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LASF NARIŲ EILINIO SUVAŽIAVIMO 
 

PROTOKOLAS 
2012-03-31 

Kaunas 
 
I. LASF Prezidento Suvažiavimo delegatų sveikinimas.  
Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) prezidentas Gintaras Furmanavičius 
pasveikino susirinkusius LASF narių delegatus (toliau – delegatai) į eilinį LASF narių suvažiavimą 
(toliau – Suvažiavimas).  
 
II. Kvorumas. Suvažiavimo vedimo organų sudarymas ir rinkimas. 
 
1. Kvorumas. 
LASF prezidentas informavo, jog LASF tarybos nutarimu yra sudaryta Suvažiavimo mandatin÷ 
komisija, kurią sudaro: Mandatin÷s komisijos pirminink÷ – Rasa Jakien÷ bei nariai – Aldona 
Mažeikien÷, Edita Kairiūkštien÷, ir praš÷ Mandatin÷s komisijos pirminink÷s Rasos Jakien÷s pranešti  
kiek narių dalyvauja, ir ar yra suvažiavimo kvorumas. 
Mandatin÷s komisijos pirminink÷ konstatavo: 
1. iš viso Suvažiavime turi teisę dalyvauti 49 LASF narių delegatai turintys balso teisę;  
2. Užsiregistravo 38 LASF narių delegatai turintys balso teisę, tai sudaro 78 % visų delegatų galinčių 

dalyvauti Suvažiavime ir turinčių balso teisę;  
3. Suvažiavimo kvorumas yra;  
4. 2/3 sudaro 25 LASF narių delegatai. 
5. svečio teis÷mis dalyvauja 14 asmenų.  
(Mandatin÷s komisijos protokolas Nr. 1, Priedas Nr. 1). 
 
LASF prezidentas vadovaudamasis Mandatin÷s komisijos paskelbta informacija, jog Suvažiavimo 
kvorumas yra, paskelb÷ Suvažiavimo pradžią.  
 
2. Sekretoriato sudarymas: 
2.1. Sekretoriato sekretorių skaičiaus nustatymas: 
SIŪLYMAS: Prezidentas siūl÷ Suvažiavimo sekretoriatą sudaryti iš trijų sekretorių. 
Kitų pasiūlymų negauta. 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
NUTARTA: Suvažiavimo sekretoriatą sudaryti iš trij ų sekretorių. (LASF narių eilinio suvažiavimo 
sekretoriato sudarymo protokolas Nr. 1, Priedas Nr. 2) 
 
2.2. Sekretoriato Sekretorių rinkimai: 
Prezidentas pasiūl÷ Suvažiavimo delegatams siūlyti kandidatus į Sekretoriato sekretorius.  
SIŪLYMAS:  Suvažiavimo delegatai pasiūl÷ šios sud÷ties Suvažiavimo sekretoriatą: 
1. Vyriausiąja sekretore - Rasą Jakienę, 
2. Sekretore - Aldoną Mažeikienę, 
3. Sekretore - Editą Kairiūkštienę. 
Kitų pasiūlymų negauta. 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymams pritarta. 
NUTARTA: patvirtinti šios sud ÷ties sekretoriatą: 
1. Vyriausiąja sekretore - Rasą Jakienę, 
2. Sekretore - Aldoną Mažeikienę, 
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3. Sekretore - Editą Kairi ūkštienę. (LASF narių eilinio suvažiavimo sekretoriato sudarymo 
protokolas Nr. 2, Priedas Nr. 3) 
 
3. Rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai:  
3.1. Rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos (toliau – RBSK) narių skaičiaus nustatymas: 
SIŪLYMAS: Prezidentas, vadovaudamasis LASF rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos nuostatais, 
pasiūl÷ RBSK sudaryti iš 5 narių. 
Kitų pasiūlymų negauta. 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
NUTARTA: RBSK sudaryti iš 5 nari ų. (RBSK rinkimų protokolas Nr. 1, Priedas Nr. 4) 
 
3.2. Rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos narių rinkimai: 
Prezidentas pasiūl÷ teikti kandidatus į RBSK narius. Suvažiavimo delegatai teik÷ narius. Pateikus 5 
kandidatus, Prezidentas sustabd÷ kandidatų teikimą. 
SIŪLYMAS: Prezidentas remdamasis Suvažiavimo delegatų siūlymais, siūl÷ RBSK sudaryti iš šių 
narių: 

1. Gintaras Kaminskas; 
2. Vitas Vajinskis; 
3. Agn÷ Vičkačkait÷ – Lauciuvien÷; 
4. Juozas Duoba; 
5. Kęstutis Švedas. 

Kitokių siūlymų ar prieštaravimų negauta. 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymams pritarta. 
NUTARTA: RBSK sudaryti iš šių narių: 

1. Gintaras Kaminskas; 
2. Vitas Vajinskis; 
3. Agn÷ Vičkačkait÷ – Lauciuvien÷; 
4. Juozas Duoba; 
5. Kęstutis Švedas.  

(RBSK rinkimų protokolas Nr. 2, Priedas Nr. 5) 
 
LASF prezidentas išrinktiems RBSK nariams pasiūl÷ išeiti į pirmą jų pos÷dį,  kuriame jie išsirinktų 
RBSK pirmininką ir sekretorių.  
RBSK narys G. Kaminskas informavo Suvažiavimo delegatus, jog RBSK nariai pasiūl÷ RBSK 
pirmininku išrinkti Gintarą Kaminską, sekretore - Agnę Vičkačkaitę-Lauciuvienę.  
RBSK nariai balsavo už pasiūlymą:  
Už – 5, Prieš – 0.  
RBSK nutar÷: RBSK pirmininku išrinkti Gintar ą Kaminską, RBSK sekretore - Agnę 
Vičkačkaitę-Lauciuvienę.  (RBSK protokolas Nr. 1, Priedas Nr. 6 )  
 
4.  Suvažiavimo pirmininko rinkimai:  
LASF prezidentas G. Furmanavičius pasiūl÷ Suvažiavimo delegatams siūlyti Suvažiavimo pirmininko 
kandidatūras. 
SIŪLYMAS: Gauti Suvažiavimo delegatų siūlymai Suvažiavimo pirmininku išrinkti LASF prezidentą 
Gintarą Furmanavičių.  
Kitų siūlymų negauta. 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymams pritarta. 
NUTARTA: Suvažiavimo pirmininku išrinkti Gintar ą Furmanavičių. (RBSK protokolas Nr. 2, 
Priedas Nr. 7) 
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III. D ÷l suvažiavimo vedimo tvarkos. 
 
