
 
 

Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 6 

2019-06-05 

 

 

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2019-06-05 d. (trečiadienis) 17:05 val., LASF patalpose, Savanorių pr. 

56, Kaunas, baigtas 20:55 val. 

 

Dalyvavo: 

LASF Prezidentas – Saulius Girdauskas 

LASF viceprezidentai – Kastytis Torrau, Ernestas Staponkus, Darius Vaičiulis 

Taip pat dalyvavo: LASF generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas 

Nedalyvavo: viceprezidentas Vitoldas Milius 

 

Posėdžio pirmininkas – Saulius Girdauskas 

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė 

 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas 

 

1. Dėl 2019 m. Lietuvos automobilių žiedo čempionato C lygos reglamento, taisyklių ir techninių 

reikalavimų tvirtinimo; 

2. Dėl Andriaus Burkšos atsistatydinimo iš drifto komiteto pirmininko pareigų; 

3. Dėl Andriaus Tikniaus komandiruotės į FIA Drag komisijos posėdį; 

4. Dėl Edgaro Kurausko metinės M kategorijos vairuotojo licencijos panaikinimo; 

5. Dėl LASF komitetų suformavimo ir patvirtinimo; 

6. LASF gelbėjimo automobilis; 

7. Dėl sportinių automobilių techninių pasų administravimo; 

8. Dėl LASF asocijuotų narių priėmimo; 

9. LASF delegatai “Rally Poland”; 



10. Kiti klausimai; 

10.1 2018 m. LARČ monitoringo apžvalga; 

BALSUOTA:  UŽ- VIENBALSIAI 

 

NUTARTA: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę: 

1.Dėl 2019 m. Lietuvos automobilių žiedo čempionato C lygos reglamento, taisyklių ir techninių 

reikalavimų tvirtinimo; 

2.Dėl Andriaus Burkšos atsistatydinimo iš drifto komiteto pirmininko pareigų; 

3.Dėl Andriaus Tikniaus komandiruotės į FIA Drag komisijos posėdį; 

4.Dėl Edgaro Kurausko metinės M kategorijos vairuotojo licencijos panaikinimo; 

5.Dėl LASF komitetų suformavimo ir patvirtinimo; 

6.LASF gelbėjimo automobilis; 

7.Dėl sportinių automobilių techninių pasų administravimo; 

8.Dėl LASF asocijuotų narių priėmimo; 

9.LASF delegatai “Rally Poland”; 

10.Kiti klausimai; 

10.1 2018 m. LARČ monitoringo apžvalga; 

 

II. Klausimų nagrinėjimas 

 

1. Dėl 2019 m. Lietuvos automobilių žiedo čempionato C lygos reglamento, taisyklių ir 

techninių reikalavimų tvirtinimo; 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti siūlomus pakeitimus 2019 m. Lietuvos žiedo čempionato C lygos reglamentuose, 

techniniuose reikalavimuose ir taisyklėse atsižvelgiant į LASF Žiedo komiteto pateiktus pasiūlymus. 

 

BALSUOTA: UŽ -Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti siūlomus pakeitimus 2019 m. Lietuvos žiedo čempionato C lygos 

reglamentuose, techniniuose reikalavimuose ir taisyklėse atsižvelgiant į LASF Žiedo komiteto 

pateiktus pasiūlymus. 



 

2. Dėl Andriaus Burkšos atsistatydinimo iš drifto komiteto pirmininko pareigų; 

 

 SVARSTYTA: 2019 m. gegužės 28d. LASF administracija gavo Andriaus Burkšos prašymą išeiti iš 

drifto komiteto pirmininko pareigų. vadovaujantis LASF įstatų 12.4.13 p., pavesti LASF generaliniam 

sekretoriui eiti drifto komiteto pirmininko ir komiteto pavaduotojo pareigas iki bus suformuotas naujas 

drifto komitetasIki naujo pirmininko patvirtinimo dienos komiteto pirmininko pareigas eina LASF 

generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas.  

 

SIŪLYTA: Patvirtinti A.Burkšos prašymą atsistatydinti iš drifto komiteto pirmininko pareigų, 

vadovaujantis LASF įstatų 12.4.13 p., pavesti LASF generaliniam sekretoriui eiti drifto komiteto 

pirmininko ir komiteto pavaduotojo pareigas iki bus suformuotas naujas drifto komitetas. 

 

BALSUOTA: UŽ -Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti A.Burkšos prašymą atsistatydinti iš drifto komiteto pirmininko pareigų, 

vadovaujantis LASF įstatų 12.4.13 p., pavesti LASF generaliniam sekretoriui eiti drifto komiteto 

pirmininko ir komiteto pavaduotojo pareigas iki bus suformuotas naujas drifto komitetas. 

