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LASF TIKRŲJŲ NARIŲ (LASF VALDYMO ORGANŲ RINKIMINIO) SUVAŽIAVIMO 
PROTOKOLAS 

2015-03-28 
Kaunas 

 
Lietuvos automobilių sporto federacijos tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminis) 
suvažiavimas vyko  2015 m. kovo 28 dieną, viešbučio „Kaunas“ konferencijų salėje, adresu Laisvės 
alėja 79, Kaunas. 
Dalyvių registracija vyko nuo 9.30 val. iki 10.45 val. 
Suvažiavimo pradžia: 11 val. 
Suvažiavimo pabaiga: 16 val. 
Suvažiavimui pirmininkavo - Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) prezidentas 
Gintaras Jonas Furmanavičius, po LASF prezidento rinkimų - naujai išrinktas LASF prezidentas 
Romas Austinskas.  
 
I. Pirmininkaujančio sveikinimas:  
 
Pirmininkaujantis:  
Prieš pradedant suvažiavimo procedūras pirmininkaujantis pasiūlė pagerbti automobilių sporto 
veterano, dukart LASF prezidento, LASF garbės prezidento Sigito Alesiaus atminimą. Buvo įteikti 
„LASF garbės vardo“ ženklo apdovanojimai  nusipelniusiems automobilių sportui asmenims 
Gediminui Maškauskui ir Juozui Šermukšniui. 
Pirmininkaujantis informavo Suvažiavimo dalyvius jog, tam, kad būtų užtikrintos visų Federacijos 
narių teisės ir įgyvendinti jų teisėti lūkesčiai, užtikrinant Suvažiavimo pravedimo viešumą bei 
skaidrumą, atsižvelgiant į LASF narių siūlymus, LASF tarybos 2015-03-18 nutarimu, visa 
Suvažiavimo eiga bus transliuojama tiesioginiame eteryje ir galima bus stebėti apsilankius LASF 
tinklalapyje www.lasf.lt.   
 
II. Kvorumas.  
 
Pirmininkaujantis: informavo, jog 2015-02-17 Tarybos nutarimu yra sudaryta šio Suvažiavimo 
mandatinė komisija kurią sudaro: 
Nariai – Aldona Mažeikienė ir Edita Kairiūkštė; 
Mandatinės komisijos pirmininkė – Rasa Jakienė.  
Pakvietė mandatinės komisijos pirmininkę Rasa Jakienę informuoti Suvažiavimą kiek narių dalyvauja 
ir ar yra suvažiavimo kvorumas. 
Mandatinės komisijos pirmininkė informavo Suvažiavimo delegatus, jog:  
Viso balsą turinčių delegatų skaičius – 52 (penkiasdešimt du),    
Dalyvauja delegatų su balsavimo teise – 50 (penkiasdešimt), 
Svečiai kandidatai į LASF tarybos narius – 21 (dvidešimt vienas), 
Kvorumas :   96 % (devyniasdešimt šeši procentai). 
(Mandatinės komisijos protokolas Nr.1, priedas Nr. 1). 

 
Pirmininkaujantis: 
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.  
 
Pirmininkaujantis : 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 
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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 Suvažiavimo dalyvius, 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 pasiklausė: Ar yra kitokių pasiūlymų?   
Suvažiavimo delegatai pasiūlė, sekretoriatą sudaryti iš Suvažiavimo dalyvių ( delegatų, svečių, 
administracijos darbuotojų ).  
 

Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti:  
Kas už tai, Suvažiavimo kad sekretoriatas būtų renkamas iš Suvažiavimo dalyvių ( delegatų, 
svečių, administracijos darbuotojų )? 
 
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Suvažiavimo sekretoriatą rinkti iš Suvažiavimo dalyvių. 
(Mandatinės komisijos protokolas Nr.2, priedas Nr. 2). 

 
Pirmininkaujantis pasiūlė Suvažiavimo delegatams teikti siūlymus: 
Suvažiavimo delegatai teikė siūlymus į Suvažiavimo sekretoriatą įtraukti: Rasą Jakienę, Editą 
Kairiūkštę ir Miglę Juškaitę Žalnierukynienę.  
 
Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti:  
Kas už tai, kad Suvažiavimo sekretoriatas būtų sudarytas iš pateiktų kandidatų:  

1.Rasa Jakienė 
2.Edita Kairiūkštė 
3.Miglė Juškaitė Žalnierukynienė 
ir  Suvažiavimo sekretoriato pirmininke paskirti Rasą Jakienę.  
 

Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti šios sudėties Suvažiavimo sekretoriatą: 

1.Rasa Jakienė – Suvažiavimo sekretoriato pirmininkė 
2.Edita Kairiūkštė – Suvažiavimo sekretoriato narė 
3.Miglė Juškaitė Žalnierukynienė - Suvažiavimo sekretoriato narė.  

(Mandatinės komisijos protokolas Nr.3, priedas Nr. 3). 

Pirmininkaujantis: Suvažiavimo sekretoriato sekretorius kviečiu užimti darbo vietą. 
 
