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Lietuvos automobilių sporto federacija 

 

LASF Tarybos posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. 2015-18 

2015-08-12 
 

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2015-08-12 d. 16:00 val. Lietuvos automobilių sporto 
federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 19:50 val. 

Dalyvavo:  
LASF Prezidentas - Romas Austinskas; 
LASF viceprezidentas – Benediktas Vanagas, Jonas Dereškevičius. 
Komitetų pirmininkai - Šarūnas Liesis, Gediminas Grigaitis, Antanas Kyguolis, Maris 
Simson, Rimvydas Agurkis, Gintautas Firantas, Egidijus Janavičius, Evaldas Torrau, 
Remigijus Antanavičius, Kazimieras Gudžiūnas. 
Nedalyvavo:  
Komitetų pirmininkai: Rolandas Šležas, Lietuvos kartingo federacijos prezidentas 

Ramūnas Savickas. 
Taip pat dalyvavo: LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė, finansininkė Svetlana 
Kniurienė, VšĮ Fast Lap  Events vadovas Giedrius Čenkus ir Kristijonas Vaičys. 

 
Posėdžio pirmininkas –Romas Austinskas. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
 
Posėdžio metu buvo daromas skaitmeninis garso įrašas. 
 
Kvorumas darbotvarkės klausimams priimti – 12 balsų.  

Kazimieras Gudžiūnas LASF Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimais balsavime dalyvauja 

nuo 2 klausimo.  
 
I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.  
Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.  
LASF sporto Senjorų komiteto pirmininkas Evaldas Torrau prašė penktą darbotvarkės 

klausimą perkelti į pirmą. 
Siūlyta: Patvirtinti pakoreguotą LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę: 

1. LASF sporto Senjorų komiteto sudėties tvirtinimas. 

2. 2015 m. LASF pajamų ir išlaidų biudžeto vykdymas ir tikslinimas.  
3. LASF administracijos struktūros ir darbo užmokesčio tvirtinimas.  

4. LASF prezidento ir generalinės sekretorės ataskaita už nuveiktus darbus. 

5. LASF Viceprezidentų ataskaita. 

6. Dėl FIA paskelbtų šaukimų teikti paraiškas programoms ir gauti finansavimą. 

Planuojamos teikti LASF paraiškos, projektų pristatymas, aptarimas, tvirtinimas. 

7. Dėl komandiruotės į Estiją nakvynės išlaidų apmokėjimo.  

8. Dėl komandiruočių į Baltijos kroso čempionato etapą Smiltinėje, Latvijoje, 2015-

08-22/23 d. ir Ralio kroso čempionato etapą Torūnėje, Lenkijoje 2015-09-26/27 d. 

9. Dėl LASF dalyvavimo NEZ 2016 m. ir atstovo delegavimo į NEZ Tarybą.  
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10. Fast Lap lenktynių aptarimas. Fast Lap ateitis, kaip vyks lenktynės 2015m 

rugsėjo mėnesį, kokiu statusu.  

11. Dėl Greičio rekordo siekimo sporto šakos priskyrimo Drag‘o komitetui.  

12. Dėl LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatų 

naujos redakcijos aptarimo, tvirtinimo ir jo įsigaliojimo.  

13. Dėl LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo “Formula Student 

VTDK”.  

14. Dėl V.Vegelevičiaus gauto rašto dėl 4x4 varžybų pristatymas.  
15. 2015-07-01 d. Utenos sporto klubo  MGEAR gauto rašto aptarimas.  

16. Dėl padangų panaudojimo automobilių sporto trasose projekto teikiamo LR 

Aplinkos ministerijai, pristatymas.  

17. Dėl KKSD prie LR vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymo „Dėl 

rekomendacijų Lietuvos sporto (šakų) federacijoms ir sportininkams dėl pasirengimo kovoti su 

manipuliacijomis sporto varžybomis, siekiant tinkamai įgyvendinti Europos tarybos konvencijos 

dėl manipuliacijų sporto varžybomis nuostatas, patvirtinimo“ rekomendacijų taikymo 

automobilių sporte.  

18. Dėl LASK 157 str. “Baudos, jei jos buvo skirtos LASF varžybų metu ir jei LASF 

varžybų sutartis su Organizatoriumi nenumato kitaip, turi būti pervestos į LASF” problematikos 

pristatymas ir aptarimas.  

19. Dėl varžybų organizatorių atsakomybės pasibaigus varžyboms prieš savivaldybę: 

jos gyventojus, kelių, aplinkos sutvarkymo ir pan. problematikos aptarimas.  

