Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos pos÷džio
Protokolas Nr. 3
2008.03.05
Dalyvauja: Prezidentas Romas Austinskas
Tarybos nariai: Evaldas Torrau, Gintautas Firantas, Eduardas Jakas, Šarūnas Liesis,
Gražvydas Smetonis, Eugenijus Martin÷nas, Arūnas Lekavičius.
Kviesti asmenys, dalyvaujantys pos÷dyje - UAB “Pitlane” atstovai Benediktas Vanagas ir
Migl÷ Žalnierukynien÷.
Nedalyvauja: Kazimieras Gudžiūnas, Algirdas Bilevičius, 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. D÷l LASF suvažiavimo įvyksiančio 2008.03.29 d. LASF Narių atstovų skaičiaus
nustatymo.
2. D÷l LASF suvažiavimo delegatų maitinimo sąmatos patvirtinimo.
3. D÷l LASF administracijos darbuotojų algų.
4. D÷l LASF 2008m. pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo
5. D÷l sporto klubų pri÷mimo į tikruosius ir asocijuotus LASF narius.
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Klubo pavadinimas
Visureigių klubas "Utena 4x4"
Anykščių technikos klubas "Motorsportas"
VšI."Automobilių griausmas"
UAB "Neiluva"
VŠĮ. "Integres"
Asociacija "Auto piniava"
Asociacija "Ford Sierra klubas"
UAB "Padvaiskas ir ko"
Kauno M. Šalčiaus sporto klubas
UAB "Autoverslas"
Kauno apskr. SK "ASAI"

Vadovas
R. Tum÷nas
R. Vitkus
A. Jereščenko
G. Ramonas
L. Vaškys
I. Ivanovas
M. Bielikas
A Padvaiskas
R. Venys
V. Zakarauskas
S. Alesius
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Tikrieji nariai
Eil. Nr.
Klubo pavadinimas
1
Lietuvos visureigių klubų asociacija
2
VŠĮ. "Degantys ratai"
3