1.D÷l suvažiavimo trukm÷s:  
Suvažiavimo pirmininkas PASIŪLö pertrauką daryti po rinkimų į Drift‘o, SVO ir Ralio komitetų 
pirmininkus, tai yra nuo 13.30 iki 14.30. val. Kitas pertraukas daryti eigoje, pagal narių pateiktus 
pasiūlymus. Suvažiavimo pabaigos klausimą spręsti eigoje. 
Kitų siūlymų negauta. 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
NUTARTA: Pertrauk ą daryti po Tarybos narių – Drift‘o, SVO ir Ralio komitet ų pirminink ų 
rinkim ų nuo 13.30 iki 14.30 val.. Kitas pertraukas daryti eigoje, pagal narių pateiktus 
pasiūlymus. Suvažiavimo pabaigos klausimą spręsti eigoje. (RBSK protokolas Nr. 3, Priedas Nr. 8) 
 
2. D÷l Tarybos-Prezidento ataskaitos, narių pasisakymų ir bendro vieno klausimo trukm÷s laiko: 
SIŪLYMAS: Suvažiavimo pirmininkas pasiūl÷: 
      1) Prezidento -Tarybos ataskaitai skirti iki 30 min. 

2) Klausimo pristatymas iki 5 min. 
3) Kiekvieno nario pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomon÷s, atsakymo, paklausimo,) laikas ne 
ilgiau kaip 3 minut÷s. 
4) Bendras darbotvark÷je esančio vieno klausimo diskusijų (pasisakymo, replikos, nuomon÷s, 
atsakymo, paklausimo) laikas 15 minučių. 
Kitų siūlymų negauta. 

BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
NUTARTA:  
1) Prezidento -Tarybos ataskaitai skirti iki 30 min. 
2) Klausimo pristatymas iki 5 min. 
3) Kiekvieno nario pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomon÷s, atsakymo, paklausimo,) laikas 
ne ilgiau kaip 3 minut÷s. 
4) Bendras darbotvark÷je esančio vieno klausimo diskusijų (pasisakymo, replikos, nuomon÷s, 
atsakymo, paklausimo) laikas 15 minučių. 
 
IV. Suvažiavimo darbotvark÷s tvirtinimas: 
 
1.D÷l LASF narių gautų pasiūlymų įtraukimo į Suvažiavimo darbotvarkę ir j ų svarstymo: 
Suvažiavimo pirmininkas informavo, kad per nustatytą LASF narių siūlymų teikimo Suvažiavimui 
laikotarpį buvo gauta  LASF nario „Jonušis autosportas“ siūlymas su atskiru LASF įstatų projektu ir 
LASF nario „Nemuno žiedas“ siūlymai d÷l kandidato į Drifto komiteto pirmininko pareigas, bei 
siūlymas d÷l Lietuvos automobilių sporto kodekso pakeitimų. LASF narys „Jonušis autosportas“ 
nustatytais LASF įstatų terminais nesumok÷jo LASF nario mokesčio ir LASF įstatų nustatyta tvarka 
automatiškai yra pašalintas iš LASF narių d÷l finansinių įsipareigojimų nevykdymo. LASF narys 
„Nemuno žiedas“ LASF tarybai pateik÷ prašymą išbraukti juos iš LASF narių sąrašo d÷l sunkios 
finansin÷s pad÷ties. Šiuo metu šie juridiniai asmenys n÷ra LASF nariai. 2012-03-20 LASF taryba 
pri÷m÷ nutartį teikti Suvažiavimui siūlymą netraukti į Suvažiavimo darbotvarkę šių buvusių LASF 
narių siūlymus ir jų nesvarstyti. 
Kitų siūlymų negauta. 
SIŪLYMAS: Suvažiavimo pirmininkas - „Kas už tai, kad buvusių LASF narių VšĮ „Jonušis 
autosportas“ ir VšĮ „Nemuno žiedas“ siūlymai nebūtų įtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę ir 
darbotvark÷s klausimų nagrin÷jimo eigoje jie nebūtų svarstomi?“ 
BALSUOTA: Už – 29, Prieš – 8. 
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NUTARTA: buvusi ų LASF narių VšĮ „Jonušis autosportas“ ir VšĮ „Nemuno žiedas“ siūlymų 
neįtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę ir darbotvark ÷s klausimų nagrin÷jimo eigoje jų 
nesvarstyti. (RBSK protokolas Nr. 4, Priedas Nr. 9) 
 