20. LASF oficialių drabužių pristatymas (striukė, marškiniai) ir termino nustatymas 

jiems užsakyti. 
21. Naujų LASF narių priėmimas.  
 

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas. 

 

1. KLAUSIMAS. LASF sporto Senjorų komiteto sudėties tvirtinimas. 
LASF sporto Senjorų komiteto pirmininkas Evaldas Torrau pristatė pasirinktus kandidatus 

į LASF sporto Senjorų komiteto narius: 
1. Stasys Brundza; 
2. Aleksandras Remiševskis; 
3. Vidmantas Petronis; 
4. Gediminas Maškauskas; 
5. Ringaudas Statnickas; 
6. Sigitas Januška; 
7. Eduardas Jakas. 
Siūlyta: pritarti pasirinktiems kandidatams į LASF sporto Senjorų komiteto narius.  

Gavus kandidatų sutikimus eiti Komiteto nario pareigas, pravesti el. ryšio priemonėmis LASF  Tarybos 
posėdį dėl LASF sporto Senjorų komiteto sudėties patvirtinimo. 

Balsuota: „Už“ – 9, „Prieš“ – 1, „Susilaiko“ – 2. 

Nutarta: pritarti pasirinktiems kandidatams į LASF sporto Senjorų komiteto narius.  

Gavus kandidatų sutikimus, pravesti el. ryšio priemonėmis LASF Tarybos posėdį dėl LASF 

sporto Senjorų komiteto sudėties patvirtinimo. 

 

Evaldas Torrau nedalyvauja Tarybos posėdyje nuo 2 darbotvarkės klausimo imtinai. 

Kvorumas, tolimesniems darbotvarkės klausimams priimti – 12 balsų. 
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2. KLAUSIMAS. 2015 m. LASF pajamų ir išlaidų biudžeto vykdymas ir tikslinimas. 
 
Iki 2015-07-31 dienos LASF gautos 101 894 Eur pajamos; 
 
2015-07-31/2015-12-31 laikotarpiu  planuojama gauti dar 10 795 Eur pajamų; 
 
Viso per 2015 metus planuojama gauti 112 689 Eur pajamų.  
 
Pagal šios dienos planuojamas patirti išlaidas 2015-12-31 dienai išlaidos sudarys 128 135 

Eur. 
Prezidentas atkreipė dėmesį, kad skaičiai rodo, kad federacijos išlaidos viršija gautas 

pajamas. Kadangi 2015 metais atleistiems darbuotojams buvo išmokėta 14 345 Eur išeitinių išmokų ir 
1400 Eur kompensacijų už nepanaudotas kasmetines atostogas. Šios išmokos LASF biudžete nebuvo 
numatytos.  

Atsižvelgiant į planuojamas gauti pajamas ir planuojamas patirti išlaidas iki 2015 metų 
pabaigos, LASF biudžeto vykdymui pritruks mažiausiai 15 446 Eur. Vyko diskusijos dėl galimybės 
parduoti LASF reklaminį plotą likusiuose dviejuose LARČ etapuose bei svarstomi kiti būdai kaip 
užsidirbti pajamų ir pritraukti paramos biudžeto vykdymui. Prezidentas atkreipė dėmesį, jog tai visos 
Tarybos darbas, pritraukti į federaciją pinigų, ir tai reikia padaryti per du mėnesius nuo šio Tarybos 
posėdžio. 

Siūlyta: patvirtinti LASF pajamų ir išlaidų biudžeto patikslintą ataskaitą ir ieškoti būdų 
kaip pritraukti į federaciją lėšų, kurių užtektų iki metų galo Federacijos išlaikymui: sporto plėtotei, 
darbuotojų atlyginimams, kurui, komandiruotėms, LASF deleguotų asmenų, atliekančių pareigas LASF 
vardu darbo užmokesčiui, ūkinėms-komunalinėms išlaidoms (šildymas, elektra, telekomunikacijos 
paslaugos, IT aptarnavimas) ir kt.  

Balsuota: bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti LASF pajamų ir išlaidų biudžeto patikslintą ataskaitą ir ieškoti 

būdų kaip pritraukti į federaciją lėšų, kurių užtektų iki metų galo federacijos išlaikymui: sporto 

plėtotei, darbuotojų atlyginimams, kurui, komandiruotėms, LASF deleguotų asmenų, atliekančių 

pareigas LASF vardu, darbo užmokesčiui, ūkinėms-komunalinėms išlaidoms (šildymas, elektra, 

telekomunikacijos paslaugos, IT aptarnavimas) ir kt. 
 
