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Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Tarybos posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 2015-10 

2015-04-08 
 

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2015-04-08 d. 16:00 val. Lietuvos automobilių sporto 
federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 18.30 val. 

Dalyvavo:  
LASF Prezidentas - Romas Austinskas; 
LASF viceprezidentas – Jonas Dereškevičius. 
Komitetų pirmininkai - Šarūnas Liesis, Gediminas Grigaitis, Antanas Kyguolis, Maris 
Simson, Kazimieras Gudžiūnas, Rimvydas Agurkis, Gintautas Firantas, Egidijus 
Janavičius. 
Lietuvos kartingo federacijos prezidentas Ramūnas Savickas. 
Nedalyvavo: LASF viceprezidentas Benediktas Vanagas. 
Komitetų pirmininkai: Evaldas Torrau, Remigijus Antanavičius, Rolandas Šležas. 
Taip pat dalyvavo: LASF generalinė sekretorė Rasa Jakienė, LASF teisininkas Ričardas 
Rupkus. 
Posėdžio pirmininkas  –Romas Austinskas. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
 
Posėdžio metu buvo daromas skaitmeninis garso įrašas. 
 
Prieš pradėdamas posėdį, posėdžio pirmininkas pasveikino ir įteikė Tarybos nariams 

Komitetų pirmininkų pažymėjimus.  
 
I. Darbotvark ės pristatymas ir tvirtinimas.  
Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.  
Pirmininkas siūlė į darbotvarkę įtraukti klausimus „LASF atstovo delegavimas į LR 

Aplinkos ministerijos sudarytą darbo grupę“ ir „Sekančio LASF Tarybos posėdžio datos ir laiko 
tvirtinimas“. Žiedo komiteto pirmininkas Rimvydas Agurkis siūlė įtraukti klausimą „Baltijos šalių 
žiedinių lenktynių etapo datos koregavimas“ 

Siūlyta:  Patvirtinti papildytą LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti LASF Tarybos pos ėdžio darbotvarkę: 
1. LASF prezidento ir viceprezidentų ataskaita apie nuveiktus darbus per 03.30-
04.07 d. laikotarpį. 
2. LASF tarybos rinkimin ės programos vykdymas bei terminų nustatymas: 

2.1. LASF administracijos struktūros keitimas.  
2.2. LASF administracijos darbuotojų keitimas.  
2.3. LASF neeilinio suvažiavimo sušaukimas, sušaukimo procedūrų nustatymas. 
2.4. LASF įstatų keitimo darbo grupės sudarymas, procedūros, terminai.  
2.5. LASF narystės modelio peržiūrėjimas. 
2.6. LASF komitetų formavimas, kokie asmenys turėtų dirbti komitetuose.  
2.7. Jaunimo įtraukimas į LASF darbą savanoriškais pagrindais. 
2.8. Biurokratini ų barjerų šalinimas, siekiant padidinti mėgėjiškas lenktynes. 
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2.9. Strateginių projektų palaikymas (WRC, kitos tarptautinės lenktynės). 
2.10. Ralio problemų sprendimas. 
2.11. Žiedinių lenktynių ateitis. 
2.12. Automobilių sporto trenerių institutas.  

3. LASF komitetų formavimas ir jų sudėčių tvirtinimas.  
4. Sportinių automobilių svarstyklių įsigijimas arba nuoma. 
5. LASF atsakingų asmenų delegavimas ir komandiravimas į Latvij ą 2015-05-16/17 
d., Talsi Lietuvos- Latvijos autoralio čempionato varžybų koordinavimui. 
6. LASF atstovo (Komisaro, tech.komisijos atstovo), delegavimas ir komandiravimas 
į 2015-04-25/26 Latvijoje vyksiantį Lietuvos, Latvijos ir Baltijos šalių autokroso 
čempionatų etapą. 
7. Dėl aprangos įsigijimo LASF tarybos nariams ar atstovams, deleguotiems 
atstovauti LASF vykdomose varžybose ne Lietuvos teritorijoje. 
8. N40 vyrų autoklubo pasiūlymo dėl 2014-12-15 sutarties pakeitimo svarstymas. 
9. Informacija apie konkursą „Geriausio 25-mečio lenktynininko rinkimai“. 
10. LASF veiklos sferų paskyrimas viceprezidentams kuruoti.  
11. LASF naujų narių pri ėmimas. 
12. Kiti klausimai.  