IV. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai: 
Pirmininkaujantis informavo, jog vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo 
tvarkos 35.1. p. ,  Balsų skaičiavimo komisija yra renkama iš 5 narių.  
Pirmininkaujantis pasiūlė teikti kandidatus į Balsų skaičiavimo komisijos narius.  
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Siūlymus teikė LASF narių delegatai iš salės.  Kadangi pasiūlyta daugiau nei penki  kandidatai į  
Balsų skaičiavimo komisiją, pasiūlyta balsuoti už kiekvieną kandidatą atskirai.  
Suvažiavimo delegatai pateikė šiuos kandidatus į Balsų skaičiavimo komisijos narius: 
Šešis kandidatus į balsų skaičiavimo komisiją pateikė VšĮ „Greičio manija“ įgaliotas delegatas 
Mantas Babenskas, tai :  Andrėjų Savčenko, Ramūną Kliaudaitį, Tomą Žemaitį, Mantą Babenską, 
Ričardą Grišką. 
Kitus kandidatus į Balsų skaičiavimo komisijos narius teikė Suvažiavimo delegatai, tai: Joną 
Balčiūną, Romą Mažuolį, Ramūną Čapkauską. 
Teikiant kandidato į Balsų skaičiavimo komisijos narius Andrėjaus Savčenko kandidatūrą 
Pirmininkaujantis  įspėjo Suvažiavimo delegatus, jog jo nuomone, Andrėjus Savčenko negali 
kandidatuoti į Balsų skaičiavimo komisijos narius, nes jis yra LASF Apeliacinio teismo pirmininkas. 
Atsižvelgiant į tai, jog Suvažiavimo sprendimai gali būti skundžiami LASF Apeliaciniam teismui, 
gali įvykti teisinis kazusas. Andrejus Savčenko pakomentavo,  kad jo pareigybės nesikerta su 
siūlomom Suvažiavime ir jis nemato dėl to problemų. Suvažiavimo delegatai neatsižvelgė į 
pirmininkaujančio nuomonę ir siūlė balsuoti už teikiamas kandidatūras. 
Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti už kandidatus į Balsų skaičiavimo komisijos sudėtį. 
Balsuota: 
Už Ramūną Kliaudaitį – 33 balsai, 
Už Tomą Žemaitį – 32 balsai, 
Už Ramūną Čapkauską – 31 balsas, 
Už Mantą Babenską – 30 balsų, 
Už Ričardą Grišką – 29 balsai, 
Už Andrėjų Savčenko – 28 balsai, 
Už Romą Mažuolį – 21 balsas, 
Už Joną Balčiūną – 20 balsų.  
Paskelbus rezultatus, Ramūnas Čapkauskas atsisakė būti Balsų skaičiavimo komisijos nariu. 
Atsižvelgiant į gautus rezultatus ir į tai jog savo kandidatūrą atsiėmė Ramūnas Čapkauskas  
Nutarta: Patvirtinti šios sudėties Balsų skaičiavimo komisiją: 

1. Ramūnas Kliaudaitis 
2. Tomas Žemaitis 
3. Mantas Babenskas 
4. Ričardas Griška 
5. Andrejus Savčenko 

 (Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr. 1, priedas Nr. 4 ). 
 
Pirmininkaujantis pasiūlė komisijai eiti pasitarti ir išsirinkti Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką 
bei sekretorių. 
Balsų skaičiavimo komisijos narys Andrejus Savčenko paskelbė Balsų skaičiavimo komisijos 
protokolą dėl „Balsų skaičiavimo komisijos pirmininko ir sekretoriaus rinkimų:“.  

Balsų skaičiavimo komisijos nariai vienbalsiai Balsų skaičiavimo komisijos pirmininku išrinko 
Andrėjų Savčenko, sekretoriumi – Tomą Žemaitį. 
 (BSK protokolas Nr.1, priedas Nr. 5). 
  
 
V.  Suvažiavimo pirmininko rinkimai: 
Pirmininkaujantis informavo Suvažiavimo delegatus, jog vadovaujantis LASF Suvažiavimo 
sušaukimo ir pravedimo tvarkos 16 str. Suvažiavimui pirmininkauja LASF prezidentas, todėl 
Pirmininkaujantis atskirai Suvažiavime nerenkamas. 

 
VI. Dėl suvažiavimo vedimo tvarkos. 
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1.Dėl suvažiavimo trukmės:  
Pirmininkaujantis pasiūlė:  Suvažiavimo pietų pertrauką daryti po 8 darbotvarkės klausimo LASF 
prezidento rinkimų išnagrinėjimo ir rezultatų paskelbimo, preliminariai nuo 13.30 iki 14.15 val.. 
Kitas pertraukas daryti Suvažiavimo eigoje, pagal Suvažiavimo delegatų pateiktus pasiūlymus. 
Suvažiavimo pabaigos klausimą spręsti Suvažiavimo eigoje. Pietų pertraukos metu pravesti spaudos 
konferenciją „LASF valdymo organų rinkimai“ kurioje dalyvautų naujai išrinktas LASF prezidentas 
ir buvęs kandidatas į LASF prezidentus. 
  
