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Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Tarybos posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 2015-06 

2015-02-17 
 

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2015-02-17 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto 
federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 18.45 val. 

Dalyvavo:  
LASF Prezidentas -  Gintaras Furmanavičius; 
LASF viceprezidentai - Darius Jonušis. 
Komitetų pirmininkai - Gintaras Kaminskas, Romualdas Mažuolis, Algirdas Gricius, 

Šarūnas Liesis, Vidmantas Dailidė, Eduardas Jakas, Rolandas Šležas, Aloyzas Jurdonas. 
Lietuvos kartingo federacijos prezidentas Ramūnas Savickas. 
Nedalyvavo:  
LASF viceprezidentas Rolandas Dovidaitis. 
Komitetų pirmininkai: Mindaugas Boguševičius, Gediminas Grigaitis, Antanas Kyguolis. 
Taip pat dalyvavo: LASF teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė Rasa 

Jakienė. 
Posėdžio pirmininkas  – Gintaras Furmanavičius. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
 
I.  Darbotvark ės pristatymas ir tvirtinimas.  
Posėdžio pirmininkas pasiūlė papildomai įtraukti į posėdžio darbotvarkę:  
8. Klausimą. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių. 74.2 p. 

papildymas. 
9. Klausimą. LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatų 

naujos redakcijos tvirtinimas. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti Tarybos pos ėdžio darbotvarkę:  
1. Pasirengimo 2015-03-28 LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminiam) 

suvažiavimui klausimų tvirtinimas. 
2. Dėl Lietuvos automobilių kroso čempionato kalendoriaus papildymo. 
3. Kitų sporto šakų varžybų kalendoriaus pristatymas ir tvirtinimas. 
4. Dėl komandiruotės į NEZ tarybos susirinkimą 2015 metų kovo 20-21 dienomis. 
5. LASF asocijuotų narių pri ėmimas. 
6. Sporto klubo „Autus“ lenktynininko Dariaus Janušo elgesio svarstymas. 
7. Konkurso „Geriausio 25-mečio lenktynininko rinkimai“ pristatymas.  
8. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių. 74.2 p. papildymas. 
9. LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatų 

naujos redakcijos tvirtinimas. 
 

II.  Darbotvark ės klausimų nagrinėjimas. 
1. Klausimas. Pasirengimo 2015-03-28 LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų 

rinkiminiam) suvažiavimui (toliau – Suvažiavimas)  klausimų tvirtinimas. 
1.1. Galutinis Suvažiavimo datos, vietos ir laiko tvirtinimas.  
Siūlyta:  Suvažiavimo data: 2015-03-28 d. 



2 

 

 

 

          Suvažiavimo vieta: „Kauno viešbutis“ konferencijų salė, Laisvės al. 79, Kaunas. 
Dalyvių (LASF tikrųjų narių, kandidatų į LASF tarybos narius)  registracija į 

Suvažiavimą: nuo  09:30 iki 10:45 val.  
Atvykę dalyviai į registraciją vėliau nei 10:45 val. į Suvažiavimą nebus registruojami ir 

nebus leidžiama dalyvauti Suvažiavime.  
Suvažiavimo pradžia 11.00 val.  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Suvažiavimo data: 2015-03-28 d. 

              Suvažiavimo vieta: „Kauno viešbutis“ konferencijų salė, Laisvės al. 79, 
Kaunas. 

 Dalyvių (LASF tikr ųjų narių, kandidatų į LASF tarybos narius)  registracija į 
Suvažiavimą: nuo  09:30 iki 10:45 val.  

 Atvykę dalyviai į registraciją vėliau nei 10:45 val. į Suvažiavimą nebus 
registruojami ir nebus leidžiama dalyvauti Suvažiavime.  

Suvažiavimo pradžia 11.00 val. 
 
1.2.  2015-03-28 LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminio) 

suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas.  
Iki Tarybos paskelbto termino 2015-02-10 dėl Suvažiavimo darbotvarkės papildymo 

pasiūlymų negauta. Pagal numatytą ir 2014-09-16 d. viešai paskelbtą preliminarų Suvažiavimo 
darbotvarkės 11 klausimą yra gautas tik vienas teikimas į LASF Revizijos komisijos pirmininko 
pareigas, tai Mantas Babenskas (kandidato teikėjas VšĮ „Greičio manija“). Dėl kandidatų į LASF 
Revizijos komisijos narius siūlymų negauta. Vadovaujantis LASF įstatų 17.4.p. bei LASF Revizijos 
komisijos darbo nuostatų 1.8. p. bei 2.1 p. LASF Revizijos komisija gali veikti kai yra trys Komisijos 
nariai. LASF įstatų nustatytais terminais kandidatų į LASF Revizijos komisijos narius negauta, todėl 
negalima šio klausimo svarstyti Suvažiavime.  