3. KLAUSIMAS. LASF administracijos struktūros ir darbo užmokesčio tvirtinimas.  
Prezidentas informavo LASF Tarybą apie pasikeitusius LASF sekretoriato darbuotojus ir 

jų einamas pareigas: generalinės sekretorės – teisininkės pareigas eis Renata Burbulienė, projektų 
vadovo pareigas eis Tadas Vasiliauskas. Informavo, kad Tomas Digaitis atleistas iš užimamų pareigų 
dėl nepatenkinamų išbandymų rezultatų.  
 

Sekretoriato darbo užmokesčio tvirtinimas. 
Prezidentas informavo LASF Tarybą apie sekretoriato darbuotojų gaunamus darbo 

užmokesčio dydžius ir pasiūlė naujus darbo užmokesčio dydžius. 
Siūlyta: patvirtinti LASF sekretoriato darbuotojų pareigų pakeitimus ir darbo užmokesčio 

dydžius. 
Balsuota: bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti LASF sekretoriato darbuotojų pareigų pakeitimus ir darbo 

užmokesčio dydžius. 
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4. KLAUSIMAS. LASF prezidento ir generalinės sekretorės ataskaita už nuveiktus 

darbus. 
Prezidentas pateikė ataskaitą už nuveiktus darbus: 
1. Dalyvavimas automobilių sporto renginiuose; 
2. Susitikimas su KKSD generaliniu direktoriumi LASF patalpose, su kuriuo dalyvavo 

varžybose Vilkyčiuose, vyko diskusijos apie projektus, vienas iš jų tai IT sistemos diegimas LASF 
valdyme; 

3. Derybos su “Nemuno žiedu” dėl trasos tinkamumo LASF varžyboms rengti, sutarties 
dėl paslaugų pirkimo derinimas, paslaugų įkainių derinimas LASF nariams. 

 
Generalinės sekretorės ataskaita už nuveiktus darbus: 
1. Administraciniai darbai; 
2. Paraiškų teikimas FIA projektams; 
3. IT sistemos integravimas LASF; 
4. Partnerių, rėmėjų paieška; 
5. Dalyvavimas automobilių sporto renginiuose. 
Siūlyta: patvirtinti LASF prezidento ir generalinės sekretorės ataskaitas už nuveiktus 

darbus. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: patvirtinti LASF prezidento ir generalinės sekretorės ataskaitas už 

nuveiktus darbus. 

 
5.  KLAUSIMAS. LASF Viceprezidentų ataskaita. 
Viceprezidentas Benediktas Vanagas, dalyvavęs renginyje „FIA Sport Conference“ 

Meksikoje kartu su buvusiu generaliniu sekretoriumi Tomu Digaičiu, informavo, jog vienam LASF 
atstovui FIA padengė kelionės išlaidas. Renginio metu pasidalinta kontaktais su dalyvavusių Federacijų 
atstovais, diskutuota apie įvairius projektus, rinkta informacija apie planuojamus vykdyti FIA 
projektus, bei apie galimybes pateikti paraiškas į įvairius FIA finansavimo fondus.  

Žiedo komiteto pirmininkas pateikė klausimą apie FIA požiūrį į draudžiamas varžybas. B. 
Vanagas atsakydamas į klausimą informavo, kad FIA‘os požiūriu visos varžybos turi būti jos 
jurisdikcijoje, iššūkiai, renginiai nėra laikomi varžybomis.  

B. Vanagas pažadėjo išsamų atsakymą apteikti el. paštu, kadangi buvęs generalinis 
sekretorius Tomas Digaitis konspektavosi pateikiamą informaciją, kurios neperdavė LASF 
sekretoriatui, todėl gavus informaciją iš Tomo Digaičio bus pateiktas atsakymas. 

Viceprezidentas Jonas Dereškevičius informavo, kad dalyvavo NEZ susitikime Estijoje, 
kur taip pat dalyvavo Latvijos ir Suomijos federacijų atstovai. NEZ šalys daugiausia dėmesio skiria 
Drift‘o ir Off Road sporto šakų čempionatams, tačiau pavadinime neminimas čempionatas, siūloma 
įsteigti dar vieną čempionatą - North European championship (NEC), kuriam bus paruoštas atskiras 
čempionato kalendorius, čempionate dalyvautų nacionalinių klasių automobiliai, kuriems būtų taikomi 
vienodi techniniai reikalavimai, taisyklės, šiuo atveju sportininkams būtų lengviau surinkti biudžetus, 
leidžiančius startuoti. Rudenį vyksiančiame NEZ suvažiavime bus svarstomas klausimas dėl NEC 
įkūrimo, ir gavus NEZ pritarimą ši idėja būtų pristatyta FIA, o gavus FIA sutikimą būtų įkurtas NEC, 
todėl siūlyta: pritarti NEC įkūrimui. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: pritarti NEC įkūrimui. 
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Viceprezidentai išreiškė norą aktyviau dalyvauti Komitetų veikloje, pasidalinti savo 
patirtimi. 