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Suvažiavimo pietų pertrauką daryti po 8 darbotvarkės klausimo LASF prezidento 
rinkimų išnagrinėjimo ir rezultatų paskelbimo, preliminariai nuo 13.30 iki 14.15 val.. Kitas 
pertraukas daryti Suvažiavimo eigoje, pagal Suvažiavimo delegatų pateiktus pasiūlymus. 
Suvažiavimo pabaigos klausimą spręsti Suvažiavimo eigoje. Pietų pertraukos metu pravesti 
spaudos konferenciją „LASF valdymo organų rinkimai“ kurioje dalyvautų naujai išrinktas 
LASF prezidentas ir buvęs kandidatas į LASF prezidentus. 
(BSK protokolas Nr.2, priedas Nr. 6). 

 
2. Dėl Tarybos-Prezidento ataskaitos, narių pasisakymų ir bendro vieno klausimo trukmės 
laiko: 
 
Pirmininkaujantis remdamasis 2015-03-18 LASF tarybos priimtu nutarimu pasiūlė: 

Prezidento -Tarybos ataskaitai skirti iki 10 min. 
Suvažiavimo darbotvarkės klausimo pristatymas iki 5 min. 
Suvažiavimo dalyvio pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo,) 
laikas ne ilgiau kaip 3 minutės. 
Kandidato į LASF prezidentus pasisakymas iki 10 min. 
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 20 minučių. 

 
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  
Prezidento -Tarybos ataskaitai skirti iki 10 min. 
Suvažiavimo darbotvarkės klausimo pristatymas iki 5 min. 
Suvažiavimo dalyvio pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo,) 
laikas ne ilgiau kaip 3 minutės. 
Kandidato į LASF prezidentus pasisakymas iki 10 min. 
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 20 minučių. 
(BSK protokolas Nr.3, priedas Nr.7). 
 
VII. Dėl pasirengimo Suvažiavimui atliktų procedūrų: 
 
Pirmininkaujantis paklausė Delegatų, ar yra kokių pastabų dėl pasirengimo Suvažiavimui  atliktų 
procedūrų (savalaikio Tikrųjų narių informavimo apie Suvažiavimo datą ir vietą, dėl Suvažiavimo 
darbotvarkės ir medžiagos, dėl teiktų Tikrųjų narių pasiūlymų įtraukimo į Suvažiavimo darbotvarkę 
ir/ar Suvažiavimo medžiagą). Delegatai šiuo klausimu turi teisę išsakyti pastabas dėl Suvažiavimo 
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pasirengimo procedūrų ir siūlyti šias procedūras ištaisyti šio Suvažiavimo metu priimant atitinkamus 
sprendimus. Pastabų negauta. 
 
Pirmininkaujantis pasiūlė: 
Patvirtinti, jog dėl  pasirengimo Suvažiavimui procedūrų jokių pastabų nebuvo gauta.  
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti, jog dėl  pasirengimo Suvažiavimui procedūrų jokių pastabų nebuvo gauta. 
(BSK protokolas Nr.4, priedas Nr. 8). 
 
VIII. Suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas: 
 
Pirmininkaujantis informavo Suvažiavimo delegatus, jog 2015-02-10 ir 2015-02-24 d. LASF 
tikrasis narys Všį „Greičio manija“, pateikė siūlymą į Suvažiavimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl 
leidimo žiniasklaidos atstovams dalyvauti 2015 metų LASF tikrųjų narių suvažiavime. LASF įstatų 
7.9 p. nustato, jog svečių klausimas yra išskirtinai tik LASF tarybos kompetencijoje, todėl LASF 
taryba neįtraukė šio klausimo į Suvažiavimo darbotvarkę.  
Pasiūlė šiuo klausimu pasisakyti LASF tikrojo nario Všį „Greičio manija“ atstovą.  
Všį „Greičio manija“ vadovas, padėkojo už priimtą sprendimą Suvažiavimą transliuoti tiesiogiai  ir 
informavo, kad papildomų pastabų neturi. 
 
Pirmininkaujantis pasiūlė: 
Kas už tai, kad LASF tikrojo nario Všį „Greičio manija“  pateiktas klausimas dėl leidimo 
žiniasklaidos atstovams dalyvauti 2015 metų LASF tikrųjų narių suvažiavime, nebūtų įtrauktas 
į šio Suvažiavimo darbotvarkę, kaip nepriskiriamas Suvažiavimo kompetencijai. 
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: LASF tikrojo nario Všį „Greičio manija“  pateiktą klausimą dėl leidimo žiniasklaidos 
atstovams dalyvauti 2015 metų LASF tikrųjų narių suvažiavime, neįtraukti į šio Suvažiavimo 
darbotvarkę, kaip nepriskiriamą Suvažiavimo kompetencijai. 
(BSK protokolas Nr.5, priedas Nr. 9). 

 

Pirmininkaujantis informavo Suvažiavimo delegatus, jog pagal numatytą ir 2014-09-16 d. viešai 
paskelbtą preliminarų Suvažiavimo darbotvarkės 11 klausimą „LASF Revizijos komisijos pirmininko 
ir narių rinkimai“ yra gautas tik vienas teikimas į LASF Revizijos komisijos pirmininko pareigas, tai 
Mantas Babenskas (kandidato teikėjas VšĮ „Greičio manija“). Dėl kandidatų į LASF Revizijos 
komisijos narius siūlymų negauta. Vadovaujantis LASF įstatų 17.4.p. bei LASF Revizijos komisijos 
darbo nuostatų 1.8. p. bei 2.1 p. LASF Revizijos komisija gali veikti, kai yra trys Komisijos nariai. 
LASF įstatų nustatytais terminais kandidatų į LASF Revizijos komisijos narius negauta, todėl 
negalima šio klausimo svarstyti Suvažiavime. Atsižvelgiant į tai pirmininkaujantis siūlė balsuoti:  
Kas už tai, kad nesvarstyti šio klausimo Suvažiavime. Šį klausimą perkelti į kitą LASF tikrųjų 
narių suvažiavimą, o esančiai Revizijos komisijos sudėčiai, vadovaujantis LASF Revizijos darbo 
nuostatų 1.7 p., pavesti laikinai eiti šias pareigas iki bus išrinkta nauja Revizijos komisija.  
 