Siūlyta:  teikti Suvažiavimui siūlymą nesvarstyti šio klausimo Suvažiavime, o esančiai 
Revizijos komisijos sudėčiai, vadovaujantis LASF Revizijos darbo nuostatų 1.7 p., pavesti laikinai eiti 
šias pareigas iki bus išrinkta nauja Revizijos komisija.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  teikti Suvažiavimui siūlymą nesvarstyti šio klausimo Suvažiavime, o 

esančiai Revizijos komisijos sudėčiai, vadovaujantis LASF Revizijos darbo nuostatų 1.7 p., 
pavesti laikinai eiti šias pareigas iki bus išrinkta nauja Revizijos komisija. 
 

Preliminarioje Suvažiavimo darbotvarkėje buvo numatytas 12 klausimas dėl LASF garbės 
prezidento rinkimų. Šiuo klausimu kandidatų į LASF garbės prezidentus teikimų negauta. Atsižvelgiant 
į tai, siūlyta:  Suvažiavimo preliminarios darbotvarkės 12  klausimą „LASF garbės prezidento 
rinkimai“ išbraukti. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Suvažiavimo preliminarios darbotvarkės 12 klausimą „LASF garb ės 

prezidento rinkimai“ išbraukti. 
 

Dėl preliminarios Suvažiavimo darbotvarkės 13 klausimo dėl 2015 m. „LASF garbės 
ženklo“ apdovanojimo. 

Vadovaujantis 2014-12-20 d. LASF sporto Senjorų komiteto nutarimu bei teikimu 
siūlyta:  papildyti Suvažiavimo darbotvarkės klausimą dėl 2015 m. „LASF garbės ženklo“ įrašant 
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teikiamus nominantus šiam apdovanojimui ir šį klausimą išdėstyti taip:  „Dėl „LASF garbės ženklo“ 
apdovanojimų suteikimo E. Martinėnui ir A. Rymoniui“.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: papildyti Suvažiavimo darbotvark ės klausimą dėl 2015 m. „LASF garbės 

ženklo“ įrašant teikiamus nominantus šiam apdovanojimui ir šį klausimą išdėstyti taip:  „D ėl 
„LASF garb ės ženklo“ apdovanojimų suteikimo E. Martinėnui ir A. Rymoniui“ 

 
Atsižvelgiant į preliminarios Suvažiavimo darbotvarkės pakeitimus Siūlyta:  

patvirtinti galutinę 2015-03-28 LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminio) suvažiavimo 
darbotvarkę: 

1.    Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2014 metus pristatymas. 
2.    LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas. 
3.    LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas. 
4.    LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas. 
5.    LASF 2014 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas, atsižvelgiant į audito 

ataskaitą. 
6.    LASF 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 
7.    2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai 

remti įnašų dydžių, patvirtintų 2014-03-29 d. LASF tikrųjų narių suvažiavime, tikslinimas bei 2016 
metų LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių 
tvirtinimas. 

8.    LASF prezidento rinkimai. 
9.    LASF Viceprezidentų skaičiaus nustatymas. 
10.  LASF tarybos narių (Viceprezidentų, Komitetų pirmininkų) rinkimai. 
11.  LASF Revizijos komisijos ir narių rinkimai. (Siūloma šį klausimą perkelti į kitą 

Suvažiavimą, nes negauta pasiūlymų į Revizijos komisijos narius. Esamai LASF Revizijos komisijai 
pavesti eiti pareigas iki kol bus išrinkta nauja LASF Revizijos Komisija). 

12. Dėl „LASF garbės ženklo“ apdovanojimų suteikimo E. Martinėnui ir A. Rymoniui. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti galutin ę 2015-03-28 LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų 

rinkiminio) suvažiavimo darbotvark ę: 
1.    Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2014 metus pristatymas. 
2.    LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas. 
3.    LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas. 
4.    LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus 

pristatymas. 
5.    LASF 2014 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas, atsižvelgiant į audito 

ataskaitą. 
6.    LASF 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 
7.    2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF 

veiklai remti įnašų dydžių, patvirtint ų 2014-03-29 d. LASF tikrųjų narių suvažiavime, 
tikslinimas bei 2016 metų LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF 
veiklai remti įnašų dydžių tvirtinimas. 