 

6. KLAUSIMAS. Dėl FIA paskelbtų šaukimų teikti paraiškas programoms ir gauti 

finansavimą. Planuojamos teikti LASF paraiškos, projektų pristatymas, aptarimas, tvirtinimas. 
Prezidentas pristatė naują sekretoriato darbuotoją – projektų vadovą Tadą Vasiliauską, 

kuris pateikė informaciją apie gautus kvietimus iš FIA teikti paraiškas, pagal FIA vykdomus projektus 
finansavimui gauti:  

LASF vardu pateiktos dvi paraiškos šiose programose: 
1. „FIA Sport Grant Programme“, 
2. „FIA Road Safety Grant programme“. 

 
Pagal pirmą programą, konsultuojantis su SVO komiteto pirmininku pateikta paraiška dėl 

saugumo įrangos teisėjams įsigijimo (pvz. ausinukai, racijos, šalmai ir pan.). Biudžetas yra 28.750 Eur.  
Pagal antrą programą yra numatomas didelis renginys su programa, kurios turinys visi 

saugūs ir atsakingi kelyje. Biudžetas yra 30.000 Eur. 
 Taip pat pateiktas prašymas, kad FIA LASF priskirtų mažas įplaukas gaunančia šalimi ir 

leistų prie projekto prisidėti 20 proc. Priešingu atveju LASF turėtų prisidėti prie projekto įgyvendinimo 
50 proc.  

Paraiškos į KKSD bus teikiamas spalio mėnesį. 
  

7. KLAUSIMAS. Dėl komandiruotės į Estiją nakvynės išlaidų apmokėjimo.  
Siūlyta: apmokėti pagal pateiktą sąskaitą 152,- Eur patirtas nakvynės išlaidas 

komandiruotės į Estiją metu.  
Balsuota: bendru sutarimu siūlymui pritarta.  

Nutarta: apmokėti pagal pateiktą sąskaitą 152,- Eur patirtas nakvynės išlaidas 

komandiruotės į Estiją metu. 

 

8.  KLAUSIMAS. Dėl komandiruočių į Baltijos kroso čempionato etapą Smiltinėje, 

Latvijoje, 2015-08-22/23 d. ir Ralio kroso čempionato etapą Torūnėje, Lenkijoje 2015-09-26/27 d. 
Siūlyta: komandiruoti Teisėjų komiteto pasirinktus komisarus į Baltijos kroso čempionato 

etapą Smiltinėje, Latvijoje, 2015-08-22/23 d. ir Ralio kroso čempionato etapą Torūnėje, Lenkijoje 
2015-09-26/27 d., kompensuojant kuro išlaidas. 

Balsuota: bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: komandiruoti Teisėjų komiteto pasirinktus komisarus į Baltijos kroso 

čempionato etapą Smiltinėje, Latvijoje, 2015-08-22/23 d. ir Ralio kroso čempionato etapą 

Torūnėje, Lenkijoje 2015-09-26/27 d., kompensuojant kuro išlaidas. 

 
9. KLAUSIMAS. Dėl LASF dalyvavimo NEZ 2016 m. ir atstovo delegavimo į NEZ 

Tarybą.  
Prezidentas informavo Tarybą apie metinius NEZ narystės mokesčius, taip pat išlaidas 

siunčiant atstovus į NEZ ir NEZ komisijų posėdžius. Vyko diskusija dėl NEZ narystės 2016 metais, bei 
sportininkų dalyvavimo NEZ čempionatuose. 

Dėl LASF atstovo paskyrimo NEZ taryboje. Prezidentas įpareigojo generalinę sekretorę 
Renatą Burbulienę pasidomėti, kokia tvarka turi būti pakeistas LASF atstovas NEZ taryboje, kokia bus 
NEZ posėdžio darbotvarkė, į kurią atsižvelgiant bus deleguojamas asmuo atstovauti LASF NEZ 
taryboje. 
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Siūlyta: 1) pratęsti NEZ narystę 2016 metams. 2) Įpareigoti generalinę sekretorę 
pasidomėti, kokia tvarka turi būti pakeistas LASF atstovas NEZ taryboje, kokia bus NEZ posėdžio 
darbotvarkė, į kurią atsižvelgiant bus deleguojamas asmuo atstovauti LASF NEZ taryboje dvejiems 
metms. 