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: šiame  Suvažiavime nesvarstyti Suvažiavimo darbotvarkės 11 klausimo „LASF 
Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai“. Šį klausimą perkelti į kitą LASF tikrųjų 
narių suvažiavimą,  o esančiai Revizijos komisijos sudėčiai, vadovaujantis LASF Revizijos 
darbo nuostatų 1.7 p., pavesti laikinai eiti šias pareigas iki bus išrinkta nauja Revizijos 
komisija. 
(BSK protokolas Nr.6, priedas Nr. 10). 
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Pirmininkaujantis atsižvelgdamas į tai, jog daugiau pasiūlymų dėl Suvažiavimo darbotvarkės per 
LASF Įstatuose nustatytą laikotarpį negauta, siūlė balsuoti:  
Kas už tai, kad būtų patvirtinta pakoreguota Suvažiavimo darbotvarkė atsižvelgiant į anksčiau, 
šiame Suvažiavime priimtus nutarimus:    

1.   Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2014 metus pristatymas. 
2.    LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas. 
3.    LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas. 
4.   LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas. 
5.    LASF 2014 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas, atsižvelgiant į audito 

ataskaitą. 
6.    LASF 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 
7.    2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai 

remti įnašų dydžių, patvirtintų 2014-03-29 d. LASF tikrųjų narių suvažiavime, tikslinimas bei 2016 
metų LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių 
tvirtinimas. 

8.    LASF prezidento rinkimai. 
9.    LASF Viceprezidentų skaičiaus nustatymas. 
10.  LASF tarybos narių (Viceprezidentų, Komitetų pirmininkų) rinkimai. 
11. Dėl „LASF garbės ženklo“ apdovanojimų suteikimo E. Martinėnui ir A. Rymoniui. 

 
Balsuota: Bendru sutarimu pritarta darbotvarkei. 
Nutarta: patvirtinti pakoreguotą Suvažiavimo darbotvarkę, atsižvelgiant į anksčiau šiame 
Suvažiavime priimtus nutarimus. 
(BSK protokolas Nr.7, priedas Nr. 11). 
 
IX. Darbas pagal darbotvarkę. 
 
1 Klausimas: Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2014 metus pristatymas; 
Ataskaitą pristatė LASF prezidentas Gintaras Furmanavičius. 
Pirmininkaujantis informavo, jog pagal LASF įstatų 7.3.10. p. Suvažiavimas tik išklauso šias 
ataskaitas. Todėl šiuo klausimu nebalsuojama.  
 
2 Klausimas: LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas; 
Pirmininkaujantis: Ataskaitą pristatė LASF Apeliacinio teismo pirmininkas Andrejus Savčenko. 
 
3 Klausimas: LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas. 
Pirmininkaujantis: Ataskaita pristatė LASF Revizijos komisijos pirmininkas Arnas Paliukėnas.  
 
4 Klausimas: LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus 
pristatymas. 
Pirmininkaujantis: Ataskaita pristatė LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininkas Leonas 
Vedeikis. 
 
5 Klausimas: LASF 2014 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į 
audito ataskaitą; 
Klausimą pristatė LASF finansininkė Svetlana Kniurienė. 
Pirmininkaujantis  pasiūlė balsuoti: 
Kas už tai, kad patvirtinti pateiktą LASF 2014 metų metinę finansine atskaitomybę 
atsižvelgiant į audito ataskaitą.   
Balsuota: 
Už  – 39  
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Prieš  – nėra. 
Nutarta: Patvirtinti LASF 2014 m. metinę finansine atskaitomybę. 
(BSK protokolas Nr.8, priedas Nr.12). 
 
 
6 Klausimas: LASF 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 
Klausimą pristatė LASF finansininkė Svetlana Kniurienė. 
Pirmininkaujantis  pasiūlė balsuoti: 
Kas už tai, kad patvirtinti pateiktą LASF 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatą.   
Balsuota: 
Už  – 36  
Prieš  – nėra 
Nutarta: Patvirtinti LASF 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatą. 
(BSK protokolas Nr.9, priedas Nr. 13). 
 
