
                                   LASF narių eilinis rinkiminis suvažiavimas                                         2011-04-30 

Lapas 1 / lapų 13  

LASF  NARIŲ EILINIO RINKIMINIO SUVAŽIAVIMO 
 

PROTOKOLAS 
2011-04-30 

Kaunas 
 
I. LASF prezidento Suvažiavimo delegatų pasveikinimas. 
Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau –LASF) prezidentas Romas Austinskas pasveikino 
susirinkusius LASF narių delegatus (toliau – delegatai) į eilinį rinkiminį LASF narių suvažiavimą 
(toliau – Suvažiavimas) ir paragino visus aktyviai dalyvauti balsuojant šiame Suvažiavime numatytais 
klausimais bei išreikšti savo valią, kuri bus privaloma visiems LASF nariams. Praš÷ visų laikytis 
tvarkos bei dalykiškai reikšti savo nuomonę. 
 
II. Mandatin ÷s komisijos pranešimas d÷l suvažiavimo kvorumo. 
LASF prezidentas R.Austinskas informavo, jog jo įsakymu yra sudaryta Mandatin÷ komisija, kurios 
pirmininke yra paskirta Rasa Jakien÷ ir papraš÷ Mandatin÷s komisijos pirminink÷s supažindinti 
Suvažiavimo delegatus su įsakymu ir pranešti užsiregistravusių delegatų kiekį. 
R. Jakien÷ informavo, kad LASF prezidento įsakymu 2011-03-28 d. Nr. 03-02 yra sudaryta šio 
suvažiavimo Mandatin÷ komisija iš trijų asmenų: 
Mandatin÷s komisijos pirminink÷ – Rasa Jakien÷.  
Nariai – Edita Kairiūkštien÷ ir Karolina Auštrait÷. 
Mandatin÷s komisijos pirminink÷ R. Jakien÷ perskait÷ Mandatin÷s komisijos Aktą Nr. 1, kuriuo 
konstatavo, kad iš viso Suvažiavime turi teisę dalyvauti 50 LASF narių delegatai turintys balso teisę. 
Užregistravo 46 delegatai, turintys balso teisę, tai sudaro 92% visų delegatų galinčių dalyvauti 
Suvažiavime ir turinčių balso teisę, reiškia, kad Suvažiavimo kvorumas yra. ( Mandatin÷s 
komisijos aktas Nr. 1, 2011-04-30, laikas 11:00, Priedas Nr. 1). 
Pasisakymai d÷l kvorumo:  
Lietuvos „Porsche“ klubą atstovaujantis delegatas R.Rupkus, kreip÷si į LASF prezidentą R.Austinską 
d÷l Suvažiavimo medžiagoje pateikto pranešimo Nr. S-11/03-29  kuriame teigiama, jog Suvažiavime 
gali dalyvauti tik: LASF nario darbuotojai (kurie dirba pagal darbo sutartis ir yra SODROS 
apskaitoje), LASF nario valdymo organo nariai (pagal pateiktą valdymo organo narių sąrašą 
įregistruotą Registrų centre), LASF nario dalyviai: steig÷jai, savininkai ar akcininkai (nurodyti 
steigimo dokumentuose ir įregistruoti Registrų centre). R.Rupkus paklaus÷, ar remiantis šiuo 
pranešimu jis gali dalyvauti šiame Suvažiavime, kadangi nepateik÷ reikalaujamų pranešime 
dokumentų (iš SODROS ar Registrų centro), kadangi jis yra tik Lietuvos „Porsche“ klubo narys ir yra 
pateikęs tik to klubo narių sąrašą ir įgaliojimą atstovauti klubo interesus Suvažiavime? R.Rupkus 
mano, jog šis pranešimas prieštarauja LR Asociacijų įstatymui ir LASF įstatams. Šiuo reikalavimu 
suvaržomos LASF narių teis÷s dalyvauti Suvažiavime. R. Rupkus paklaus÷ ar tokie delegatai nebus 
skundžiami Teismams, kaip neteis÷tai dalyvavę ir balsavę Suvažiavime? R. Rupkus siūl÷ šį klausimą 
svarstyti Suvažiavime.  
R. Austinskas atsakydamas į šiuos klausimus patikino, jog LR Asociacijų įstatyme yra nurodyta, kad 
kiekvienas klubas turi narius kurie įforminami vietiniu dokumentu pačiame klube ir jeigu yra pateiktas 
Suvažiavimui toks dokumentas jokių problemų nebus d÷l tokio nario teis÷to dalyvavimo Suvažiavime. 
R. Rupkus pasiūl÷ šį jo paklausimą pateiktą raštu (Priedas Nr.2) prid÷ti prie Suvažiavimo protokolo ir 
Prezidento R.Austinsko atsakymą įtraukti į Suvažiavimo protokolą. Prezidentas R.Austinskas sutiko su 
tokiu pasiūlymu. 
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III. Suvažiavimo sekretoriato sudarymas. 
LASF prezidentas pasiūl÷ į Suvažiavimo sekretoriato sud÷tį įtraukti:  
Rasą Jakienę, Editą Kairiūkštienę ir vieną LASF narį iš Suvažiavimo delegatų. 
Delegatas Sigitas Alesius pasiūl÷ į sekretoriato sud÷tį įtraukti delegato Romualdo Mažuolio 
kandidatūrą. Kitų pasiūlymų negauta. 
LASF prezidentas pasiūl÷ Suvažiavimo vyriausiąja sekretore paskirti Rasą Jakienę. Kitų pasiūlymų 
negauta. 
NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtinti sekan čios sud÷ties Suvažiavimo sekretoriatą: 
sekretoriato vyriausioji sekretor÷ Rasa Jakien÷, sekretoriato nariai - Edita Kairi ūkštien÷, 
Romualdas Mažuolis. 
 