Vadovas
G. Grigaitis
A. Tiknius

6. D÷l biudžetinių pinigų skirstymo prioritetų 2008m.
7. D÷l iš B.Vanago gauto rašto d÷l sumok÷tų mokesčių grąžinimo už neįvykusias
varžybas " Lukoil Winter rally 2008" .
8. D÷l naujo nario ( A. Tikniaus) pri÷mimo į kitų sporto šakų kabinetą.
9. D÷l vienkartinių licencijų išdavimo 4x4 I čempionato etape;
10. D÷l NEZ suvažiavimo Osle;
11. D÷l ralio „Aplink Lietuvą 2008“ datos pakeitimo;
12. Kiti klausimai.
Siūlyta: papildomai į dienotvarkę įtraukti šiuos klausimus:
1. d÷l vienkartinių licencijų nemokamo išdavimo;
2. klausimas d÷l sporto strategijos kūrimo.
R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog LASF įsigijo garso įrašymo aparatūrą ir nuo
šiol LASF pos÷džiai bus įrašin÷jami.
Siūlyta balsuoti uz LASF Tarybos pos÷džio dienotvarkę.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
R. Austinskas pasiūl÷ pos÷dį prad÷ti nuo 11 klausimo, kuris ypač aktualus kviestiniams
asmenims dalyvavusiems pos÷dyje, UAB „Pitlane“ atstovams B. Vanagui ir Miglei
Žalnierukynienei.
XI. D÷l ralio „Aplink Lietuvą 2008“ datos pakeitimo.
R. Austinskas išreišk÷ nuomonę, jog ralio datas prasid÷jus varžybų sezonui keisti n÷ra
gerai. Sportininkai būna susiplanavę savo sportinį kalendorių, taip pat visi pakeitimai turi
būti suderinami su komitetu, kalb÷jo LASF prezidentas.
Š. Liesis pasiūl÷ nekeisti numatytos ralio „Aplink Lietuvą 2008“ datos d÷l kelių
priežasčių:
1. varžybų tvarkaraštis jau patvirtintas;
2. pakeitus ralio datą išeitų, jog 3 LARAČ etapai įvyktų per 1 m÷nesį.
Š. Liesis informavo LASF Tarybą, jog ralio komitetas nepritaria datos keitimui ir
neįžvelgia priežaščių kod÷l tur÷tų būti keičiama min÷to ralio data.
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B. Vanagas informavo LASF Tarybą, jog tuo metu, kai buvo tvirtinamas LARAČ
kalendorius, jis n÷jo Lietuvos automobilių klubo prezidento pareigų. Taip pat B. Vanagas
primin÷, jog ralio komitetui buvo išreiškęs nuomonę, kad tuo atveju jei bus išrinktas LAK
prezidentu, ralio „Aplink Lietuvą 2008“ data nebus tinkama, norint gerai suorganizuoti
min÷tą LARAČ etapą. Kadangi ralio organizavimas pakankamai ilgas ir sud÷tingas
procesas, labai sunku per 2 savaites po Palangoje įvyksiančių 1003 km varžybų tinkamai
suorganizuoti LARAČ etapą, kalb÷jo B. Vanagas.
D. Večerskis išreišk÷ nuomonę, jog pakeitus ralio datą, LARAČ etapai vyktų kas 2
savaites, tuomet, avarijos ar techninio gedimo atveju, sportininkams būtų sud÷tinga
tinkamai paruošti savo automobilius kiekvienam ralio etapui.
B. Vanagas informavo LASF Tarybą, jog pats ralio organizavimas šiuo metu tapo daug
sud÷tingesnis nei ankščiau, tod÷l reikia kur kas daugiau laiko, norint kokybiškai surengti
ralio varžybas.
E. Jakas pasiteiravo kod÷l LARAČ etapas „Kauno ruduo 2008“ negal÷tų būti
organizuojamas spalio m÷nesį, kaip tai buvo daroma eilę metų prieš tai?
G. Smetonis pritar÷ E. Jako id÷jai ir pasiteiravo, kad jeigu dar n÷ra aiškaus ralio „Kauno
ruduo 2008“ etapo organizatoriaus galbūt galima būtų šį etapą perkelti į spalio m÷nesį?
Š. Liesis pasiūl÷ ralių „Aplink Lietuvą 2008“ ir „Kauno ruduo 2008“ organizatoriams
pasitarti ir nuspręsti ar galima būtų perkelti LARAČ etapą „Kauno ruduo 2008“ į spalio
m÷nesį arba pasiūl÷ ralio „Aplink Lietuvą 2008“ datą nukelti į spalio m÷nesį.
Siūlyta: ralių Aplink Lietuvą 2008“ ir „Kauno ruduo 2008“ organizatoriams tarpusavyje
suderinti galimus min÷tų LARAČ etapų datų pakeitimus bei siūlymus dar kartą teikti
LASF ralio komitetui tvirtinti.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: ralių Aplink Lietuvą 2008“ ir „Kauno ruduo 2008“ organizatoriams tarpusavyje
suderinti galimus min÷tų LARAČ etapų datų pakeitimus bei siūlymus dar kartą teikti
LASF ralio komitetui tvirtinti.
VII. D÷l iš B. Vanago gauto rašto d÷l sumok÷tų mokesčių gražinimo už neįvykusias
varžybas „Lukoil Winter Rally 2008“.
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Siūlyta: atsižvelgiant į tai, jog neįvyko varžybos, bei buvo patirta didelių finansinių
nuostolių, gražinti ralio „Lukoil Winter Rally 2008“ organizatoriams visą sumok÷tą sumą
už komercinio vardo naudojimą bei organizatoriaus mokestį.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: atsižvelgiant į tai, jog neįvyko varžybos, bei buvo patirta didelių finansinių
nuostolių, gražinti ralio „Lukoil Winter Rally 2008“ organizatoriams visą sumok÷tą sumą
už komercinio vardo naudojimą bei organizatoriaus mokestį.
I.D÷l LASF suvažiavimo, įvyksiančio 2008-03-29 dieną, LASF LASF narių atstovų
skaičiaus nustatymo.
Siūlyta: patvirtinti 1 asmens atstovavimą kiekvienam LASF tikrąjam bei kiekvienam
asocijuotam LASF nariui eiliniame LASF narių suvažiavime, vyksiančiame 2008-0329 dieną.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti 1 asmens atstovavimą kiekvienam LASF tikrąjam bei kiekvienam
asocijuotam nariui eiliniame LASF narių suvažiavime, vyksiančiame 2008-03-29
dieną.
II. D÷l LASF suvažiavimo delegatų maitinimo sąmatos patvirtinimo.
Siūlyta: Patvirtinti LASF suvažiavimo narių maitinimo kompleksiniais pietumis bei
kavos pertrauk÷l÷s samatą pagal faktines išlaidas.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Patvirtinti LASF suvažiavimo narių maitinimo kompleksiniais pietumis bei
kavos pertrauk÷l÷s samatą pagal faktines išlaidas.
III. D÷l LASF administracijos darbuotojų algų.
R. Austinskas informavo LASF Tarybos narius, jog atsižvelgiant į padid÷jusią infliaciją,
pakilus maisto produktų bei paslaugų kainoms šalyje, siūloma pakelti LASF
administracijos darbuotojų atlyginimus.
Siūlomi atlyginimai LASF darbuotojų pareigyb÷ms:
LASF generalinis sekretorius – 3000 litų per m÷nesį atskaičius mokesčius;
LASF Vyr. finansinink÷ – 2200 litų per m÷nesį atskaičius mokesčius;
LASF projektų vadovai (2 pareigyb÷s) – 2000 litų m÷nesį atskaičius mokesčius;
LASF administrator÷ – referent÷ – 1800 litų per m÷nesį atskaičius mokesčius.
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Balsuota: už – 7,
Susilaik÷ – 1.
Nutarta: teikti LASF suvažiavimui tvirtinti padidintą atlyginimų sąmatą 2008m.:
LASF generalinis sekretorius – 3000 litų per m÷nesį atskaičius mokesčius;
LASF Vyr. finansinink÷ – 2200 litų per m÷nesį atskaičius mokesčius;
LASF projektų vadovai (2 pareigyb÷s) – 2000 litų per m÷nesį atskaičius mokesčius;
LASF administrator÷ – referent÷ – 1800 litų per m÷nesį atskaičius mokesčius.
IV. D÷l LASF 2008 metų pajamų išlaidų sąmatos patvirtinimo.
R. Austinskas pristat÷ LASF Tarybos nariams 2008 metų LASF pajamų išlaidų sąmatą.
Siūlyta: patvirtinti 2008 metų LASF pajamų išlaidų sąmatą su numatytais LASF
administracijos darbuotojų atlyginimais.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti 2008 metų LASF pajamų išlaidų sąmatą su numatytais LASF
administracijos darbuotojų atlyginimais.
V. D÷l sporto klubų pri÷mimo į tikruosius ir asocijuotus LASF narius.
Siūlyta: priimti į asocijuotus LASF narius šiuos sporto klubus:
Eil. Nr.

