	
  

Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2016-05
2016-04-07
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2016-04-07 d. 17:00 val. UAB
„Autopaslauga“ Technikos g. 16, Kaunas, baigtas 20:00 val.
Dalyvavo:
LASF Prezidentas - Romas Austinskas.
Viceprezidentai- Benediktas Vanagas, Jonas Dereškevičius, Vladas
Pleskovas.
Komitetų pirmininkai - Šarūnas Liesis, Gediminas Grigaitis, Gintautas
Firantas, Egidijus Janavičius, Evaldas Torrau, Valdas Jonušis, Maris
Simson, Arūnas Gudonis, Linas Ramoška, Remigijus Antanavičius.
Nedalyvavo, tačiau raštu pateikė atsakymus į klausimus: Kazimieras
Gudžiūnas, Rimvydas Agurkis.
Taip pat dalyvavo: LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė,
projektų vadovas Tadas Vasiliauskas.
Posėdžio pirmininkas –Romas Austinskas.
Posėdžio sekretorė – Renata Burbulienė.
I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.
Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.
Siūlyta: Patvirtinti pakoreguotą LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:
1. Dėl LASF atstovų delegavimo į varžybas vyksiančias užsienyje.
2. Dėl komandiruotės į FIA sporto konferenciją, Turine, Italijoje.
3. Dėl komandiruotės į Lenkijos autosporto federaciją (PZM).
4. Dėl LASVOVT papildymų.
5. Dėl sąvokos „Kitos varžybos" įtraukimo į LASVOVT.
6. Dėl LASF įstatų projekto ruošimo.
7. Dėl LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo ir naudojimo
nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo.
8. Dėl LASF patalpų.
9. Dėl LASF tapimo PVM mokėtoju.
10. Dėl LASF atminimo ir jubiliejinio medalio dizaino tvirtinimo.
11. R. Agurkio informacija.
12. Dėl kuro išlaidų apmokėjimo susijusio su G.Grigaičio, kaip komisaro darbu,
"4x4 NEZ čempionato" I etape Latvijoje.
13. Dėl LASF stebėtojo paskyrimo LRSČ.
14. Dėl 2016 m. Startline Lietuvos endurance čempionato reglamento ir Lietuvos
žiedinių lenktynių čempionato reglamento papildymo.
15. Dėl Lietuvos automobilių DRAG lenktynių čempionato reglamento ir
taisyklių papildymo ir DRAG varžybų kalendoriaus keitimo.
16. Dėl sporto šakų reglamentų, taisyklių ir tech. reikalavimų pateikimo anglų
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kalba lasf.lt svetainės EN versijoje.
17. Dėl naujų (tikrųjų ir asocijuotų) narių priėmimo į LASF.
18. Dėl komisijos (specialistų grupės) sudarymo ralio Vilnius-2013 varžybų bylai.
19. Kiti klausimai:
1) Dėl kūno kultūros ir sporto įstatymo projekto.
2) Dėl PVM lengvatos autosporto technikai.
II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas.
1. KLAUSIMAS. Dėl LASF atstovų delegavimo į varžybas vyksiančias užsienyje.
SIŪLYTA: Patvirtinti šiuos LASF delegatus į:
- Krosas (balandžio 24-25 d.), Latvijoje- komisarą.
- Ralį „Talsi“ ( gegužės 21-22 d.), Latvijoje - techninės komisijos delegatą ir
komisarą.
- Ralį sprintą ( rugpjūčio 6 d.), Latvijoje- komisarą.
- Ralį krosą (liepos 23-24 d.), Latvijoje- techninės komisijos delegatą ir komisarą.
- Ralį krosą (rugsėjo 24-25 d.), Lenkija- komisarą.
Paskirtų delegatų vardus ir pavardes LASF generalinei sekretorei pateikia atitinkamai
teisėjų komitetas ir techninių reikalavimų komitetas.
LASF padengia šių delegatų kuro išlaidas bei dienpinigius, jei šių išlaidų nepadengia
varžybų organizatorius.
BALSUOTA: vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti šiuos LASF delegatus į:
- Krosas (balandžio 24-25 d.), Latvijoje- komisarą.
- Ralį „Talsi“ ( gegužės 21-22 d.), Latvijoje - techninės komisijos delegatą ir
komisarą.
- Ralį sprintą ( rugpjūčio 6 d.), Latvijoje- komisarą.
- Ralį krosą (liepos 23-24 d.), Latvijoje- techninės komisijos delegatą ir
komisarą.
- Ralį krosą (rugsėjo 24-25 d.), Lenkija- komisarą.
Paskirtų delegatų vardus ir pavardes LASF generalinei sekretorei pateikia
atitinkamai teisėjų komitetas ir techninių reikalavimų komitetas.
LASF padengia šių delegatų kuro išlaidas bei dienpinigius, jei šių išlaidų
nepadengia varžybų organizatorius.
2. KLAUSIMAS. Dėl komandiruotės į FIA sporto konferenciją, Turine, Italijoje.
SIŪLYTA: Komandiruoti LASF atstovus Generalinę sekretorę Renatą Burbulienę ir
Projektų vadovą Tadą Vasiliauską į FIA sporto konferenciją, Turine, Italijoje,
vyksiančią birželio 21-23 d.
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BALSUOTA: vienbalsiai.
NUTARTA: Komandiruoti LASF atstovus Generalinę sekretorę Renatą
Burbulienę ir Projektų vadovą Tadą Vasiliauską į FIA sporto konferenciją,
Turine, Italijoje, vyksiančią birželio 21-23 d.
3. KLAUSIMAS. Dėl komandiruotės į Lenkijos autosporto federaciją (PZM).
SIŪLYTA: Suderinus datą (preliminariai gegužės 5-6 d.) su PZM, komandiruoti
LASF atstovų grupę į Lenkijos autosporto federaciją aptarti bendrų klausimų susijusių
su bendrų etapų rengimu bei pasidalinti patirtimi tarp ASF.
BALSUOTA: vienbalsiai.
NUTARTA: Suderinus datą (preliminariai gegužės 5-6 d.) su PZM,
komandiruoti LASF atstovų grupę į Lenkijos autosporto federaciją aptarti
bendrų klausimų susijusių su bendrų etapų rengimu bei pasidalinti patirtimi
tarp ASF.
4. KLAUSIMAS. Dėl LASVOVT papildymų.
R.Antanavičius pristatė LASVOVT baudų lentelės varžybų organizatoriams projektą.
Tarybos nariai pasisakė, kad trūksta išsamios informacijos ir kad siūlymą reikia
paruošti detaliai kiekvienai sporto šakai atskirai.
SIŪLYTA: SVO komitetui paruošti detalų baudų skyrimo projektą, atsižvelgiant į
sporto šakas ir teikti projektą svarstyti Tarybai.
BALSUOTA: vienbalsiai.
NUTARTA: SVO komitetui paruošti detalų baudų skyrimo projektą,
atsižvelgiant į sporto šakas ir teikti projektą svarstyti Tarybai.
5. KLAUSIMAS. Dėl sąvokos „Kitos varžybos" įtraukimo į LASVOVT.
R.Burbulienė informavo, kad LASF tikrųjų narių eiliniame suvažiavime kovo 26 d.
buvo papildytas LASK ir įtraukta sąvoka „Kitos varžybos". Šios sąvokos detalus
išaiškinimas turi būti apibrėžtas LASVOVT.
SIŪLYTA: Iki š.m. balandžio 25 d. Sporto šakos komitetams paruošti nacionalinių
varžybų skirstymą (A,B,C- lyga) ir KITŲ varžybų, nepatenkančių į nacionalinių
varžybų sąvoką, kur turi būti nurodomi reikalavimai KITOMS varžyboms (saugumo
klausimai, automobiliai, sportininkų licencijos, organizatorių licencijos, trasos
licencijos, saugos planai, papildomi nuostatai ir kt.- kas bus reikalinga, kas ne).
Siūlomus projektus suderinti su teisėjų, SVO ir techninių reikalavimų komitetais bei
pateikti el. paštu generalinei sekretorei.
BALSUOTA: vienbalsiai.
NUTARTA: Iki š.m. balandžio 25 d. Sporto šakos komitetams paruošti
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nacionalinių varžybų skirstymą (A,B,C- lyga) ir KITŲ varžybų, nepatenkančių į
nacionalinių varžybų sąvoką, kur turi būti nurodomi reikalavimai KITOMS
varžyboms (saugumo klausimai, automobiliai, sportininkų licencijos,