IV. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas. 
1.D÷l balsų skaičiavimo komisijos narių skaičiaus: 
LASF prezidentas informavo, kad 2011 m. kovo 23 d. LASF Tarybos pos÷dyje buvo patvirtinti LASF 
rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos (toliau - RBSK) darbo nuostatai, kuriuose numatyta balsų 
skaičiavimo komisiją sudaryti iš šešių asmenų. 
Pasisakymai d÷l LASF tarybos patvirtintų RBSK darbo nuostatų: 
Delegatas R. Rupkus prieštaravo tokiam pasiūlymui, pateikdamas argumentus, kad LASF taryba 
viršijo savo įgaliojimus ir negal÷jo patvirtinti RBSK nuostatų, tačiau gal÷jo pateikti RBSK darbo 
nuostatų projektą, kartu su Suvažiavimo medžiaga. R. Rupkus pasiūl÷, siekiant išvengti pažeidimų ir 
galimų procedūrinių apskundimų, nesivadovauti LASF Tarybos patvirtintais RBSK darbo nuostatais 
arba priimti juos kaip teikimą Suvažiavimui ir pasitvirtinti, kadangi tik LASF narių suvažiavimas 
nustato balsų skaičiavimo komisijos skaičių, tvarką ir procedūras. 
Delegatas R.Lipeikis pasisak÷, jog Teismai d÷l procedūrinių dalykų Suvažiavimo sprendimų 
nenaikina, tod÷l siūl÷ vadovautis patvirtintais LASF tarybos RBSK  darbo nuostatais. 
Vyko diskusija. 
LASF prezidentas atsižvelgdamas į tai, jog gauti du pasiūlymai d÷l RBSK darbo nuostatų laikymosi 
šiame Suvažiavime, siūl÷ balsuoti už kiekvieną atskirai ir balsavimo balsus suskaičiuoti Suvažiavimo 
sekretoriatui: 
1. delegato R. Rupkaus siūlymas: kad nebūtų laikomasi LASF tarybos patvirtintų RBSK darbo 
nuostatų.  
Balsuota: už - 17 . 
2. delegato R.Lipeikio siūlymas: kad būtų laikomasi LASF tarybos patvirtintų RBSK darbo nuostatų. 
Balsuota: už - 23 . 
NUTARTA: Laikytis LASF tarybos patvirtint ų RBSK darbo nuostatų ir balsų skaičiavimo 
komisiją sudaryti iš šešių asmenų . 
 
2. Balsų skaičiavimo komisijos narių rinkimai: 
Siūlyta: Suvažiavimo delegatai pasiūl÷ į RBSK įtraukti: G. Maškauską, G. Kaminską, R. Agurkį, D. 
Juozelskį, P. Insodą, B. Vanagą. Daugiau pasiūlymų negauta. 
LASF prezidentas vadovaudamasis RBSK darbo nuostatais siūlo balsuoti už kiekvieną balsavimo 
komisijos narį atskirai. Balsuojama: 

1. Už Gintarą Kaminską –dauguma, prieštaraujančių n÷ra. 
2. Už Paulių Insodą - dauguma, prieštaraujančių n÷ra. 
3. Už Benediktą Vanagą –dauguma, prieštaraujančių n÷ra. 
4. Už Gedeminą Maškauską - dauguma, prieštaraujančių n÷ra. 
5. Už Dalių Juozelskį - dauguma, prieštaraujančių n÷ra. 
6. Už Rimvydą Agurkį - dauguma, prieštaraujančių n÷ra. 
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3. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininko ir sekretoriaus rinkima i:   
LASF prezidentas išrinktiems balsų skaičiavimo komisijos nariams pasiūlo išeiti į pirmą jų pos÷dį, 
kuriame jie išsirinktų balsų skaičiavimo komisijos pirmininką ir sekretorių. 
G.Maškauskas informavo Suvažiavimo delegatus, jog balsų skaičiavimo komisijos nariai pasiūl÷ balsų 
skaičiavimo komisijos pirmininku išrinkti Gediminą Maškauską, sekretoriumi Benediktą Vanagą. 
Balsuojant komisijos narių balsai pasiskirst÷: už – 4, prieš – 2.  
Balsų skaičiavimo komisijos nariai Suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininku išrinko 
G. Maškauską, sekretoriumi – B. Vanagą. (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir 
balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 1A, Priedas Nr. 10). 
 
V. D÷l leidimo dalyvauti Suvažiavime pav÷lavusiam LASF nario delegatui ir užregistruotų 
delegatų sąrašo papildymo.   
1. D÷l pav÷lavusio į Suvažiavimą delegato registracijos. 
LASF prezidentas R.Austinskas praneš÷, kad 11:40 val. į Suvažiavimą pav÷lavęs atvyko LASF nario, 
sporto klubo „Autochemija TEAM“ delegatas.  
LASF prezidentas siūlo:  Įraukti pav÷lavusį LASF nario delegatą į Suvažiavimo delegatų sąrašą ir 
leisti šiam delegatui dalyvauti Suvažiavime.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
NUTARTA. Sporto klubo „Autochemija TEAM“ delegat ą įtrauktas į užsiregistravusių 
Suvažiavimo delegatų sąrašą ir patvirtinti, jog Suvažiavime dalyvauja 47 (keturiasdešimt 
septyni) LASF narių delegatai. (Mandatin÷s komisijos Aktas Nr.2, laikas 11:40 val. Priedas Nr.1). 
 