8.    LASF prezidento rinkimai. 
9.    LASF Viceprezidentų skaičiaus nustatymas. 
10.  LASF tarybos narių (Viceprezidentų, Komitetų pirminink ų) rinkimai. 
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11.  LASF Revizijos komisijos ir narių rinkimai. (Siūloma šį klausimą perkelti į kitą 
Suvažiavimą, nes negauta pasiūlymų į Revizijos komisijos narius. Esamai LASF Revizijos 
komisijai pavesti eiti pareigas iki kol bus išrinkta nauja LASF Revizijos Komisija). 

12. Dėl „LASF garb ės ženklo“ apdovanojimų suteikimo E. Martinėnui ir A. 
Rymoniui. 
 

 1.3. LASF tarybos ataskaitos tvirtinimas. Komitetų veiklos ataskaitų už 2014 metus 
pristatymas. 

Teisininkas R. Rupkus informavo, jog iki 2015-02-10 d. Komitetai turėjo atsiųsti savo 
veiklos ataskaitas už 2014 metus. Remiantis gautomis Komitetų veiklos ataskaitomis, buvo parengta 
Tarybos veiklos ataskaita už 2014 metus.  

Siūlyta:  papildyti Tarybos veiklos ataskaitą Drag‘o komiteto pirmininko pastebėjimais ir 
patvirtinti Tarybos veiklos ataskaitą už 2014 metus.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: papildyti Tarybos veiklos ataskaitą Drag‘o komiteto pirmininko 

pastebėjimais ir patvirtinti Tarybos veiklos ataskait ą už 2014 metus (priedas Nr. 1).  
 
1.4. 2015 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatos  pristatymas. 
Siūlyta:  Pritarti 2015 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatai (priedas Nr. 2) ir teikti 

Suvažiavimui tvirtinti.  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  Pritarti 2015 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatai ir teikti Suvažiavimui 

tvirtinti.  
 
 1.5. 2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF 

veiklai remti įnašų dydžių, patvirtint ų 2014-03-29 d. LASF tikrųjų narių suvažiavime, 
tikslinimas bei 2016 metų LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF 
veiklai remti įnašų dydžių projektas. 

Siūlyta:  pritarti patikslintam 2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei 
tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių projektui (priedas Nr. 3) ir teikti Suvažiavimui tvirtinti. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti patikslintam 2015 m. LASF nari ų stojamojo ir/ar nario mokesčių 

bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių projektui ir teikti Suvažiavimui tvirtinti. 
 
Vyko diskusijos dėl 2016 metų LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių 

įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių.  
Siūlyta:  2016 metams teikti Suvažiavimui tvirtinti 2015 metų LASF narių stojamojo ir/ar 

nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių patikslintą projektą. 
Balsuota: „už“ – 10, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1. 
Nutarta:  2016 metams teikti Suvažiavimui tvirtinti 2015 metų LASF narių stojamojo 

ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių patikslintą projektą. 
 
1.6. VšĮ AG Racing klubas 2015-01-14 d. pateikė LASF administracijai du teikimus su 

kandidatais  į LASF tarybos narius. VšĮ AG Racing klubas iki 2015-02-10 d. nesumokėjo LASF tikrojo 
nario mokesčio, t.y. neįgijo LASF tikrojo nario teisių bei pareigų ir jo teiktas pasiūlymas Suvažiavimui 
yra negaliojantis (LASF įstatų 4.3 p.). Siūlyta:  neteikti Suvažiavimui VšĮ AG Racing klubo teikiamų 
kandidatų.  



5 

 
 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: neteikti Suvažiavimui VšĮ AG Racing klubo teikiamų kandidatų.  
 
1.7. LASF tikrieji nariai VšĮ „Automotoprojektai“ ir ASK „Autorikona“ į Techninių 

reikalavimų komiteto pirmininko pareigas teikė kandidatą Vladą Vaitkų. 2015-02-10 d. LASF 
administracija gavo Vlado Vaitkaus raštišką atsisakymą kandidatuoti į teikiamas pareigas. VšĮ Greičio 
manija į Teisėjų komiteto pirmininko pareigas teikė kandidatą Donatą Liesį. 2015-02-10 d. LASF 
administracija gavo Donato Liesio raštišką atsisakymą kandidatuoti į teikiamas pareigas.  

Utenos ASK MGEAR  į Saugaus varžybų organizavimo komiteto pirmininko pareigas 
teikė kandidatą Romualdą Mažuolį. 2015-02-10 d. LASF administracija gavo Romualdo Mažuolio 
raštišką atsisakymą kandidatuoti į teikiamas pareigas. 

