Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos pos÷džio
Protokolas Nr. 11
2009.07.13

Išrašas

Dalyvauja: Prezidentas – Gintaras Furmanavičius.
Viceprezidentas - Sigitas Alesius, Gintautas Šl÷deris.
Tarybos nariai: Gintautas Firantas, Šarūnas Liesis, Eduardas Jakas, Ričardas Abelkis,
Sigitas Januška, Gediminas Grigaitis, Algirdas Gricius, Aloyzas Jurdonas.
Generalinis sekretorius – Ričardas Rupkus
Pos÷džio pirmininkas - Gintaras Furmanavičius
Pos÷džio sekretor÷ - Egl÷ Bukinait÷.
I.D÷l pos÷džio vedimo tvarkos.
Pirmininkas dalyvaujančių paklaus÷, ar visi sutinka, kad pos÷džio metu būtų atliekamas
garso skaitmeninis įrašas.
Prieštaraujančių nebuvo. Pos÷dis vykdomas atliekant garso skaitmeninį įrašą.
II.Dienotvark÷.
Siūlyta: patvirtinti LASF tarybos pos÷džio dienotvarkę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti LASF tarybos pos÷džio dienotvarkę:
1. Kroso komiteto sud÷ties tvirtinimas.
2. Klubo „Startas“ prašymo naudoti LASF simboliką nagrin÷jimas.
3. „Omnitel 1000 km“ lenktynių organizacinio komiteto prašymas automobilių
limitą 2009 metų lenktynių metu nustatyti iki 54 automobilių.
4. SVO komiteto sud÷ties tvirtinimas.
5. D÷l asocijuotų LASF narių pri÷mimo:
UAB „Autoverslas“;
UAB „Hegemonia“;
UAB Bauer International“;
VšĮ. „Vici Sport“.
6. D÷l ASK „Ajags“ prašymo atid÷ti skirtos baudos mok÷jimą.
7. Kiti klausimai:
a) Informacijos pateikimas apie KKSD finansavimo sumažinimą LASFui.
b) D÷l komitetų darbo veiklos nuostatų rengimo ir komitetų veiklos dokumentų
saugojimo ir tvarkymo.
c) D÷l pasirengimo 2009 metų varžyboms pagal 2009 m. varžybų grafiką
perspektyvų.
d) D÷l rengimosi kitų metų sezonui.
e) Informacija apie civilinių bylų, susijusių su LASF, eigą Teismuose.
f) Informacija apie DOSAAF turto vertinimą ir paskirstymą Lietuvos autosportui.
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III. Dienotvark÷s klausimų nagrin÷jimas:
1. Klausimas: Kroso komiteto sud÷ties tvirtinimas.
Nutarta: patvirtinti sekančią LASF kroso komiteto sud÷tį:
Valdas Stankūnas
Saulius Stanaitis
Giedrius Žunda
Andrius Mažeika.
2.Klausimas: Klubo „Startas“ prašymo naudoti LASF simboliką nagrin÷jimas.
Siūlyta: patenkinti Klubo „Startas“ prašymą.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
3.Klausimas: „Omnitel 1000 km“ lenktynių organizacinio komiteto prašymas
automobilių limitą 2009 metų lenktynių metu nustatyti iki 54 automobilių.
Nutarta: patenkinti UAB „Promosportas“ prašymą ir leisti 1000 km. varžybose
dalyvauti 54 dalyviams.
4. Klausimas: SVO komiteto sud÷ties tvirtinimas.
Nutarta: papildyti SVO komitetą Rimantu Volungevičiumi vietoj J.Bacevičiaus ir
patvirtinti sekančios sud÷ties LASF Saugaus varžybų organizavimo komiteto sud÷tį:
Edvinas Vašteris
Rimantas Volungevičius
Gediminas Grigaitis
Romualdas Mažuolis.
5.Klausimas:D÷l asocijuotų LASF narių pri÷mimo.
Nutarta: į LASF asocijuotus narius priimti:
UAB „Autoverslas“;
UAB „Hegemonia“;
UAB Bauer International“;
VšĮ. „Vici Sport“.
6. Klausimas: D÷l ASK „Ajags“ prašymo atid÷ti skirtos baudos mok÷jimą.
