Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 1
2019-01-11
LASF Tarybos posėdis pravestas el.ryšio priemonėmis pradėtas 2019-01-11 d. (penktadienis)
10.15 val., baigtas 2019-01-11 d. 17.00 val.
Dalyvavo:
LASF Prezidentas - Romas Austinskas
LASF viceprezidentai – Jonas Dereškevičius, Žilvinas Sakalauskas
LASF patarėjai- Romualdas Juknelevičius
Nedalyvavo: Viceprezidentai Dainius Matijošaitis ir Vladas Pleskovas
Posėdžio pirmininkas –Romas Austinskas
Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė
DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI IR JŲ NAGRINĖJIMAS:
1. Dėl pasirengimo 2019-03-23 LASF tikrų jų narių suvažiavimui, einamų jų̨ procedūrų̨
tvirtinimas.
SVARSTYTA: Dė l pasirengimo 2019-03-23 LASF tikrų jų narių suvažiavimui
einamų jų̨ procedūrų̨ tvirtinimas (LASF organų ataskaitų parengimas už 2018 m., šaukiamojo
LASF Tarybos posė džio data).
SIŪLYTA:
1. Remiantis LASF komitetų darbo nuostatų 1.7.3. p., LASF administraciją į pareigoti
el.paštu priminti LASF komitetams iki 2019-02-01 d. pateikti LASF sekretoriatui
lasf@lasf.lt Komitetų veiklos ataskaitas už 2018 metus.
2. Į pareigoti LASF administraciją išsių sti priminimus LASF Apeliacinio teismo, Etikos ir
drausmė s komisijos, Revizijos komisijos pirmininkams apie veiklos ataskaitų už 2018
m. pateikimą LASF sekretoriatui iki 2019-02-01 d.
3. Patvirtinti
šaukiamojo
LASF
tarybos
posė džio
datą
ir
laiką
–
2019-02-18 d. (pirmadienis) 16 val. LASF patalpose, Savanorių pr. 56, Kaunas.
BALSUOTA: Už - vienbalsiai
NUTARTA:
1. Įpareigoti LASF administraciją el. paštu priminti LASF komitetams iki 2019-0201 d. pateikti sekretoriatui komitetų veiklos ataskaitas už 2018 metus.
2. Įpareigoti LASF administraciją el. paštu priminti LASF Apeliacinio teismo,
Etikos ir drausmės komisijos, Revizijos komisijos pirmininkus iki 2019-02-01 d.
pateikti sekretoriatui komitetų veiklos ataskaitas už 2018 metus.