Klubo pavadinimas

Vadovas

1

Visureigių klubas "Utena 4x4"

R. Tum÷nas

2

Anykščių technikos klubas "Motorsportas"

R. Vitkus

3

VšI."Automobilių griausmas"

A. Jereščenko

4

UAB "Neiluva"

G. Ramonas

5

VŠĮ. "Integres"

L. Vaškys

6

Asociacija "Auto piniava"

I. Ivanovas

7

Asociacija "Ford Sierra klubas"

M. Bielikas

8

UAB "Padvaiskas ir ko"

A Padvaiskas

9

Kauno M. Šalčiaus sporto klubas

R. Venys

10

UAB "Autoverslas"

V. Zakarauskas

11

Kauno apskr. SK "ASAI"

S. Alesius

1 lentel÷

Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: priimti į asocijuotus LASF narius sporto klubus (lentel÷ nr. 1).
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Siūlyta: priimti į tikruosius LASF narius šiuos sporto klubus:
Eil. Nr.

Klubo pavadinimas

Vadovas

1

Lietuvos visureigių klubų asociacija

G. Grigaitis

2

VŠĮ. "Degantys ratai"

A. Tiknius

2 lentel÷
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: priimti į tikruosius LASF narius sporto klubus (lentel÷ nr. 2).
VI. D÷l biudžetinių l÷šų skirstymo prioritetų 2008 m.
R. Austinskas išreišk÷ nuomonę, jog l÷šas, skirtas iš valstyb÷s biudžeto, reik÷tų skirstyti
atsižvelgiant į sportininkų pasiekimus, dalyvavimą Europos ar užsienio šalyse
vykstančiuose automobilių sporto čempionatuose. Biudžetinių l÷šų skirstymo tvarka turi
būti atliekama suteikiant pirmenybę

sportininkų rezultatams, pasiektiems Pasaulio,

Europos, NEZ čempionatuose, Baltijos taur÷s varžybose.
Siūloma: patvirtinti biudžetinių l÷šų skirstymo tvarką, suteikiant pirmenybę sportininkų
pasiekimams varžybose:
1. Pasaulio, Europos čempionatuose;
2. NEZ varžybose;
3. Baltijos taur÷s varžybose.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti biudžetinių l÷šų skirstymo tvarką, suteikiant pirmenybę sportininkų
pasiekimams varžybose:
1. Pasaulio, Europos čempionatuose;
2. NEZ varžybose;
3. Baltijos taur÷s varžybose.
VIII. D÷l naujo nario (A. Tikniaus) pri÷mimo į kitų sporto šakų komitetą. Kandidatas
kitų sporto šakų komitete kuruotų Drag lenktynių organizavimą bei pravedimą.
Siūlyta: priimti A. Tiknių į kitų sporto šakų komitetą.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: priimti A. Tiknių į kitų sporto šakų komitetą.
IX. D÷l vienkartinių licencijų išdavimo 4x4 I – ąjame čempionato etape „4x4 Dzūkijos
pavasaris“.