 

3. Dėl Andriaus Tikniaus komandiruotės į FIA Drag komisijos posėdį; 

 

SVARSTYTA: Pirmininkaujantis pastebėjo, kad prieš komandiruotę visi turėtų išsikelti sau tikslus, 

kuriuos komandiruotės metu noretų įgyvendinti, tuomet Taryba pagal jų išsikeltus tikslus svarstytų 

komandiruotės naudą LASF bei visai bendruomenei. Pirmininkaujantis paminėjo, kad būtų tikslinga 

gauti komiteto pritarimą dėl komandiruočių siunčiant to komiteto atstovą į komandiruotę. 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti FIA Drag komisijos nario A. Tikniuaus komandiruotę š.m. liepos 5-7 d. į 

Kauhavą (Suomija), apmokant maistpinigius už 3 dienas, kurą automobiliui, keltą į abi puses, preliminari 

suma 560 eurų. 

 



Grįžus iš komandiruotės A. Tiknius turi pateikti Tarybai rašytinę ataskaitą, bei LASF drago komiteto 

nariams pateitki vaizdinę, foto, rašytinę ir žodinę informaciją apie įgytas žinias ir naujienas. 

 

BALSUOTA: UŽ -Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti FIA Drag komisijos nariio A. Tikniaus komandiruotę š.m. liepos 5-7 d. į 

Kauhavą (Suomija), apmokant maistpinigius už 3 dienas, kurą automobiliui, keltą į abi puses, 

preliminari suma 560 eurų. Grįžus iš komandiruotės A. Tiknius turi pateikti Tarybai rašytinę 

ataskaitą, bei LASF drago komiteto nariams pateitki vaizdinę, foto, rašytinę ir žodinę informaciją 

apie įgytas žinias ir naujienas.  

Taip pat Taryba rekomenduoja prieš vykstant į komandiruotes gauti komiteto pritarimą. 

 

4. Dėl Edgaro Kurausko metinės M kategorijos vairuotojo licencijos panaikinimo; 

 

SVARSTYTA: Generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas informavo Tarybą, kad LASF administracija 

per E-LASF sistemą 2019-03-07 gavo E. Kursausko prašymą išduoti M kategorijos metinę vairuotojo 

licenciją Sportininko prašyme buvo sukelti visi reikalingi dokumentai tarp jų ir vairuotojo pažymėjimas. 

Generalinis sekretorius priminė, kad keldami informaciją į sistemą sportininkai patvirtina, kad pateikiami 

duomenys yra teisingi, o pateikti dokumentai yra galiojantys. Vėliau paaiškėjo, kad E. Kurauskas neturi 

galiojančio vairuotojo pažymėjimo, kaip to reikalauja LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo 

taisyklių 54 punktas. Atsižvelgiant į tai, kad sportininko dokumentus per E-LASF sistemą pateikė 

sportininko pareiškėjas, todėl papildomai buvo kreiptasi į E.Kurausko pareiškėją - Pakruojo ASK su 

prašymu paaiškinti susidariusią situaciją. 2019-05-27 buvo gautas Pakruojo ASK atsakymas, kuriame jie 

informavo, kad teikiant licencijos prašymą buvo naudojami duomenys iš ankstesnių metų, o sportininkas 

jų neinformavo apie tai, kad yra netekęs vairuotojo pažymėjimo, o klubas neturi galimybės patikrinti ar 

iš sportininkų nėra atimti vairuotojo pažymėjimai.  

 

SIŪLYTA: Panaikinti E.Kurauskui išduotą M kategorijos metinę licenciją. Sportininkas arba jo 

Pareiškėjas privalo išduotą licenciją grąžinti į LASF administraciją per 10 kalendorinių dienų. Neišduoti 

sportininkui licencijos iki 2020-12-31. Papildomai informuoti varžybų organizatorius, kad šie neturi 

teisės ir negali išduoti vienkartinės licencijos E. Kurauskui. Įpareigoti LASF administraciją parengti ir 



LASF tinklalapyje pasidalinti informaciniu pranešimu, kuriame būtų informuota, kad sportininkas 

netekęs vairuotojo pažymėjimo apie tai privalo informuoti savo pareiškėją bei LASF. Papildomai 

parengti ir viešinti suspenduotų sportininkų sąrašą LASF svetainėje adresu www.lasf.lt.  

 

BALSUOTA: UŽ -Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Panaikinti E.Kurauskui išduotą M kategorijos licenciją. Sportininkas arba jo Pareiškėjas 

privalo išduotą licenciją grąžinti į LASF administraciją per 10 kalendorinių dienų. Neišduoti sportininkui 

licencijos iki 2020-12-31. Papildomai informuoti varžybų organizatorius, kad šie neturi teisės ir negali 

išduoti vienkartinės licencijos E. Kurauskui. Įpareigoti LASF administraciją parengti ir LASF 

tinklalapyje pasidalinti informaciniu pranešimu, kuriame būtų informuota, kad sportininkas netekęs 

vairuotojo pažymėjimo apie tai privalo informuoti savo pareiškėję bei LASF. Papildomai parengti ir 

viešinti suspenduotų sportininkų sąrašą LASF svetainėje adresu www.lasf.lt 

 