2.Suvažiavimo darbotvark÷s tvirtinimas:  
Suvažiavimo pirmininkas atsižvelgdamas į tai, jog per nustatytą LASF narių siūlymų teikimo 
Suvažiavimui laikotarpį nebuvo daugiau gauta siūlymų d÷l Suvažiavimo darbotvark÷s, tod÷l yra  
teikiamas  
SIŪLYMAS: „Kas už tai, kad būtų patvirtinta Suvažiavimo darbotvark÷, kuri pateikta LASF nariams 
Suvažiavimo medžiagoje?“ 
Prieštaravimų ar kitų siūlymų negauta. 
BALSUOTA:  Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
NUTARTA: Patvirtinti Suvažiavimo darbotvark ę, kuri pateikta LASF nariams Suvažiavimo 
medžiagoje.  
Eilinio LASF nari ų suvažiavimo darbotvark÷ 
1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2011 metus pristatymas; 
2. Revizijos komisijos ataskaitos už 2011 pristatymas; 
3. LASF 2011 metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimas atsižvelgiant į audito ir revizijos 
komisijos ataskaitas; 
4. 2012 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatos bei 2012-2013 m. LASF narių stojamojo ir nario 
mokesčių, LASF asocijuotų narių tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti dydžių redakcijos ir 
papildymo tvirtinimas; 
5. LASF organo „Drift‘o komiteto“ steigimas; 
6. LASF tarybos nario – „Drift‘o komiteto“ pirminin ko rinkimai; 
7. LASF tarybos nario - Saugaus varžybų organizavimo komiteto pirmininko rinkimai; 
8. LASF tarybos nario - Ralio komiteto pirmininko r inkimai; 
9. Galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto tvirtinimas; 
10. Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių papildymų ir(ar) pakeitim ų tvirtinimas; 
11. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis 
projektas); 
12. LASF Apeliacinio tesimo darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų 
redakcinis projektas); 
13. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų tvirtinimas(jeigu bus patvirtintas LASF įstatų 
redakcinis projektas); 
14. Apeliacinio teismo pirmininko ir Apeliacinio teismo arbitrų rinkimai (jeigu Suvažiavime 
nepriimamas redakcinis LASF įstatų projektas), arba Apeliacinio teismo pirmininko ir 
Apeliacinio teismo arbitrų įgaliojimų pratęsimas iki LASF valdymo organų rinkiminio 
suvažiavimo. (2012 m. geguž÷s m÷n. baigiasi įgaliojimai); 
15. D÷l Tarybos siūlymo suteikti “LASF Garb ÷s vardo” apdovanojimą Vikiui Olekai. 
(RBSK protokolas Nr. 5, Priedas Nr. 10) 
 
V. Darbas pagal darbotvarkę. 
 
1 KLAUSIMAS: Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2011 metus pristatymas. 
LASF Prezidentas informavo, kad  atsižvelgiant į tai, jog išsami Tarybos-Prezidento ataskaita yra 
pateikta Suvažiavimo medžiagoje, jis akcentuos tik pagrindinius įvykius, įvykusius per 2011 metus. 
Pristačius Tarybos-Prezidento ataskaitas Suvažiavimo delegatai teik÷ klausimus LASF prezidentui.  Po 
atsakymų į Suvažiavimo delegatų klausimus, Suvažiavimo pirmininkas informavo, jog pagal LASF 
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įstatus Suvažiavimas tik išklauso šias ataskaitas. Tod÷l šiuo klausimu nebalsuojama ir einama prie kito 
darbotvark÷s klausimo.  
 
2 KLAUSIMAS: Revizijos komisijos ataskaitos išklausymas. 
Suvažiavimo pirmininkas informavo, kad Revizijos komisijos pirminink÷ Suvažiavime nedalyvauja, 
tod÷l šią ataskaitą pristatys LASF finansinink÷ Svetlana Kniurien÷. Klausimai nepriimami tod÷l, kad 
nedalyvauja Revizijos komisijos pirminink÷ ir ataskaitos pristatytoja nekompetentinga atsakyti į 
klausimus liečiančius Revizijos komisijos darbą.  
LASF finansinink÷ Svetlana Kniurien÷ perskait÷ LASF Revizijos komisijos ataskaitą.(Revizijos 
komisijos ataskaita, Priedas Nr. 11) 
Suvažiavimo pirmininkas informavo, jog pagal LASF įstatus Suvažiavimas tik išklauso šią ataskaitą, 
tod÷l šiuo klausimu nebalsuojama ir einama prie kito darbotvark÷s klausimo.  
 
3. KLAUSIMAS: LASF 2011 m. metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimas atsižvelgiant į 
audito ir revizijos komisijos ataskaitas. 
LASF finansinink÷ Svetlana Kniurien÷ pristat÷ LASF 2011 m. metinę finansinę atskaitomybę 
atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos ataskaitas. (LASF 2011 m. metin÷ finansin÷ atskaitomyb÷ 
Priedas Nr. 12 ) 
Po Suvažiavimo delegatų užduotų klausimų LASF finansininkei ir jos pateiktų atsakymų, Suvažiavimo 
pirmininkas teikia  
SIŪLYM Ą: „Kas už tai, kad patvirtinti pateiktą LASF 2011 m. metinę finansine atskaitomybę 
atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos ataskaitas“.   
Kitų siūlymų negauta. 
BALSUOTA: Už – 34, Prieš – 1. 
NUTARTA: Patvirtinti LASF 2011 m. metin ę finansine atskaitomybę. (RBSK protokolas Nr. 6, 
Priedas Nr. 13). 
 
