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Lietuvos automobilių sporto federacija 
LASF Tarybos pos÷džio  
Protokolas Nr. 2 
2008.02.06 
 
 
Dalyvauja: Prezidentas Romas Austinskas 

Tarybos nariai: Evaldas Torrau, Gintautas Firantas, Eduardas Jakas, Kazimieras Gudžiūnas, 

Šarūnas Liesis, Gražvydas Smetonis, Vladas Vaitkus. 

 

Taip pat dalyvauja – LASF generalinis sekretorius Donatas Večerskis, LASF administrator÷ – 

referent÷ Egl÷ Bukinait÷. 

Pos÷džio pirmininkas Romas Austinskas 

Pos÷džiui sekretoriauti pasiūlyta – Eglei Bukinaitei. 

Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta.  
 
Dienotvark÷ 
  
1.  LASF prezidento informacinis  pranešimas apie nuveiktus darbus 
d÷l " Pasaulinio  antidopingo kodekso " traktavimo automobilių sporte. 
2. D÷l LASF skirtų  KKSD biudžetinių l÷šų 2008 m.  paskirstymo. 
3. D÷l tikrųjų ir asocijuotų narių pri÷mimo į LASF. 
 
Eil. Nr. Klubo pavadinimas Vadovas 
1 M - rally team VŠĮ. Martynas Samuitis 

2 Autus SK Darius Grigalionis 

3 Lada ASK Jeronimas Tamašauskas 

4 Lautra motors UAB Žilvinas Žeromskas 

5 Ukmerg÷s AS VO Evaldas Čirba 

6 Turbožiedas ASK Raimondas Abromas 

7 Šiaulių autosporto centras Edvinas Vašteris 

8 Nanosportas VŠĮ. Rolandas Vaizg÷la 

9 Afganas ir Ko Auto - baik klubas Alvydas Šimkus 

10 Autoprizm÷ UAB Miroslavas Verkovskis 

11 NN sport VŠĮ. Paulius Kizis 

12 Eurospynos racing VŠĮ. Andrius Pikelis 

13 Melgos sportas VŠĮ. Erlandas Gintneris 

   

Tikrieji nariai  

Eil. Nr. Klubo pavadinimas Vadovas 
1 Greičio manija VŠĮ. Rimvydas Agurkis 

2 Deiremos autosportas SK Gvidijus Repšys 

3 Euroconstruction group UAB Vytautas Baranauskas 
 
4. D÷l LASF techninių reikalavimų komiteto nuostatų patvirtinimo. 
5. D÷l  LR čempionato dalyvio mokesčio surinkimo tvarkos. 
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6. D÷l LASF administrator÷s atlyginimo  padidinimo. 
7. D÷l beviltiškos skolos nurašymo (200.00 litų „Tauro krosas“ skolingas nuo 2006 metų už 
varžybų metu surinktas baudas) 
8. D÷l LASF Naryst÷s mokesčių papildymo suvažiavimui (siūloma įvesti mokestį teis÷jų stažuotojų 
licencijoms apie 15 lt.) 
9. Patvirtinti pasirašytą sutartį su Audito įmone UAB“Thezis“ d÷l LASF finansin÷s atskaitomyb÷s 
už 2007 metus audito. 
10. Kiti  klausimai. 
a) d÷l teisinių paslaugų sąskaitos apmok÷jimo 
b) infromacija apie LVKA (Lietuvos visureigių klubų asociacija) susitikimą. 
Bendru susitarimu pos÷džio dienotvarkei pritarta. 
 