Nutarta: patenkinti VšĮ. ASK „Ajags“ prašymą atid÷ti gautos baudos likučio (1800
litų) mok÷jimo terminą iki 2009-08-15 dienos.
7.Klausimas: Kiti klausimai:
7 a) Informacijos pateikimas apie KKSD finansavimo sumažinimą LASF‘ui.
Nutarta: Atsižvelgiant į 24% KKSD sumažintą finansavimą LASF‘ui, patvirtinti
patikslintą 2009 metų LASF biudžetinių l÷šų skirstymo sąmatą.
7 b) D÷l komitetų darbo veiklos nuostatų rengimo ir komitetų veiklos dokumentų
saugojimo ir tvarkymo.
Siūlyta: sudaryti LASF komitetų veiklos nuostatų projekto darbo grupę iš šių asmenų:
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G. Šl÷deris, S. Alesius, Šliesis.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Siūlyta: įpareigoti iki 2009-09-01 dienos darbo grupę pateikti LASF komitetų veiklos
nuostatų pavyzdinį projektą.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Siūlyta: Visus komitetų dokumentus saugoti LASF raštin÷je ir per tris dienas nuo
komiteto pos÷džio pravedimo, pos÷džių protokolai turi būti pristatyti į LASF raštinę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
7 c) D÷l pasirengimo 2009 metų varžyboms pagal 2009 m. varžybų grafiką
perspektyvų.
LASF prezidentas ir generalinis sekretorius papraš÷ komitetų pirmininkų sužinoti ir kuo
skubiau informuoti LASF, kokios yra 2009 metais planuotų organizuoti varžybų
perspektyvos.
7 d) D÷l rengimosi kitų metų sezonui.
Aptartas ir nustatytas rengimosi kitų metų sezonui grafikas : iki 2009-09-01 komitetai
parengia preliminarų kitų metų kalendorių, reglamentus, techninius reikalavimus. Nuo
2009-10-01 2010 metų sezono dokumentus patalpinti LASF tinklalapyje viešai diskusijai.
Nuo 2009-11-01 iki 2009-11-25 apibendrinti gautus pasiūlymus, ir patvirtinti visus
sezono dokumentus LASF norminių aktų nustatyta tvarka. 2009-12-01 galutinius,
suderintus ir patvirtintus dokumentus paskelbti LASF tinklalapyje.
7 e) Informacija apie civilinių bylų, susijusių su LASF, eigą Teismuose.
R. Rupkus informavo LASF tarybą, jog šiuo metu teismuose yra 5 bylos. Vieną jų,
inicijavo LASF, kuriuo apskund÷ V.Į Registrų centro sprendimą, neregistruoti išrinktojo
LASF prezidento. Trijų bylų ieškovas yra VšĮ. „Egzotikos“ autosportas“, dar vienos –
V.O Ukmerg÷s ASK.
7 f) Informacija apie DOSAAF turto vertinimą ir paskirstymą Lietuvos autosportui.
A. Jurdonas informavo LASF tarybą, apie likusį DOSAAF laikų turtą, kurį LR Seimas
gal÷tų padalinti Lietuvos autosportui. Klubai ir pati federacija taip pat gal÷tų kreiptis į LR
Seimą, kad būtų dar kartą peržiūr÷tas likęs turtas ir jo paskirstymas. LASF prezidentas
pritar÷ id÷jai, jog reikia siųsti kreipimusis į LR valdžią d÷l DOSAAF turto peržiūr÷jimo ir
paskirstymo Lietuvos automobilių sportui.
Iš viso: protokolo lapų – 5
Pridedama:
1.Komitetų pirmininkų pateikti kandidatų į Komitetų narius dokumentai.
2.Garso skaitmeninio įrašo protokolas 1 lapas, 1 egz. ir kompiuterin÷ laikmena CD.

Pos÷džio pirmininkas

Gintaras Furmanavičius

Pos÷džio sekretor÷

Egl÷ Bukinait÷
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