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LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJA 

 

LASF NARIŲ SUVAŽIAVIMAS 

 

PROTOKOLAS 

2008-03-29 

Kaunas 

 

Dalyvauti LASF narių suvažiavime turi teisę - 100 delegatai. 

Su balsavimo teise LASF narių suvažiavime dalyvauti gali – 53 delegatai, 

Be teis÷s balsuoti – 47 delegatai. 

Registracijos metu kiekvienam LASF delegatui įteikta suvažiavime svarstoma 

dokumentacija.  

Delegatų registracijos žiniaraščiai pridedami. (Priedas Nr.1, 2) 

 

LASF narių suvažiavimo 
2008 m. Kovo 29 d. 

 
DIENOTVARK ö 

 
I. Prezidento ir LASF Tarybos ataskaita; 

II.  Revizijos komisijos ataskaita; 

III.  Asociacijos metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimas atsižvelgiant į audito ir 

revizijos komisijos ataskaitą; 

IV.  2008 metų LASF pajamų – išlaidų sąmatos ir stojamojo bei metinio mokesčio ir 

asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžio papildymo 

tvirtinimas; 

V. Lietuvos automobilių sporto kodekso naujos redakcijos patvirtinimas; 

VI.  Apeliacinio teismo pirmininko ir apeliacinio tesimo arbitrų rinkimai; 

VII.  Teikiamo kandidato „LASF garb÷s vardo“ apdovanojimui gauti tvirtinimas. 
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LASF Suvažiavimą prad÷jo sveikinimo žodžiu prezidentas Romas Austinskas. LASF prezidentas 

palink÷jo gero ateinančio sezono, s÷km÷s populiarinant bei siekiant gerų rezultatų automobilių 

sporte. 

Mandatin÷s komisijos pirmininkas LASF generalinis sekretorius D. Večerskis paskelb÷ atvykusių į 

suvažiavimą delegatų skaičių:   

Suvažiavime užsiregistravo 28 (dvidešimt aštuoni) balsavimo teisę turintys LASF delegatai, tai 

sudaro 52,8 %%%%  LASF tikrųjų narių.  

Suvažiavime užsiregistravo 10 (dešimt) asocijuotų LASF narių delegatai. 

Suvažiavime užsiregistravo 19 (devyniolika) svečių.  

Mandatin÷s komisijos aktas pridedamas. (Priedas Nr. 3) 

LASF prezidentas Romas Austinskas pasiūl÷ atviru balsavimu tvirtinti LASF narių suvažiavimo 

dienotvarkę. 

Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta:  patvirtinti LASF narių suvažiavimo dienotvarkę 

Pasiūlyta:  išrinkti LASF narių suvažiavimo sekretoriatą: Rasa Jakien÷, Egl÷ Bukinait÷. 

Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta:  patvirtinti tokią LASF narių suvažiavimo sekretoriato sud÷tį: Rasa Jakien÷, Egl÷ 

Bukinait÷. 

Pasiūlyta:  skaičiavimo komisijos narius: 

Dalius Juozelskis, Gintautas Firantas, balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas – Andrius Mažeika. 

Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta:  patvirtinti LASF narių suvažiavimo komisijos sud÷tį. 

Prezidento ir LASF Tarybos ataskaita; 

R. Austinskas pristat÷ LASF nariams pateiktą suvažiavimo medžiagą. Svarbiausi 2007 metais 

LASF nuveikti darbai tai: paruošti bei patvirtinti nauji Lietuvos automobilių sporto fedarcijos 

įstatai, paruošta nauja Lietuvos automobilų sporto kodekso redakcija,  pravesti LR čempionatai ir 

pirmenyb÷s, s÷kmingai pravesti mokymai bei seminarai LASF teis÷jams, suksurtas naujo dizaino 

LASF puslapis, suorganizuotos Šiaur÷s Europos zonos šalių asambl÷jos Vilniuje, pasirašyta 

Europos Sąjungos kelių eismo saugumo chartija „25000 išgelb÷tų gyvybių“. 