Siūlyta:  vadovaujantis kandidatų pateiktais raštiškais atsisakymais kandidatuoti į 
teikiamas pareigas, neteikti jų kandidatūrų Suvažiavimui. Apie gautus kandidatų į LASF valdymo 
organus teikimus bei šių kandidatų atsisakymus kandidatuoti, informaciją pateikti Suvažiavimo 
medžiagoje. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  vadovaujantis kandidatų pateiktais raštiškais atsisakymais kandidatuoti į 

teikiamas pareigas, neteikti jų kandidatūrų Suvažiavimui. Apie gautus kandidatų į LASF 
valdymo organus teikimus bei šių kandidatų atsisakymus kandidatuoti, informaciją pateikti 
Suvažiavimo medžiagoje. 

 
1.8 „LASF garbės vardo“ ženklo apdovanojimų įteikimas LASF tikr ųjų nariu (LASF 

valdymo organu rinkiminio) suvažiavimo metu G.Maškauskui ir V. Šermukšniui. 
R. Rupkus informavo, jog 2014-03-29 d. vykusiame LASF Tikrųjų narių suvažiavime 

buvo priimtas nutarimas suteikti „ LASF garbės vardo“ ženklo apdovanojimus Gediminui Maškauskui 
ir Vladislovui Juozui Šermukšnui. 

Siūlyta: 2015-03-28 dieną, prieš pradedant Suvažiavimą įteikti „LASF garbės vardo“ 
ženklo apdovanojimus G.Maškauskui ir V. Šermukšniui. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  2015-03-28 dieną, prieš pradedant Suvažiavimą įteikti „LASF garb ės 

vardo“ ženklo apdovanojimus G.Maškauskui ir V. Šermukšniui. 
 
1.9.  Vadovaujantis LASF tikrųjų narių pateiktais siūlymais bei aukščiau priimtais 

nutarimais dėl kandidatų į LASF tarybos narių rinkimus,  siūlyta:  patvirtinti galutinį kandidatų į LASF 
tarybos narius sąrašą. Šį sąrašą įdėti į 2015-03-28 d. Suvažiavimo medžiagą. LASF tikrųjų narių 
teikimai ir kandidatų į LASF tarybos narius sutikimai į Suvažiavimo medžiagą nekeliami. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  patvirtinti galutin į kandidatų į LASF tarybos narius sąrašą (priedas Nr. 4). 

Šį sąrašą įdėti į 2015-03-28 d. Suvažiavimo medžiagą. LASF tikr ųjų narių teikimai ir kandidat ų į 
LASF tarybos narius sutikimai į Suvažiavimo medžiagą nekeliami. 

 
1.10. LASF tikr ųjų narių, turin čių teisę dalyvauti Suvažiavime, sąrašo tvirtinimas, 

atsižvelgiant į iki 2015-03-15 d. sumokėtus nario mokesčius. 
Siūlyta:  Suvažiavime turinčių teisę dalyvauti LASF tikrųjų narių sąrašą patvirtinti 2015-

03-17 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, atsižvelgiant  į  iki 2015 m. kovo 15 d.  LASF tikrųjų narių 
sumokėtus nario mokesčius. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
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Nutarta: Suvažiavime turinčių teisę dalyvauti LASF tikr ųjų narių sąrašą patvirtinti 
2015-03-17 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, atsižvelgiant  į  iki 2015 m. kovo 15 d.  LASF 
tikr ųjų narių sumokėtus nario mokesčius. 

 
1.11. Kandidatų į LASF tarybos narius dalyvavimas Suvažiavime svečių teisėmis. 
Siūlyta:  panaikinti LASF tarybos 2014-09-09 d. 3.6. klausimo nutarimą, kuriuo buvo 

nutarta į Suvažiavimą nekviesti svečių. Į Suvažiavimą svečių teisėmis pakviesti kandidatus į LASF 
tarybos narius, kurie apie savo dalyvavimą privalo informuoti LASF sekretoriatą iki 2015 m. kovo 20 
d. Neužsiregistravę LASF sekretoriate svečiai iki 2015-03-20 d. į Suvažiavimą nebus įleidžiami. 2015-
03-28 d. atvykusių į Suvažiavimą kandidatų į LASF tarybos narius registracija vyks nuo 9.30 iki 10.45. 
Pavėlavę į registraciją kandidatai į Suvažiavimą nebus įleidžiami. Šią informaciją kiekvienam 
kandidatui į LASF tarybos narius išsiųsti asmeniškai el.paštu ne vėliau kaip iki 2015-03-02 dienos. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: panaikinti LASF tarybos 2014-09-09 d. 3.6. klausimo nutarimą, kuriuo 