Balsuota: bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: 1) pratęsti NEZ narystę 2016 metams. 2) Įpareigoti generalinę sekretorę 

pasidomėti, kokia tvarka turi būti pakeistas LASF atstovas NEZ taryboje, kokia bus NEZ 

posėdžio darbotvarkė, į kurią atsižvelgiant bus deleguojamas asmuo atstovauti LASF NEZ 
taryboje dvejiems metams. 

 
10 klausimo svarstymas atidėtas iki kol atvyks Fast Lap lenktynių organizatoriai. 
 

Kvorumas balsuojant LASF Tarybos posėdžio darbotvarkės 11 klausimu – 10 balsų. 

B.Vanagas ir K.Gudžiūnas nedalyvauja svarstant 11 klausimą. 

 

11. KLAUSIMAS. Dėl greičio rekordo siekimo sporto šakos priskyrimo Drag‘o 

komitetui.  
Šarūnas Liesis pristatė naują „Greičio rekordo siekimo“ sporto šaką. Greičio rekordo 

varžybos - žmogaus bandymas pasiekti didžiausią įmanomą greitį, naudojant transporto priemonę ant 
žemės paviršiaus. Šiuo metu Drag komiteto yra paruošti ir patvirtinti norminiai dokumentai šioms 
varžyboms surengti, kuriuos būtina peržiūrėti ir pataisyti 2016 metams. 

Siūlyta: Greičio rekordo siekimo sporto šaką priskirti Drag‘o komitetui. 
Balsuota: „Už“ - 10 (vienbalsiai). 
Nutarta: Greičio rekordo siekimo sporto šaką priskirti Drag‘o komitetui. 

 

Kvorumas tolimesniems LASF Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimams priimti – 

12 balsų. 

 

12. KLAUSIMAS. Dėl LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo ir 

naudojimo nuostatų naujos redakcijos aptarimo, tvirtinimo ir jo įsigaliojimo. 
Šarūnas Liesis siūlė netvirtinti pateikto dokumento, kadangi ne visi LASF Tarybos nariai 

yra su juo susipažinę.  
Maris Simson informavo, kad šį dokumentą bet kada galima keisti Tarybos sprendimu, bet 

šiai dienai yra būtini principiniai pakeitimai ir siūlo balsuoti už jo priėmimą. 
Techninių reikalavimų komiteto pirmininkas informavo, jog dokumentas yra parengtas 

konsultuojantis su LASF teisininke. 
Siūlyta: patvirtinti LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo ir naudojimo 

nuostatų naują redakciją. 
Balsuota: „Už“ – 8, „Prieš“ – 1, „Susilaikė“ – 3. 

Nutarta: patvirtinti LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo ir 

naudojimo nuostatų naują redakciją (Priedas Nr. 1). 

 

13. KLAUSIMAS. Dėl LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo 

“Formula Student VTDK”.  
Siūlyta: Atsižvelgiant į tai, kad patvirtinta nauja LASF sportinio automobilio techninio 

paso išdavimo ir naudojimo nuostatų redakcija, išduoti sportinio automobilio techninį pasą “Formula 
Student VTDK”. 
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Balsuota: „Už“ – 8, „Prieš“ – 1, „Susilaikė“ – 3. 

Nutarta: Atsižvelgiant į tai, kad patvirtinta nauja LASF sportinio automobilio 

techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatų redakcija, išduoti sportinio automobilio techninį 

pasą “Formula Student VTDK”. 

 

10. KLAUSIMAS. „Fast Lap“ lenktynių aptarimas. Fast Lap ateitis, kaip vyks 

lenktynės 2015 m. rugsėjo mėnesį, kokiu statusu.  
Klausimo svarstyme dalyvauja VšĮ „Fast Lap  Events“ vadovas Giedrius Čenkus ir 

Kristijonas Vaičys.  
Prezidentas pagarsino informaciją, jog šių metų balandžio mėnesį vyko kandidatinės „Fast 

Lap“ varžybos, kuriuose dalyvavo SVO komiteto pirmininkas Remigijus Antanavičius, kaip LASF 
stebėtojas. Buvo pateiktos pastabos bei rekomendacijos organizatoriams ir VšĮ Nemuno žiedas dėl 
varžybų vykdymo ir saugios trasos įrengimo.  

Vyko diskusijos dėl VšĮ Nemuno žiedas trasos nuomos kainų. Prezidentas informavo, kad 
vyks išvažiuojamasis posėdis su KKSD atstovais VšĮ Nemuno žiede, kurio metu bus svarstomas 
klausimas dėl trasos nuomos kainų ir trasos atitikimo saugumo reikalavimams. Šiai dienai tai aktualu 
ne tik LASF nariams, bet ir „Fast Lap“ organizatoriams. Giedrius Čenkus papildė, kad jie turi galimybę 
prisidėti finansiškai prie Nemuno žiedo saugumo elementų įrengimo trasai, jei tam pritars abi šalys. 