4. KLAUSIMAS: 2012 m. LASF Pajamų ir išlaidų sąmatos bei 2012-2013 m. LASF narių 
stojamojo ir nario mokesčių, LASF asocijuotų narių tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti 
dydžių redakcijos ir papildymo tvirtinimas  
LASF finansinink÷ Svetlana Kniurien÷ pristat÷ 2012 m. LASF Pajamų ir išlaidų sąmatą bei 2012-2013 
m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių, LASF asocijuotų narių tikslinių įnašų federacijos veiklai 
remti dydžių redakciją. (2012 m. LASF Pajamų ir išlaidų sąmata bei 2012-2013 m. LASF narių 
stojamojo ir nario mokesčių, LASF asocijuotų narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžių 
redakcija, Priedas Nr. 14 ) 
Suvažiavimo delegatas R. Lipeikis išreišk÷ savo nuomonę, jog yra neadekvatūs Organizatoriaus 
licencijos mokesčiai, organizuojant ralio čempionato etapą, kurį sudaro 2200 Lt ir 1000 km lenktynių, 
kurį sudaro 1500 Lt. Lyginant  šiuos mokesčius, R.Lipeikis mano, jog Ralio čempionato etapo 
organizatoriaus licencijos mokestis yra per didelis ir siūlytu juos peržiūr÷ti. LASF finansinink÷ atsak÷, 
jog Ralio čempionato organizatoriams mokesčiai yra kompensuojami, o 1000 km lenktynių 
organizatoriui jokios kompensacijos n÷ra numatyta. Suvažiavimo pirmininkas informavo R.Lipeikį, jog 
vadovaujantis LASF įstatais, siūlymai Suvažiavimo klausimais yra teikiami nustatytais terminais ir 
Suvažiavime nauji siūlymai yra nesvarstomi. Atsižvelgiant į tai Suvažiavimo pirmininkas teikia 
SIŪLYM Ą: „Kas už tai, kad patvirtinti 2012 m. LASF Pajamų ir išlaidų sąmatą bei 2012-2013 m. 
LASF narių stojamojo ir nario mokesčių, LASF asocijuotų narių tikslinių įnašų federacijos veiklai 
remti dydžių pateiktą redakciją ir papildymą?“  
Kitų siūlymų negauta. 
BALSUOTA: Už – 37, Prieš – 0.   
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NUTARTA: patvirtinti 2012 m. LASF Pajam ų ir išlaidų sąmatą bei 2012-2013 m. LASF narių 
stojamojo ir nario mokesčių, LASF asocijuotų narių tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti 
dydžių pateiktą redakciją ir papildym ą. (RBSK protokolas Nr. 7, Priedas Nr. 15). 
 
D÷l kvorumo patikrinimo: 
Pirmininkas, atsižvelgdamas į sekančių klausimų svarbą, siūl÷ pasitikrinti kvorumą. 
RBSK tikrina kvorumą. 
RBSK po delegatų balsų skaičiavimo, informuoja Suvažiavimą: 
Suvažiavime 12:10 val. dalyvauja 38 delegatai. Kvorumas: yra, 2/3 sudaro – 25 LASF narių 
delegatai. (RBSK protokolas Nr. 8, Priedas Nr. 16). 
 
5. KLAUSIMAS: LASF organo “Drift’o” komiteto steigi mas. 
Pirmininkas informavo, kad 2012-02-07 d. LASF tarybos pos÷dyje, atsižvelgiant į tai, jog Lietuvoje yra 
aktyviai kultivuojama automobilių sporto šaka „Drift‘as“ ir vadovaujantis LR Kūno kultūros ir sporto 
įstatymo 43 ir 44 straipsniais, kuriuose nurodoma, jog už atitinkamos sporto šakos varžybų sistemos ir 
jų vykdymo sąlygų nustatymą yra atsakingos nacionalin÷s atitinkamos sporto šakos federacijos, bei už 
visų lygių sporto varžybų organizavimą ir vykdymą atsako Kūno kultūros ir sporto departamento 
pripažinta nacionalin÷ atitinkamos sporto šakos federacija, LASF taryba siūlo, įsteigti LASF organą 
„Drift‘o komitetą“, kuris nustatytų šios sporto šakos varžybų sistemos ir vykdymo sąlygas, atstovautų 
šią sporto šaką tiek nacionaliniame tiek tarptautiniame lygmenyje. Šio organo steigimo klausimą LASF 
taryba teikia svarstyti LASF narių suvažiavimui. 
Suvažiavimo delegatas G. Grigaitis pasidom÷jo ar yra įregistruotų Drift‘o sporto šaką kultivuojančių 
sporto klubų. LASF prezidentas informavo, kad Lietuvoje ir kaimynin÷se valstyb÷se Drift‘o sporto 
šaka yra kultivuojama, organizuojami čempionatai, ir Lietuvoje yra įregistruotų sporto klubų 
kultivuojančių Drift‘o sporto šaką. 
Daugiau klausimų bei pasiūlymų negauta. 
Suvažiavimo pirmininkas teikia  
SIŪLYM Ą: „Kas už tai, kad LASF būtų įkurtas Drift‘o komitetas.“? 
BALSUOTA: Už – 34, Prieš – 0, Susilaik÷ – 3. 
NUTARTA: LASF įsteigti Drift‘o komitet ą. (RBSK protokolas Nr. 9, Priedas Nr. 18). 
   
6;7;8 darbotvark÷s klausimai d÷l procedūrų atlikimo:  
Suvažiavimo pirmininkas pasiūlo taupant visų Suvažiavimo delegatų laiką ir atsižvelgiant į vienodas 6, 
7, 8 klausimų atlikimo procedūras, sujungti 6, 7, 8 klausimus „D÷l Tarybos narių Drift‘o, Saugaus 
varžybų organizavimo ir Ralio komiteto pirmininkų rinkimo, ir atlikti rinkimus vieno slapto balsavimo 
metu ir teikia  
 SIŪLYM Ą: „Kas už tai, kad 6, 7, 8, klausimo procedūros būtų sujungtos ir atliekamos vieno slapto 
balsavimo metu?“ 
Prieštaravimų ir kitų pasiūlymų negauta. 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymui pritarta 
NUTARTA: sujungti 6, 7, 8, klausimo procedūras (Tarybos narių Drift‘o, Saugaus varžybų 
organizavimo ir Ralio komitetų pirminink ų rinkimus), ir jas atlikti vieno slapto balsavimo metu. 
(RBSK protokolas Nr. 10, Priedas Nr. 19) 
 