buvo nutarta į Suvažiavimą nekviesti svečių. Į Suvažiavimą svečių teisėmis pakviesti kandidatus į 
LASF tarybos narius, kurie apie savo dalyvavimą privalo informuoti LASF sekretoriat ą iki 2015 
m. kovo 20 d. Neužsiregistravę LASF sekretoriate svečiai iki 2015-03-20 d. į Suvažiavimą nebus 
įleidžiami. 2015-03-28 d. atvykusių į Suvažiavimą kandidatų į LASF tarybos narius registracija 
vyks nuo 9.30 iki 10.45. Pavėlavę į registraciją kandidatai į Suvažiavimą nebus įleidžiami. Šią 
informacij ą kiekvienam kandidatui į LASF tarybos narius išsiųsti asmeniškai el.paštu ne vėliau 
kaip iki 2015-03-02 dienos. 

 
1.12. Atsižvelgiant į tai, jog 2015-03-28 d. yra šaukiamas LASF tikrųjų narių (LAF 

valdymo organų rinkiminis) suvažiavimas ir jame dalyvauja didelis skaičius svečių – kandidatų į LASF 
tarybos narius, siūlyta:  LASF asocijuotų narių į 2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių (LAF valdymo 
organų rinkiminį) suvažiavimą nekviesti ir neleisti jiems dalyvauti. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: LASF asocijuotų narių į 2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių (LAF valdymo 

organų rinkimin į) suvažiavimą nekviesti ir neleisti jiems dalyvauti. 
 
1.13.  2015-02-10 d. gautas LASF tikrojo nario VšĮ „Greičio manija“ prašymas į 2015-03-

28 LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminį) suvažiavimą pakviesti žiniasklaidos atstovus. 
Siūlyta:  Per viešųjų ryšių kompaniją „Visetas“  ir dienraštyje „Lietuvos žinios“ išplatinti 

informaciją, jog 2015-03-28 d. pasibaigus LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminiam) 
suvažiavimui, toje pačioje viešbučio „Kaunas“ konferencijų salėje vyks spaudos konferencija, į kurią 
kviečiami visuomenės informavimo priemonių (žiniasklaidos) atstovai. Apie spaudos konferencijos 
laiką Taryba visuomenės informavimo priemonių (žiniasklaidos) atstovus informuos atskiru pranešimu 
ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Suvažiavimo. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  Per viešųjų ryšių kompaniją „Visetas“  ir dienraštyje „Lietuvos žinios“ 

išplatinti informacij ą, jog 2015-03-28 d. pasibaigus LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų 
rinkiminiam) suvažiavimui, toje pačioje viešbučio „Kaunas“ konferencij ų salėje vyks spaudos 
konferencija, į kuri ą kviečiami visuomenės informavimo priemonių (žiniasklaidos) atstovai. Apie 
spaudos konferencijos laiką Taryba visuomenės informavimo priemonių (žiniasklaidos) atstovus 
informuos atskiru pranešimu ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Suvažiavimo. 
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1.14. Mandatinės komisijos tvirtinimas. 
 Siūlyta:  Mandatinę komisiją sudaryti iš trijų asmenų.  Mandatinės komisijos pirmininkė 

– Rasa Jakienė, nariai – Edita Kairiūkštė, Aldona Mažeikienė.  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  Mandatinę komisiją sudaryti iš trij ų asmenų.  Mandatinės komisijos 

pirminink ė – Rasa Jakienė, nariai – Edita Kairi ūkštė, Aldona Mažeikienė. 
 
1.15. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, 

akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2015-03-28 d. eiliniame LASF narių suvažiavime 
„ Įgaliojimo pavyzdžio“ tvirtinimas. 

Siūlyta:  Patvirtinti LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, 
nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2015-03-28 d. eiliniame LASF narių suvažiavime 
„ Įgaliojimo pavyzdį“. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti LASF nario darbuotojo, kolegia laus valdymo organo nario, 

dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2015-03-28 d. eiliniame LASF narių 
suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdį“ (priedas Nr. 5). 

 
1.16. LASF nario delegato mandato tvirtinimas. 
Siūlyta:  Patvirtinti LASF nario delegato mandatą. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  Patvirtinti LASF nario delegato mandatą (priedas Nr. 6). 
 