12.1. LASF atstovo delegavimas į NEZ žiedo komisijos organizuojamą posėdį.  
12.2. LASF atstovo delegavimas į LR Aplinkos ministerijos sudarytą darbo grupę. 
12.3. Baltijos šalių žiedinių lenktynių etapų datų koregavimas. 
12.4. Sekančio LASF Tarybos posėdžio datos ir laiko tvirtinimas. 
 

II.  Darbotvark ės klausimų nagrinėjimas. 
 

1. Klausimas. LASF prezidento ir viceprezidentų ataskaita apie nuveiktus darbus 
per 03.30-04.07 d. laikotarpį.  

Prezidentas pateikė informaciją apie nuveiktus darbus: 
1) 2015-04-02 d. Kaune įvyko susitikimas su KKSD direktoriumi. Susitikimo metu vyko 

diskusijos dėl galimybės gauti lėšų iš valstybės įstaigų ir investuoti į VšĮ Nemuno žiedas trasą. Taip pat 
su KKSD direktoriumi vyko diskusija apie Automobilių sporto bei Motociklų federacijų atstovų 
įtraukimą dalininkais į VšĮ Nemuno žiedas. KKSD priėmus tokį sprendimą būtų parengti VšĮ Nemuno 
žiedas nauji įstatai, o valdymo organu taptų Valdyba, į kurią įeitų Automobilių sporto bei Motociklų 
federacijų vadovai. Tuomet būtų galima stebėti, kaip efektyviai yra panaudojamos gautos lėšos 
Nemuno žiedo trasai.    

2) Viceprezidentas Benediktas Vanagas lankėsi Taline, Estijos autosporto unijoje ir 
susitiko su Estijos autosporto unijos generaliniu sekretoriumi Margus Kiiver. Susitikimo metu buvo 
aptartos bendradarbiavimo galimybės su Estijos autosporto unija.  

 
2. Klausimas. LASF tarybos rinkiminės programos vykdymas bei terminų 

nustatymas: 
2.1. LASF administracijos struktūros keitimas.  
Prezidentas pateikė informaciją, jog planuose yra LASF administracijos struktūros 

keitimas, konkretus terminas nėra nustatytas. 
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2.2. LASF administracijos darbuotojų keitimas.  
Prezidentas informavo, kad yra numatytas Federacijos administracijos darbuotojų 

keitimas. Vadovaujantis LR galiojančiais norminiais aktais, darbuotojams bus išmokėtos 
kompensacijos bei išeitinės išmokos pagal susitarimą, tam LASF finansinėje apskaitoje yra 
suformuotas lėšų rezervas, skirtas apmokėti darbuotojams už nepanaudotas atostogas. Šių lėšų gali 
neužtekti, dėl to šis klausimas bus sprendžiamas. 

Taip pat pateikta informacija dėl galimybės buhalterines paslaugas pirkti iš audito įmonės. 
Dėl buhalterinių paslaugų pirkimo būtų apsispręsta po audito įmonės išvadų, peržiūrėjus LASF 
buhalterijos apimtis. 

Siūlyta: leisti audito įmonei susipažinti su LASF buhalterinių dokumentų apimtimi. 
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: leisti audito įmonei susipažinti su LASF buhalterinių dokumentų apimtimi. 
 

2.3. LASF neeilinio suvažiavimo sušaukimas, sušaukimo procedūrų nustatymas. 
Neeilinį suvažiavimą planuojama sušaukti po to, kai bus paruoštas naujas LASF įstatų 

projektas.  
 