I. LASF prezidento informacinis  pranešimas apie nuveiktus darbus 
d÷l " Pasaulinio  antidopingo kodekso " traktavimo automobilių sporte. 
LASF prezidentas R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog dedamos didel÷s pastangos 
stengiantis įrodyti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
vadovybei, jog FIA sportiniame kodekse apibr÷žtos taisykl÷s d÷l dopingo vartojimo yra suderintos 
su pasauline antidopingo agentūra (WADA) ir traktavimas, jog LASF nesilaiko antidopingo 
taisyklių yra neteisingas. LASF generalinis sekretorius D. Večerskis raštu bendrauja su WADA, 
FIA bei KKSD, kalb÷jo LASF prezidentas. Į pagalbą buvo pasitelkti ir teisininkai, kurie 
suformulavo raštą, kuriame išd÷stytos visos FIA bendradarbiavimo sąlygos su WADA. Šis raštas 
jau nusiųstas į KKSD. Taip pat buvo kreiptasi į VšĮ. „Antidopingo agentūrą“, kurios direktor÷ 
susisiek÷ su pasauline antidopingo agentūra ir išd÷st÷ esamą pad÷tį. Šiuo metu laukiame atsakymo 
iš pasaulin÷s antidopingo agentūros. Atsakymas turi būti pateiktas iki 2008-02-25 dienos. Jeigu 
atsakymas bus nepalankus, LASF teisininkai rekomenduoja KKSD sprendimą užginčyti teisme, 
kalb÷jo LASF prezidentas. 
D.Večerskis papild÷, jog pats asmeniškai susisiek÷ su FIA atstovais, kurie informavo, jog 
susiklosčius tokioms aplinkyb÷ms, FIA atnaujino derybas su WADA. Šiuo metu FIA juristai 
svarsto šį klausimą, sprendimas turi būti priimtas per m÷nesį. 
R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog neseniai Lietuvoje apsilank÷ FIA viceprezidentas, kuris 
teig÷, jog FIA kovoja su dopingo vartojimo autosporte problema, bei teig÷, jog mes vienintel÷ 
automobilių sporto federacija pasaulyje, kuri susidūr÷ su tokia problema. 
K. Gudžiūnas pasiteiravo kokia pozicija KKSD? 
R. Austinskas atsak÷, kad KKSD generalinis direktorius A. Raslanas buvo informuotas, jog 
nesulaukus teigiamų atsakymų iš FIA bei WADA, LASF rengiasi sprendimą užginčyti teisme.  
Siūlyta:  Nesulaukus palankaus sprendimo iš pasaulin÷s antidopingo agenūros (WADA) bei 
tarptautin÷s automobilių sporto federacijos (FIA) iki 2008-02-23 dienos, kreiptis į teismą ir prašyti 
išaiškinimo ar iš tiesų LASF nesilaiko antidopingo taisyklių. 
Balsuota: už – 7; 
Susilaik÷ – 1. 
Nutarta: Nesulaukus palankaus sprendimo iš pasaulin÷s antidopingo agenūros (WADA) bei 
tarptautin÷s automobilių sporto federacijos (FIA) iki 2008-02-23 dienos, kreiptis į teismą ir prašyti 
išaiškinimo ar iš tiesų LASF nesilaiko antidopingo taisyklių. 
II. D÷l LASF skirtų  KKSD biudžetinių l÷šų 2008 m.  paskirstymo. 
R. Austinskas pristat÷ LASF Tarybos nariams 2008 metų biudžetinių l÷šų paskirstymo projektą. 
(priedas nr. 1; 2). 
Donatai, gal gal÷tum čia įrašyti ką Lekavičius praš÷ sukeisti vietomis. 
Siūlyta:  patvirtinti mažąją 2008 metų samatą. 
Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  patvirtinti mažąją 2008 metų samatą. 
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Š. Liesis pasiteiravo kodel SVO  bei techninių reikalavimų komitetams n÷ra numatyta skirti 
biudžetinių l÷šų? 
D. Večerskis atsak÷, jog seminarams rengti skirta suma n÷ra vien tik tai teis÷jų komitetui, seminarus 
gali rengti ir SVO komitetas. 
G. Smetonis pasiūl÷, kad jeigu teis÷jų ir SVO komitetai rengs seminarus, tuomet jiems reik÷tų skirti 
7000 litų, o kitų sporto šakų komitetui būtų skiriami 5000 litų. 
Siūlyta:  patvirtinti 2008 metų biudžeto didžiąją samatą skiriant teis÷jų ir SVO komitetams 7000 
litų, o kitų sporto šakų komitetui – 5000 litų. 
Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti 2008 metų biudžeto didžiąją samatą skiriant teis÷jų ir SVO komitetams 7000 
litų, o kitų sporto šakų komitetui – 5000 litų. 
III. D÷l tikrųjų ir asocijuotų narių pri÷mimo į LASF. 
R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog planuojama sudaryti dokumetą, kuriame būtų surašyti 
asocijuotų LASF narių įsipareigojimai bei taisykl÷s, kurių įstojus į LASF būtina laikytis, LASF 
asocijuotas narys, prieš stodamas tur÷tų tokį dokumetą pasirašyti.  
Siūlyta:  patvirtinti šių sporto klubų asocijuotą LASF narystę. 
Eil. Nr. Klubo pavadinimas Vadovas 
1 M - rally team VŠĮ. Martynas Samuitis 