organizatorių licencijos, trasos licencijos, saugos planai, papildomi nuostatai ir
kt.- kas bus reikalinga, kas ne). Siūlomus projektus suderinti su teisėjų, SVO ir
techninių reikalavimų komitetais bei pateikti el. paštu generalinei sekretorei.
6. KLAUSIMAS. Dėl LASF įstatų projekto ruošimo.
2015-12-10 Tarybos protokolu Nr. 23 buvo paskirta LASF įstatų projekto rengimo
komisija susidedanti iš R.Burbulienės, R.Agurkio ir M.Simson. Pirminės įstatų
projekto gairės buvo pristatytos 2016 kovo 26 d. LASF eiliniame tikrųjų narių
suvažiavime.
SIŪLYTA: Iki š.m. liepos 01 d. Įstatų projekto rengimo komisijai (M.Simson, R.
Burbulienė, R.Agurkis) pateikti LASF įstatų projekto pirminį variantą Tarybos
svarstymui.
BALSUOTA: vienbalsiai.
NUTARTA: Iki š.m. liepos 01 d. Įstatų projekto rengimo komisijai (M.Simson,
R. Burbulienė, R.Agurkis) pateikti LASF įstatų projekto pirminį variantą
Tarybos svarstymui.
7. KLAUSIMAS. Dėl LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo ir
naudojimo nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo.
E.Janavičius Tarybai pristatė LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo ir
naudojimo nuostatų naujos redakcijos projektą.
SIŪLYTA: Patvirtinti LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo ir
naudojimo nuostatų naują redakciją.
BALSUOTA: vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo ir
naudojimo nuostatų naują redakciją, kuri įsigalioja nuo jos priėmimo dienos.
8. KLAUSIMAS. Dėl LASF patalpų.
R.Austinskas informavo Tarybą, kad dabartinės LASF patalpos nėra reprezentatyvios,
jos nėra patogios darbuotojams (nėra patalpose san. mazgų, jos šaltos ir kt.). iš Kauno
miesto savivaldybė yra galimybė 10 metų panaudai išsinuomoti apie 84 kv. m.
patalpas, esančias Savanorių pr. 56, Kaunas. Šioms patalpoms reikia remonto, kuris
siektų iki 30.000 eurų, šia suma Prezidentas žada paremti LASF.
Dabartines LASF patalpas galima išnuomoti ir pirmiausia pasiūlyti LASF nariams.
SIŪLYTA: Perkelti LASF būstinę ir panaudos būdu nuomotis iš Kauno miesto
savivaldybės 84 kv. m. patalpas, esančias Savanorių pr. 56, Kaunas ir atlikti jose
remontą.
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BALSUOTA: vienbalsiai.
NUTARTA: Perkelti LASF būstinę ir panaudos būdu nuomotis iš Kauno miesto
savivaldybės 84 kv. m. patalpas, esančias Savanorių pr. 56, Kaunas ir atlikti jose
remontą.
9. KLAUSIMAS. Dėl LASF tapimo PVM mokėtoju.
SIŪLYTA: Gavus VMI leidimą tapti PVM mokėtoju ir peržiūrėti LASF mokesčių
mokėjimo už paslaugas principus.
BALSUOTA: vienbalsiai.
NUTARTA: Gavus VMI leidimą tapti PVM mokėtoju ir peržiūrėti LASF
mokesčių mokėjimo už paslaugas principus.
10. KLAUSIMAS. Dėl LASF atminimo ir jubiliejinio medalio dizaino tvirtinimo.
T.Vasiliauskas pristatė Jubiliejinio (Autosportui 85 m.) ir Atminimo medalių eskizus
bei įkainius jiems pagaminti.
SIŪLYTA: Iki š.m. balandžio 18 d. Tarybos nariai gali pateikti siūlomus LASF
atminimo medalio ir LASF jubiliejinio medalio, skirto Lietuvos automobilių sportui
85 m., eskizus. Negavus pasiūlymų iki nurodytos datos, bus pagaminti medaliai, kurie
pristatyti posėdžio metu.
BALSUOTA: vienbalsiai.
NUTARTA: Iki š.m. balandžio 18 d. Tarybos nariai gali pateikti siūlomus LASF
atminimo medalio ir LASF jubiliejinio medalio, skirto Lietuvos automobilių
sportui 85 m., eskizus. Negavus pasiūlymų iki nurodytos datos, bus pagaminti