2.4. LASF įstatų keitimo darbo grupės sudarymas, procedūros, terminai.  
LASF įstatų keitimo darbo grupė bus sudaryta po LASF administracijos darbuotojų 

pakeitimo. Terminas nėra nustatytas.  
 
2.5. LASF narystės modelio peržiūrėjimas. 
Prezidento nuomone, LASF nariai neturėtų būti skirstomi į LASF tikruosius ir 

asocijuotus narius. Visi LASF nariai tūrėtų turėti balso teisę ir būti lygiaverčiais nariais.  
 

2.6. LASF komitetų formavimas, kokie asmenys turėtų dirbti komitetuose.  
Organizuojant sporto šakų Komitetų veiklą, pirmininkai turėtų numatyti savo sporto 

šakos Komiteto veiklos apimtį, sudaryti metinius strateginius veiklos planus, kuriuose būtų nustatyti 
terminai tam tikriems darbams atlikti. Periodiškai apie atliktus darbus LASF tarybos posėdžiuose 
būtų pateikiama informacija, siekiant efektyvios Komitetų veiklos. 

Formuojant Komitetus, pirmininkams rekomenduojama pasirinkti narius iš įvairių 
regionų, kurie būtų atsakingi už skirtingas veiklos sritis ir kurie būtų arti tų regionų, kuriuose vyksta 
varžybos.  

 
2.7. Jaunimo įtraukimas į LASF darbą savanoriškais pagrindais. 
Buvusios kadencijos LASF prezidentas su teisininku R. Rupkumi buvo susitikimuose su 

Kauno technikos kolegijos vadovybe. LASF generalinė sekretorė Kauno technikos kolegijoje vedė 
seminarą autosporto tematika. Artimiausiu metu planuojami susitikimai su šiomis įstaigomis ir 
diskutuojama apie galimybes jaunimui aktyviau dalyvauti autosporte.  

 
2.8. Biurokratini ų barjerų šalinimas, siekiant padidinti mėgėjiškas lenktynes. 
Visos su LASF suderintos varžybos turi būti saugios. Siekiant susipažinti ir įvertinti 

keliamus saugumo reikalavimus kaimyninėse valstybėse, planuojama deleguoti teisėją saugai ar 
techninės komisijos atstovą į Fast Lap lenktynes Suomijoje ar Švedijoje.  
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2.9. Strateginių projektų palaikymas (WRC, kitos tarptautinės lenktynės). 
Planuojamas vizitas į Lenkiją susitikti su Lenkijos automobilių federacijos prezidentu 

dėl WRC projekto tęsimo. 
 
2.10. Ralio problemų sprendimas. 
Su Ralio sporto šaka susijusios problemos bus sprendžiamos po Ralio komiteto 

suformavimo. 
2.11. Žiedinių lenktynių ateitis. 
Planuojami darbai: techninių reikalavimų unifikavimas, atsižvelgiant į varžybų 

pravedimo tvarką vykdomą užsienio valstybėse.  
 
2.12. Automobilių sporto trenerių institutas.  
Vyko diskusijos apie automobilių sporto trenerių kvalifikacijos įgijimą ir galimybes 

pritaikyti praktikoje.  
 

3. Klausimas. LASF komitetų formavimas ir jų sudėčių tvirtinimas. 
Buvo tvirtinamos šių Komitetų sudėtys: 
1) Teisėjų komitetas - Teisėjų komiteto pirmininkas Šarūnas Liesis pristatė jo pasirinktus 

kandidatus į Teisėjų komiteto narius:  
1. Gražvydas Smetonis; 
2. Darius Matulis; 
3. Algirdas Bilevičius; 
4. Stanislovas Aukštkalnis; 
5. Saulius Stanaitis. 
Siūlyta:  patvirtinti teikiamus kandidatus į Teisėjų komiteto narius (Kandidatų sutikimai 

eiti Teisėjų komiteto nario pareigas, Priedas Nr. 1 ). 
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: Patvirtinti Teis ėjų komiteto pirmininko Šarūno Liesio teiktus kandidatus į 

Teisėjų komiteto narius: 
Gražvydas Smetonis; 
Darius Matulis; 
Algirdas Bilevičius; 
Stanislovas Aukštkalnis; 
Saulius Stanaitis. 
 