2. D÷l Kvorumo patikrinimo. 
 LASF prezidentas siūlo patikrinti Suvažiavimo kvorumą. 
Balsų skaičiavimo komisija suskaičiuoja delegatus ir patvirtina, jog Suvažiavime dalyvauja 47 
delegatai. (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos 
protokolas Nr. 1B, Priedas Nr.10) 
 
VI. D÷l Suvažiavimo reglamento. 
LASF prezidentas siūlo nustatyti Suvažiavimo reglamentą. Vyksta diskusijos. 
Bendru sutarimu Siūlyta: 

1. Suvažiavimo pertrauka daryti 14:00 val., kurios trukm÷ būtų 40 min. 
2. Kiekvieno nario pasisakymui (pasisakymo, replikos, nuomon÷s, atsakymo, paklausimo, 

klausimo pristatymui) skirti ne ilgiau kaip 5 minut÷s. 
3. Bendrai darbotvark÷je esančio vieno klausimo diskusijai (pasisakymo, replikos, nuomon÷s, 

atsakymo, paklausimo, klausimo pristatymo) skirti 10 minučių. 
4. Kandidato į prezidentus prisistatymui– iki 10 min., klausimams – 5 min. 

Balsuota d÷l viso Suvažiavimo reglamento: 
už – 47.(LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos protokolas 
Nr. 3, Priedas Nr.10) . 
NUTARTA: patvirtinti vis ą siūlytą Suvažiavimo reglamentą: 

1. Suvažiavimo pertrauka daryti 14:00 val., kurios trukm÷ būtų 40 min. 
2. Kiekvieno nario pasisakymui (pasisakymo, replikos, nuomon÷s, atsakymo, paklausimo, 

klausimo pristatymui) skirti ne ilgiau kaip 5 minut ÷s. 
3. Bendrai darbotvark ÷je esančio vieno klausimo diskusijai (pasisakymo, replikos, 

nuomon÷s, atsakymo, paklausimo, klausimo pristatymo) skirti 10 minučių. 
4. Kandidato į prezidentus prisistatymui– iki 10 min., klausimams – 5 min. 
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VII. Suvažiavimo pirmininko rinkimai. 
LASF prezidentas R. Austinskas pasisiūl÷ save Suvažiavimo pirmininku ir vesti Suvažiavimą iki 
Prezidento rinkimų. Po Prezidento rinkimų išrinkti naują Suvažiavimo pirmininką. 
Balsuota: už - 47 (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos 
protokolas Nr.2, Priedas Nr.10). 
NUTARTA: LASF nari ų eilinio rinkiminio suvažiavimo pirmininku patvirti nti - R. Austinską. 
 
VIII. D ÷l suvažiavimo dienotvark÷s. 
1. Suvažiavimo pirmininkas (toliau – Pirmininkas) siūlo pasisakyti d÷l Suvažiavimo dienotvark÷s. 
Pasisakymai d÷l Suvažiavimo dienotvark÷s: 
Delegatas R. Rupkus, pateik÷ raštą nuo Lietuvos „Porsche“ klubo d÷l 2011. 04. 30 eilinio LASF narių 
suvažiavimo darbotvark÷s sudarymo ir tvirtinimo nustatytų pažeidimų, kuriuos išsamiai paaiškino ir 
siūlo įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę 13 papildomų klausimų (Priedas Nr. 3).  
Delegatas R. Lipeikis paprieštaravo visų 13 klausimų įtraukimui į Suvažiavimo dienotvarkę, kadangi 
siūlomi papildomai įtraukti keturi klausimai jau yra išnagrin÷ti ir Teismo sprendimai priimti. 
Vyko diskusijos. 
Pirmininkas pasisakydamas d÷l šių LASF nario Lietuvos „Porsche“ klubo išd÷stytų pastabų pasiūl÷ 
šiuo klausimu Suvažiavimui balsuoti tam, kad būtų išvengta ginčų Teismuose. 
Siūlyta: balsuoti d÷l LASF nario Lietuvos „Porsche“ klubo siūlomų trylikos papildomų klausimų 
įtraukimo į Suvažiavimo dienotvarkę.  
Balsuota:  už - 2, prieš - 37.  
NUTARTA: ne įtraukti LASF nario Lietuvos „Porsche“ klubo si ūlomų trylikos papildomų 
klausimų į Suvažiavimo dienotvarkę. (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų 
skaičiavimo komisijos protokolas Nr.4, Priedas Nr.10). 
 
2. Pirmininkas pateik÷ apsvarstyti klausimą „D ÷l Tarybos ir Prezidento įgaliojimų grąžinimo 
Suvažiavime išrinktai naujai Tarybai ir Prezidentui“.  
Vyko diskusijos, po kurių balsavimui pateikti du siūlymai:  
1 Siūlymas: Pratęsti dabartinio Prezidento ir Tarybos darbą iki įregistravimo naujo Prezidento ir 
naujos Tarybos Registrų centre. 
Balsuota: už - 16. (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos 
protokolas Nr. 5, Priedas Nr.10). 
2 Siūlymas: Pratęsti Prezidento ir Tarybos darbą iki pirmo Tarybos pos÷džio. 
Balsuota: už - 30 (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos 
protokolas Nr.6, Priedas Nr.10). 
NUTARTA: prat ęsti esamo Prezidento ir Tarybos darbą iki pirmo Tarybos pos÷džio. 
 
3.Pirmininkas siūlo balsuoti ir patvirtinti Suvažiavimo medžiagoje paskelbtą Suvažiavimo 
dienotvarkę. 
Balsuota: už - 46.  
Nutarta: patvirtinti Suvažiavimo dienotvark ę: 

1. LASF Prezidento -Tarybos ataskaitos išklausymas. 
2. Revizijos komisijos ataskaitos išklausymas.  
3. Asociacijos metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s už 2010 metus, atsižvelgiant į audito ir 
revizijos komisijos ataskaitas, tvirtinimas. 
4. 2011 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatos bei LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių bei 
asocijuotų LASF narių tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti tvirtinimas bei pasikeitimų 
nuo 2012 m. tvirtinimas. 
5. LASF prezidento, viceprezidentų, tarybos narių ir Revizin÷s komisijos atšaukimas. 
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6. LASF prezidento rinkimai. 
7. LASF viceprezidentų rinkimai. 
8. LASF tarybos narių rinkimai. 
9. LASF Revizijos komisijos rinkimai. 
 