7 Klausimas: 2015 metų LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF 
veiklai remti dydžių patvirtintų 2014-03-29 d. LASF tikrųjų narių suvažiavime tikslinimas bei 
2016 metų LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti 
įnašų dydžių tvirtinimas. 
Klausimą pristatė LASF finansininkė Svetlana Kniurienė 
Pirmininkaujantis  pasiūlė balsuoti: 
 Kas už tai, kad patvirtinti 2015 metų LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių 
įnašų LASF veiklai remti dydžių patvirtintų 2014-03-29 d. LASF tikrųjų narių suvažiavime 
tikslinimą bei 2016 metų LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF 
veiklai remti įnašų dydžius ?   
Balsuota: 
Už  – 38  
Prieš  – nėra 
Nutarta: Patvirtinti 2015 metų LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų 
LASF veiklai remti dydžių patvirtintų 2014-03-29 d. LASF tikrųjų narių suvažiavime 
tikslinimą bei 2016 metų LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF 
veiklai remti įnašų dydžius. 
(BSK protokolas Nr.10, priedas Nr. 14). 
 
8 Klausimas: LASF Prezidento rinkimai. 
 
8.1. Dėl kvorumo patikrinimo: 
Pirmininkaujantis informavo, jog vadovaujantis LASF suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo 
tvarkos 26.3. p. Suvažiavimo kvorumas pakartotinai yra tikrinamas, po pertraukų,  prieš kiekvieną 
klausimą kuriuo yra renkami LASF valdymo organai ir pasiūlė Balsų skaičiavimo komisijai patikrinti 
kvorumą. 
Balsų skaičiavimo komisija patikrinusi kvorumą  ir paskelbė:  
12:10 val. Suvažiavime dalyvauja penkiasdešimt LASF tikrųjų narių delegatai. Kvorumas yra.  
(BSK protokolas Nr.11, priedas Nr. 15). 

 
8.2. Dėl slapto ar atviro balsavimo būdo pasirinkimo renkant LASF Prezidentą: 
Pirmininkaujantis informavo Suvažiavimo delegatus, jog LASF įstatų 7.5.6 p. ir LASF suvažiavimo 
sušaukimo ir pravedimo tvarkos 26.2 p. numato, jog LASF prezidento  yra slapti, jeigu Suvažiavimas 
nenumatė kitaip.  
Pirmininkaujantis  pasiūlė balsuoti: 
Kas už tai, kad  LASF tarybos nario - Prezidento rinkimai vyktų slaptu balsavimu? 
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Balsuota: 
Už  – 45  
Prieš -  4 
Nutarta: LASF tarybos nario – Prezidento rinkimus vykdyti slaptu balsavimu. 
(BSK protokolas Nr.12, priedas Nr. 16). 
 
8.3. Kandidatų į LASF prezidentus prisistatymas: 
Pirmininkaujantis informavo Suvažiavimo delegatus, jog vadovaujantis LASF įstatais bei LASF 
tarybos nustatytais terminais, buvo gauti LASF tikrųjų narių teikimai su dviem kandidatais į LASF 
Prezidento pareigas, tai Romas Austinskas ir Gintaras Jonas Furmanavičius.  Kitokių pasiūlymų 
LASF įstatų  nustatytais terminais ir tvarka nebuvo gauta.  
Pakvietė kandidatus į LASF prezidentus pasisakyti.  
Pasisakė kandidatai į LASF prezidentus Romas Austinskas ir Gintaras Furmanavičius 
 
Pirmininkaujantis atsižvelgiant į tai, jog Suvažiavimas nutarė, kad LASF prezidento rinkimai yra 
slapti, pakvietė Balsavimo komisiją pradėti slapto balsavimo procedūras.  Balsų skaičiavimo 
komisijos pirmininkas pristatė rinkimų biuletenius jų pildymo ir balsavimo tvarką:“ Rinkimų 
biuletenyje Suvažiavimo delegatas pažymi  už kurį kandidatą balsuoja, specialioje skiltyje esančiame 
skrituliuke, toje pačioje eilutėje, kaip ir kandidato pavardė, „X“. Netinkamai pažymėti Rinkimų 
biuleteniai laikomi negaliojančiais“.  
Vyko slapto balsavimo procedūros. Pasibaigus slapto balsavimo procedūroms Balsų skaičiavimo 
komisijos pirmininkas pristatė Balsų skaičiavimo komisijos sprendimą dėl slapto balsavimo LASF 
prezidento rinkimų rezultatų:  
Išduotų Biuletenių skaičius - 50,  
Balsadėžėje rastų negaliojančių Biuletenių  skaičius – 0, 
Balsadėžėje rastų galiojančių biuletenių  skaičius – 50, 
Už kandidatą Romą Austinską rastų galiojančių Biuletenių skaičius – 32, 
Už kandidatą Gintarą Joną Furmanavičių rastų galiojančių Biuletenių skaičius - 18, 
Balsų skaičiavimo komisijos sprendimas:  slapto balsavimo LASF prezidento rinkimuose 
daugiausiai balsų surinko kandidatas Romas Austinskas. 
(LASF tarybos nario prezidento rinkimų, rinkimų biuletenių išdavimo žiniaraštis, priedas Nr. 17). 
(BSK protokolas Nr.13, priedas Nr. 18). 
 