2) Kroso komitetas - Kroso komiteto pirmininkas Kazimieras Gudžiūnas pristatė jo 

pasirinktus kandidatus į Kroso komiteto narius:  
1. Algimantas Glikas; 
2. Arvydas Galinis; 
3. Ramūnas Vaitkūnas; 
4. Egidijus Česnelis. 
Siūlyta:  patvirtinti teikiamus kandidatus į Kroso komiteto narius (Kandidatų sutikimai eiti 

Kroso komiteto nario pareigas, Priedas Nr. 2). 
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: Patvirtinti Kroso komiteto pirmininko Kazi miero Gudžiūno teiktus 

kandidatus į Kroso komiteto narius: 
Algimantas Glikas; 
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Arvydas Galinis; 
Ramūnas Vaitkūnas; 
Egidijus Česnelis. 
 
3) Drift‘o komitetas - Drift‘o komiteto pirmininkas Antanas Kyguolis pristatė jo 

pasirinktus kandidatus į Drift‘o komiteto narius:  
1. Karolis Augustauskas; 
2. Andrius Miciūnas; 
3. Romas Poškaitis; 
4. Darius Balys. 
Siūlyta:  patvirtinti teikiamus kandidatus į Drift‘o komiteto narius (Kandidatų sutikimai 

eiti Drift‘o komiteto nario pareigas, Priedas Nr. 3 ). 
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: Patvirtinti Drift‘o komiteto pirmininko An tano Kyguolio teiktus 

kandidatus į Drift‘o komiteto narius: 
Karolis Augustauskas; 
Andrius Mici ūnas; 
Romas Poškaitis; 
Darius Balys. 
 
Kitų Komitetų pirmininkai kandidatų į Komitetų narius nepateikė ir jų sudėtys nebuvo 

tvirtinamos. 
 
4. Klausimas. Sportinių automobilių svarstyklių įsigijimas arba nuoma. 
R. Jakienė, atsižvelgdama į buvusio Techninių reikalavimų komiteto pirmininko A. 

Griciaus per buvusios ir naujai išrinktos Tarybos bendrą susitikimą išsakytas pastabas apie sportinių 
automobilių svarstyklių būklę, pateikė informaciją apie kadenciją baigusios LASF tarybos priimtus 
sprendimus dėl sportinių automobilių svarstyklių įsigijimo. 

Vyko diskusijos apie turimų sportinių automobilių svarstyklių būklę. 
Siūlyta:  pavesti Techninių reikalavimų komiteto pirmininkui Egidijui Janavičiui 

Metrologijos tarnyboje atlikti  turimų sportinių automobilių svarstyklių metrologinę patikrą, kad gauti 
sertifikatą apie jų tinkamumą eksploatuoti. Jei Metrologijos tarnyba pasakys, kad svarstyklės 
netinkamos, tada bus ieškoma kito sprendimo kaip tikrinti automobilių svorį varžybų metu. 

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: pavesti Techninių reikalavimų komiteto pirmininkui Egidijui Janavičiui 

Metrologijos tarnyboje atlikti  turimų sportinių automobilių svarstyklių metrologinę patikrą, kad gauti 
sertifikatą apie jų tinkamumą eksploatuoti. Jei Metrologijos tarnyba pasakys, kad svarstyklės 
netinkamos, tada bus ieškoma kito sprendimo kaip tikrinti automobilių svorį varžybų metu. 
 

5. Klausimas. LASF atsakingų asmenų delegavimas ir komandiravimas į Latvij ą 
2015-05-16/17 d., Talsi Lietuvos- Latvijos autoralio čempionato varžybų koordinavimui. 