IX. Suvažiavimo darbotvark÷s klausimų svarstymas: 
 
1. Svarstytas 1 darbotvark÷s klausimas:  LASF Prezidento – Tarybos ataskaitos išklausymas.  
Viceprezidentas S. Alesius, įgaliotas LASF tarybos, pristat÷ Prezidento – Tarybos ataskaitą. S.Alesiui 
pasiūlius, R. Rupkus pratęs÷ Prezidento - Tarybos ataskaitos pristatymą d÷l LASF dalyvavimo 
Teismuose.  
Pasiūlyta. LASF Prezidento - Tarybos ataskaitą įvertinti: 
1 siūlymas: LASF Prezidento - Tarybos ataskaitą įvertinti – Patenkinamai. 
Balsuota: už - 37. 
2 siūlymas:  LASF Prezidento - Tarybos ataskaitą įvertinti – Nepatenkinamai. 
Balsuota: už - 6.( LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos 
protokolas Nr. 7, Priedas Nr.10.  
NUTARTA. LASF prezidento ir Tarybos ataskaitas įvertinti patenkinamai. 
 
2. Svarstytas 2 darbotvark÷s klausimas: Revizijos komisijos ataskaitos išklausymas. 
Pasiūlyta. Nesvarstyti šio klausimo, tod÷l, kad n÷ra Revizijos komisijos ir ataskaitos.  
Balsuota: už - 43.(LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos 
protokolas Nr.8, Priedas Nr.10). 
NUTARTA. Nesvarstyti Revizijos komisijos ataskaitos. 
 
3. Svarstytas 3 darbotvark÷s klausimas: Asociacijos metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s už 2010 
metus, atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos ataskaitas, tvirtinimas. 
Praneš÷ja Karolina Auštrait÷ supažindino su audito ir revizijos komisijos ataskaitomis (Priedas Nr.4). 
Siūlyta:  Asociacijos metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s už 2010 metus, atsižvelgiant į audito ir 
revizijos komisijos ataskaitas įvertinti patenkinamai ir ją patvirtinti arba šias ataskaitas įvertinti 
nepatenkinamai ir jų netvirtinti: 
1 siūlymas: Asociacijos metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s už 2010 metus, atsižvelgiant į audito ir 
revizijos komisijos ataskaitas įvertinti patenkinamai ir ją patvirtinti. 
Balsuota: už - 37. 
2 siūlymas: Asociacijos metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s už 2010 metus, atsižvelgiant į audito ir 
revizijos komisijos ataskaitas įvertinti nepatenkinamai ir jos nepatvirtinti. 
 Balsuota: už - 2.(LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos 
protokolas Nr. 9, Priedas Nr.10).  
NUTARTA. Asociacijos metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s už 2010 metus, atsižvelgiant į audito ir 
revizijos komisijos ataskaitas įvertinti patenkinamai ir j ą patvirtinti. 
 
4. Svarstytas 4 darbotvark÷s klausimas: 2011 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatos bei LASF 
narių stojamųjų ir nario mokesčių bei asocijuotų LASF narių tikslini ų įnašų federacijos veiklai 
remti bei pasikeitimų nuo 2012 m. tvirtinimas. 
4.1. D÷l 2011 m. pajamų – išlaidų sąmatos patvirtinimo. 
Praneš÷ja Karolina Auštrait÷ pristat÷ 2011 m. Pajamų - išlaidų sąmatas bei LASF narių stojamųjų ir 
nario mokesčių bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti bei siūlomų 
pasikeitimų nuo 2012 m. dydžių redakciją (Priedas Nr. 11,  Suvažiavimo medžiaga). 
Siūlyta: Patvirtinti 2011 m. Pajamų - išlaidų sąmatas.  
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Balsuota: už - 43. (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos 
protokolas Nr. 10, Priedas Nr.10).  
NUTARTA: patvirtinti 2011 m. Pajam ų - išlaidų sąmatas.  
 
4.2. D÷l 2012 m. numatomo LASF nario mokesčio dydžio. 
Vyksta diskusijos. 
Siūlyta: Nuo 2012 m. visiems LASF nariams taikyti vienodo dydžio LASF nario mokestį – 1200,-
Litų.  
Balsuota: už - 30, prieš - 14. (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų 
skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 11, Priedas Nr.10).  
NUTARTA: 2012 m. visiems LASF nariams taikyti vienodo dydžio LASF nario mokestį – 1200,-
Lit ų.  
 
4.3. D÷l 2011 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių bei asocijuotų LASF narių tikslini ų 
įnašų federacijos veiklai remti dydžių pasikeitimus nuo 2012 m. patvirtinimo. 
Siūlyta: patvirtinti  
Balsuota: už - 42. (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos 
protokolas Nr. 12, Priedas Nr.10).  
NUTARTA: patvirtinti 2011 m. LASF nari ų stojamųjų ir nario mokesčių bei asocijuotų LASF 
narių tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti dydžių pasikeitimus nuo 2012 m. (Priedas Nr. 5). 
 
5. Svarstytas 5 darbotvark÷s klausimas: LASF prezidento, viceprezidentų, tarybos narių ir 
Revizijos komisijos atšaukimas. 
5.1. D÷l LASF prezidento, viceprezidentų, tarybos narių ir Revizijos komisijos atšaukimo vieno 
balsavimo metu. Pirmininkaujantis pasiūl÷ LASF prezidento, viceprezidentų, tarybos narių ir 
Revizijos komisijos atšaukimą vykdyti vieno balsavimo metu.  
Vyksta diskusijos 
Siūlyta: balsuoti už LASF prezidento, viceprezidentų, tarybos narių ir Revizijos komisijos atšaukimą 
vieno balsavimo metu.  
Balsuota: už - 46. (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos 
protokolas Nr. 13, Priedas Nr. 10).  
NUTARTA: atšaukti LASF  prezidentą, viceprezidentus, tarybos narius ir Revizijos komisiją 
vieno balsavimo metu.  
 