6. KLAUSIMAS: LASF tarybos nario – „Drift‘o komitet o“ pirmininko rinkimai.  
LASF Prezidentas Suvažiavimo delegatus informavo, jog jam suteiktais LASF įstatų įgaliojimais, iš 
pateiktų LASF narių kandidatų į Tarybos nario-Drift‘o komiteto pirmininkus jis pasirinko LASF nario 
KSK „Juta“ teikiamą kandidatą Antaną Kyguolį ir  šią kandidatūrą teikia Suvažiavimo balsavimui. 
Taip pat pasiūl÷ prisistatyti pačiam kandidatui ir delegatams užduoti jam klausimus.  
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Kandidato Antano Kyguolio prisistatymas: Drift‘o sporto šaką kultivuoti prad÷jo prieš 8-9 metus, 
pradžioje kaip m÷g÷jas, v÷liau prad÷jo dalyvauti organizuojamuose čempionatuose. Šiuo metu yra 
Drifter.lt klubo narys. Pasteb÷damas, kad Drift‘o lygis Lietuvoje maž÷ja, varžybos vykdomos 
nesivadovaujant taisykl÷mis bei reglamentuotais dokumentais, kandidatuodamas į Drift‘o komiteto 
pirmininkus bei suformavęs Drift‘o komiteto sud÷tį sieks pakelti Drift‘o lygį Lietuvoje. 
Suvažiavimo delegatui G. Grigaičiui paklausus, kod÷l krenta Drift‘o lygis, atsak÷, jog n÷ra laiku 
sudaromi čempionatų (varžybų) kalendoriai, n÷ra laikomasi nustatytų taisyklių, to pasekoje sportininkai 
nesp÷ja pasiruošti varžyboms, jos tampa nesaugios. 
Suvažiavimo delegatui G. Maškauskui paklausus kokią komandą Drift‘o komitete ketina suformuoti, 
atsak÷, kad Drift‘o komiteto narius pasirinks iš teikiamų LASF narių kandidatų į Komiteto narius, kurie 
taip pat turi tikslą pakelti Drift‘o lygį Lietuvoje. Tarp tikslų yra siekis keistis čempionato etapais su 
kaimynin÷mis valstyb÷mis, ir padedant LASF sieks  šią sporto šaką įteisinti FIA.  
 
7.KLAUSIMAS: LASF tarybos nario - Saugaus varžybų organizavimo komiteto pirmininko 
rinkimai.  
LASF Prezidentas informavo, jog jam suteiktais LASF įstatų įgaliojimais, iš pateiktų LASF narių 
kandidatų į Tarybos nario - Saugaus varžybų organizavimo komiteto pirmininkus pasirinko LASF narių 
teikiamą kandidatą Romualdą Mažuolį. Šią kandidatūrą teik÷ Suvažiavimo balsavimui. 
Kandidatas R.Mažuolis Suvažiavime nedalyvavo. 
 
8. KLAUSIMAS: LASF tarybos nario - Ralio komiteto p irmininko rinkimai.  
LASF Prezidentas informavo Suvažiavimo delegatus, jog jam suteiktais LASF įstatų įgaliojimais, iš 
pateiktų LASF narių kandidatų į Tarybos nario - Ralio komiteto pirmininkus pasirinko LASF narių 
teikiamą kandidatą LASF Viceprezidentą Ramūną Šaučikovą. Yra gautas R. Šaučikovo pareiškimas d÷l 
jo atsistatydinimo iš LASF viceprezidento pareigų, jeigu jis bus išrinktas į Ralio komiteto pirmininko 
pareigas. Šią kandidatūrą teikia Suvažiavimo balsavimui. Taip pat pasiūl÷ prisistatyti pačiam 
kandidatui ir delegatams užduoti jam klausimus.  
Kandidato Ramūno Šaučikovo prisistatymas: būdamas Ralio komiteto pirmininku sieks, kad darbas 
vyktų pagal reglamentuojančius dokumentus, būtų laikomasi taisyklių, priimin÷jant sprendimus – 
atsižvelgiama į sportininkų poreikius.  Ralio komiteto sud÷tį ketina formuoti iš LASF narių pasiūlytų 
aktyvių žmonių. Tarp tikslų yra bendradarbiavimas su valstyb÷s valdžios institucijomis, kaimynin÷mis 
šalimis (Latvija, Estija), taip pat sieks čempionato etapų pasikeitimo su kaimynin÷mis valstyb÷mis, 
kurių buvo atsisakyta.  
 
D÷l kvorumo patikrinimo: 
Pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimų svarbą, siūl÷ pasitikrinti kvorumą. 
RBSK tikrina kvorumą. 
RBSK po delegatų balsų skaičiavimo, informuoja Suvažiavimą: 
Suvažiavime 12:40 val. dalyvauja 38 delegatai. Kvorumas: yra, 2/3 sudaro – 25 LASF narių 
delegatai. (RBSK protokolas Nr. 11, Priedas Nr. 20). 
 
6,7,8 klausimų pasirengimo slaptam balsavimui procedūros: 
Užbaigus 6, 7, 8 klausimų pristatymą ir patikrinus kvorumą Pirmininkas RBSK pirmininko praš÷ 
supažindinti Suvažiavimo delegatus su balsavimo tvarka ir balsavimo biuletenių pildymu. RBSK 
pirmininkas G. Kaminskas tai padaryti praš÷ Suvažiavimo vyr. sekretor÷s Rasos Jakien÷s.  
R. Jakien÷ paaiškino, kad Komitetų pirmininkų rinkimai yra slapti. Supažindino delegatus su balsavimo 
ir biuletenių pildymo tvarka. Vadovaujantis RBSK nuostatais išaiškino kokie biuleteniai bus pripažinti 
negaliojančiais, kaip vyks slapto balsavimo procedūra.  
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6,7,8 klausimų slapto balsavimo procedūros: 
Supažindinus visus delegatus su slapto balsavimo procedūromis, Suvažiavimo pirmininkas paragino 
Suvažiavimo delegatus ir svečius palikti salę, kurioje vyks slapto balsavimo procedūros. Bei 
informavo, jog po balsavimo procedūrų atlikimo skelbiama pietų pertrauka.  Suvažiavimas tęsiamas 
nuo 14.30 val. 
Suvažiavimo sekretoriatas, pagal sąrašą, kviečiant po vieną LASF nario delegatą, išdalino po tris slapto 
balsavimo rinkimų biuletenius 38 LASF narių delegatams, Ralio, SVO ir Droft‘o komitetų pirmininkų 
rinkimams. Slapto balsavimo tvarką ir procedūras prižiūr÷jo ir steb÷jo RBSK nariai.(LASF narių eilinio 
suvažiavimo LASF tarybos narių rinkimų balsavimo biuletenių išdavimo žiniaraštis,  Priedas Nr. 21)   
 