Siūlyta:  į 2015-05-16/17 d. Latvijoje vyksiančias Lietuvos- Latvijos autoralio čempionato 
varžybas deleguoti komisaru Donatą Liesį, sekretore Rasą Jakienę, techninės komisijos atstovu Egidijų 
Janavičių. Delegatams apmokėti kelionės išlaidas, dienpinigius ir maistpinigius. 

Balsuota: „Už“ – 10, „Susilaikė“ - 1. 
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Nutarta: į 2015-05-16/17 d. Latvijoje vyksiančias Lietuvos- Latvijos autoralio 
čempionato varžybas deleguoti komisaru Donatą Liesį, sekretore Rasą Jakienę, techniniu 
delegatu Egidijų Janavičių. Delegatams apmokėti kelionės išlaidas, dienpinigius ir maistpinigius. 

 
6. Klausimas. LASF atstovo (Komisaro, tech. komisijos atstovo), delegavimas ir 

komandiravimas į 2015-04-25/26 Latvijoje vyksiantį Lietuvos, Latvijos ir Baltijos šalių autokroso 
čempionatų etapą. 

Siūlyta: į 2015-04-25/26 Latvijoje vyksiantį Lietuvos, Latvijos ir Baltijos šalių autokroso 
čempionatų etapą deleguoti techninės komisijos atstovu Arvydą Galinį, komisaru Šarūną Liesį. 
Apmokėti kelionės išlaidas ir maistpinigius. 

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: į 2015-04-25/26 Latvijoje vyksiantį Lietuvos, Latvijos ir Baltijos šalių 

autokroso čempionatų etapą deleguoti techninės komisijos atstovu Arvydą Galinį, komisaru 
Šarūną Liesį. Apmokėti kelionės išlaidas ir maistpinigius. 

 
Vyko diskusijos dėl galimybės LASF vardu įsigyti degalinės mokėjimo kortelę, 

atsiskaityti už degalus. Siūlyta sekančiam posėdžiui paruošti pasiūlymą. 
 

7. Klausimas. Dėl aprangos įsigijimo LASF tarybos nariams ar atstovams, 
deleguotiems atstovauti LASF vykdomose varžybose ne Lietuvos teritorijoje. 

Rasa Jakienė informavo, kad LASF biudžete yra numatyta skirti 600 Eur., aprangai su 
LASF atributika. 

Siūlyta: Sekančiam LASF Tarybos posėdžiui paruošti konkurso sąlygas aprangai su 
LASF atributika įsigyti. Įsigyta apranga bus skirta LASF tarybos nariams ar atstovams, deleguotiems 
atstovauti LASF vykdomose varžybose Lietuvos teritorijoje ir už jos ribų. 

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta:  Sekančiam LASF Tarybos posėdžiui paruošti konkurso sąlygas aprangai su 

LASF atributika įsigyti. Įsigyta apranga bus skirta LASF tarybos nariams ar atstovams, 
deleguotiems atstovauti LASF vykdomose varžybose Lietuvos teritorijoje ir už jos rib ų. 
 

8. Klausimas. N40 vyrų autoklubo pasiūlymo dėl 2014-12-15 sutarties pakeitimo 
svarstymas. 

Pirmininkas informavo, kad LASF viceprezidentas Benediktas Vanagas buvo susitikęs su 
N40 vyrų autoklubo prezidentu dėl 2014-12-15 d. sutarties sąlygų pakeitimo. 

Siūlyta: 2015-05-16/17 d. Latvijoje vyksiančioms Lietuvos- Latvijos autoralio 
čempionato varžyboms palikti galioti 2014-12-15 d. sutarties sąlygas. 2014-12-15 d. sutarties tarp 
LASF ir N40 vyrų autoklubo sąlygų svarstymo klausimą perkelti į sekančio LASF tarybos posėdžio 
darbotvarkę. 