5.2. LASF prezidento, viceprezidentų, tarybos narių ir Revizijos komisijos atšaukimas.  
Siūlyta: atšaukti esamus LASF prezidentą, viceprezidentus, tarybos narius ir Revizijos komisijos 
narius iš užimamų pareigų.  
Balsuota: už - 46. (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos 
protokolas Nr. 14, Priedas Nr.10) .  
NUTARTA: atšaukti esamus LASF prezidentą, viceprezidentus, tarybos narius ir Revizijos 
komisijos narius iš užimamų pareigų.  
 
6. Svarstytas 6 darbotvark÷s klausimas. LASF prezidento rinkimai.  
 
6.1. D÷l kandidatų į LASF prezidentus sąrašo papildymo. 
Pirmininkas pristat÷ tris kandidatus į LASF prezidento pareigas, tai Valdas Julius Jonušis, Romas 
Austinskas ir Gintaras Jonas Furmanavičius. 
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Delegatas R.Rupkus pateik÷ pasiūlymą balsuoti už Valdo Juliaus Jonušio kaip kandidato į LASF 
prezidentus įtraukimą į kandidatų į LASF prezidentus sąrašą, kadangi šio kandidato n÷ra kandidatų į 
LASF prezidentus sąraše, kuris yra pateiktas Suvažiavimo medžiagoje. 
Kandidatas į LASF prezidentus V.Jonušis informavo Suvažiavimo delegatus, jog dokumentus d÷l 
kandidatavimo į LASF prezidentus jis pateik÷ LASF įstatuose numatytais terminais ir tvarka. 
R.Austinskas informavo Suvažiavimo delegatus, jog Valdo Juliaus Jonušio neįtraukimas kandidatu į 
kandidatų sąrašą yra technin÷ klaida. 
Siūlyta. Papildyti sąrašą į kandidatus į LASF prezidento pareigas Valdo Juliaus Jonušio kandidatūra. 
Balsuota: už - 44. (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos 
protokolas Nr. 15, Priedas Nr.10).  
NUTARTA: sąrašą į LASF prezidentus papildyti Valdo Juliaus Jonušio kandidatūra. 
 
6.2. D÷l pretendentų į LASF prezidentus pasisakymų eiliškumo.  
Siūlyta. Kandidatų į LASF prezidentus programų pristatymą ir pasisakymus prad÷ti pagal kandidatų 
pavard÷s (pirmąją raidę).  
Balsuota: už - 41. (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos 
protokolas Nr. 16, Priedas Nr.10).  
NUTARTA: Pretendentų į LASF prezidentus pasisakymą prad÷ti pagal kandidato pirmąją 
pavard÷s raidę.  
 
6.3. Kandidatų į LASF prezidentus programų pristatymas.  
Kandidatai į LASF prezidentus R.Austinskas, G. J. Furmanavičius, V.J.Jonušis pristato savo 
rinkimines programas ir atsakin÷ja į delegatų klausimus. 
 
6.4. Suvažiavimo kvorumo patikrinimas. 
Prieš pradedant LASF prezidento rinkimų procedūras Pirmininkas pasiūlo patikrinti Suvažiavimo 
kvorumą. 
Balsų skaičiavimo komisija tikrina Suvažiavimo kvorumą. 
Balsų skaičiavimo komisija skelbia: Suvažiavimo kvorumas yra. Suvažiavime šiuo metu 
dalyvauja 47 delegatai. (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo 
komisijos protokolas Nr. 17, Priedas Nr.10.  
 
6.5. LASF prezidento rinkimų procedūros. 
6.5.1.Balsų skaičiavimo pirmininkas G. Maškauskas paaiškino, kad LASF prezidento rinkimai yra 
slapti. Supažindino delegatus su balsavimo biuleteniu ir jo pildymo tvarka. Vadovaujantis RBSK 
darbo nuostatais išaiškino kokie biuleteniai bus pripažįstami negaliojantys, kaip vyks slapto balsavimo 
procedūra.  
6.5.2.Suvažiavimo vyr. sekretor÷ su balsų skaičiavimo komisijos sekretoriumi,  pagal sąrašą, kviečiant 
po vieną LASF nario delegatą, išdalino, 47 slapto balsavimo rinkimų biuletenius, LASF prezidento 
rinkimams. (LASF Prezidento rinkimų biuletenių išdavimo žiniaraštis, Priedas Nr.6). 
6.5.3. Slapto balsavimo tvarką ir procedūras prižiūri ir stebi balsų skaičiavimo komisijos nariai. 
 
6.6. Rinkimų į LASF prezidentus, slapto balsavimo rezultatų skelbimas.  
Balsų skaičiavimo pirmininkas G.Maškauskas informuoja delegatus apie įvykusį slaptą balsavimą. 
Balsad÷ž÷je rasti visi 47 balsavimo biuleteniai. Balsavimo komisija visus biuletenius pripažino 
galiojančiais, nes nei vienas nebuvo sugadintas. Suskaičiavus balsus gauti tokie balsavimo rezultatai: 
Už Gintaro Jono Furmanavičius kandidatūrą balsavo – 21 LASF nario delegatas.  
Už Romo Austinsko kandidatūrą balsavo – 19 LASF nario delegatų.  
Už Valdo Juliaus Jonušio kandidatūrą balsavo – 7 LASF nario delegatai.  
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Balsų skaičiavimo komisija, remdamasi slapto balsavimo rezultatais, NUTARIA: Daugiausiai 
balsų gavo Gintaras Jonas Furmanavičius. Jis išrinktas LASF prezidentu. (LASF narių eilinio 
rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 18, Priedas Nr.10, 
LASF prezidento rinkimų balsavimo biuleteniai, Priedas Nr. 7). 
 