6

R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog LASF be suvažiavimo patvirtinimo negali
rinkti mokesčių už vienkartines licencijas. Kadangi 4x4 pirmasis etapas vyks 2008-03-09
dieną, siūloma šiam etapui vienkartines LASF licencijas išduoti nemokamai.
Siūlyta: I – ąjam 4x4 čempionato etapui „4x4 Dzūkijos pavasaris“

išduoti LASF

vienkartines licencijas nemokamai.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: I – ąjam 4x4 čempionato etapui „4x4 Dzūkijos pavasaris“ išduoti LASF
vienkartines licencijas nemokamai.
X. D÷l NEZ konferencijos Osle.
R. Austinskas praneš÷, jog 2007 metais NEZ konferencijos buvo organizuojamos
Lietuvoje. Šiais metais NEZ konferencija vyks Osle ir siūloma siūsti ten 2 atstovus iš
Lietuvos. LASF prezidentas pasiūl÷, kadangi tai pavasarin÷ konferencija, kurioje
sprendžiami bendrieji reikalai, o ne atskirų sportų šakų reglamentų tvirtinimai, kaip kad
vyksta rudeniniuose susitikimuose, siųsti LASF generalinį sekretorių Donatą Večerskį bei
ralio komiteto atstovą Paulių Insodą.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: siųsti LASF generalinį sekretorių Donatą Večerskį bei ralio komiteto atstovą
Paulių Insodą atstovauti Lietuvą NEZ konferencijoje Osle ir apmok÷ti kelion÷s išlaidas,
bei dienpinigius.
XI. D÷l sporto strategijos kūrimo.
D. Večerskis išsak÷ savo įsitikinimą, kad iki šiol n÷ra aiškios ilgalaik÷s automobilių
sporto strategijos. Planai ir programos kuriuos teikiame KKSD atspindi realias problemas
ir jų sprendimo paieškas, tačiau n÷ra aišku kur link suka automobilių sportas. Šiuo metu
ir Valstyb÷s mastu kuriama ilgalaik÷ sporto vystymosi strategija, nors ankstesn÷ taip ir
nebuvo prad÷ta įgyvendinti.
Žiūrint į šį pavyzdį, darosi aišku, jog nereikia ir mums sukurti dar vieno dokumento kuris
dūl÷tų stalčiuose, tai tur÷tų būti ilgalaikis, realus žvilgsnis į automobilių sporto ateitį,
kuriame atsispind÷tų esamos situacijos analiz÷ ir problemų sprendimo gair÷s.
D. Večerskis informavo, kad suderinus su LASF Prezidentu jis su projektų vadovu A.
Mažeika šia savaitę buvo nuvykęs į LKKA, kur su dekane V. Čingiene aptar÷ galimybę
atlikti statistinius mokslinius tyrimus d÷l automobilių sporto populiarumo, sportininkų
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poreikio ir t.t. Susitikime buvo aptarti principiniai klausimai, tačiau išaišk÷jo LKKS
principinis susidom÷jimas ir šios id÷jos palaikymas.
Tokie tyrimai gal÷s tapti atspirties tašku situacijos analizei, pagaliau, pamatysime, kaip iš
tiesų (statistiškai) mūsų sportininkai supranta šį savo užsi÷mimą, kokius tikslus kelia sau,
federacijai.
R. Austinskas pritar÷ šiai id÷jai sukurti realią,veiksmingą strategiją. Be to, šiai strategijai
tur÷tų pritarti LASF Narių suvažiavimas. Tad tikslingiausia būtų, LASF prezidento
įsakymu, atsižvelgiant į artimiausiame LASF narių suvažiavime pasiūlytas kandidatūras,
sudaryti komisiją, kuri 2009 metais vykstančiam suvažiavimui paruoštų ilgalaikę
Lietuvos automobilių sporto vystymosi strategiją.
Nutarta: Palaikyti šį siūlymą, apkalb÷ti jį LASF narių suvažiavime ir prad÷ti strategijos
ruošimo reikalingus veiksmus.

Iš viso: protokolo lapų – 8

Pos÷džio pirmininkas

Romas Austinskas

Pos÷džio sekretor÷

Egl÷ Bukinait÷
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