3. Patvirtinti šaukiamojo LASF tarybos posėdžio data ir laiką. LASF šaukiamasis
posėdis įvyks 2019-02-18 d. (pirmadienis) 16.00 val., LASF patalpose, Savanorių
pr. 56, Kaunas.
2. Pasirengimo 2019-03-23 LASF tikrų jų narių suvažiavimui klausimų tvirtinimas:
2.1. LASF tikrų jų narių , turinčių teisę dalyvauti Suvažiavime, są rašo tvirtinimas,
atsižvelgiant į iki 2019-02-15 d. sumokėtus nario mokesčius.
SIŪLYTA: Suvažiavime turinčių teisę dalyvauti LASF tikrų jų narių są rašą patvirtinti 2019-0218 d. vyksiančiame Tarybos posė dyje, atsižvelgiant į iki 2019 m. vasario 15 d. LASF tikrų jų
narių sumokė tus nario mokesčius. Tikruosius narius patvirtintus laikotarpyje 2019-02-15/201903-21, kurie LASF Tarybos prašė narystės mokesčio atidėjimo taip pat bus laikomi turinčiais
teisę balsuoti LASF tikrų jų narių suvažiavime, jei bus pilnai apmokėta tikrojo nario narystė iki
nurodyto termino. Remiantis LASF įstatų 4.3. p. nauji tikrieji nariai nepriimami iki suvažiavimo
dienos: „ LASF valdymo organų kadencijos pabaigos metais, arba kai yra šaukiamas LASF
Tikrųjų narių suvažiavimas (toliau – Suvažiavimas) dėl LASF valdymo organų atšaukimo,
prašymai dėl naujų Tikrųjų narių priėmimo nesvarstomi nuo pirmojo Tarybos posėdžio, kuriame
yra priimamas nutarimas šaukti LASF valdymo organo(ų) rinkiminį Suvažiavimą, iki šio
Suvažiavimo galutinių nutarimų priėmimo dienos.“
BALSUOTA: Už - vienbalsiai
NUTARTA: Suvažiavime turinčių teisę dalyvauti LASF tikrų jų narių są rašą patvirtinti
2019-02-18 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, atsižvelgiant į iki 2019 m. vasario 15 d.
LASF tikrų jų narių sumokėtus nario mokesčius. Tikruosius narius patvirtintus
laikotarpyje 2019-02-15/2019-03-21, kurie LASF Tarybos prašė narystės mokesčio
atidėjimo taip pat bus laikomi turinčiais teisę balsuoti LASF tikrų jų narių suvažiavime,
jei bus pilnai apmokėta tikrojo nario narystė iki nurodyto termino.
2.2. Dalyvavimas Suvažiavime svečių teisėmis.
SIŪLYTA: Patvirtinti, jog Suvažiavime svečių teisė mis gali dalyvauti ir LASF asocijuoti
nariai, kurie apie savo dalyvavimą privalo informuoti LASF sekretoriatą el.paštu lasf@lasf.lt
iki 2019 m. kovo 20 d.
BALSUOTA: Už - vienbalsiai
NUTARTA: 2019m. suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti ir LASF asocijuoti nariai,
kurie apie savo dalyvavimą informuos LASF sekretoriatą el.paštu lasf@lasf.lt iki 2019 m.
kovo 20 d.
2.3. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas Suvažiavime.
SIŪLYTA: Per viešų jų ryšių kompaniją „Visetas“ išplatinti informaciją , jog 2019- 03-23 d.
vyks LASF tikrų jų narių rinkiminis suvažiavimas. Į Suvažiavimą į leidžiami tik LASF nariai.
Suinteresuoti žiniasklaidos atstovai savo klausimus galė s užduoti tik pasibaigus Suvažiavimui.
BALSUOTA: Už - vienbalsiai

NUTARTA: Per viešų jų ryšių kompaniją „Visetas“ išplatinti informaciją , jog 2019- 03-23
d. vyks LASF tikrų jų narių rinkiminis suvažiavimas. Į Suvažiavimą bus į leidžiami tik
LASF nariai. Suinteresuoti žiniasklaidos atstovai savo klausimus galės užduoti tik
pasibaigus Suvažiavimui.
2.4. Mandatinės komisijos tvirtinimas.
SIŪLYTA: Mandatinę komisiją sudaryti iš trijų asmenų . Mandatinė s komisijos pirmininkas –
Tadas Vasiliauskas, nariai – Svetlana Kniurienė, Indrė Janauskaitė
BALSUOTA: Už - vienbalsiai
NUTARTA: Mandatinės komisijos sudėtis: pirmininkas – Tadas Vasiliauskas, nariai –
Svetlana Kniurienė, Indrė Janauskaitė
2.5. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario,
akcininko, į galioto atstovauti LASF narį 2019-03-23 d. eiliniame LASF narių
suvažiavime „Į galiojimo pavyzdžio“ tvirtinimas.
SIŪLYTA: Patvirtinti LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko,
nario, akcininko, į galioto atstovauti LASF narį 2019-03-23 d. eiliniame LASF narių
suvažiavime „Į galiojimo pavyzdį “. (Priedas Nr. 1 Įgaliojimo pavyzdys).
BALSUOTA: Už - vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario,
dalininko, nario, akcininko, į galioto atstovauti LASF narį 2019-03-23 d. eiliniame LASF
narių suvažiavime „Į galiojimo pavyzdį “.
2.6. LASF nario delegato mandato tvirtinimas.
SIŪLYTA: Patvirtinti LASF nario delegato mandatą 2019 m. LASF Suvažiavimui (Priedas
Nr. 2 Delegato mandatas).
BALSUOTA: Už - vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti LASF nario delegato mandatą 2019 m. LASF Suvažiavimui.
2.7. Slapto balsavimo biuletenių pavyzdžių tvirtinimas.
SIŪLYTA: Patvirtinti slapto balsavimo biuletenių pavyzdžius (Priedas Nr.3 Prezidento
rinkimų slapto balsavimo pavyzdys).
BALSUOTA: Už - vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti slapto balsavimo biuletenių pavyzdžius.