medaliai, kurie pristatyti posėdžio metu.
11. KLAUSIMAS. R. Agurkio informacija.
SIŪLYTA: uždaras klausimo nagrinėjimas.
BALSUOTA: UŽ- 15.
Nuo balsavimo nusišalina R.Agurkis.
NUTARTA: uždaras klausimo nagrinėjimas.
12. KLAUSIMAS. Dėl kuro išlaidų apmokėjimo susijusio su G. Grigaičio, kaip
komisaro darbu, "4x4 NEZ čempionato" I etape Latvijoje.
SIŪLYTA: apmokėti kuro išlaidas G.Grigaičiui, susijusias su komisaro darbu, "4x4
NEZ čempionato" I etape Latvijoje, balandžio 29-30 d.
BALSUOTA: vienbalsiai.
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NUTARTA: Apmokėti kuro išlaidas G.Grigaičiui, susijusias su komisaro darbu,
"4x4 NEZ čempionato" I etape Latvijoje, balandžio 29-30 d.
13. KLAUSIMAS. Dėl LASF stebėtojo paskyrimo LRSČ.
SIŪLYTA: 2016 m. sezone neskirti LASF stebėtojo Lietuvos ralio sprinto
čempionate.
BALSUOTA: vienbalsiai.
NUTARTA: Atsižvelgiant į Ralio komiteto pasiūlymą, 2016 m. sezone neskirti
LASF stebėtojo Lietuvos ralio sprinto čempionate.
14. KLAUSIMAS. Dėl 2016 m. Startline Lietuvos endurance čempionato
reglamento ir Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato reglamento papildymo.
SIŪLYTA: Vadovaujantis LASVOVT 9 str. 1 d. 4) patvirtinti 2016 m. Startline
Lietuvos endurance čempionato reglamento ir Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato
reglamento pakeitimus.
BALSUOTA: vienbalsiai.
NUTARTA: Vadovaujantis LASVOVT 9 str. 1 d. 4) patvirtinti 2016 m. Startline
Lietuvos endurance čempionato reglamento ir Lietuvos žiedinių lenktynių
čempionato reglamento pakeitimus.
15. KLAUSIMAS. Dėl Lietuvos automobilių DRAG lenktynių čempionato
reglamento ir taisyklių papildymo ir DRAG varžybų kalendoriaus keitimo.
SIŪLYTA: 1) Vadovaujantis LASVOVT 9 str. 1 d. 4) patvirtinti „Lietuvos
automobilių DRAG lenktynių čempionato reglamento ir taisyklių pakeitimus. 2)
Vadovaujantis LASVOVT 6 str. 1 d. 1) patvirtinti naują DRAG varžybų kalendorių
nurodytą „Lietuvos automobilių DRAG lenktynių čempionato reglamente ir
taisyklėse.“
BALSUOTA: vienbalsiai.
NUTARTA: 1) Vadovaujantis LASVOVT 9 str. 1 d. 4) patvirtinti „Lietuvos
automobilių DRAG lenktynių čempionato reglamento ir taisyklių pakeitimus. 2)
Vadovaujantis LASVOVT 6 str. 1 d. 1) patvirtinti naują DRAG varžybų
kalendorių nurodytą „Lietuvos automobilių DRAG lenktynių čempionato
reglamente ir taisyklėse.“
16. KLAUSIMAS. Dėl sporto šakų reglamentų, taisyklių ir tech. reikalavimų
pateikimo anglų kalba lasf.lt svetainės EN versijoje.
M.Simson pažymėjo, kad visa reikalinga informacija varžybų dalyviui iš užsienio turi
būti paruošta varžybų organizatoriaus Papildomuose nuostatuose.
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SIŪLYTA: pagal galimybes ir turimas pajėgas paruoši varžybų dokumentaciją EN
kalba kiekvienam sporto šakos komitetui savarankiškai, tose varžybose kur dalyvauja
užsieniečiai ir pateikti LASF administracijai lasf.lt EN versijos patalpinimui.
BALSUOTA: vienbalsiai.
NUTARTA: Pagal galimybes ir turimas pajėgas paruoši varžybų dokumentaciją
EN kalba kiekvienam sporto šakos komitetui savarankiškai, tose varžybose kur
dalyvauja užsieniečiai ir pateikti LASF administracijai lasf.lt EN versijos
patalpinimui.
17. KLAUSIMAS. Dėl naujų (tikrųjų ir asocijuotų) narių priėmimo į LASF.
SIŪLYTA: Patvirtinti juridinių asmenų prašymus tapti tikraisiais ir asocijuotais
LASF nariais.