Giedrius Čenkus informavo, kad jie planuoja daryti „Fast Lap“ varžybas kaip LASF nariai 
tik nuo naujo sezono 2016 metais. Prezidentas informavo, kad šios varžybos turi būti po LASF vėliava 
jau šį rudenį ir siūlo nedelsiant „Fast Lap“ organizatoriams pradėti stojimo į LASF procedūras.  Šioje 
vietoje federacija maksimaliai padės ir konsultuos, kad viską spėt ir susitvarkyt iki rugsėjį vyksiančių 
varžybų. 

Giedrius pasitikslino, kad jei jokių kliūčių nėra, nes labiausiai neramina Nemuno žiedo 
trasos tinkamumas, tai tuomet jie ryt paduos paraišką tapti LASF nariais ir varžybas organizuos pagal 
LASF reglamentuojančius dokumentus. 

Siūlyta: Pradėti VšĮ „Fast Lap Events“ tapimo LASF nariais procedūras ir, gavus narystės 
prašymą, juos patvirtinti nariais Tarybos el. balsavimu. 2015-09-11/12 d. organizuojamų „Fast Lap“ 
varžybų dokumentaciją parengti vadovaujantis LASF norminiais aktais ir suderinti su LASF. Varžybas 
pravesti teisėjaujant licencijuotiems teisėjams, lenktynininkams varžybų dieną išduoti M kategorijos 
vienkartines licencijas.  

Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai). 

Nutarta: Pradėti VšĮ „Fast Lap Events“ tapimo LASF nariais procedūras ir, gavus 

narystės prašymą, juos patvirtinti nariais Tarybos el. balsavimu. 2015-09-11/12 d. 

organizuojamų „Fast Lap“ varžybų dokumentaciją parengti vadovaujantis LASF norminiais 

aktais ir suderinti su LASF. Varžybas pravesti teisėjaujant licencijuotiems teisėjams, 

lenktynininkams varžybų dieną išduoti M kategorijos vienkartines licencijas. Už šio nutarimo 

įgyvendinimą atsakingi VšĮ „Fast Lap Events“ , LASF generalinė sekretorė bei administratorė. 
 

 

14. KLAUSIMAS. Dėl V. Vegelevičiaus gauto rašto dėl 4x4 varžybų pristatymas.  
Teisėjų komiteto pirmininkas Šarūnas Liesis informavo, jog 2015-07-04 d. buvo gautas V. 

Vegelevičiaus protestas dėl preliminarių rezultatų peržiūrėjimo (Priedas Nr. 2). V. Vegelevičius 
prieštaravo preliminariems rezultatams, nes greičio fiksavimo įrenginiui, jo manymu, nebuvo atlikta 
metrologinė patikra.  

2015-07-22 d. vykusiame Teisėjų komiteto posėdyje buvo pakviestas dalyvauti V. 
Vegelevičius, kuriam buvo pateikta informacija, jog varžybų metu naudotas greičio matavimo 
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įrenginys turi Europinį sertifikatą, o metrologinė patikra jam nėra taikoma. Visiems dalyviams greitis 
buvo fiksuojamas su šiuo įrenginiu.    

Š.Liesis informavo, jog visi klausimai nurodyti Sportininko rašte, tarp šalių, yra jau 
išspręsti, po to kai buvo pasikalbėta su Sportininku ir Varžybų organizatoriumi. 

 

15. KLAUSIMAS. 2015-07-01 d. Utenos sporto klubo  MGEAR gauto rašto 

aptarimas.  
Prezidentas informavo, jog 2015-06-26 d. gautas Utenos ASK MGEAR raštas dėl GPS 

saugos ir kontrolės įrangos naudojimo ir įkainių (Priedas Nr. 3).  
2013 metais Ralio komitetas priėmė nutarimą LARČ etapuose naudoti GPS saugos ir 

kontrolės įrangą. Organizatorius GPS saugos ir kontrolės įrangą gali nuomotis iš pasirinkto šios 
paslaugos teikėjo (Lietuvos ar užsienio). 