8.5. Balsų skaičiavimo komisijos sprendimo bei slapto balsavimo rezultatų dėl LASF prezidento 
rinkimų tvirtinimas. 
Pirmininkaujantis paklausė Suvažiavimo delegatų ar yra kokių tai klausimų ar pastabų dėl vykdytų 
LASF prezidento slapto balsavimo procedūrų, slapto balsavimo biuletenių, Balsų skaičiavimo 
komisijos darbo?  
Pastabų iš Suvažiavimo delegatų negauta. 
Pirmininkaujantis pasiūlė Suvažiavimo delegatams: 
Patvirtinti slapto balsavimo rezultatus dėl Romo Austinsko išrinkimo LASF prezidentu.  
Balsuota: 
Už - 39 
Prieš   -  1 
Nutarta: Patvirtinti slapto balsavimo rezultatus dėl Romo Austinsko išrinkimo LASF 
prezidentu.  
(BSK protokolas Nr.14, priedas Nr. 19). 
 
8.6. Pirmininkaujančio Suvažiavimui keitimas atsižvelgiant į LASF prezidento rinkimų 
rezultatus: 
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Pirmininkaujantis Gintaras Furmanavičius informavo Suvažiavimo delegatus, jog vadovaujantis 
LASF suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 16 bei 27.3 punktais, po Prezidento rinkimų, 
Suvažiavimui pirmininkauja naujai išrinktas Prezidentas be atskiro Suvažiavimo nutarimo ir perleido 
Pirmininkaujančio Suvažiavimui pareigas naujai išrinktam LASF prezidentui Romui Austinskui.   
 
Suvažiavimui pirmininkauja naujai išrinktas LASF prezidentas Romas Austinskas.    
Pirmininkaujantis vadovaudamasis Suvažiavime priimtu nutarimu dėl Suvažiavimo pietų 
pertraukos, paskelbė Pietų pertrauka: Nuo 14:30  iki 14:45 val.  
(pietų pertraukos metu vyko spaudos konferencija). 

 
9 Klausimas: LASF viceprezidentų skaičiaus nustatymas. 
 
9.1. Dėl kvorumo patikrinimo: 
Pirmininkaujantis informavo, jog vadovaujantis LASF suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo 
tvarkos 26.3. p. Suvažiavimo kvorumas pakartotinai yra tikrinamas, po pertraukų,  prieš kiekvieną 
klausimą kuriuo yra renkami LASF valdymo organai ir pasiūlė Balsų skaičiavimo komisijai patikrinti 
kvorumą. 
Balsų skaičiavimo komisija patikrinusi kvorumą  ir paskelbė: 
15:02 val. Suvažiavime dalyvauja 43 LASF tikrųjų narių delegatai. Kvorumas – yra.  
 (BSK protokolas Nr.15, priedas Nr. 20 ). 

 
9.2. Dėl LASF viceprezidentų skaičiaus nustatymo:  
Pirmininkaujantis  pasiūlė balsuoti:  
Kas už tai, kad būtų renkami 2 LASF viceprezidentai?  
Balsuota: 
Už - 40 
Prieš - 1 
Nutarta: rinkti 2 LASF  tarybos narius - Viceprezidentus. 
(BSK protokolas Nr.16, priedas Nr. 21). 

 
10 Klausimas: LASF tarybos narių (Viceprezidentų, Komitetų pirmininkų) rinkimai.  
 

10.1. Dėl slapto ar atviro balsavimo būdo pasirinkimo renkant LASF tarybos narius 
(Viceprezidentus, Komitetų pirmininkus): 
Pirmininkaujantis informavo Suvažiavimo delegatus, jog LASF įstatų 7.5.6 p. ir LASF suvažiavimo 
sušaukimo ir pravedimo tvarkos 26.2 p. numato, jog LASF Viceprezidentų bei Komitetų pirmininkų 
rinkimai yra slapti, jeigu Suvažiavimas nenumatė kitaip ir pasiūlė balsuoti:   
Kas už tai, kad  LASF tarybos narių (LASF Viceprezidentų bei Komitetų pirmininkų)  rinkimai 
vyktų atviru balsavimu? 
Balsuota: 
Už  - 40 
Prieš  - 1 
Nutarta: LASF tarybos narių (LASF Viceprezidentų bei Komitetų pirmininkų) rinkimus 
vykdyti atviru balsavimu. 
 

10.2. Kandidatų į LASF tarybos narius (LASF Viceprezidentų bei Komitetų pirmininkų) 
pristatymas. 
Pirmininkaujantis, naujai išrinktas LASF prezidentas Romas Austinskas, vadovaudamasis LASF 
įstatų suteikta teise iš LASF narių pateikto sąrašo pasirinko ir Suvažiavimui pateikė kandidatų sąrašą į 
LASF Tarybos narius (Viceprezidentus ir į Komitetų pirmininkus): 
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Kandidato pavardė, vardas  Tarybos narių pareigybės 
BENEDIKTAS VANAGAS VICEPREZIDENTAS 
JONAS DEREŠKEVIČIUS VICEPREZIDENTAS 

 

MARIS SIMSON RALIO KOMITETO PIRMININKAS 
KAZIMIERAS GUDŽIŪNAS KROSO KOMITETO 

PIRMININKAS 
RIMVYDAS AGURKIS ŽIEDO KOMITETO PIRMININKAS 
ROLANDAS ŠLEŽAS DRAG KOMITETO PIRMININKAS 
ANTANAS KYGUOLIS DRIFT KOMITETO PIRMININKAS 
GEDIMINAS GRIGAITIS 4X4 KOMITETO PIRMININKAS 
GINTAUTAS FIRANTAS KITŲ SPORTO ŠAKŲ KOMITETO 