1.17. Slapto balsavimo biuletenių pavyzdžių tvirtinimas. 
Siūlyta:  Patvirtinti slapto balsavimo biuletenių pavyzdžius. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti slapto balsavimo biuletenių pavyzdžius (priedas Nr. 7). 
 
1.18. Suvažiavimo medžiagos tvirtinimas ir paskelbimas. 
Siūlyta:  Patvirtinti visą Suvažiavimui parengtą medžiagą su jos priedais ir iki 2015-02-26 

d. išsiųsti LASF tikriesiems nariams registruotais laiškais, ir paskelbti LASF internetiniame puslapyje, 
bei informaciją apie Suvažiavimo data, laiką, vietą, darbotvarkę paskelbti dienraštyje „Lietuvos 
žinios“. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  Patvirtinti vis ą Suvažiavimui parengtą medžiagą su jos priedais ir iki 2015-

02-26 d. išsiųsti LASF tikriesiems nariams registruotais laiškais, ir paskelbti LASF 
internetiniame puslapyje, bei informaciją apie Suvažiavimo data, laiką, vietą, darbotvarkę 
paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“. 

 
2. Klausimas. Dėl Lietuvos automobilių kroso čempionato kalendoriaus papildymo. 
Kroso komiteto pirmininkas informavo, jog yra gautas Latvijos automobilių federacijos 

prašymas Lietuvoje suorganizuoti autokroso etapą.  
Siūlyta:  į Kroso varžybų kalendorių įtraukti Lietuvos automobilių kroso čempionato V 

etapą, kuris vyks kartu su Baltijos šalių autokroso bei Latvijos automobilių kroso čempionatų etapais, 
2015-09-19/20 dienomis, Marijampolėje. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
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Nutarta: į Kroso varžybų kalendorių įtraukti Lietuvos automobili ų kroso 
čempionato V etapą, kuris vyks kartu su Baltijos šalių autokroso bei Latvijos automobilių kroso 
čempionatų etapais, 2015-09-19/20 dienomis, Marijampolėje. 

 
3. Klausimas. Kitų sporto šakų varžybų kalendoriaus pristatymas ir tvirtinimas. 
Siūlyta: Patvirtinti Kitų sporto šakų varžybų kalendorių. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti Kit ų sporto šakų varžybų kalendorių (priedas Nr. 8). 
 
4. Klausimas. Dėl komandiruot ės į NEZ tarybos susirinkimą 2015 metų kovo 20-21 

dienomis. 
R. Rupkus informavo, jog NEZ tarybos narė nuo LASF yra LASF generalinė sekretorė 

Rasa Jakienė. Siūlyta:  į NEZ tarybos susirinkimą, kuris vyks 2015 m. kovo 20-21 dienomis 
Reikjavike, komandiruoti NEZ tarybos narę LASF generalinę sekretorę Rasą Jakienę.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: į NEZ tarybos susirinkimą, kuris vyks 2015 m. kovo 20-21 dienomis 

Reikjavike, komandiruoti NEZ tarybos narę LASF generalinę sekretorę Rasą Jakienę. 
 
5. Klausimas. LASF asocijuotų narių pri ėmimas. 
Siūlyta: Patvirtinti kandidatus į LASF asocijuotus narius: 

Eilės 
Nr.  

Kandidatas į LASF asocijuotus 
narius 

Vadovas Sporto šaka 

1 Asociacija Bolids Giedrius Stonys Krosas 
2 VšĮ GS Racing club Miglė Nemuraitė Ralis 
3 Kauno M. Šalčiaus SK Remigijus Venys Žiedas, kitos sporto šakos 
4 Kauno automobilininkų klubas Algirdas Gricius Teisėjai 
5 Zarasų ASK Akseleratorius Arvydas Petkevičius Krosas 
6 VšĮ Samsono motorai Martynas Samsonas Ralis 
7 LASK Krosas Remigijus Bilevičius Teisėjai 
8 VšĮ JP Sport Jonas Pipiras Ralis 
9 SK Evera Gintautas Firantas Teisėjai 
10 VšĮ Ekstremvita Artūras Pakėnas SRG 
11 VšĮ Ekrosas Egidijus Česnelis Krosas 
12 TSŠK Pilėnai Arūnas Lekavičius Krosas 
13 Tornada ASK Mantas Zepčiukas Krosas 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti kandidatus į LASF asocijuotus narius: 

Eilės 
Nr.  