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta:  2015-05-16/17 d. Latvijoje vyksiančioms Lietuvos- Latvijos autoralio 

čempionato varžyboms palikti galioti 2014-12-15 d. sutarties sąlygas. 2014-12-15 d. sutarties tarp 
LASF ir N40 vyrų autoklubo sąlygų svarstymo klausimą perkelti į sekančio LASF tarybos 
posėdžio darbotvarkę. 
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9. Klausimas. Informacija apie konkursą „Geriausio 25-mečio lenktynininko 
rinkimai“. 

Rasa Jakienė informavo apie organizuojamą konkursą „Geriausio 25-mečio lenktynininko 
rinkimai“. Konkursas organizuojamas kartu su viešųjų ryšių agentūra „Visetas“ ir asociacija „N40 vyrų 
autoklubas“. Konkursas skirtas Lietuvos automobilių sporto 25-mečio jubiliejaus paminėjimui.  

Siūlyta: Komitetų pirmininkams, padedant LASF sekretoriatui, Komitetuose aptarti 
labiausiai nusipelniusių sportininkų kandidatūras 5-iais laikotarpiais: 1990-1995 m., 1995-2000 m., 
2000-2005 m., 2005-2010 m., 2010-2015 m. ir pateikti jas LASF tarybai. 

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta:  Komitetų pirmininkams, padedant LASF sekretoriatui, Komitetuose 

aptarti labiausiai nusipelniusių sportininkų kandidatūras 5-iais laikotarpiais: 1990-1995 m., 
1995-2000 m., 2000-2005 m., 2005-2010 m., 2010-2015 m. ir pateikti jas LASF tarybai.  

10. Klausimas. LASF veiklos sferų paskyrimas viceprezidentams kuruoti.  
Prezidentas siūlė viceprezidentui Benediktui Vanagui paskirti kuruoti Federacijos viešųjų 

ryšių sferą, viceprezidentui Jonui Dereškevičiui – edukacinės veiklos sferą. 
Balsuota:  „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: atsižvelgiant į LASF prezidento siūlymą viceprezidentui Benediktui 

Vanagui paskirti kuruoti Federacijos viešųjų ryšių sferą, viceprezidentui Jonui Dereškevičiui – 
edukacinės veiklos sferą. 
 

11. Klausimas. LASF naujų narių pri ėmimas. 
Pirmininkas pristatė kandidatus į LASF tikruosius narius.  
Siūlyta: į LASF tikruosius narius priimti: 

  
 
 
 

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: į LASF tikruosius narius priimti: Vš Į Autosporto projektai ir Kauno 

technikos kolegijos autofanų klubas. 
 

Drift‘o komiteto pirmininkas informavo Tarybą, jog kandidatas į LASF asocijuotus narius 
VšĮ D1 Sport vengia vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Yra gautas el. paštu VšĮ D1 Sport 
įsipareigojimas įsiskolinimą apmokėti iki 2015-04-12  d.  

Siūlyta:  1) Kandidatą VšĮ D1 Sport į LASF asocijuotus narius priimti su sąlyga, kad 
166,29 Eur., įsiskolinimą LASF apmokės iki 2015-04-15 d. 

             2) Patvirtinti kandidatus į LASF asocijuotus narius. 
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta:  1) Kandidatą VšĮ D1 Sport į LASF asocijuotus narius priimti su sąlyga, kad 

166,29 Eur., įsiskolinimą LASF apmokės iki 2015-04-15 d. 
 

             2) Patvirtinti kandidatus į LASF asocijuotus narius. 
 

Eilės 
Nr.  

Kandidatas į LASF Tikruosius narius Vadovas Sporto šaka 

1 Autosporto projektai VšĮ Neringa Simson Ralis 
2 Kauno technikos kolegijos autofanų klubas Povilas Bonkevičius Žiedas 
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12. Kiti klausimai.  
12.1. LASF atstovo delegavimas į NEZ žiedo komisijos organizuojamą posėdį.  