R. Austinskas pristat÷ LASF nariams „Studentų slalomo“ varžybų projektą, pamin÷damas, jog 

pagrindinis varžybų tikslas – padidinti automobilių sporto masiškumą. 

LASF prezidentas informavo LASF narius, apie iškilusias problemas d÷l FIA antidopingo taisyklių. 
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Tikriausiai daugelis žinote, kad šiuo metu FIA, o kartu ir Lietuvos automobilių sportas KKSD 

laikoma kaip „sportin÷ organizacija, kuri nekovoja su  dopingu“. Tai yra d÷l to, kad FIA n÷ra 

pasirašiusi WADA (pasaulin÷s antidopingo asociacijos) kodekso tokia forma, kurios reikalauja 

WADA. LASF pasitelk÷ teisininkus, kurie konsultavo, patar÷ kaip spręsti iškilusią problemą. Šiai 

dienai aktyviai bendraudami su FIA atstovais pasiek÷me, kad šios dvi pasaulin÷s organizacijos 

atnaujintų derybas. Kiek žinome, FIA yra paruošusi atsakymą WADA‘ai. Tad, nuolat palaikome 

kontaktus su abejomis organizacijomis ir laukiame sprendimo, kalb÷jo R. Austinskas. 

Plačiau apie 2007 metais nuveiktus darbus. 

Prezidentas pažym÷jo, jog 2007 metai automobilių sportui buvo „derlingi“. Pasiekti puikūs 

rezultatai Europos kroso čempionate. Turime čempionato nugal÷toją, bei kelis prizininkus. Pasaulio 

taur÷s varžybose tai pat Lietuvos sportininkai iškovojo prizines vietas, kalb÷jo R. Austinskas. Deja, 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausyb÷s d÷l antidopingo skandalo LASF skyr÷ 

tik 50 procentų finansavimo. Tačiau, buvo kalb÷ta su KKSD direktoriumi A. Raslanu, kuris pritaria 

id÷jai, jog visa departamento veikla Lietuvos sporto atžvilgiu, tur÷tų būti reorganizuota. Mūsų visų 

pareiga stengtis populiarinti bei garsinti automobilų sportą. Nor÷dami pakeisti visuomen÷s bei 

atitinkamų instancijų požiūrį į mus, turime daug dirbti ir stengtis, pabr÷ž÷ LASF prezidentas. 

Teis÷jų mokymai ir seminarai. 

2007 metais buvo suorganizuoti bei pravesti keli mokymo seminarai teis÷jams. Seminarų metu 

buvo mokoma kaip suteikti pirmąją pagalbą nelaimingo atsitikimo metu, pasitaikančių klaidų 

analiz÷, bei darbo varžybose mokymai. Mokymuose teis÷jams dalyvavo paramedikai. Jie pasidalino 

vertinga informacija kaip elgtis įvykus nelaimei varžybose. Ateityje numatomas glaudus 

bendradarbiavimas su priešgaisrin÷mis tarnybomis. 

Taip pat, 2007 metais buvo pravestas seminaras LASF nariams sporto marketingo ir viešųjų ryšių 

darbo klausimais. Prezidentas išreišk÷ nuomonę, jog seminaras buvo naudingas, pad÷jo nusistatyti 

gaires, kaip vystyti automobilių sporto veiklą ateityje. 

LASF sekretoriatas. 

LASF prezidentas informavo narius, jog po pernai įvykusio rinkiminio suvažiavimo, buvo 

nuspręsta, kad LASF dirbs 2 atsakingieji sekretoriai. Atsakingieji sekretoriai kuruoja atskiras 

automobilių sporto šakas, padeda komitetų pirmininkams. 

Iš viso LASF administracijoje dirba 5 žmon÷s. LASF sekretoriate dirbantys žmon÷s vykdo tokias 

funkcijas: 

LASF licencijų išdavimą pagal LASF Tarybos priimtą LASF licencijų išdavimo tvarką. 