Kandidatas į LASF asocijuotus 
narius 

Vadovas Sporto šaka 

1 Asociacija Bolids Giedrius Stonys Krosas 
2 VšĮ GS Racing club Miglė Nemuraitė Ralis 
3 Kauno M. Šalčiaus SK Remigijus Venys Žiedas, kitos sporto 

šakos 
4 Kauno automobilininkų klubas Algirdas Gricius Teisėjai 
5 Zarasų ASK Akseleratorius Arvydas Petkevičius Krosas 
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6 VšĮ Samsono motorai Martynas Samsonas Ralis 
7 LASK Krosas Remigijus Bilevičius Teisėjai 
8 VšĮ JP Sport Jonas Pipiras Ralis 
9 SK Evera Gintautas Firantas Teisėjai 
10 VšĮ Ekstremvita Art ūras Pakėnas SRG 
11 VšĮ Ekrosas Egidijus Česnelis Krosas 
12 TSŠK Pilėnai Arūnas Lekavičius Krosas 
13 Tornada ASK Mantas Zepčiukas Krosas 

 
6. Klausimas. Sporto klubo „Autus“ lenktynininko Dariaus Janušo elgesio 

svarstymas. 
LASF viceprezidentas D.Jonušis informavo Tarybą, jog viešoje erdvėje, internetiniuose 

dienraščiuose delfi.lt; gazas.lt. auto.lrytas.lt buvo išplatinta informacija apie netinkamą LASF 
licencijuoto lenktynininko Dariaus Janušo elgesį, socialiniuose tinkluose publikuojant filmą apie 
viršijamą greitį (priedas Nr. 9). Taryba buvo supažindinta su Dariaus Janušo gautu paaiškinimu 
(priedas Nr. 10) dėl šios publikacijos socialiniuose tinkluose ir kilusio rezonanso viešoje erdvėje.  
D.Jonušis mano, jog toks LASF sportininko elgesys yra netinkamas. Taryba susipažinusi su pateikta 
internetine medžiaga bei su D.Janušo paaiškinimu,  mano, jog  D.Janušas savo elgesiu viešoje erdvėje 
(tokiomis vaizdų publikacijomis socialiniuose tinkluose) neprisideda prie 2007 metais LASF narių 
suvažiavime priimtos „Saugaus eismo deklaracijos“, FIA (kurios narys yra LASF) programos „For 
road safety“ („Už saugumą keliuose“). LASF taryba laikosi pozicijos, jog LASF sportininkai savo 
elgesiu turėtų būti pavyzdys kitiems vairuotojams bei atlikti saugaus eismo ambasadorių pareigas. 
Vienas pagrindinių LASF uždavinių yra propaguoti saugų eismą keliuose ir šį uždavinį realizuoti per 
LASF sportininkus, per jų pavyzdingą ir saugų elgesį keliuose. Šiuo atveju LASF taryba nesiima 
vertinti Dariaus Janušo prasižengimo kelių eismo taisyklėms ar jo nebuvimo,  svarbi šio licencijuoto 
sportininko pozicija viešoje erdvėje, skatinant saugaus eismo propagavimą ir atsakingumą Lietuvos 
keliuose.  

Atsižvelgdamas į Tarybos išsakytą nuomonę posėdžio pirmininkas siūlė:  atsižvelgiant į 
tai , jog LASF licencijuotas sportininkas Darius Janušas socialiniuose tinkluose publikuodamas tokias 
filmuotas medžiagas, elgėsi netinkamai ir tokiu savo elgesiu galimai pažeidė LASF Etikos ir drausmės 
kodekso 6 str. 15 d. 12 ir 22 punktų, bei 8 str. 1 d. 13 ir 16 p. reikalavimus, perduoti šio fakto 
nagrinėjimą LASF Etikos ir drausmės komisijai, kuri, išnagrinėjusi šį faktą, priimtų sprendimą LASF 
licencijuoto sportininko Dariaus Janušo atžvilgiu.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta: atsižvelgiant į tai, jog LASF licencijuotas sportininkas Darius Janušas 

socialiniuose tinkluose publikuodamas tokias filmuotas medžiagas, elgėsi netinkamai ir tokiu 
savo elgesiu galimai pažeidė LASF Etikos ir drausmės kodekso 6 str. 15 d. 12 ir 22 punktų, bei 8 
str. 1 d. 13 ir 16 p. reikalavimus, perduoti šio fakto nagrinėjim ą LASF Etikos ir drausmės 
komisijai, kuri, išnagrin ėjusi šį faktą, priimt ų sprendimą LASF licencijuoto sportininko Dariaus 
Janušo atžvilgiu. 