PIRMININKAS 
REMIGIJUS ANTANAVIČIUS SVO KOMITETO PIRMININKAS 
EGIDIJUS JANAVIČIUS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ 

KOMITETO PIRMININKAS 
 TEISĖJŲ KOMITETO 

PIRMININKAS 
EVALDAS TORRAU SENJORŲ KOMITETO 

PIRMININKAS 
 
Pirmininkaujančiam nepateikus kandidato į LASF teisėjų komiteto pirmininko pareigas, 
Suvažiavimo delegatas Algirdas Kazlauskas pareikalavo, jog į LASF prezidento teikiamų kandidatų 
sąrašas būtų papildytas LASF tikrųjų narių teikta vienintele Šarūno Liesio kandidatūra į Teisėjų 
komiteto pirmininko pareigas, kuri buvo pateikta LASF įstatų nustatyta tvarką ir terminais.   
 
Pirmininkaujantis paaiškino,  jog  kandidato Šarūno Liesio netraukė į kandidatų sąrašą, Teisėjų 
komiteto pirmininko pareigoms užimti, nes negavo jo sutikimo.  
 
Kandidatas į LASF tarybos nario – Teisėjų komiteto pirmininko pareigas Šarūnas Liesis pasisakė, jog 
sutikdamas kandidatuoti į Teisėjų komiteto pirmininko pareigas sutikimą davė LASF-ui, o ne 
atskiriems kandidatams į LASF prezidento pareigas.  
 
Pirmininkaujantis atsižvelgdamas į išsakytas pastabas bei pasisakymus įtraukė Šarūno Liesio 
kandidatūrą į Teisėjo komiteto pirmininko pareigas ir pasiūlė už kiekvieną kandidatą balsuoti 
atskirai. 
 
10.3. Kandidatų į LASF tarybos narius (LASF Viceprezidentų bei Komitetų pirmininkų) 
rinkimai. 
 
10.3.1. Pirmininkaujantis siūlė balsuoti: 
Kas už tai, kad į LASF Viceprezidento pareigas būtų išrinktas Benediktas Vanagas? 
Balsuota: 
Už - 32 
Prieš   - 2 
Nutarta:  Į LASF Viceprezidento pareigas išrinktas Benediktas Vanagas. 
(BSK protokolas Nr. 17, priedas Nr.22 ). 

 
10.3.2. Pirmininkaujantis siūlė balsuoti: 
Kas už tai, kad į LASF Viceprezidento pareigas būtų išrinktas Jonas Dereškevičius? 
Balsuota: 
Už - 40 
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Prieš   - nėra 
Nutarta: Į LASF Viceprezidento pareigas išrinktas Jonas Dereškevičius. 
(BSK protokolas Nr. 18, priedas Nr.23 ). 

 
10.3.3. Pirmininkaujantis siūlė balsuoti: 
Kas už tai, kad į LASF Ralio komiteto pirmininko  pareigas būtų išrinktas Maris Simson ? 
Balsuota: 
Už - 33 
Prieš - 1 
Nutarta: Į LASF Ralio komiteto pareigas išrinktas Maris Simson. 
(BSK protokolas Nr. 19, priedas Nr.24 ). 

 
10.3.4. Pirmininkaujantis siūlė balsuoti: 
Kas už tai, kad į LASF Kroso komiteto pirmininko  pareigas būtų išrinktas Kazimieras 
Gudžiūnas ? 
Balsuota: 
Už - 42 
Prieš - 0 
Nutarta: Į LASF Kroso komiteto pareigas išrinktas Kazimieras Gudžiūnas. 
(BSK protokolas Nr. 20, priedas Nr.25 ). 

 

 
10.3.5. Pirmininkaujantis siūlė balsuoti: 
Kas už tai, kad į LASF Žiedo komiteto pirmininko  pareigas būtų išrinktas Rimvydas Agurkis ? 
Balsuota: 
Už - 25 
Prieš - 6 
Nutarta: Į LASF Žiedo komiteto pareigas išrinktas Rimvydas Agurkis. 
(BSK protokolas Nr. 21, priedas Nr.26 ). 

 

10.3.6. Pirmininkaujantis siūlė balsuoti: 
Kas už tai, kad į LASF Drag komiteto pirmininko  pareigas būtų išrinktas Rolandas Šležas ? 
Balsuota: 
Už - 33 
Prieš - 0 
Nutarta: Į LASF Drag komiteto pareigas išrinktas Rolandas Šležas. 
(BSK protokolas Nr. 22, priedas Nr.27 ). 

 
10.3.7. Pirmininkaujantis siūlė balsuoti: 
Kas už tai, kad į LASF Drift komiteto pirmininko  pareigas būtų išrinktas Antanas Kyguolis ? 
Balsuota: 
Už - 40 
Prieš - 0 
Nutarta: Į LASF Drift komiteto pareigas išrinktas Antanas Kyguolis. 
(BSK protokolas Nr. 23, priedas Nr.28 ). 

 
10.3.8. Pirmininkaujantis siūlė balsuoti: 
Kas už tai, kad į LASF 4x4 komiteto pirmininko  pareigas būtų išrinktas Gediminas Grigaitis? 
Balsuota: 
Už - 38 
Prieš - 0 
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Nutarta: Į LASF 4x4 komiteto pareigas išrinktas Gediminas Grigaitis. 
(BSK protokolas Nr. 24, priedas Nr.29 ). 