LASF sportininkų pasiektų rezultatų skaičiavimą, archyvavimą, teikimą KKSD. LASF komitetų 

veiklos kuravimą: ruošia pos÷džių medžiagą, protokolus, derina pos÷džių grafikus, teikia 
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pasiūlymus ruošiant reglamentuojančius dokumentus, pagal komitetų nutarimus, paruoš÷ sporto 

šakų reglamentuojančius dokumentus. Taip pat, kartu su organizatoriais aktyviai dalyvavauja 

pasiruošime varžyboms: dirba su varžybų reglamentuojančiais dokumentais, tarpininkuja tarp 

komitetų, sportininkų, organizatorių sprendžiant su varžybomis susijusius klausimus. 

R. Austinskas pabr÷ž÷, jog 2007 metais LASF atsirado asocijuoti nariai. Šis veiksnys išpl÷t÷ LASF 

narių sąrašą ir pagausino mūsų gretas. LASF pagal masiškumą yra didel÷ federacija, Lietuvoje 

užimanti 5-6 vietas. LASF prezidentas pamin÷jo, jog 2007 metais žiedin÷se lenktyn÷se susirinkdavo 

itin mažai dalyvių. Tačiau, šiemet norinčių dalyvauti 1000 km žiedin÷se lenktyn÷se daug, 

organizatoriams tenka ieškoti sprendimų kaip sutalpinti visus norinčius. 

Komitetų ataskaitos. 

LASF prezidentas informavo narius, jog 2007 metų sportininkų pasiekimai kroso bei rali – kroso 

varžybose – fantastiški. R. Austinskas apgailestavo, jog LASF negali labiau finansiškai paremti 

puikius rezultatus pasiekusių sportininkų. 

Ralio komitetas. LASF prezidentas pamin÷jo, jog ralio komitetas 2007, metais aktyviai dirbo, per 

metus  buvo susirinkęs net 14 kartų. Ralio komiteto pirmininkas Š. Liesis ralio komiteto ataskaitoje 

už 2007, metus pažym÷jo, kad per ataskaitinį laikotarpį buvo pravesti visi 2007 LARAČ  numatyti 

etapai, susiformavo ir įgavo pagreitį „B“ lygos ralio čempionatas. Laiku paruošti normatyviniai 

dokumentai, reikalingi 2008 m. čempionato pravedimui. 

LASF prezidentas pristat÷ visų komitetų darbo ataskaitas už 2007 metus. (Priedas nr. 5) 

Pristatęs LASF komitetų ataskaitas, R. Austinskas primin÷, kad būtina laikytis nustatytų saugumo 

reikalavimų varžybose, sportininkai privalo naudoti tik homologuotus įrenginius bei drabužius, 

norint išvengti nelaimių, visų pima reikia stengtis užtikrinti savo ir aplinkinių saugumą. 

E. Torrau pad÷kojo LASF prezidentui už pristatymą, bei pasiūl÷ pristatyti audito bei LASF revizijos 

ataskaitas. 

R. Austinskas LASF suvažiavimo narius informavo, kad auditą atliko nepriklausoma audito  įmon÷, 

taip pat pristat÷ naująją LASF finansininkę Karoliną Auštraitę. K. Auštrait÷ perskait÷ LASF audito 

išvadas. (Priedas nr. 5) 

R. Austinskas informavo LASF suvažiavimo narius, jog revizijos komisijos pirmininkas B. 

Vanagas, taip pat nei vienas LASF revizijos komisijos narys nedalyvauja suvažiavime, tod÷l 

revizijos komisijos ataskaitą pristatys LASF generalinis sekretorius Donatas Večerskis. 

Revizijos komisijos ataskaita. (Priedas nr. 5) 

R. Austinskas pasiteiravo LASF narių ar pristačius LASF prezidento, tarybos, komitetų, audito ir 

revizijos komisijos ataskaitas yra klausimų? 

D. Juozelskis pasiteiravo kokie LASF ateities žingsniai sprendžiant antidopingo problemą? 
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R. Austinskas atsak÷, kad konsultuojamasi su teisininkais, aktyviai dirbama su FIA ir WADA. Taip 

pat, jei kils tokia būtinyb÷, LASF siūlys, jog šis klausimas būtų įtrauktas į FIA generalin÷s 

asambl÷jos dienotvarkę. 

