Tarybos narių rinkimus. 
Balsų skaičiavimo komisija patikrino kvorumą ir paskelbė dalyvių skaičių. 
Suvažiavime 13.53 val. dalyvauja 27 delegatai. 
Kvorumas: yra. 
(BSK protokolas Nr.18) 
 
Pirmininkaujantis pakvietė kandidatą į  LASF Drag'o komiteto pirmininko pareigas Arūną Gudonį 
pristatyt savo programą. Kandidatas papasakojo, jog su dragu ir automobiliais sieja visą savo 
gyvenimą, o domėtis šiuo sportu pradėjo ankstyvoje jaunystėje, šiuo metu konstruoja automobilius. 
Nori, kad drago komitete visi nariai klausimus spręstų kartu, sieks, jog visi būtų išklausyti. Šiuo metu 
didžiausia drago problema yra ta, kad esami saugumo reikalavimai yra tinkami ne visiems 
automobiliams. Šiandien turime automobilių, kurie 300 km/h greitį pasiekia per 7 sekundes, dėl to 
labai daug dėmesio reiks skirti saugumo tobulinimui. Žinių semsis iš JAV, iš kur į Europą ir atėjo 
dragas. 
 
Pirmininkaujantis pasiūlė Suvažiavimui patvirtinti Arūną Gudonį LASF Drag'o komiteto 
pirmininku. 
 
Balsuota: 
Už- 23. 
Prieš- 3. 
Nutarta: Patvirtinti Arūną Gudonį LASF Drag'o komiteto pirmininku. 
(BSK protokolas Nr.19) 
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13 klausimas: LASF Drift'o komiteto pirmininko rinkimai. 
 
Pirmininkaujantis informavo, kad vadovaujantis LASF suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo 
tvarkos 26.3. p. Suvažiavimo kvorumas pakartotinai yra tikrinamas prieš Tarybos narių rinkimus.  
Balsų skaičiavimo komisija patikrino kvorumą ir paskelbė dalyvių skaičių. 
Suvažiavime 13.59 val. dalyvauja 27 delegatai. 
Kvorumas: yra. 
(BSK protokolas Nr.20) 
 
Pirmininkaujantis pakvietė naują kandidatą į  LASF Drift'o komiteto pirmininko pareigas Liną 
Ramošką pristatyt savo programą. Kandidatas papasakojo, kad su driftu susijęs jau septynerius metus 
– yra sportininkas, organizatorius, gerbėjas, komandos vadovas, trasos teisėjas, todėl driftą pažįsta 
visapusiškai, taip pat aktyviai domisi užsienio naujienomis. Nori visuomenei driftą padaryti aiškesnį, 
lengviau prieinamą bei padidinti šio sporto šakos masiškumą. 
 
Pirmininkaujantis pasiūlė Suvažiavimui patvirtinti Liną Ramošką LASF Drift'o komiteto 
pirmininku. 
 
Balsuota: 
Už- 26. 
Prieš- nėra. 
Nutarta: Patvirtinti Liną Ramošką LASF Drift'o komiteto pirmininku. 
(BSK protokolas Nr.21) 
 
 
14 klausimas: LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai. 
 
Pirmininkaujantis priminė, kad kandidatai į Apeliacinį teismą buvo pateikti Suvažiavimo 
medžiagoje ir svetainėje lasf.lt, visi turėjo laiko su jais susipažinti. Tadėl siūlo balsuoti už kandidatus. 
 
14.1. LASF Apeliacinio teismo pirmininko rinkimai. 
Pirmininkaujantis pasiūlė patvirtinti 4 metų kadencijai LASF Apeliacinio teismo pirmininku 
Andrejų Savčenko. 
 
Balsuota: 
Už- 24. 
Prieš-1. 
Nutarta: Patvirtinti 4 metų kadencijai LASF Apeliacinio teismo pirmininku Andrejų Savčenko. 
(BSK protokolas Nr.22) 
 
14.2. LASF Apeliacinio teismo arbitrų rinkimai. 
Pirmininkaujantis informavo, kad remiantis LASF įstatų 16.4 p. nuolatos turi būti ne mažiau 9 
apeliacinio teismo arbitrų, todėl pasiūlė: patvirtinti visą pasiūlytą LASF Apeliacinio teismo arbitrų 
sąrašą (13 arbitrų: Aleksandras Remiševskis, Darius Matulis, Giedrius Čenkus, Andrius Tiknius, 
Rokas Lipeikis, Saulius Jodeika, Evaldas Čirba, Gediminas Maškauskas, Ramūnas  Vaitkūnas, 
Eidmantas Nekrošius, Rimantas Volungevičius, Saulius Jurgelėnas, Miglė Žalnierukynienė) 4 metų 
kadencijai.  
Balsuota: 
Už- 21. 
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Prieš-2. 
Nutarta: Patvirtinti 4 metų kadencijai LASF Apeliacinio teismo arbitrų sąrašą: Aleksandras 
Remiševskis, Darius Matulis, Giedrius Čenkus, Andrius Tiknius, Rokas Lipeikis, Saulius 
Jodeika, Evaldas Čirba, Gediminas Maškauskas, Ramūnas  Vaitkūnas, Eidmantas Nekrošius, 
Rimantas Volungevičius, Saulius Jurgelėnas, Miglė Žalnierukynienė. 
(BSK protokolas Nr.23) 
 
15 klausimas: LASF Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai. 
 