6.7. LASF prezidento rinkimų balsavimo rezultatų tvirtinimas. 
Pirmininkas paklausia delegatų ar turi jie klausimų ar pastabų d÷l įvykusių LASF prezidento rinkimų. 
Pastabų negauta.  
Pirmininkas siūlo: patvirtinti LASF prezidento rinkimų balsavimo rezultatus. 
Balsuota: už - 40.  
NUTARTA: patvirtinti LASF prezidento rinkim ų balsavimo rezultatus. (LASF narių eilinio 
rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 19, Priedas Nr.10). 
 
7. Svarstytas pasiūlymas D÷l suvažiavimo pirmininko perrinkimo . 
Pirmininkas R.Austinskas atsižvelgdamas į šiame Suvažiavime priimtą nutarimą, jog jo, kaip 
Suvažiavimo pirmininko įgaliojimai baig÷si, siūlo: 
Perrinkti Suvažiavimo pirmininku naujai išrinkt ą prezidentą G. J. Furmanavičių.  
Balsuota: už - 40. (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos 
protokolas Nr. 20, Priedas Nr.10).  
NUTARTA. Suvažiavimo pirmininku išrinktas naujasis LASF prezidentas G. J. Furmanavičius. 
 
 
8. Svarstytas pasiūlymas D÷l  Viceprezidentų skaičiaus. 
Pirmininkas primin÷, jog pagal LASF įstatus, prieš pradedant LASF viceprezidentų rinkimus, yra 
reikalinga nustatyti Viceprezidentų skaičių ir už tai prabalsuoti. G.J.Furmanavičius, kaip naujai 
išrinktas prezidentas pasiūl÷ rinkti tris viceprezidentus.  
Vyko diskusijos. Diskusijų metu delegatai pateik÷ dar du siūlymus. Viso gauti trys pasiūlymai: 
1 siūlymas: rinkti tris viceprezidentus; 
2 siūlymas: nerinkti nei vieno viceprezidento; 
3 siūlymas: rinkti vieną viceprezidentą. 
Balsuota:  

1. Už pirmą pasiūlymą, rinkti tris viceprezidentus – 27.(LASF narių eilinio rinkiminio 
suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 21, Priedas Nr.10).  
2. Už antrą pasiūlymą, nerinkti nei vieno viceprezidento – 1. (LASF narių eilinio rinkiminio 

suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 22, Priedas Nr.10).  
3. Už trečią pasiūlymą, rinkti vien ą viceprezidentą – 15. (LASF narių eilinio rinkiminio 

suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 23, Priedas Nr.10).  
NUTARTA : Pritarti G. J. Furmanavi čiaus pasiūlymui, rinkti tris LASF viceprezidentus. 
 
9. Svarstytas pasiūlymas D÷l darbotvark ÷s 7 ir 8 klausimų sujungimų į vieną darbotvark ÷s 
klausimą. 
Pirmininkas pasiūl÷ sujungti 7 ir 8 darbotvark÷s klausimus į vieną, kadangi yra renkama LASF taryba, 
kurią sudaro viceprezidentai ir komitetų pirmininkai. Tikslinga rinkimus atlikti vienu balsavimu, 
kadangi ir sekretoriatas yra paruošęs vieną biuletenį. 
Siūlyta: sujungti 7 ir 8 suvažiavimo dienotvark÷s klausimus į vieną ir rinkimus į viceprezidentus ir 
komitetų pirmininkus atlikti vienu balsavimu, tačiau biuletenyje už kiekvieną balsuoti atskirai. 
Balsuota: už - 44. (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos 
protokolas Nr. 24, Priedas Nr.10). 
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NUTARTA: sujungti 7 ir 8 suvažiavimo dienotvark÷s klausimus į vieną ir rinkimus į 
viceprezidentus ir komitetų pirmininkus atlikti vienu balsavimu. 
 
10. Svarstyti darbotvark÷s 7 ir 8 klausimai: LASF viceprezidentų rinkimas. LASF tarybos narių 
(komitetų pirminink ų) rinkimai.  
10.1. Kvorumo patikrinimas prieš LASF viceprezidentų, Komitetų pirminink ų rinkimus. 
Pirmininkas pasiūl÷ patikrinti kvorumą prieš rinkimus į viceprezidentų ir komitetų pirmininkų 
pareigas. Balsų skaičiavimo komisija tikrina Suvažiavimo kvorumą. 
Balsų skaičiavimo komisija skelbia: Suvažiavimo kvorumas yra. Suvažiavime šiuo metu 
dalyvauja 46 delegatai. (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo 
komisijos protokolas Nr. 25, Priedas Nr.10). 
 
10.2 D÷l LASF viceprezidentų ir LASF tarybos (komitetų pirminink ų) rinkim ų biuletenio 
formos patvirtinimo. 
Pasiūlyta patvirtinti sekretoriato paruoštą biuletenio formą. 
Balsuota: už - 46. (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos 
protokolas Nr. 26, Priedas Nr.10). 
NUTARTA: patvirtinti sekretoriato paruošt ą biuletenio formą. 
 
10.3. LASF prezidento kandidatų į LASF viceprezidentus ir LASF komitetų pirmininkus 
pristatymas: 
LASF prezidentas, vadovaudamasis LASF įstatų suteikta teise iš LASF narių pateikto sąrašo pasirinko 
ir Suvažiavimui pristat÷ kandidatų sąrašą į LASF Tarybą:  tris kandidatus į viceprezidentus ir devynis 
kandidatus į tarybos narius (komitetų pirmininkus). 
 