R. Venys pasiteiravo ar LASF turi pasirašiusi sutartį su LKKA d÷l kadrų ruošimo? 

R. Austinskas atsak÷, jog LASF bendradarbiauja su LKKA, suvažiavime dalyvauja LKKA dekan÷ 

bei student÷, kuri rašys magistrinį darbą galbūt šia tema. Tačiau kol kas n÷ra parengtos metodin÷s 

medžiagos, kuria naudojantis būtų galima rengti žmones darbui automobilų sporte. Tai ateities 

klausimas, metodin÷ medžiaga bus rengiama. 

D. Večerskis informavo suvažiavimo narius apie tai, jog antidopingo agentūra, su kuria LASF yra 

pasirašiusi sutartį, šiemet atstiktine tvarka išsirinks 2 Lietuvos sportininkus, kuriuos patikrins 

antidopingo testu. Jeigu nors vieno sportininko kraujyje bus rasta draudžiamų preparatų, gali būti, 

kad finansavimo LASF negaus. 

R. Venys paklaus÷ kaip LASF vadovyb÷ vertina tai, jog KKSD šiemet olimpin÷ms sporto šakoms 

skyr÷ 8 milijonus litų, kai tuo tarpu neolimpin÷ms sporto šakoms 3 milijonus litų? 

R. Austinskas atsak÷, kad reikia stengtis diskutuoti, populiarinti automobilų sportą, kad tvirtai 

įsitvirtintume ir pakeistume valdžios požiūrį į automobilių sportą. 

D. Padgurskis išreišk÷ nuomonę, kad 2007-2008 metais Europos kroso čempionato etapai Lietuvoje 

nebuvo rengiami, nes LASF atstovai nederino šio klausimo su organizatoriais. D. Padgurskis 

pamin÷jo, jog 2009 metais Europos kroso čempionato etapas bus rengiamas Lietuvoje, tačiau turi 

būti dedamos pastangos, diskutuojama ir padedama LASF. D. Padgurskis išreišk÷ nuomonę, kad 

LASF požiūris į kroso sportininkus neadekvatus jų pasiektiems rezultatams. D. Padgurskis 

pasiteiravo kas prisiima atsakomybę už taip atliktą darbą. Taip pat informavo, jog KKSD dav÷ 

pažadą skirti finansavimą Europos čempionato dalyviams, tačiau l÷šos bus skiriamos rudenį. Tod÷l 

pasiūl÷, jog LASF savo metinį biudžetą (116 000 litų) skirtų Europos čempionato dalyviams. 

R. Austinskas atsak÷, jog klausimai bei kritika skausminga, tačiau dalinai teisinga. Biudžetines l÷šas 

skirst÷ LASF taryba. Didel÷ dalis l÷šų buvo skirta atskirų sporto šakų sezonų uždarydamas, 

apdovanojimams, tačiau tai būtina padaryti, nes kitaip nacionaliniai čempionatai praras savo 

prestižą. Prezidentas apgailestavo, jog LASF negali tinkamai finansiškai parengti sportininkų, 

pasiekusių puikių rezultatų Europoje ir pasaulyje. R. Austinskas informavo LASF narius, jog 

ateinančią savaitę vyks į konferenciją KKSD su raštu, kuriame bus prašoma finansin÷s paramos 

sportininkams.  

D. Padgurskis pasiteiravo kod÷l sportininkai, turintys dalyvauti Europos kroso čempionate už 

savait÷s, turi laukti finansavimo iki rudens? Galbūt galima LASF biudžetą skirti sportininkams, o 

LASF administracija gal÷s palaukti pinigų iki rudens, teiravosi D. Padgurskis. 
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R. Austinskas atsak÷, jog LASF administacijoje dirbantys žmon÷s taip pat reikalingi, jie kuruoja bei 

padeda ne tik Europoje dalyvaujantiems kroso dalyviams, bet visų sporto šakų sportininkams, 

teis÷jams, taip pat atlieka daugelį kitų anksčiau min÷tų darbų. 

R. Austinskas praneš÷, jog jeigu daugiau n÷ra klausimų, siūloma patvirtinti LASF prezidento, 

tarybos, komitetų, audito ir revizijos komisijos ataskaitas. 