 

 
10.3.9. Pirmininkaujantis siūlė balsuoti: 
Kas už tai, kad į LASF Kitų sporto šakų komiteto pirmininko  pareigas būtų išrinktas 
Gintautas Firantas? 
Balsuota: 
Už - 41 
Prieš - 0 
Nutarta: Į LASF Kitų sporto šakų komiteto pareigas išrinktas Gintautas Firantas. 
(BSK protokolas Nr. 25, priedas Nr.30 ). 
 

10.3.10. Pirmininkaujantis siūlė balsuoti: 
Kas už tai, kad į LASF SVO komiteto pirmininko  pareigas būtų išrinktas Remigijus 
Antanavičius ? 
Balsuota: 
Už - 35 
Prieš - 0 
Nutarta: Į LASF SVO komiteto pareigas išrinktas Remigijus Antanavičius. 
(BSK protokolas Nr. 26, priedas Nr.31 ). 

 
10.3.11. Pirmininkaujantis siūlė balsuoti: 
Kas už tai, kad į LASF Techninių reikalavimų komiteto pirmininko  pareigas būtų išrinktas 
Egidijus Janavičius ? 
Balsuota: 
Už - 39 
Prieš - 0 
Nutarta: Į LASF Techninių reikalavimų komiteto pareigas išrinktas Egidijus Janavičius. 
(BSK protokolas Nr. 27, priedas Nr.32 ). 

 

10.3.12. Pirmininkaujantis siūlė balsuoti: 
Kas už tai, kad į LASF Teisėjų komiteto pirmininko  pareigas būtų išrinktas Šarūnas Liesis ? 
Balsuota: 
Už - 25 
Prieš - 5 
Nutarta: Į LASF Teisėjų komiteto pareigas išrinktas Šarūnas Liesis. 
(BSK protokolas Nr. 28, priedas Nr.33 ). 

 

10.3.13. Pirmininkaujantis siūlė balsuoti: 
Kas už tai, kad į LASF sporto Senjorų komiteto pirmininko  pareigas būtų išrinktas Evaldas 
Torrau ? 
Balsuota: 
Už - 33 
Prieš - 0 
Nutarta:. Į LASF sporto Senjorų komiteto pareigas išrinktas Evaldas Torrau. 
(BSK protokolas Nr. 29, priedas Nr.34 ). 

 

 
11 Klausimas: Dėl „LASF garbės ženklo“ apdovanojimų suteikimo Eugenijui Martinėnui ir 
Algirdui Rymoniui. 
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 Pirmininkaujantis informavo Suvažiavimo delegatus, jog 2014-12-20 d. LASF Senjorų komiteto 
siūlymu, Taryba  pateikė Suvažiavimui siūlymą apdovanoti „LASF garbės ženklu“  Eugenijų 
Martinėną bei  Algirdą Rymonį. 
Kandidatus į LASF garbės vardo apdovanojimą pristatė Jonas Dereškevičius.  
 
11.1. Pirmininkaujantis siūlė balsuoti: 
Kas už tai, kad apdovanoti Eugenijų Martinėną  „LASF garbės ženklu“? . 
Balsuota: 
Už - 41 
Prieš   - 0 
Nutarta: apdovanoti Eugenijų Martinėną  „LASF garbės ženklu“. 
(BSK protokolas Nr.30, priedas Nr. 35). 
 
11.2. Pirmininkaujantis siūlė balsuoti: 
Kas už tai, kad apdovanoti Algirdą Rymonį „LASF garbės ženklu“. 
Balsuota: 
Už - 40 
Prieš - 0 
Nutarta: apdovanoti Algirdą Rymonį „LASF garbės ženklu“. 
(BSK protokolas Nr.31, priedas Nr. 36). 
 
X. 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 
klausimu turi teisę išsakyti pastabas dėl Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų ir siūlyti šias 
procedūras ištaisyti šio Suvažiavimo metu priimant atitinkamus sprendimus.  
Iš Suvažiavimo delegatų pastabų nebuvo gauta ir pirmininkaujantis pasiūlė: 
Patvirtinti, jog dėl  Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų jokių pastabų negauta.  
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti, jog dėl  Suvažiavimui eigoje atliktų procedūrų jokių pastabų negauta. 
(BSK protokolas Nr. 32, priedas Nr. 37). 
 
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 2014 m. bei auditoriaus išvada ir ataskaita. 
3. LASF 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos. 
4. 2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF  

veiklai remti įnašų dydžių, patvirtintų 2014-03-29 d. LASF tikrųjų narių  
suvažiavime, tikslinimas bei 2016 metų LASF narių stojamojo ir/ar nario  
mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžiai. 

5. LASF prezidento rinkimų Biuletenių išdavimo žiniaraštis 
6. LASF prezidento rinkimų balsavimo Biuleteniai 
7. Balsų skaičiavimo komisijos protokolai Nr. 1-32 
8. LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminio) suvažiavimo 

Medžiaga 
9. Dienraščio „Lietuvos žinios“ redakcijai prašymas dėl skelbimo patalpinimo 
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2015-03-28 LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminis) suvažiavimas 

 

 

  
 
 
 
 