3. KLAUSIMAS. Dėl LASF asocijuotų narių tvirtinimo:
SIŪLYTA: Patvirtinti LASF asocijuotais nariais:

EIl
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Asocijuoto nario pavadinimas
Rally 4 Fun SK
Startas LAMSTVK
Pakruojo automobilių sporto klubas
ASK „Šilalė“
Visureigių klubas „4x4 TAURAGĖ“
Rokiškio automobilių sporto klubas
"Aukšta pavara"
Jurbarko autoklubas (JAK MMT)
Krosas LASK

Vadovas

LASF nario anketa

Eugemnijus Andrulis
Greažvydas Smetonis
Audrius Kliminskas
Vitas Vajinskis
Alvydas Liekis
Saulius Žiukelis

Pateikta
Pateikta
Pateikta
Pateikta
Pateikta
Pateikta

Artūras Gailius
Remigijus Bilevičius

Pateikta
Pateikta

BALSUOTA: Už - vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti LASF asocijuotais nariais:
EIl
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Asocijuoto nario pavadinimas
Rally 4 Fun SK
Startas LAMSTVK
Pakruojo automobilių sporto klubas
ASK „Šilalė“
Visureigių klubas „4x4 TAURAGĖ“
Rokiškio automobilių sporto klubas
"Aukšta pavara"
Jurbarko autoklubas (JAK MMT)
Krosas LASK

Vadovas

LASF nario anketa

Eugemnijus Andrulis
Greažvydas Smetonis
Audrius Kliminskas
Vitas Vajinskis
Alvydas Liekis
Saulius Žiukelis

Pateikta
Pateikta
Pateikta
Pateikta
Pateikta
Pateikta

Artūras Gailius
Remigijus Bilevičius

Pateikta
Pateikta

4. KLAUSIMAS. Dėl 2019 m. Lietuvos automobilių bekelės lenktynių (Rally raid)
čempionato ir taurės reglamentų ir taisyklių pakeitimų tvirtinimo.
SIŪLYTA: Patvirtinti siūlomus pakeitimus 2019 m. Lietuvos bekelės lenktynių (rally raid)
čempionato ir taurės reglamentuose, techniniuose reikalavimuose ir taisyklėse atsižvelgiant į
LASF 4x4 komiteto pateiktus pasiūlymus.
BALSUOTA: Už - vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti 2019m. Lietuvos bekelės lentynių (rally raid) čempionato ir
taurės reglamentus, techninius reikalavimus ir taisykles.
5. KLAUSIMAS. 2019 m. Lietuvos automobilių bekelės lenktynių (rally raid)
čempionato ir taurės kalendoriaus tvirtinimas.
SIŪLYTA: Patvirtinti 2019 m. Lietuvos automobilių bekelės lenktynių (rally raid)
čempionato ir taurės kalendoriaus tvirtinimas.

2019 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ BEKELĖS LENKTYNIŲ ČEMPIONATAS IR TAURĖ
Et.

Data

1
2
3
4

2019-02-01/02
2019-05-17/18
2019-07-24/27
2019-09-20/21

Organizatorius
VšĮ „ Bekelės fiesta“
VšĮ „ Bekelės fiesta“
VšĮ „ Bekelės fiesta“
VšĮ „ Bekelės fiesta“

Vieta

Papildomos
varžybos

Švenčionys
BP
Druskininkai
Pasvalys

BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti 2019 m. Lietuvos automobilių bekelės lenktynių (rally raid)
čempionato ir taurės kalendorių.
2019 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ BEKELĖS LENKTYNIŲ ČEMPIONATAS IR TAURĖ
Et.

Data

1
2
3
4

2019-02-01/02
2019-05-17/18
2019-07-24/27
2019-09-20/21

Organizatorius
VšĮ „ Bekelės fiesta“
VšĮ „ Bekelės fiesta“
VšĮ „ Bekelės fiesta“
VšĮ „ Bekelės fiesta“