Siūlyta:  patvirtinti LASF prezidento, tarybos, komitetų, audito ir revizijos komisijos ataskaitas. Bei 

asociacijos metinę finansinę atskaitomybę atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos ataskaitą. 

Balsuota: 

Už – 25. 

Prieš – 1 

Nutarta:  patvirtinti LASF prezidento, tarybos, komitetų, audito ir revizijos komisijos ataskaitas ir 

darbą įvertinti teigiamai. Bei asociacijos metinę finansinę atskaitomybę atsižvelgiant į audito ir 

revizijos komisijos ataskaitą. 

IV. 2008 metų LASF pajamų – išlaidų sąmatos ir stojamojo bei metinio mokesčio ir asocijuotų 

LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžio papildymo tvirtinimas. 

Už valstyb÷s skirtų l÷šų panaudojimą atsakinga LASF taryba, informavo LASF prezidentas. 

D. Večerskis papild÷, jog LASF ir KKSD pasirašo sutartį, kurioje nurodoma, kad LASF yra 

atsakinga už šių l÷šų skirstymą ir panaudojimą. Bet kuris LASF narys gali kreiptis į LASF ir 

paprašyti visų protokolų priedų susipažinimui.  

R. Austinskas informavo narius, jog 2008 metų pinigų skirstymą atliko LASF tarybos nariai. 

LASF prezidentas pristat÷ LASF 2008 metų biudžetą. (Priedas nr. 5) 

D. Juozelskis pasiteiravo kaip išaiškinti terminą „geriausio sportininko rinkimai“? 

D. Večerskis atsak÷, jog „geriausio sportininko rinkimai“ tai paties populiariausio sportininko 

rinkimai, už kurį daugiausia balsuoja žmon÷s, tas ir laimi. 

R. Austinskas informavo LASF narius, jog nuo 2008 metų slalomo, 4x4 varžybose sportininkai 

gal÷s dalyvauti su vienkartin÷mis licencijomis. G. Firantas paskatino šią id÷ją. Vienkartin÷s 

licencijos puikus būdas masiškumui didinti, kalb÷jo LASF prezidentas. 

D. Padgurskis paklaus÷ ar iš tiesų visi krosui skirti pinigai komiteto sprendimu bus paskirstyti 

varžybų organizatoriams bei žiniasklaidai? 

K. Gudžiūnas patvirtino, jog kroso komitetas biudžetines l÷šas nutar÷ paskirstyti kroso ir rali – 

kroso organizatoriams bei žiniasklaidai. 

G. Maškauskas išreišk÷ nuomonę, kad praeitais metais buvo gauta nemažai l÷šų iš sporto r÷mimo 

fondo. Ar n÷ra taip, kad KKSD derinasi su sporto r÷mimo fondu ir jeigu fondas skiria l÷šų 

federaijai, tuomet KKSD biudžetinis finansavimas sumaž÷ja? 



 7 

R. Austinskas atsak÷, jog r÷mimo fondas yra atskira institucija ir kiekvienas turi teisę teikti 

projektus finansavimui gauti. 

V. Jonušis pasiteiravo ar LASF yra sukūrusi sporto strategiją, kurios šakos labiau strategin÷s? 

R. Austinskas atsak÷, jog LASF bus kuriama sporto strategija ne mažiau 5 metams, kurioje būtų 

numatoma  kur sportininkams dalyvauti, kokiose automobilų klas÷se. Strategija reikalinga, kadangi 

valstyb÷ federacijai l÷šas skiria atsižvelgdama į sportininkų pasiekimus ir sporto masiškumą. 

A. Gricius išreišk÷ nuomonę, jog LASF garsina sportininkai, kurie pasiekia aukštus rezultatus 

Europoje ir pasaulyje. Tod÷l pasiūl÷ iš LASF sukaupto rezervo 30000 litų paskirti sportininkams, 

dalyvaujantiems Europos ir pasaulio varžybose. 