Pirmininkaujantis priminė, kad 2015 metų suvažiavime buvo nuspręstą Revizijos komisiją rinkti 
2016 m. suvažiavime. Todėl kandidatai į Revizijos komisijos pirmininko ir narius yra pateikti 
Suvažiavimo medžiagoje ir svetainėje lasf.lt, visi turėjo laiko su jais susipažinti. Tad siūlė balsuoti už 
kandidatus. 
 
15.1. LASF Revizijos pirmininko rinkimai. 
Pirmininkaujantis pasiūlė patvirtinti 4 metų kadencijai LASF Revizijos komisijos pirmininke  
Neringą Simson. 
 
Balsuota: 
Už -23. 
Prieš- nėra. 
Nutarta: Patvirtinti 4 metų kadencijai LASF Revizijos komisijos pirmininke  Neringą Simson. 
(BSK protokolas Nr.24) 
 
15.2. LASF Revizijos komisijos narių rinkimai. 
Pirmininkaujantis informavo, kad remiantis LASF įstatų 17.4 p. revizijos komisiją sudaro 3 nariai 
(įskaitant Pirmininką) , todėl reikia išrinkti 2 Revizijos komisijos narius. Pasiūlė patvirtinti 4 metų 
kadencijai LASF Revizijos komisijos nariais: Agnę Vičkačkaitę-Lauciuvienę ir Mantą Babenską.  
Balsuota: 
Už -20. 
Prieš-nėra. 
Nutarta: Patvirtinti 4 metų kadencijai LASF Revizijos komisijos nariais: Agnę Vičkačkaitę-
Lauciuvienę ir Mantą Babenską. 
(BSK protokolas Nr.25) 

16 klausimas: Kiti klausimai. 

Pirmininkaujantis pakvietė UAB „Visetas“ atstovę Ivetą Galdauskaitę pristatyti LASF 
komunikacijos ataskaitos, kuri buvo informacinio pobūdžio. Vyko klausimų-atsakymų sesija. 

Pirmininkaujantis pakvietė LASF Projektų vadovą Tadą Vasiliauską pristatyti trumpai LASF 
Forumą ir E-LASF sistemą. Vyko klausimų-atsakymų sesija.  

 
VIII. Dėl Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų: 
 
Pirmininkaujantis paklausė Delegatų, ar yra kokių pastabų dėl Suvažiavimo eigoje  atliktų 
procedūrų (Suvažiavimo pravedimo, klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir kita). Delegatai šiuo 
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klausimu turi teisę išsakyti pastabas dėl Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų ir siūlyti šias 
procedūras ištaisyti šio Suvažiavimo metu priimant atitinkamus sprendimus.  
 
Suvažiavimo sekretoriato pirmininkė pažymėjo, kad iki pertraukos paskelbimo buvo išduotas vienas 
balsavimo biuletenis per klaidą neturiančiam teisės balsuoti nariui, todėl klaida surasta ir visi balsai 
atstatyti į pirminį kvorumą, esant 27 delegatams. 
 
Kadangi daugiau pastabų negauta pirmininkas pasiūlė patvirtinti, jog dėl  Suvažiavimo eigoje 
atliktų procedūrų jokių pastabų negauta.  
Balsuota:  
Už- 26.  
Prieš- nėra. 
Nutarta: Patvirtinti, jog dėl  Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų jokių pastabų negauta. 
(BSK protokolas Nr.26) 
 

Pirmininkaujantis padėkojo visiems dalyvavusiems už kantrybę bei puikiai atliktą komandinį darbą ir 
skelbė Suvažiavimą baigtu.  

PRIEDAI:  

1. Mandatinės komisijos aktai ir jų priedai (delegatų registracijos žiniaraštis, Svečių sąrašas, 
Įgaliojimai)  

2. Finansinė atskaitomybė už 2015 m. bei auditoriaus išvada ir ataskaita.  
3. LASF 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos.  
4. 2016/2017 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai 

remti įnašų dydžiai.  
5. LASF Tarybos darbo nuostatai. 
6. Lietuvos automobilių sporto kodeksas. 
7. Balsų skaičiavimo komisijos protokolai Nr. 1-26.  
8. LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminio) suvažiavimo medžiaga. 
9. Skelbimas dienraštyje „Lietuvos žinios“. 

Viso protokole 13 lapų. 

Suvažiavimo pirmininkas                                                                    Romas Austinskas 

 

Suvažiavimo sekretoriato pirmininkė                                                 Renata Burbulienė 

 

Suvažiavimo sekretoriato narė                                                           Kristina Kleinauskė 

 

Suvažiavimo sekretoriato narys                                                         Tadas Vasiliauskas 