2 Autus SK Darius Grigalionis 

3 Lada ASK Jeronimas Tamašauskas 

4 Lautra motors UAB Žilvinas Žeromskas 

5 Ukmerg÷s AS VO Evaldas Čirba 

6 Turbožiedas ASK Raimondas Abromas 

7 Šiaulių autosporto centras Edvinas Vašteris 

8 Nanosportas VŠĮ. Rolandas Vaizg÷la 

9 Afganas ir Ko Auto - baik klubas Alvydas Šimkus 

10 Autoprizm÷ UAB Miroslavas Verkovskis 

11 NN sport VŠĮ. Paulius Kizis 

12 Eurospynos racing VŠĮ. Andrius Pikelis 

13 Melgos sportas VŠĮ. Erlandas Gintneris 

Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti šių sporto klubų asocijuotą LASF narystę. 
Siūlyta: patvirtinti sporto klubų tikrąją narystę LASF. 
Eil. Nr. Klubo pavadinimas Vadovas 

1 Greičio manija VŠĮ. Rimvydas Agurkis 

2 Deiremos autosportas SK Gvidijus Repšys 

3 Euroconstruction group UAB Vytautas Baranauskas 

Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti klubų Greičio manija VŠĮ.; Deiremos autosportas SK; Euroconstruction group 
UAB tikrąją narystę. 
IV . D÷l LASF techninių reikalavimų komiteto nuostatų patvirtinimo. 
R. Austinskas pristat÷ LASF Tarybos nariams techninių reikalavimų komiteto paruoštus techninių 
reikalavimų darbo veiklos nuosatus. (priedas „techninių reikalavimų darbo veiklos nuosatai“) 
Siūlyta:  patvirtinti techninių reikalavimų komiteto paruoštus techninių reikalavimų darbo veiklos 
nuosatus. 
Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti techninių reikalavimų komiteto paruoštus techninių reikalavimų darbo veiklos 
nuosatus. 
V. D÷l  LR čempionato dalyvio mokesčio surinkimo tvarkos. 
D. Večerskis informavo LASF Tarybą, jog LR čempionato dalyvio mokesčius d÷l I etape 
dalyvaujančių latvių lenktyninkų būtina surinkti prieš pirmąjį LARAČ etapą. 
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Š. Liesis pasiūl÷ įpareigoti I LARAČ etapo organizatorių surinkti LR čempionato dalyvio 
mokesčius ir po LASF eilinio narių suvažiavimo pervesti surinktas l÷šas į LASF. 
Siūlyta: įpareigoti I LARAČ eatpo organizatorių surinkti LR čempionato dalyvio mokesčius ir po 
LASF eilinio narių suvažiavimo pervesti surinktas l÷šas į LASF. 
Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: įpareigoti I LARAČ eatpo organizatorių surinkti LR čempionato dalyvio mokesčius ir po 
LASF eilinio narių suvažiavimo pervesti surinktas l÷šas į LASF. 
VI. D÷l LASF administrator÷s atlyginimo  padidinimo. 
R. Austinskas informavo LASF Tarybos narius, kad gavo iš LASF administrator÷s prašymą pakelti 
atlyginimą iki 1600 litų atskaičius mokesčius. 
Siūlyta:  pakelti LASF administratorei atlyginimą iki 1600 litų  
Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pakelti LASF administratorei atlyginimą iki 1600 litų  
VII. D÷l beviltiškos skolos nurašymo (200.00 litų „Tauro krosas“ skolingas nuo 2006 metų už 
varžybų metu surinktas baudas). 
LASF prezidentas praneš÷, kad sporto klubas „Tauro krosas“ liko skolingas 200 litų už 2006 metais 
varžybų metu surinktas baudas. 
Siūlyta: nurašyti sporto klubo „Tauro krosas“ 200 litų skolą. 
Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: nurašyti sporto klubo „Tauro krosas“ 200 litų skolą. 
VIII. D÷l LASF Naryst÷s mokesčių papildymo suvažiavimui (siūloma įvesti mokestį teis÷jų 
stažuotojų licencijoms apie 15 lt.) 
R. Austinskas informavo, jog 2008 metais siūloma iki šiol nemokamai išdauodamas teis÷jų 
stažuotojų licencijas gaminti ant plastikinių kortelių, kurios kainuotų 15 litų asmeniui. 
G. Smetonis pritar÷ id÷jai gaminti teis÷jų stažuotojų plastikines licencijas, tačiau išreišk÷ nuomonę, 
kad stažuotojais teis÷jais dažnai dirba nepilnamečiai tod÷l pasiūl÷ 10 litų mokestį už licenciją. 
Siūlyta:  gaminti teis÷jų stažuotojų licencijas ant plastikinių kortelių ir imti 10 litų mokestį už 
licenciją. 
Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: gaminti teis÷jų stažuotojų licencijas ant plastikinių kortelių ir imti 10 litų mokestį už 
licenciją. 
IX. Patvirtinti pasirašytą sutartį su Audito įmone UAB“Thezis“ d÷l LASF finansin÷s atskaitomyb÷s 
už 2007 metus audito. 
R. Austinskas informavo, jog yra pasirašyta sutartis su audito įmone UAB „Thezis“ d÷l LASF 
finansin÷s atskaitomyb÷s už 2007 metus audito. Audito paslaugų kaina – 3500litų. 
Siūlyta:  patvirtinti pasirašytą sutartį su Audito įmone UAB“Thezis“ d÷l LASF finansin÷s 
atskaitomyb÷s už 2007 metus audito, audito paslaugos – 3500 litų. 
Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti pasirašytą sutartį su Audito įmone UAB“Thezis“ d÷l LASF finansin÷s 
atskaitomyb÷s už 2007 metus audito, audito paslaugos – 3500 litų. 
X. a) d÷l teisinių paslaugų sąskaitos apmok÷jimo 
LASF prezidentas informavo Tarybos narius, jog LASF kreip÷si į teisininkus pagalbos d÷l ginčo su 
KKSD d÷l antidopingo taisyklių nesilaikymo. Teisinių paslaugų suma – 1350 litų. 
Siūlyta:  patvirtinti teisinių paslaugų sąskaitą – 1350 litų. 
Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  patvirtinti teisinių paslaugų sąskaitą – 1350 litų. 
b) informacija apie LVKA (Lietuvos visureigių klubų asociacija) susitikimą. 
R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog 2008 metais nuspręsta organizuoti visureigių 
čempionatą. 2008-02-05 dieną įvyko susitikimas su LVKA atstovais. Susitikime buvo nuspręsta, 
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jog LVKA taps tikrąja LASF nare, dalyvaus 4x4 komiteto susirinkime bei laikysis LASF sporto 
kodekso taisyklių. 
A. Lekavičius informavo Tarybą, jog 4x4 komitetas į savo gretas nor÷tų priimti dar vieną komiteto 
narį. Kandidatas Algirdas Vilius derina reikalus su klubais, norinčiais tapti federacijos nariais, toks 
žmogus reikalingas 4x4 komitete, kalb÷jo A. Lekavičius. 
Siūlyta:  patvirtinti Algirdo Viliaus narystę LASF 4x4 komitete. 
Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  patvirtinti Algirdo Viliaus narystę LASF 4x4 komitete. 
 
 
 
 
 
Iš viso: protokolo lapų – 5 
 
 
 
Pos÷džio pirmininkas     Romas Austinskas 
 
Pos÷džio sekretor÷    Egl÷ Bukinait÷ 