D. Padgurskis išreišk÷ nuomonę, jog visas 2008 metų biudžetas būtų peržiūr÷tas iš naujo. 

G. Maškauskas pasiteiravo jeigu Lietuvos sportininkai nebūtų pasiekę gerų rezultatų Europoje ir 

pasaulyje ar būtų KKSD skyrusi l÷šų? 

R. Austinskas paaiškino, jog technin÷s sporto šakos yra segmentas, KKSD technin÷ms sporto 

šakoms numato tam tikrą kiekį l÷šų ir tuomet pagal pasiekimus ir masiškumą yra skirstoma kuriai 

federacijai kiek biudžetinių l÷šų skirti. 

Siūlyta: iš sukaupto LASF rezervo skirti 30000 litų Europos kroso čempionato dalyviams. 

Balsuota: 

Už – 6, 

Prieš – 16 

Nutarta:  neskirti 30000 litų iš LASF rezervo Europos kroso čempionato dalyviams. 

Siūlyta:  patvirtinti 2008 metų LASF pajamų – išlaidų sąmatą. 

Balsuota: 

Už – 22 

Prieš- 3 

Nutarta:  patvirtinti 2008 metų LASF pajamų – išlaidų sąmatą. 

Lietuvos automobilių sporto kodekso naujos redakcijos patvirtinimas. (Priedas nr. 5) 

D. Večerskis LASF nariams pristat÷ naują Lietuvos automobilių sporto kodekso redakciją. 

Siūlyta:  patvirtinti naują Lietuvos automobilių sporto kodekso redakciją. 

Balsuota: 

Už – 26 

Prieš – 0 

Nutarta:  patvirtinti naują Lietuvos automobilių sporto kodekso redakciją. 

Apeliacinio teismo pirmininko ir apeliacinio teismo arbitrų rinkimai. 
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R. Austinskas informavo LASF narius, jog apeliacinio teismo sud÷tis renkama kas 3 metus. LASF 

prezidentas pasiūl÷ apeliacinio teismo pirmininku antrai kadencijai išrinkti G. Ramanauską. 

Siūlyta:  apeliacinio teismo pirmininku išrinkti G. Ramanauską. 

Balsuota: 

Už – 25 

Prieš – 0 

Nutarta:  apeliacinio teismo pirmininku išrinkti G. Ramanauską. 

G. Ramanauskas pad÷kojo apeliacinio teismo arbitrams A. Strumskiui, R. Vitkui, D. Matulevičiui, 

J. Dereškevičiui, G. Smetoniui, A. Paliuk÷nui, Z. Balčiūnui, S. Mironenko, R. Dovidaičiui, R. 

Baltrušiui – Baltrušaičiui už darbą. Tačiau, kaip apeliacinio teismo vadovas, nor÷čiau, kad 

apeliacinio teismo arbitrais išrinktum÷te žmones, kurie ras laiko keletą kartų per metus susirinkti bei 

apsvarstyti kilusių klausimų. 

Siūlyta:  nauja apeliacinio teismo arbitrų sud÷tis: 

A. Strumskis, 

S. Alesius, 

A. Remiševskis, 

R. Baltrušis – Baltrušaitis, 

G. Maškauskas, 

A. Savčenko, 

A. Vilius, 

A. Pak÷nas, 

S. Butrimavičius. 

Balsuota: 

Už – 26 

Prieš – 0 

Nutarta:  patvirtinti naują apeliacinio teismo arbitrų sud÷tį: 

A. Strumskis, 

S. Alesius, 

A. Remiševskis, 

R. Baltrušis – Baltrušaitis, 

G. Maškauskas, 

A. Savčenko, 

A. Vilius, 

A. Pak÷nas, 
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S. Butrimavičius. 

R. Austinskas informavo LASF narius, jog siūloma praeityje garsiam bei daug pasiekusiam 

automobilių sporte lenktyninkui S. Brunzai suteikti LASF „garb÷s vardą“. 

Siūlyta:  suteikti S. Brunzai LASF „garb÷s vardą“. 

Balsuota: 

Už – 20 

Prieš – 1 

Nutarta:  suteikti S. Brunzai LASF „garb÷s vardą“. 