Vyko diskusijos dėl GPS saugos ir kontrolės įrangos naudojimo LRSČ etapų metu. 
 Ralio komiteto pirmininkas Maris Simson siūlė surinkti informaciją apie įkainius iš visų 

GPS saugos ir kontrolės įrenginių nuomos paslaugų teikėjų, kad organizatorius galėtų pasirinkti 
palankiausiomis kainomis siūlomą GPS saugos ir kontrolės įrenginių nuomos paslaugą. Kadangi, 
vadovaujantis 2015 metų Ralio sprinto reglamentu, ekipažams nėra privaloma naudoti GPS saugos ir 
kontrolės įrangos varžybų metu, paslaugos teikėjas UAB „4rally“ sutinka organizatoriui kompensuoti 
50 proc. GPS saugos ir kontrolės įrenginių nuomos kainos. 

LASF teisininkė Renata Burbulienė informavo, jog paruoštas raštas - atsakymas ASK 
MGEAR ir pristatytas Tarybai iki šio posėdžio, todėl siūlo balsuoti už rašto - atsakymo turinį (Priedas 
Nr. 4). 

Siūlyta: patvirtinti LASF teisininkės paruoštą Raštą - atsakymą ASK MGEAR ir išsiųsti 
klubui.  

Balsuota: bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: patvirtinti LASF teisininkės paruoštą Raštą-atsakymą ASK MGEAR ir 

išsiųsti klubui.  
 

 

16. KLAUSIMAS. Dėl padangų panaudojimo automobilių sporto trasose projekto 

teikiamo LR Aplinkos ministerijai, pristatymas.  
R. Burbulienė informavo, kad panaudotos padangos privalo būti utilizuotos per du metus. 

Norint naudotas padangas panaudoti kaip atitvarus trasose, trasų savininkai turi įsigyti padangų atliekų 
laikymo licenciją. Teikiamame rašte nuo LASF Aplinkos ministerijai siūloma LASF administruoti šių 
licencijų išdavimą stacionarių trasų savininkams (LASF nariams).  

Siūlyta: pritarti padangų atliekų laikymo licencijavimo administravimui, neprisiimant 
finansinių įsipareigojimų.  

Balsuota: bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti padangų atliekų laikymo licencijavimo administravimui, 

neprisiimant finansinių įsipareigojimų. 

 

17. KLAUSIMAS. Dėl KKSD prie LR vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymo 

„Dėl rekomendacijų Lietuvos sporto (šakų) federacijoms ir sportininkams dėl pasirengimo 

kovoti su manipuliacijomis sporto varžybomis, siekiant tinkamai įgyvendinti Europos tarybos 

konvencijos dėl manipuliacijų sporto varžybomis nuostatas, patvirtinimo“ rekomendacijų 

taikymo automobilių sporte.  
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Prezidentas informavo, kad 2015-07-17 d. KKSD generalinis direktorius patvirtino 
Rekomendacijas Lietuvos sporto (šakų) federacijoms ir sportininkams dėl pasirengimo kovoti su 
manipuliacijomis sporto varžybose, siekiant tinkamai įgyvendinti Europos Tarybos  Konvencijos dėl 
manipuliacijų sporto varžybomis, nuostatas. LASF Etikos ir drausmės kodekso 8 str. 8-11 p. numato 
manipuliacijos galimybes ir draudimus.  

Siūlyta: Bendradarbiaujant generalinei sekretorei bei Etikos ir drausmės komisijai, 
papildyti LASF Etikos ir drausmės kodeksą dėl galimų manipuliacijų sporto varžybose incidentų, kas 
už tokius įvykius atsakingi varžybų metu, kaip pranešama, kokia atsakomybė (sportinės sankcijos ir/ar 
piniginės baudos) už dalyvavimą (įskaitant pasiruošimą, prisidėjimą, tarpininkavimą, susitarimą 
dalyvauti, vertimą, skatinimą  ar bandymą atlikti bet kurį iš nurodytų veiksmų) manipuliacijose sporto 
varžybose bet kokia forma, bei numatyti susijusios rizikos valdymą.  

Balsuota: bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: Bendradarbiaujant generalinei sekretorei bei Etikos ir drausmės komisijai, 

papildyti LASF Etikos ir drausmės kodeksą pranešimo apie galimus manipuliacijų sporto 

varžybomis priėmimo tvarka bei atsakomybe (sportinės sankcijos ir/ar piniginės baudos) už 

dalyvavimą (įskaitant pasiruošimą, prisidėjimą, tarpininkavimą, susitarimą dalyvauti, vertimą, 

skatinimą  ar bandymą atlikti bet kurį iš nurodytų veiksmų) manipuliacijose sporto varžybomis 

bet kokia forma, bei numatyti susijusios rizikos valdymą. 