Tikrasis narys
Klaipėdos ASK Žaibas (pateiktos rekomendacijos:
ASK Ugira Kross ir VšĮ Motorsport LT ).
Asocijuotas narys
4x4 Tauragės visureigių klubas
Šilalė ASK
Pakruojo automobilių sporto klubas

Vadovas
Leonidas Ivanovas
Vadovas
Alvydas Liekis
Vitas Vajinskis
Audrius Kliminskas
Eduardas Jakas

Lietuvos Porsche klubas

BALSUOTA: vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti juridinių asmenų prašymus tapti tikraisiais ir
asocijuotais LASF nariais.
Tikrasis narys
Klaipėdos ASK Žaibas (pateiktos rekomendacijos:
ASK Ugira Kross ir VšĮ Motorsport LT ).
Asocijuotas narys
4x4 Tauragės visureigių klubas
Šilalė ASK
Pakruojo automobilių sporto klubas

Vadovas
Leonidas Ivanovas
Vadovas
Alvydas Liekis
Vitas Vajinskis
Audrius Kliminskas
Eduardas Jakas

Lietuvos Porsche klubas
18. KLAUSIMAS. Dėl komisijos (specialistų grupės) sudarymo ralio Vilnius	
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2013 varžybų bylai.
R.Burbulienė informavo, kad 2016 balandžio 07 d. LASF gavo iš Molėtų rajono
apylinkės teismo prašymą ( 2016 kovo 25 d. nutartis, baudžiamojoje byloje Nr. 1-1732/2016) sudaryti specialistų grupę susidedančią iš 3-5 asmenų ir atsakyti į teismo
pateiktus klausimus per nustatytą laikotarpį, nurodytus nutartyje. Specialistais negali
būti asmenys susiję ar kitaip dalyvaujantys šioje byloje.
SIŪLYTA: patvirtinti specialistų grupę iš trijų asmenų, kurie davė sutikima būti šios
grupės nariais: Remigijus Antanavičius, Donatas Liesis, Darius Matulis. Bei nustatyti
2 mėnesių terminą (iki š.m. 2016 birželio 11 d.) atsakymui į teismo pateiktus
klausimus parengimui. Informuoti teismą apie paskirtų specialistų grupę. Apmokėti
specialistų grupei kuro išlaidas, susijusias su atsakymų ruošimu teismui.
BALSUOTA: Už- 13
Nusišalino- M.Simson, R.Antanavičius.
NUTARTA: Vadovaujantis Molėtų rajono apylinkės teismo prašymu ( 2016
kovo 25 d. nutartis, baudžiamojoje byloje Nr. 1-1-732/2016) sudaryti specialistų
grupę susidedančią iš 3 asmenų: Remigijus Antanavičius, Donatas Liesis, Darius
Matulis. Įpareigoti Specialistų grupę iki š.m. 2016 birželio 11 d. pateikti
atsakymus teismui per LASF.
Informuoti teismą apie paskirtų specialistų grupę.
Apmokėti specialistų grupei kuro išlaidas, susijusias su atsakymų ruošimu
teismui.
19. KLAUSIMAS. Kiti klausimai.
1)

Dėl

kūno

kultūros

ir

sporto

įstatymo

projekto.

M.Simson informavo Tarybos narius, kad LR Kūno kultūros ir sporto įstatymo
projektas jau yra parengtas ir svarstomas LR Vyriausybėje. Šio projekto turinys turės
neigiamą poveikį varžybų organizatoriams.
SIŪLOMA: Paruošti LR Kūno kultūros ir sporto įstatymo projekto pastabas nuo
LASF ir teikti svarstyti LR valdžios institucijoms.
BALSUOTA: vienbalsiai.
NUTARTA: Paruošti LR Kūno kultūros ir sporto įstatymo projekto pastabas
nuo LASF ir teikti svarstyti LR valdžios institucijoms.
2) Dėl PVM lengvatos autosporto technikai.
V.Pleskovas informavo, kad reikia sekti kitų valstybių pavyzdžiu ir teikti LR valdžios
institucijoms prašymą dėl PVM lengvatos autosporto technikai.
SIŪLOMA: LASF Generalinei sekretorei surinkti informaciją iš kaimyninių
valstybių apie jose taikomą PVM lengvatą autosporto technikai ir teikti prašymą LR
valdžios institucijoms.
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BALSUOTA: vienbalsiai.
NUTARTA: LASF Generalinei sekretorei surinkti informaciją iš kaimyninių
valstybių apie jose taikomą PVM lengvatą autosporto technikai ir teikti prašymą
LR valdžios institucijoms.
Kitų klausimų nėra. Posėdis paskelbtas baigtu.
PRIEDAI:
1. K.Gudžiūno balsavimas raštu.
2. A.Agurkio balsavimas raštu.
3. LASF Medalių eskizas.
4. Lietuvos automobilių DRAG lenktynių čempionato reglamentas ir taisyklės.
5. FIA sporto konferencijos programa.
6. 2016 m. Startline Lietuvos endurance čempionato reglamentas
7. 2016 Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato reglamentas.
8. LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatai.
Viso protokolo lapų: 9

	
  

Posėdžio pirmininkas

R. Austinskas

Posėdžio sekretorė

R. Burbulienė
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