R. Rupkus informavo, jog įgalioti atstovą atstovauti LASF Lietuvos Respublikoje ir už jos 
ribų turi teisę tik LASF Taryba. Vienasmeniai delegavimai nuo Komiteto pirmininko ar Prezidento yra 
negalimi.  

Siūlyta:  į 2015-04-10d. Stokholme, Švedijoje vyksiantį NEZ žiedo komisijos 
organizuojamą posėdį deleguoti Žiedo komiteto pirmininką Rimvydą Agurkį ir Giedrių Čenkų, 
apmokant vienam asmeniui lėktuvo bilietus. 

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta:  į 2015-04-10d. Stokholme, Švedijoje vyksiantį NEZ žiedo komisijos 

organizuojamą posėdį deleguoti Žiedo komiteto pirmininką Rimvydą Agurk į ir Giedri ų Čenkų, 
apmokant vienam asmeniui lėktuvo bilietus. 

 
12.2. LASF atstovo delegavimas į LR Aplinkos ministerijos sudarytą darbo grupę. 

R. Rupkus informavo, kad LASF 2015-03-19 d. gavo LASF nario Klaipėdos r. ASK 
Žaibas raštą dėl naudotų padangų automobilių bei kartingo trasose panaudojimo. Atsižvelgiant į rašte 
pateiktą prašymą, LASF 2015-03-23 d. paruošė ir išsiuntė LR Aplinkos ministerijai užklausimą dėl 
galimybės sudaryti darbo grupę iš LR Aplinkos ministerijos ir LASF atstovų, naudotų automobilių 
padangų panaudojimo automobilių bei kartingo sportui skirtose trasose klausimui spręsti. LR Aplinkos 
ministerija sutiko sudaryti darbo grupę ir 2015-04-10 d. kviečia atstovus nuo LASF.  

Siūlyta:  į LR Aplinkos ministerijos sudarytą darbo grupę nuo LASF 2015-04-10 d. 
deleguoti: 1) LASF teisininką Ričardą Rupkų, 2) Lietuvos kartingo federacijos prezidentą Ramūną 
Savicką, 3) Klaipėdos r. ASK Žaibas atstovą Rimantą Stapulionį. 

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta:  į LR Aplinkos ministerijos sudarytą darbo grupę nuo LASF 2015-04-10 d. 

deleguoti: 1) LASF teisininką Ričardą Rupkų, 2) Lietuvos kartingo federacijos prezidentą 
Ramūną Savicką, 3) Klaipėdos r. ASK Žaibas atstovą Rimantą Stapulionį. 

 
 12.3. Baltijos šalių žiedinių lenktynių etapų datų koregavimas. 
Žiedo komiteto pirmininkas informavo, jog Žiedinių lenktynių BaTCC ir BEC (Pabaltijo 

ilgų distancijų čempionato) organizatorius Andis Meilands kreipėsi su prašymu pakoreguoti BEC 
kalendorių.  

Palangoje, 1000 km. lenktynių metu buvo numatyta pravesti III ir IV etapo įskaitas.  
Siūlyta:  2015-07-15/18 d. Palangoje, 1000 km. lenktynių metu pravesti Baltijos šalių ilgų 

nuotolių čempionato III etapą, 2015-08-22/23 d.  Baltijos šalių ilgų nuotolių čempionato IV etapą 
pravesti Rygoje “Bikernieki”, Latvijoje, ir Baltijos šalių ilgų nuotolių čempionato V etapą pravesti 
2015-09-26/27 d. VšĮ Nemuno žiedas, Kačerginėje.  

 

Eil. 
Nr. 

Kandidatas į LASF asocijuotus 
narius 

Vadovas Sporto šaka 

1 Sadegas VšĮ Vita Peteraitienė Žiedas, Dragas 
2 Autoverslas UAB Valdemaras 

Zakarauskas 
Žiedas 

3 MP motor sport Autosporto 
klubas 

Dainius Pilipavičius Krosas 
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