Vieta

Papildomos
varžybos

Švenčionys
BP
Druskininkai
Pasvalys

6. KLAUSIMAS. LASF Ralio komiteto pirmininko pavaduotojo tvirtinimas.
SVARSTYTA: Ralio komiteto pirmininkas Tomas Žemaitis, savo pavaduotoju komitete
pasirinko Mindaugą Varžą ir prašo Tarybos jį patvirtinti. Mindaugo Varžos sutikimas eiti LASF
ralio komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas yra gautas.
SIŪLYTA: Į LASF Ralio komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas patvirtinti Mindaugą
Varžą.
BALSUOTA: Už - vienbalsiai
NUTARTA: LASF Ralio komiteto pavaduotojo pareiguose patvirtinti Mindaugą Varžą.
7. KLAUSIMAS. LASF atstovų delegavimas į FIA komisijų susirinkimus ir renginius.
SVARSTYTA: š.m. vasario 15 d. įvyks FIA Drag komisijos susirinkimas Ženevoje. Tarp FIA
Drag komisijos narių yra A.Tiknius, svarstoma komandiruoti A. Tiknių apmokant kelionės,
nakvynės išlaidas, bei dienpinigius bendra preliminari suma 513 €.
Vasario 1 - 3 d. Budapešte vyks ir FIA Off Road komisijos posėdis, seminaras ir oficialūs 2018
m. Pasaulio ir Europos ralio kroso apdovanojimai. FIA Off road komisijos nariu yra R.
Bilevičius, taip pat į FIA Off Road seminarą ir oficialius apdovanojimus yra pakviesti K.
Gudžiūnas (Europos kroso čempionato etapo organizatorius) bei R. Austinskas. Svarstoma
apmokėti visų trijų asmenų kelionės ir nakvynės išlaidas bei dienpinigius R. Bilevičiui, bendra
preliminari suma 1309 €.
SIŪLYTA: FIA Drag komisijos narį A. Tiknių komandiruoti š.m. vasario 14-15 d. į Ženevą,
apmokant lė ktuvo bilietus pirmyn-atgal, nakvynės išlaidas, bei dienpinigius bendra preliminari
suma 513 €.
FIA Off Road komiteto narį R. Bilevičių ir LASF atstovus K. Gudžiūną ir R. Austinską
komandiruoti š.m. sausio 31 d. – vasario 3 d. į Budapeštą, apmokant lėktuvo bilietus pirmynatgal, nakvynės išlaidas bei dienpinigius bendra preliminari suma 1309 €.

Grį žus iš komandiruotė s A. Tiknius ir R. Bilevičius turi pateikti Tarybai rašytinę ataskaitą , bei
LASF drago ir kroso komitetams pateitki nariams vaizdinę , foto, rašytinę ir žodinę informaciją
apie į gytas žinias ir naujienas.
BALSUOTA: Už - vienbalsiai
NUTARTA: Komandiruoti A.Tiknių į š.m. vasario 15 d. vyksiantį FIA Drag komisijos
susirinkimą Ženevoje. Apmokėti lėktuvo bilietus pirmyn-atgal, nakvynės išlaidas, bei
dienpinigius. Bendra preliminari suma 513 €.
Komandiruoti FIA Off Road komiteto narį R. Bilevičių ir LASF atstovus K. Gudžiūną ir
R. Austinską š.m. sausio 31 d. – vasario 3 d. į Budapeštą, apmokant lėktuvo bilietus
pirmyn-atgal, nakvynės išlaidas bei dienpinigius. Bendra preliminari suma 1309 €.
Grį žus iš komandiruotės A. Tiknius ir R. Bilevičius turi pateikti Tarybai rašytinę
ataskaitą , bei LASF drago ir kroso komitetams pateitki nariams vaizdinę , foto, rašytinę
ir žodinę informaciją apie į gytas žinias ir naujienas.
8. KLAUSIMAS. Dėl reklamos pardavimo ant priekinio automobilio stiklo 2019 m.
LARČ ir LARSČ I etape „Winter Rally 2019“.
SIŪLYTA:. 2019 m. LARČ ir LARSČ 1 etapo priekinio stiklo reklaminį plotą parduoti norą
pareiškusiam UAB Pitlane (varžybų partneriui „AZO“) už 1000 €.
BALSUOTA: Už - vienbalsiai
NUTARTA: 2019 m. LARČ ir LARSČ 1 etapo priekinio stiklo reklaminį plotą parduoti
norą pareiškusiam UAB „Pitlane“ už 1000 €.

Posėdis paskelbtas baigtu.
Protokolo lapų 6.
Posėdžio pirmininkas Romas Austinskas
Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė

