
  

 
 
 
 

Lietuvos automobilių sporto federacija  
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr.8 

2018-11-14/15 

LASF Tarybos posėdis pravestas el.ryšio priemonėmis pradėtas 2018-11-14 d. (trečiadienis) 12:00 val., 
baigtas 2018-11-15 d. 14.00 val.  

Dalyvavo:  
LASF Prezidentas - Romas Austinskas.  
LASF viceprezidentai – Jonas Dereškevičius, Vladas Pleskovas, Žilvinas Sakalauskas   
LASF patarėjai- Romualdas Juknelevičius. 

Nedalyvavo: Tarybos narys Mantas Matukaitis, Viceprezidentas Dainius Matijošaitis 
 
Posėdžio pirmininkas –Romas Austinskas. 
Posėdžio sekretorė – Renata Burbulienė. 

 
DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI IR JŲ NAGRINĖJIMAS: 
 
1. Dėl LASF Ralio komiteto pirmininko Donato Liesio atsistatydinimo iš užimamų pareigų. 
SVARSTYTA: 2018-11-13 buvo ralio komiteto posėdis, kuriame įvyko diskusija ir LASF Prezidentas 
išsakė pastabas komiteto pirmininkui Donatui Liesiui apie laiku nepriimamus svarbius sprendimus, jų 
vilkinimą ir vėlavimą, apie neturėjimą ralio sporto disciplinos strategijos, apie negebėjimą objektyviai 
reaguoti į kylančias problemas varžyboms pasibaigus, nes daugelyje varžybų eina Varžybų vadovo ir 
kitas pareigas, sudarinėja trasas ir kt. Po šių pastabų Donatas Liesis išėjo iš 2018-11-13 posėdžio ir 
pranešė apie atsistatydinimą. 2018-11-14 gautas raštiškas atsistatydinimo pareiškimas. 
SIŪLYTA: patvirtinti Donato Liesio prašymą atsistatydinti iš LASF Ralio komiteto pirmininko 
pareigų nuo 2018-11-14. 
 
BALSUOTA: UŽ- vienbalsiai 
NUTARTA: Patvirtinti Donato Liesio prašymą atsistatydinti iš LASF Ralio komiteto pirmininko 
pareigų nuo 2018-11-14. 
 
 
2. Dėl rinkimų skelbimo į LASF Ralio komiteto pirmininko poziciją. 
SVARSTYTA: Vadovaujantis LASF Įstatų 12.4.2. punktu, skelbiami rinkimai į LASF Ralio komiteto 
pirmininko poziciją. Atsistatydinus komiteto pirmininkui, automatiškai netenka pareigų ir pirmininko 
pavaduotojas. Pirmininko pavaduotoją ne rinkimų keliu renkasi Pirmininkas asmeniškai. Iki naujo Ralio 
komiteto pirmininko išrinkimo , įstatų 12.4.13 p. nustatyta tvarka, laikinai eina Ralio komiteto 
pirmininko ir jo pavaduotojo pareigas Gen. sekretorė. 
SIŪLYTA: LASF Įstatų nustatyta tvarka skelbti rinkimus į LASF  ralio komiteto pirmininko (-ės) 
poziciją nuo 2018-11-16 iki 2018-11-29 imtinai. 

BALSUOTA: UŽ- vienbalsiai 
NUTARTA: LASF Įstatų nustatyta tvarka skelbti rinkimus į LASF  ralio komiteto pirmininko (-
ės) poziciją nuo 2018-11-16 iki 2018-11-29 imtinai. 

Protokolo lapų 1. 

Posėdžio pirmininkas Romas Austinskas  
 
Posėdžio sekretorė Renata Burbulienė  