Viceprezidentas Sigitas Alesius 

Viceprezidentas Rolandas Dovidaitis 

Viceprezidentas Ramūnas Šaučikovas 

Ralio komiteto Pirmininkas Ričardas Abelkis 

Žiedo komiteto Pirmininkas Darius Grinbergas 

Kroso komiteto Pirmininkas Aloyzas Jurdonas 

4×4 komiteto Pirmininkas Gediminas Grigaitis 

Kitų aut. sporto šakų komiteto Pirmininkas Vidmantas Dailid÷ 

SVO komiteto Pirmininkas Algirdas Bilevičius 

Teis÷jų komiteto Pirmininkas Šarūnas Liesis 

Techninių reikalavimų komiteto Pirmininkas Algirdas Gricius 

LASF sporto Senjorų komiteto Pirmininkas Eduardas Jakas 

 
10.4. D÷l kandidatų sutikimo kandidatuoti į LASF viceprezidentų ir komitetų pirminink ų 
pareigas: 
Pirmininkas paklaus÷ ar pasiūlyti kandidatai sutiko kandidatuoti į siūlomas pareigas. 
Atsisakiusių ir prieštaraujančių pasiūlytoms kandidatūroms nebuvo. 
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Pirmininkas pasiūlo sekretoriatui eiti paruošti balsavimo biuletenius.  
 
11. Svarstytas 9 darbotvark÷s klausimas. LASF Revizijos komisijos rinkimai. 
11.1. D÷l 9 Suvažiavimo darbotvark÷s svarstymo. 
Kol LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo sekretoriatas ruošia LASF Tarybos rinkimų balsavimo 
biuletenius su pateiktomis kandidatūromis, Pirmininkas siūlo taupant Suvažiavimo laiką, svarstyti 9 
Suvažiavimo darbotvark÷s klausimą, tai yra išrinkti Revizijos komisiją. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta: svarstyti Suvažiavimo darbotvark ÷s 9 klausimą „LASF 
Revizijos komisijos rinkimai“.   
 
11.2. Kandidatų į Revizijos komisijos narius teikimas ir rinkimai. 
LASF prezidentas G.J.Furmanavičius, vadovaudamasis LASF įstatų suteiktais jam įgaliojimais teikti 
Suvažiavimui kandidatus į Revizijos komisijos pirmininkus ir narius, pasiūl÷: į Revizijos komisijos 
pirmininkus Jūrat÷s Vasiliauskait÷s kandidatūrą, į šios komisijos narius: Benedikto Vanago ir 
Algimanto Mauliaus kandidatūras.  
Balsuota: už - 44. (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos 
protokolas Nr. 27, Priedas Nr.10). 
NUTARTA. Revizijos komisija išrinkta: Revizijos komisijos pirminink ÷ – Jūrat÷ Vasiliauskait÷, 
nariai: Benediktas Vanagas, Algimantas Maulius. 
 
12. Tęsiamas 7 ir 8 darbotvark÷s klausimo svarstymas: LASF viceprezidentų ir LASF tarybos 
(komitetų pirmininkai) nari ų rinkimai .  
12.1. Slapto balsavimo procedūros: 
12.1.1.Balsavimo komisijos pirmininkas G. Maškauskas dar kartą paaiškino kaip vyks slapto 
balsavimo procedūra ir kaip pildyti Tarybos rinkimų biuletenį. Taip pat išaiškino, kokie požymiai 
nurodys, kad balsavimo rezultatas už atskiras kandidatūras bus skaitomas negaliojančiu. 
12.1.2. Suvažiavimo vyr. sekretor÷ su balsų skaičiavimo sekretoriumi, pagal sąrašą, kviečiant po vieną 
LASF nario delegatą, išdalino, 46 slapto balsavimo rinkimų biuletenius, LASF viceprezidentų ir LASF 
tarybos (komitetų pirmininkų) rinkimams. (LASF Tarybos rinkimų biuletenių išdavimo žiniaraštis, 
Priedas Nr.8).  
12.1.3. Slapto balsavimo tvarką ir procedūras prižiūri ir stebi balsų skaičiavimo komisijos nariai. 
 
12.2. Rinkimų į LASF viceprezidentus ir LASF tarybos (komitetų pirminink ų) narius, slapto 
balsavimo rezultatai: 
Balsų skaičiavimo pirmininkas G. Maškauskas praneš÷, jog balsavimo d÷ž÷je buvo rasti 46 balsavimo 
biuleteniai, sugadintų biuletenių n÷ra ir paskelb÷ balsavimo rezultatus. (LASF narių eilinio rinkiminio 
suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 28, Priedas Nr.10, LASF Tarybos 
rinkimų balsavimo biuleteniai, Priedas Nr. 9). 
 
 

Pareigyb÷s (komiteto pavadinimas) Kandidatas,  Pavard÷, 
vardas 

Balsavimo rezultatas 

Viceprezidentas Sigitas Alesius UŽ 21 PRIEŠ 25 

Viceprezidentas Rolandas Dovidaitis UŽ 35 PRIEŠ 11 

Viceprezidentas Ramūnas Šaučikovas UŽ 38 PRIEŠ 8 

Ralio komiteto Pirmininkas Ričardas Abelkis UŽ 32 PRIEŠ 14 

Žiedo komiteto Pirmininkas Darius Grinbergas UŽ 29 PRIEŠ 17 
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Kroso komiteto Pirmininkas Aloyzas Jurdonas UŽ 38 PRIEŠ 8 

4×4 komiteto Pirmininkas Gediminas Grigaitis UŽ 42 PRIEŠ 4 

Kitų aut. sporto šakų komiteto Pirmininkas Vidmantas Dailid÷ UŽ 36 PRIEŠ 10 

SVO komiteto Pirmininkas Algirdas Bilevičius UŽ 32 PRIEŠ 14 

Teis÷jų komiteto Pirmininkas Šarūnas Liesis UŽ 28 PRIEŠ 18 

Techninių reikalavimų komiteto Pirmininkas Algirdas Gricius UŽ 30 PRIEŠ 16 

LASF sporto Senjorų komiteto Pirm. Eduardas Jakas UŽ 32 PRIEŠ 14 

 
Balsų skaičiavimo komisija, remdamasi slapto balsavimo rezultatais, SKELBIA, jog tik vienas 
LASF prezidento teiktas kandidatas Sigitas Alesius surinko daugiau balsų „Prieš“ negu „Už“ ir 
šio kandidato į LASF Viceprezidento pareigas Suvažiavimas nepatvirtino. Visus kitus teiktus 
LASF prezidento kandidatus į LASF viceprezidentus ir LASF tarybos ( komitetų pirmininkus) 
narius, Suvažiavimas patvirtino. 
 