R. Austinskas informavo suvažaivimo narius, jog R. Venys raštu kreip÷si į LASF, siūlydamas, 

jog prieš kiekvienas varžybas teis÷jai iškilmingos ceremonijos metu pasakytų priesaiką. 

LASF prezidentas išreišk÷ nuomonę, jog šis klausimas nagrin÷jamas ne pirmą kartą, teis÷jai, 

gaudami licenciją, pasirašo, jog sutinka laikytis Lietuvos automobilių sporto kodekso, pasižada 

atlikti sąžiningai savo darbą. Galbūt to pakanka. 

A. Savčenko išreišk÷ nuomonę, jog negalima žmonių priversti prisiekti. 

R. Austinskas išreišk÷ nuomonę, jog prieš varžybas vyrauja senos tradicijos iškelti v÷liavas, 

sugiedoti himną. Tod÷l pasiūl÷ šį klausimą palikti apsvarstyti LASF taryboje. 

A. Bilevičius informavo LASF narius, jog atsistatydina iš SVO komiteto pirmininko pareigų bei 

LASF tarybos nario pareigų. 

R. Austinskas atsak÷, jog A. Bilevičius dirba vienoje komandoje su kitais asmenimis, tod÷l apie 

savo atsitatydinimą reikia pranešti LASF įstatuose numatyta tvarka. Kadangi, LASF prezidentas 

turi paskirti kandidatūrą SVO komiteto pirmininko funkcijai vykdyti, tačiau tai neįmanoma iš 

anksto neapsvarsčius, tod÷l LASF įstatuose numatyta tvarka SVO komiteto pirmininko 

funkcijas vykdys SVO komiteto narių pasirinktas kitas LASF tarybos narys. 

D. Juozelskis išreišk÷ norą išgirsti A. Bilevičiaus atsistatydinimo priežastis. 

A. Bilevičius atsak÷, jog visuomet SVO komiteto darbas LASF buvo vertinamas nepakankamai. 

Jau seniai tvyrojo įtampa. Pasak A. Bilevičiaus per daug intrigų bei įtampos tvyro tarp SVO, 

varžybų organizatorių bei LASF. 

R. Austinskas pareišk÷, jog A.Bilevičiaus atsitatydinimą galima priimti bei pad÷koti už 

nuveiktus darbus. 

LKKA dekan÷ Vilma Čingien÷ pad÷kojo už suteiktą galimybę dalyvauti LASF narių 

suvažiavime, taip pat praneš÷, jog mielai pasidalins savo žiniomis bei patirtimi ruošiant 

automobilių sporto strategiją. Taip pat V. Čingien÷ pažym÷jo, jog labai sveikintinas dalykas 

siekis sukurti automobilių sporto strategiją, bendradarbiavimas tarp LASF ir LKKA. 
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LASF prezidentas pad÷kojo susirinkusiems nariams už dalyvavimą, už išsakytas nuomones bei 

pastabas. 

 

 

Priedai: 

1. LASF narių delegatų registracijos žiniaraštis   3 lapai; 

2. LASF asocijuotų narių delegatų registracijos žiniaraštis   2 lapai; 

3. Mandatin÷s komisijos aktas   1 lapas; 

4. LASF balsų skaičiavimo aktai   9 lapai; 

5. LASF narių suvažiavimo dokumentacija, turinys: 

1. Dienotvark÷; 

2. LASF Prezidento ir LASF Tarybos ataskaitos; 

3. LASF revizijos komisijos ir audito ataskaitos; 

4. 2008 metų LASF pajamų – išlaidų sąmatos. Stojamojo ir metinio mokesčio bei 

asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžio papildymas; 

5. Lietuvos automobilių sporto kodekso naujos redakcijos projektas; 

6. Papildoma medžiaga. 

 
 
 

 
     Pirmininkaujantys:   Romas Austinskas 

 
    Evaldas Torrau 
 
    Donatas Večerskis 
 
 
 
 
Sekretoriai:   Rasa Jakien÷ 
 
    Egl÷ Bukinait÷ 
 
 
 
Iš viso: protokolo lapų – 10 
 