 
7. Klausimas. Konkurso „Geriausio 25-mečio lenktynininko rinkimai“ pristatymas. 
LASF kartu su viešųjų ryšių agentūra „Visetas“  ir Asociacija „N40 vyrų autoklubas“ 

organizuoja konkursą „Geriausio 25-mečio lenktynininko rinkimai“. Konkursas skirtas Lietuvos 
automobilių sporto 25-mečio jubiliejaus paminėjimui (priedas Nr. 11).  
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Siūlyta:  Komitetų pirmininkams – Tarybos nariams Komitetuose aptarti labiausiai 
nusipelniusių sportininkų kandidatūras 5-iais laikotarpiais: 1990-1995 m., 1995-2000 m., 2000-2005m., 
2005-2010 m.,  2010-2015 m. ir iki  2015-03-17 d.  pateikti jas LASF sekretoriatui. Posėdyje Taryba, 
atrinks  po 5 siūlomus kandidatus atskirais 5 laikotarpiais.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta: Komitet ų pirmininkams – Tarybos nariams Komitetuose aptarti labiausiai 

nusipelniusių sportininkų kandidatūras 5-iais laikotarpiais: 1990-1995 m., 1995-2000 m., 2000-
2005m., 2005-2010 m.,  2010-2015 m. ir iki  2015-03-17 d.  pateikti jas LASF sekretoriatui. 
Posėdyje Taryba, atrinks  po 5 siūlomus kandidatus atskirais 5 laikotarpiais. 
 

8. Klausimas. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 74.2 p. 
papildymas. 

Siūlyta: Papildyti LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 74.2 p. ir 
išdėstyti sekančiai: Galiojantis LR atitinkamos institucijos išduotas sertifikatas (pažymėjimas), 
patvirtinantis, kad į paraišką įtrauktas asmuo gali atlikti metalo suvirinimo darbus bei pateikti 
Suvirintojo kvalifikacijos patvirtinimo sertifikatą pagal LST EN ISO 9606-1 standartą. 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta:  Papildyti LASF licencij ų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 74.2 p. 

ir išdėstyti sekančiai: Galiojantis LR atitinkamos institucijos išduotas sertifikatas (pažymėjimas), 
patvirtinantis, kad į paraišką įtrauktas asmuo gali atlikti metalo suvirinimo darbus bei pateikti 
Suvirintojo kvalifikacijos patvirtinimo sertifikat ą pagal LST EN ISO 9606-1 standartą (priedas 
Nr. 12). 
 

9. Klausimas. LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo ir naudojimo 
nuostatų naujos redakcijos tvirtinimas. 

Siūlyta: 1) patvirtinti LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo ir naudojimo 
nuostatų naują redakciją. 

             2) Atsižvelgiant į Techninių reikalavimų komiteto pirmininko pateiktas pastabas,  
Techninių reikalavimų komitetui pavesti kitam Tarybos posėdžiui pateikti konkrečius pasiūlymus dėl 
LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatų punktų ar visų nuostatų 
naujos redakcijos. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta: 1) patvirtinti LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo ir 

naudojimo nuostatų naują redakciją (priedas Nr. 13). 
             2) Atsižvelgiant į Techninių reikalavimų komiteto pirmininko pateiktas 

pastabas,  Techninių reikalavimų komitetui pavesti kitam Tarybos posėdžiui pateikti konkre čius 
pasiūlymus dėl LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatų 
punktų ar visų nuostatų naujos redakcijos. 

 
 
Pridedama:  
1. Tarybos veiklos ataskaitą už 2014 metus; 
2. 2015 m. LASF pajamų – išlaidų sąmata 
3. Patikslintas 2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų 

LASF veiklai remti įnašų dydžių projektas; 
4. Galutinis kandidatų į LASF tarybos narius sąrašas; 
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5. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, 
įgalioto atstovauti LASF narį 2015-03-28 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdys“; 

6. LASF nario delegato mandatas; 
7. Slapto balsavimo biuletenių pavyzdžiai; 
8. Kitų sporto šakų varžybų kalendorius; 
9. Straipsniai iš interneto apie D. Janušą; 
10. Dariaus Janušo  paaiškinimas; 
11. Informaciją apie organizuojamą konkursą „Geriausio 25-mečio lenktynininko 

rinkimai“; 
12. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 74.2. p papildymas. 
13. LASF sportinio automobilio techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatų naują 

redakcija. 
 

Viso protokolo lapų: 11 
 
 

Posėdžio pirmininkas      G. Furmanavičius 
 
 
 

                     Posėdžio sekretorė      E. Kairiūkštė 