Rinkimų į Drift‘o, Saugaus varžybų organizavimo ir Ralio komitetų pirminink ų slapto balsavimo 
rezultatų skelbimas. 
RBSK pirmininkas G. Kaminskas informuoja delegatus apie įvykusį slaptą balsavimą, kuriame 
dalyvavo 38 LASF narių delegatai. Balsad÷ž÷je rasti 38 balsavimo biuleteniai. RBSK visus biuletenius 
pripažino galiojančiais, nes nei vienas nebuvo sugadintas. Suskaičiavus balsavimo rezultatus gauti 
tokie rezultatai:   
6 darbotvark÷s klausimo: LASF tarybos nario - Drift‘o komiteto pirmininko rinkim ų rezultatai:  
SIŪLYTA: į LASF  tarybos nario - Drift’o komiteto pirmininkus teikiamas Antanas Kyguolis. 
BALSUOTA: Už  – 35;  Prieš – 3.  
NUTARTA: LASF  Drift‘o komiteto pirmininku patvirti nti ANTANO KYGUOLIO 
kandidatūrą. 
 
7 darbotvark÷s klausimo: LASF tarybos nario - Saugaus varžybų organizavimo komiteto 
pirmininko rinkim ų rezultatai: 
SIŪLYTA: į LASF tarybos nario - Saugaus varžybų organizavimo komiteto pirmininkus teikiamas 
Romualdas Mažuolis. 
BALSUOTA: Už – 25; Prieš – 13. 
NUTARTA: LASF Saugaus varžybų organizavimo komiteto pirmininku patvirtinti 
ROMUALDO MAŽUOLIO kandidat ūrą. 
 
8 darotvark÷s klausimo: LASF tarybos nario - Ralio komiteto pirmininko rinkim ų rezultatai:  
SIŪLYTA: į LASF tarybos nario - Ralio komiteto pirmininkus teikiamas Ramūnas Šaučikovas. 
BALSUOTA: Už – 27; Prieš – 11. 
NUTARTA: LASF  Ralio komiteto pirmininku patvirtint i RAMŪNO ŠAUČIKOVO 
kandidatūrą.  
(RBSK protokolas Nr. 12, Priedas Nr. 22)  
 
D÷l LASF viceprezidento Ramūno Šaučikovo atsistatydinimo: 
Po rinkimų rezultatų paskelbimo Pirmininkas pasveikino išrinktus naujus Tarybos narius ir informavo 
Suvažiavimą, jog atsižvelgiant į tai, kad R. Šaučikovas yra išrinktas Ralio komiteto pirmininku, nuo šio 
sprendimo įsigalioja jo atsistatydinimo pareiškimas iš LASF Viceprezidento pareigų. Jis nuo šio 
momento neina LASF viceprezidento pareigų. LASF viceprezidento pareigose lieka tik Rolandas 
Dovidaitis. Jeigu bus būtinyb÷, kitame Suvažiavime teiks naujas kandidatūras į Viceprezidento 
pareigas, atsižvelgiant į ankstesniame Suvažiavime jam suteiktą Viceprezidentų skaičių. 
Taip pat informavo LASF narius, jog vadovaujantis Komitetų nuostatais, išrinkus naują Komiteto 
pirmininką visi buvę komiteto nariai netenka savo įgaliojimų. Tod÷l naujus kandidatus į Komitetų 
narius gali teikti LASF‘ui iki artimiausio Tarybos pos÷džio, kuriame bus tvirtinamos naujos komitetų 
sud÷tys. 
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D÷l kvorumo patikrinimo: 
Pirmininkas atsižvelgdamas į tai, kad bus svarstomas klausimas d÷l  LASF įstatų siūl÷ pasitikrinti 
kvorumą. 
Suvažiavime 14:18 val. dalyvauja 36 delegatai. Kvorumas: yra, 2/3 sudaro – 24 LASF narių 
delegatai. 
NUTARTA: t ęsti Suvažiavimo darbą pagal patvirtint ą darbotvarkę. (RBSK protokolas Nr. 13, 
Priedas Nr. 23). 
 
9. KLAUSIMAS: Galiojan čių LASF įstatų redakcinio projekto tvirtinimas.  
Suvažiavimo pirmininkas informavo, jog atsižvelgiant į tai, kad suvažiavimas pri÷m÷ sprendimą 
nenagrin÷ti buvusio LASF nario teikto pasiūlymo (VšĮ „Jonušis autosportas“), o daugiau kitų 
pasiūlymų šiuo klausimų negauta, tod÷l bus balsuojama tik už vieną pateiktą galiojančių įstatų 
redakcinį projektą. Tam, kad būtų priimtas šis redakcinis projektas reikalinga surinkti 2/3 Suvažiavime 
dalyvaujančių delegatų balsų. 
Redakcinį įstatų projektą pristat÷ ir į Suvažiavimo delegatų klausimus atsakin÷jo LASF teisininkas 
R.Rupkus. 
Pasibaigus diskusijoms d÷l LASF įstatų redakcinio projekto, Suvažiavimo pirmininkas teikia 
SIŪLYM Ą: „Kas už tai, kad būtų patvirtintas galiojančių LASF įstatų redakcinis projektas, 
pateiktas Suvažiavimo medžiagoje?“ 
BALSUOTA: Už – 22, Prieš – 12, Susilaik÷ – 2.  
NUTARTA: kadangi nebuvo surinkta 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų, nutarta 
nepatvirtinti LASF įstatų redakcinio projekto, pateikto Suvažiavimo medžiagoje. (RBSK 
protokolas Nr. 14, Priedas Nr. 24). 
 