 

18. KLAUSIMAS. Dėl LASK 157 str. “Baudos, jei jos buvo skirtos LASF varžybų 

metu ir jei LASF varžybų sutartis su Organizatoriumi nenumato kitaip, turi būti pervestos į 

LASF” problematikos pristatymas ir aptarimas.  
R. Burbulienė informavo, kad LASK baudų surinkimo nuostatos neatitinka realiai varžybų 

metu surinktų piniginių baudų pervedimui į federaciją. Nėra tiksliai nurodyta kada paskirta piniginė 
bauda lieka organizatoriui, kada federacijai. Pagal praktiką varžybų organizatoriai pasilieka visas 
pinigines baudas, kurias paskiria varžybų vadovas iki pirmojo SKK posėdžio. Būtina aiškiai apsirašyti 
2016 metų LASF reglamentuojančiuose dokumentuose paskirtų piniginių baudų administravimą. 

Siūlyta: įpareigoti LASF teisininkę Renatą Burbulienę, kad LASF reglamentuojančiuose 
dokumentuose būtų aiškiai aprašytas piniginių baudų paskirstymas tarp Varžybų organizatoriaus ir 
LASF. Piniginės baudos, paskirtos Varžybų vadovo iki pirmo Sporto komisarų kolegijos (toliau – 
SKK) posėdžio, yra pervedamos varžybų organizatoriui. Po pirmo SSK posėdžio paskirtos baudos 
varžybų komisaro/teisėjų varžybų metu, pervedamos į LASF sąskaitą banke. 

Balsuota: bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: Įpareigoti LASF teisininkę Renatą Burbulienę, kad LASF 

reglamentuojančiuose dokumentuose būtų aiškiai aprašytas piniginių baudų paskirstymas tarp 

Varžybų organizatoriaus ir LASF. Piniginės baudos, paskirtos Varžybų vadovo iki pirmo Sporto 

komisarų kolegijos (toliau – SKK) posėdžio, yra pervedamos varžybų organizatoriui. Po pirmo 

SSK posėdžio paskirtos baudos varžybų komisaro/teisėjų varžybų metu, pervedamos į LASF 
sąskaitą banke. 

 

19. KLAUSIMAS. Dėl varžybų organizatorių atsakomybės pasibaigus varžyboms 

prieš savivaldybę: jos gyventojus, kelių, aplinkos sutvarkymo ir pan. problematikos aptarimas.  
Siūlyta: Sutartyje tarp LASF ir Organizatoriaus numatytą depozitą grąžinti tik po varžybų 

aptarimo Ralio komitete ir jei nėra gautas skundas dėl Organizatorių įsipareigojimų neįvykdymo.  
Balsuota: bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
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Nutarta: Sutartyje tarp LASF ir Organizatoriaus numatytą depozitą grąžinti tik po 

varžybų aptarimo Ralio komitete ir jei nėra gautas skundas dėl Organizatorių įsipareigojimų 

neįvykdymo. 

 

20. KLAUSIMAS. LASF oficialių drabužių pristatymas (striukė, marškiniai) ir 

termino nustatymas jiems užsakyti. 
LASF biudžete yra numatyti 600 Eur aprangos su LASF atributika įsigijimui. Posėdžio 

metu pateikti striukės ir marškinių pavyzdžiai. 
Siūlyta: už 600 Eur užsakyti striukes pagal pateiktą modelį, pirmenybę teikiant LASF 

SVO, Teisėjų ir Techninių reikalavimų komitetų nariams. 
Balsuota: bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: už 600 Eur užsakyti striukes pagal pateiktą modelį, pirmenybę teikiant 

LASF SVO, Teisėjų ir Techninių reikalavimų komitetų nariams. 

 

21. KLAUSIMAS. Naujų LASF narių priėmimas. 

Siūlyta: Priimti kandidatus į LASF asocijuotus narius. 
1) VšĮ Slysk šonu, vadovas Maksim Nedorezov, sporto šaka – Driftas. 
2) UAB Party style, vadovė Vilma Bagdonaitė, sporto šaka- Dragas ( Maksimalaus greičio 

rekordo siekimo varžybos). 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: priimti kandidatus VšĮ Slysk šonu, UAB Party style į LASF asocijuotus 

narius. 
 

 
 
 

PRIDEDAMA:  
1) LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatų nauja 

redakcija; 
2) V. Vegelevičiaus  pretenzija dėl 4x4 varžybų; 
3) 2015-06-26 d. Utenos ASK MGEAR raštas dėl GPS saugos ir kontrolės įrangos 

naudojimo ir įkainių. 
4) LASF Raštas - atsakymas Utenos ASK MGEAR. 

 
 

Viso protokolo lapų: 10. 
 

 
Posėdžio pirmininkas      R. Austinskas 
 

 
 

                     Posėdžio sekretorė      E. Kairiūkštė 
 
 
 