12.3. Kvorumo patikrinimas. 
Pirmininkas prieš galutinai tvirtinant LASF tarybos (viceprezidentų ir komitetų pirmininkų) sud÷tį, 
pasiūl÷ patikrinti Suvažiavimo kvorumą.  Balsų skaičiavimo komisija tikrina Suvažiavimo kvorumą. 
Balsų skaičiavimo komisija skelbia: Suvažiavimo kvorumas yra. Suvažiavime šiuo metu 
dalyvauja 37 delegatai. (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo 
komisijos protokolas Nr. 29, Priedas Nr.10).  
 
12.4. D÷l LASF viceprezidentų ir LASF tarybos (komitetų pirmininkai) nariai slapto balsavimo 
rezultatų ir sąrašo. 
Pirmininkas siūlo patvirtinti LASF viceprezidentų ir LASF tarybos (komitetų pirmininkai) narių slapto 
balsavimo rezultatus ir sąrašą. 
Balsuota: už – 39.  
NUTARTA. Patvirtinti viceprezident ų ir komitetų pirminink ų slapto balsavimo rezultatus ir 
sąrašą: 
 

Pareigyb÷s (komiteto pavadinimas) Kandidatas,  Pavard÷, vardas 

Viceprezidentas Rolandas Dovidaitis 

Viceprezidentas Ramūnas Šaučikovas 

Ralio komiteto Pirmininkas Ričardas Abelkis 

Žiedo komiteto Pirmininkas Darius Grinbergas 

Kroso komiteto Pirmininkas Aloyzas Jurdonas 

4×4 komiteto Pirmininkas Gediminas Grigaitis 

Kit ų aut. sporto šakų komiteto Pirmininkas Vidmantas Dailid÷ 

SVO komiteto Pirmininkas Algirdas Bilevičius 

Teis÷jų komiteto Pirmininkas Šarūnas Liesis 

Techninių reikalavimų komiteto Pirmininkas Algirdas Gricius 

LASF sporto Senjorų komiteto Pirm. Eduardas Jakas 
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(LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 30, 
Priedas Nr.10). 
 
13. D÷l darbo su išrinktais dviem viceprezidentais iki kitų rinkim ų. 
Atsižvelgdamas į slapto balsavimo rezultatus ir į tai, jog Suvažiavimui teiktame sąraše likę kiti du 
kandidatai į LASF viceprezidento pareigas E.Torrau ir G.Šl÷deris atsisak÷ savo kandidatūrų ir neb÷ra 
daugiau ką siūlyti, LASF prezidentas G.J.Furmanavičius teikia Suvažiavimui siūlymą: iki kit ų 
rinkim ų leisti jam dirbti su išrinktais dviem LASF viceprezidentais. 
Balsuota: už – 39.  
NUTARTA. Iki kit ų ir rinkim ų leisti dirbti LASF prezidentui su dviem LASF viceprezidentais. 
(LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 31, 
Priedas Nr.10). 
 
14. D÷l įgaliojimų suteikimo naujai išrinktai LASF Tarybai (Prezidentui, viceprezidentams ir 
Komitetų pirmininkams) iš karto po Suvažiavimo. 
Pirmininkas pasiūl÷ balsuoti d÷l įgaliojimų suteikimo naujai LASF Tarybai (Prezidentui, 
viceprezidentams ir komitetų pirmininkams) iš kart po Suvažiavimo. 
Balsuota: už – 39.  
NUTARTA. Suteikti naujai išrinktai LASF Tarybai įgaliojimus iš karto po Suvažiavimo. (LASF 
narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 32, Priedas 
Nr.10). 
  
15. D÷l kandidatūrų į komitetų narius teikimo termino pratęsimo iki 2011 m. geguž÷s 20 d.  
Pirmininkas informavo delegatus, jog pateikti į Suvažiavimo medžiagą sąrašai kandidatų į LASF 
komitetų narius yra labai maži. Remiantis šiais sąrašais komitetų pirmininkai negal÷s suformuoti 
komitetų, kadangi pagal komitetų darbo nuostatus, komitetai formuojami ne mažiau kaip iš penkių 
narių. Kai kuriuose pateiktuose kandidatų į komitetų narius sąrašuose yra mažiau kaip penki 
kandidatai. Atsižvelgiant į tai yra siūloma: pratęsti kandidatų į LASF komitetų narius teikimo 
terminą iki 2011-05-20 d. imtinai. Pasiūlymus teikti LASF sekretoriatui 
Balsuota: už – 39.  
NUTARTA. prat ęsti kandidatų į LASF komitetų narius teikimo terminą iki 2011-05-20 d. 
imtinai. Pasiūlymus teikti LASF sekretoriatui. (LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo rinkimų 
ir balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 33, Priedas Nr.10). 
 
16. Suvažiavimo pabaigos skelbimas. 
16.1. Pirmininkas G.J.Furmanavičius paklaus÷  delegatų ar delegatai turi pastabų d÷l Suvažiavimo 
sušaukimo procedūrų, Suvažiavimo darbotvark÷s,  Suvažiavimo vedimo tvarkos ir slapto bei atviro 
balsavimo procedūrų.  
Pastabų ir pasiūlymų iš delegatų negauta.  
16.2 Pirmininkas pad÷kojo visiems dalyvavusiems už kantrybę ir atliktą darbą ir skelb÷ suvažiavimą 
baigtu. 
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