Po šios nutarties, Suvažiavimo pirmininkas informuoja Suvažiavimo delegatus, jog atsižvelgiant į šio 
klausimo balsavimo rezultatus, šiame Suvažiavime nebebus nagrin÷jami 11, 12, 13 darbotvark÷s 
klausimai, kurie buvo tiesiogiai susiję su šio balsavimo rezultatais ir būtų buvę nagrin÷jami, jeigu 
LASF įstatų redakcinis projektas būtų buvęs priimtas.  
 
10. KLAUSIMAS. Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių papildymų ir(ar) pakeitim ų 
tvirtinimas.  
Pirmininkas informavo, kad atsižvelgiant į tai, kad suvažiavimas pri÷m÷ sprendimą nenagrin÷ti buvusio 
LASF nario teikto pasiūlymo (VšĮ „Nemuno žiedas“), o daugiau kitų pasiūlymų šiuo klausimų negauta, 
tod÷l bus balsuojama tik už vieną pateiktą galiojančio Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių 
papildymo ir(ar)  pakeitimų redakcinį projektą. 
Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių papildymo ir(ar)  pakeitimų redakcinį projektą pristat÷ 
ir į Suvažiavimo delegatų klausimus atsakin÷jo LASF teisininkas R.Rupkus. 
Pasibaigus diskusijoms d÷l LASF įstatų redakcinio projekto, Suvažiavimo pirmininkas teikia 
SIŪLYM Ą: „Kas už tai, kad būtų patvirtintas Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių 
papildymo ir(ar)  pakeitimų redakcinis projektas pateiktas Suvažiavimo medžiagoje?“ 
BALSUOTA: Už – 17, Prieš – 12.   
NUTARTA: Patvirtinti Lietuvos automobili ų sporto kodekso straipsnių papildymo ir(ar)  
pakeitimų redakcinį projektą. (RBSK protokolas Nr. 15, Priedas Nr. 25). 
 
14. KLAUSIMAS: Apeliacinio teismo pirmininko ir Ape liacinio teismo arbitrų rinkimai  
Pirmininkas informavo, kad 2012 m. geguž÷s m÷n. baigiasi Apeliacinio teismo įgaliojimai, tod÷l reikia 
išrinkti naujus LASF Apeliacinio teismo arbitrus. Per siūlymų teikimo laikotarpį pasiūlymų gauta 
nebuvo. Siūl÷ Suvažiavimo delegatams teikti kandidatūras ir siūlymus, kadangi LASF įstatai numato, 
jog Apeliacinio tesimo arbitrus ir pirmininką renka Suvažiavimas atviru balsavimu.  
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Suvažiavimo delegatai pateik÷ dvi kandidatūras į LASF Apeliacinio teismo pirmininkus, tai Andr÷jaus 
Savčenkos ir Arno Paliuk÷no kandidatūras. Suvažiavimo pirmininkas siūlo už kiekvieną kandidatūrą 
balsuoti atskirai atviru balsavimu skaičiuojant balsus tik „Už“. Kuri kandidatūra surinks daugiau „Už“ 
tas ir bus paskirtas LASF Apeliacinio teismo pirmininku. 
1) SIŪLYMAS: LASF Apeliacinio teismo pirmininku išrinkti ANDRöJŲ SAVČENKO. 
BALSUOTA: Už – 15 (RBSK protokolas Nr. 16, Priedas Nr. 26) 
2) SIŪLYMAS: LASF Apeliacinio teismo pirmininku išrinkti ARNĄ PALIUKöNĄ. 
BALSUOTA: Už – 15 (RBSK protokolas Nr. 17, Priedas Nr. 27) 
RBSK pirmininkas konstatuoja faktą, jog abu kandidatai surinko po lygiai balsų „UŽ“ ir nei vienas 
n÷ra išrinktas. 
Suvažiavimo pirmininkas atsižvelgdamas į tai, jog šiame Suvažiavime turi būti išrinktas LASF 
Apeliacinio teismo pirmininkas siūlo pakartoti balsavimo procedūras. 
Prieštaraujančių nebuvo. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.   
NUTARTA: pakartoti balsavimo procedūrą, nes kandidatai surinko vienodą LASF narių 
delegatų balsų skaičių. 
 
RBSK kartoja balsavimą: 
1) SIŪLYMAS: LASF Apeliacinio teismo pirmininku išrinkti ANDRöJŲ SAVČENKO. 
BALSUOTA: Už – 18 (RBSK protokolas Nr. 18, Priedas Nr. 28)  
2) SIŪLYMAS: LASF Apeliacinio teismo pirmininku išrinkti ARNĄ PALIUKöNĄ. 
BALSUOTA: Už – 17 (RBSK protokolas Nr. 19, Priedas Nr. 29) 
NUTARTA: LASF Apeliacinio teismo pirmininku išrinkt i ANDRöJŲ SAVČENKO.  
Pirmininkas paklaus÷, kokie būtų siūlymai į Apeliacinio teismo arbitrus, kurių turi būti ne mažiau kaip 
devyni. Bei pasiteiravo ar delegatai pritaria, kad būtų balsuojama už visą sąrašą. Prieštaraujančių 
nebuvo.  
Išrinktas LASF Apeliacinio teismo pirmininkas A.Savčenka, siūl÷ Suvažiavimo delegatams, kuo 
daugiau teikti kandidatų į LASF Apeliacinio teismo arbitrus. Suvažiavimo delegatai pateik÷ 16 
kandidatų į LASF Apeliacinio teismo arbitrus. 
SIŪLYMAS: 1) Aleksandras Remiševskis, 
  2) Saulius Girdauskas, 
  3) Gintaras Kaminskas, 
  5) Saulius Juodeika, 
  6) Evaldas Čirba, 
  7) Gediminas Maškauskas, 
  8) Ignas Palaima, 
  9) Eidmantas Nekrošius, 
  10) Deividas Jocius, 
  11) Rimantas Volungevičius, 
  12) Romas Austinskas, 
  13) Benediktas Vanagas, 
  14) Ramūnas Savickas, 
  15) Jonas Dereškevičius, 
  16) Tomas Gruzdys. 
Prieštaraujančių siūlymui nebuvo. 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
NUTARTA: Apeliacinio teismo arbitrais išrinkti:  

