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Lietuvos automobilių sporto federacija 

 

LASF Tarybos posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. 2016-04 

2016-03-18 

 

LASF Tarybos posėdis pravestas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el. paštu). 

Posėdis pradėtas 2016-03-18 d. 16.00 val., baigtas 2016-03-21 d. 16:00 val. 

 

Dalyvavo:  

LASF Prezidentas - Romas Austinskas; 

LASF Viceprezidentai: Benediktas Vanagas ir Jonas Dereškevičius. 

Komitetų pirmininkai - Rimvydas Agurkis, Gintautas Firantas, Egidijus Janavičius,  

Valdas Jonušis, Maris Simson, Remigijus Antanavičius, Šarūnas Liesis,  Evaldas Torrau, Kazimieras 

Gudžiūnas, Gediminas Grigaitis. 

 

Taip pat dalyvavo: LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė. 

 

Posėdžio pirmininkas –Romas Austinskas. 

Posėdžio sekretorė – Kristina Kleinauskė. 

 

  Darbotvarkės klausimai: 

  1.  Dėl „Ugira kross“ prašymo atidėti tikrojo nario narystės mokesčio sumokėjimą.  

  2. Dėl LASF tikrųjų narių, turinčių balso teisę LASF narių suvažiavime 2016-03-26, 

tvirtinimo. 

  3. Dėl LASF tikrųjų ir asocijuotų narių priėmimo į LASF tvirtinimo. 

  4. Dėl „Kauno automobilių sporto klubas“ prašymo išstoti iš LASF tikrųjų narių 

tvirtinimo. 

  5. Dėl VšĮ „Ajags" prašymo pakeisti Lietuvos ralio čempionato VII etapo "Rally 

Classic" datą, tvirtinimo. 

 

Klausymų svarstymas: 

 

1. KLAUSIMAS. Dėl „Ugira Kross“ AMK prašymo atidėti tikrojo nario narystės 

mokesčio sumokėjimą.  

2016 kovo 14 d. gautas nario „Ugira Kross“  AMK prašymas atidėti tikrojo nario narystės 

pratęsimo sumokėjimo mokestį iki kovo 18 d., atsižvelgiant į tai, kad galutinai ar bus Baltijos šalių 

autokroso čempionatas pravedamas Marijampolėje išaiškės tik iki kovo 18 d., o organizuoti 

čempionatus, gali tik LASF tikrasis narys. 

  Siūlyta: remiantis LASF įstatų 4.3. p., tenkinti LASF tikrojo nario „Ugira Kross“ AMK 

prašymą atidėti tikrojo nario narystės  mokesčio apmokėjimą iki kovo 18 d. 

  Balsuota: “Už” – 13 (vienbalsiai). 

  Nutarta: remiantis LASF įstatų 4.3. p., tenkinti LASF tikrojo nario „Ugira Kross“ 

AMK prašymą atidėti tikrojo nario narystės  mokesčio apmokėjimą iki kovo 18 d. 

 

 



2 

 

 

 

2. KLAUSIMAS. Dėl LASF tikrųjų narių, turinčių balso teisę LASF narių suvažiavime 

2016-03-26, tvirtinimo. 

Siūlyta: patvirtinti 46 LASF tikruosius narius, turinčius balso teisę LASF tikrųjų narių 

suvažiavime 2016-03-26. (Narių sąrašas tvirtinimui pridedamas prie protokolo). 

  Balsuota: “Už” – 13 (vienbalsiai). 

  Nutarta: patvirtinti 46 LASF tikruosius narius, turinčius balso teisę LASF tikrųjų 

narių suvažiavime 2016-03-26. 

  

 

 

3. KLAUSIMAS. Dėl LASF tikrųjų ir asocijuotų narių priėmimo į LASF tvirtinimo. 

Siūlyta: patvirtinti 2016 m. naujų narių (tikrųjų ir asocijuotų) priėmimo į LASF narius 

prašymus. 

 
Eil Nr. Pareiškėjas Vadovas 

 
TIKRIEJI 

 
1 Greičio akademija VšĮ (pateiktos rekomendacijos: LASF 

tikrųjų narių „SVC Vilniaus m.“ ir  VšĮ „Greičio manija“) Mindaugas  Kezys 

 
ASOCIJUOTI 

 
1 Tija racing VšĮ Jonas Žydelis 

2 222 klubas VšĮ Igoris Sidunovas 
3 Beno AK VšĮ Antanas Barasnevičius 

4 Žaibelis ASK VšĮ Edvinas Preckailio 

 

Balsuota: “Už” – 13 (vienbalsiai). 

Nutarta: patvirtinti 2016 m. naujų narių (tikrųjų ir asocijuotų) priėmimo į LASF 

narius prašymus. 

 

 

4. KLAUSIMAS. Dėl „Kauno automobilių sporto klubas“ prašymo išstoti iš LASF tikrųjų 

narių tvirtinimo. 

 

2016 m. kovo mėn. 09 d. buvo gautas „Kauno automobilių sporto klubo“ prašymas 

išstoti iš LASF tikrųjų narių. 

  Siūlyta: Remiantis LASF įstatų 4.4.1. p., patvirtinti 2016-03-09 gautą prašymą dėl  

„Kauno automobilių sporto klubo” (vadovas Ričardas Griška) išstojimo iš LASF tikrųjų narių. 

Balsuota: “Už” – 13 (vienbalsiai). 

Nutarta: Remiantis LASF įstatų 4.4.1. p., patvirtinti 2016-03-09 gautą prašymą dėl  

„Kauno automobilių sporto klubo” (vadovas Ričardas Griška) išstojimo iš LASF tikrųjų narių. 

 

 

5. KLAUSIMAS Dėl VšĮ „AJAGS" prašymo pakeisti Lietuvos ralio čempionato VII etapo 

"Rally Classic", vyksiančio Druskininkuose,  datą, tvirtinimo. 

 

VšĮ „AJAGS“ 2016 m. kovo mėn. 14 d. informavo, kad numatyta „Rally Classic“ data 

spalio 7-8 d. Druskininkuose vyksta ir „Saaremaa“ ralis, kuriam suteiktas ERT statusas, todėl  „Rally 

Classic“ organizatoriai nenori trukdyti Lietuvos sportininkams dalyvauti Saaremaa ralyje, todėl siūlo 

pakeisti „Rally Classic“ datą į spalio 14-15 d. 
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Siūlyta: Atsižvelgiant į gautą „Rally Classic" organizatoriaus VšĮ „AJAGS“ prašymą ir 

LASF Ralio komiteto pritarimą, patvirtinti naują Lietuvos ralio čempionato VII etapo "Rally Classic" 

datą 2016 spalio 14-15 d. 

Balsuota: “Už” – 13 (vienbalsiai). 

Nutarta: Remiantis “Rally Classic” organizatoriaus VšĮ “AJAGS” prašymu ir gautu 

Ralio komiteto pritarimu, patvirtinti naują Lietuvos ralio čempionato VII etapo "Rally Classic" 

datą 2016 spalio 14-15 d. 

 

PRIDEDAMA: 

1.  LASF tikrųjų narių, turinčių teisę balsuoti suvažiavime, sąrašas. 

2. „Ugira Kross“ AMK Prašymas. 

3.  Kauno automobilių sporto klubo prašymas. 

4.  VšĮ „AJAGS“ prašymas dėl datos keitimo. 

5.  Balsavimo elektroniniu paštu rezultatai. 

 

Viso protokolo lapų: 3. 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas           R. Austinskas 

 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė      K. Kleinauskė 

 