1) Aleksandrą Remiševskį, 
  2) Saulių Girdauską, 
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  3) Gintarą Kaminską, 
  5) Saulių Juodeiką, 
  6) Evaldą Čirb ą, 
  7) Gediminą Maškauską, 
  8) Igną Palaimą, 
  9) Eidmantą Nekrošių, 
  10) Deividą Jocių, 
  11) Rimantą Volungevičių, 
  12) Romą Austinską, 
  13) Benediktą Vanagą, 
  14) Ramūną Savicką, 
  15) Joną Dereškevičių, 
  16) Tomą Gruzdį. 
(LASF narių eilinio suvažiavimo RBSK protokolas Nr. 20, Priedas Nr. 30) 
 
15.  KLAUSIMAS: D ÷l Tarybos siūlymo suteikti “LASF Garb ÷s vardo” apdovanojimą Vikiui  
Olekai. 
Pirmininkas praneš÷, kad LASF taryba, remdamasi LASF sporto Senjorų komiteto siūlymu, teikia 
Suvažiavimui siūlymą suteikti „LASF garb÷s vardo“ apdovanojimą Vikiui Olekai ir teikia 
SIŪLYM Ą: „Kas už tai, kad Vikiui Olekai būtų suteiktas „LASF garb÷s vardo“ apdovanojimas.“ 
Prieštaraujančių nebuvo. 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
NUTARTA: suteikti „LASF garb ÷s vardo“ apdovanojimą Vikiui Olekai. (RBSK protokolas Nr. 21, 
Priedas Nr. 31) 
 
Suvažiavimo pabaigos skelbimas. 
Pirmininkas G. Furmanavičius paklaus÷ delegatų ar yra kokių pastabų d÷l Suvažiavimo pasirengimo 
procedūrų, Suvažiavimo medžiagos, Suvažiavimo vedimo tvarkos, d÷l slapto bei atviro balsavimo 
procedūrų ir biuletenių, d÷l priimtų sprendimų. 
Pasiūlymų ir pastabų iš delegatų negauta.  
Pirmininkas pad÷kojo visiems dalyvavusiems už atliktą darbą ir paskelb÷ suvažiavimą baigtu.  
 
Priedai: 

1) Mandatin÷s komisijos protokolas Nr. 1,       18 lapų; 
2) LASF narių eilinio suvažiavimo sekretoriato sudarymo protokolas Nr. 1,   1 lapas; 
3) LASF narių eilinio suvažiavimo sekretoriato sudarymo protokolas Nr. 2,   1 lapas; 
4) RBSK rinkimų protokolas Nr. 1,        1 lapas; 
5) RBSK rinkimų protokolas Nr. 2,        5 lapai; 
6) RBSK protokolas Nr. 1,         1 lapas; 
7) RBSK protokolas Nr. 2,         1 lapas; 
8) RBSK protokolas Nr. 3,         1 lapas; 
9) RBSK protokolas Nr. 4,         1 lapas; 
10) RBSK protokolas Nr. 5,         2 lapai; 
11) Revizijos komisijos ataskaita,        2 lapai; 
12) LASF 2011 m. metin÷ finansin÷ atskaitomyb÷,      6 lapai; 
13) RBSK protokolas Nr. 6,         1 lapas; 
14) 2012 m. LASF Pajamų ir išlaidų sąmata bei 2012-2013 m. LASF narių  

stojamojo ir nario mokesčių, LASF asocijuotų narių tikslinių įnašų  
federacijos veiklai remti dydžių redakcija,       6 lapai; 
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15) RBSK protokolas Nr. 7,         1 lapas; 
16) RBSK protokolas Nr. 8,         1 lapas; 
17) LASF įstatų nauja redakcija        12 lapų; 
18) RBSK protokolas Nr. 9,         1 lapas; 
19) RBSK protokolas Nr. 10,         1 lapas; 
20) RBSK protokolas Nr. 11,         1 lapas; 
21) LASF narių eilinio suvažiavimo LASF tarybos narių rinkimų balsavimo  

biuletenių išdavimo žiniaraštis,        3 lapai; 
22) RBSK protokolas Nr. 12,         2 lapai; 
23) RBSK protokolas Nr. 13,         1 lapas; 
24) RBSK protokolas Nr. 14,         1 lapas; 
25) RBSK protokolas Nr. 15,         1 lapas; 
26) RBSK protokolas Nr. 16,         1 lapas; 
27) RBSK protokolas Nr. 17,         1 lapas; 
28) RBSK protokolas Nr. 18,         1 lapas; 
29) RBSK protokolas Nr. 19,         1 lapas; 
30) RBSK protokolas Nr. 20,         2 lapai; 
31) RBSK protokolas Nr. 21,         1 lapas. 

 

 
 
 
Suvažiavimo pirmininkas 
 
 
 

 

 
 
 
 
Gintaras Furmanavičius 

 
 
Vyr. Sekretor÷ 

 

 

 
 
Rasa Jakien÷ 

 
 
Sekretor÷ 

 

 

 
 
Edita Kairiūkštien÷ 

 
 
Sekretor÷ 

 
 

 
 

 
 
Aldona Mažeikien÷ 