 

5. Dėl LASF komitetų suformavimo ir patvirtinimo; 

 

Posėdžio pirmininkas Tarybos nariams paviešino rinkimų rezultatus ir priminė, kad LASF nariai rinko į 

komitetus Pirmininkus, Organizatoriaus atstovus ir Sportininkų atstovus. Todėl tik šių pozicijų 

kandidatai bus svarstomi. LASF komitetų pilnas sudėtis galima bus tvirtinti tik kai komitetų Pirmininkai 

paskirs savo pavaduotojus, o SVO, Techninių reikalavimų ir Teisėjų komiteto pirmininkai išsirinks 

komitetų narius ir kaip atstovus juos paskirs į sporto šakų komitetus. Todėl siūlo dabar balsuoti už 

kiekvieną komitetą atskirai. 

SIŪLYTA:  

5.1 LASF Ralio komiteto Pirmininko, Organizatoriaus atstovo ir Sportininko atstovo 

tvirtinimas: 

 
Pozicija Kandidatas Balsai 

RALIO KOMITETO PIRMININKAS Tomas Žemaitis 5 

RALIO KOMITETO ORGANIZATORIŲ 

ATSTOVAS 

Tomas Savickas 4 

RALIO KOMITETO SPORTININKŲ 

ATSTOVAS 

Mindaugas Čepulis 2 

 

http://www.lasf.lt/


Tarybos nariai aptarė kandidatus. Posėdžio pirmininkas paklausė Tarybos narių, ar kas turi kokių pastabų 

ar prieštaravimų dėl šių kandidatų paskyrimo. Prieštaravimų negauta.  

 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Ralio komiteto pirmininku- Tomą Žemaitį, Organizatorių atstovu-Tomą 

Savicką, Sportininkų atstovu- Mindaugą Čepulį. 

 

BALSUOTA: UŽ -Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti LASF Ralio komiteto pirmininku- Tomą Žemaitį, Organizatorių atstovu-

Tomą Savicką, Sportininkų atstovu- Mindaugą Čepulį. 

 

5.2 LASF Kroso komiteto Pirmininko, Organizatoriaus atstovo ir Sportininko atstovo 

tvirtinimas: 

SIŪLYTA: 

 

Pozicija Kandidatas Balsai 

KROSO KOMITETO PIRMININKAS Valdas Stankūnas 7 

Ramūnas Vaitkūnas 1 

 

KROSO KOMITETO ORGANIZATORIŲ 

ATSTOVAS 

Zenonas Sinkevičius 9 

KROSO KOMITETO SPORTININKŲ 

ATSTOVAS 

Raimundas Kukenys 8 

 

Tarybos nariai aptarė kandidatus. Posėdžio pirmininkas paklausė Tarybos narių, ar kas turi kokių pastabų 

ar prieštaravimų dėl šių kandidatų paskyrimo. Prieštaravimų negauta.  

 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Kroso komiteto pirmininku - Valdą Stankūną, Organizatorių atstovu - 

Zenoną Sinkevičių, Sportininkų atstovu- Raimundą Kukenį. 

 

BALSUOTA: UŽ -Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti LASF Kroso komiteto pirmininku- Valdą Stankūną, Organizatorių 

atstovu- Zenoną Sinkevičių, Sportininkų atstovu- Raimundą Kukenį. 



 

5.3 LASF Žiedo komiteto Pirmininko, Organizatoriaus atstovo ir Sportininko atstovo tvirtinimas: 

SIŪLYTA: 

 

Pozicija Kandidatas Balsai 

ŽIEDO KOMITETO PIRMININKAS Inga Juškevičiūtė 5 

ŽIEDO KOMITETO ORGANIZATORIŲ 

ATSTOVAS 

Laurynas Černeckas 2 

Ugnė Rukšėnaitė 1 

ŽIEDO KOMITETO SPORTININKŲ 

ATSTOVAS 

Andrius Jasioniauskas 2 

Danas Azikejev 1 

 

Tarybos nariai aptarė kandidatus. Posėdžio pirmininkas paklausė Tarybos narių, ar kas turi kokių pastabų 

ar prieštaravimų dėl daugiausia balsų surinkusių kandidatų paskyrimo. Prieštaravimų negauta. 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF žiedo komiteto pirmininke-,Inga Juškevičiūtę, Organizatorių atstovu- 

Lauryną Černecką, Sportininkų atstovu- Andrių Jasionauską. 

 

BALSUOTA: UŽ -Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti LASF žiedo komiteto pirmininke-Ingą Juškevičiūtę, Organizatorių 

atstovu- Lauryną Černecką, Sportininkų atstovu- Andrių Jasionauską. 

 

5.4 LASF 4x4 komiteto Pirmininko, Organizatoriaus atstovo ir Sportininko atstovo tvirtinimas: 

SIŪLYTA: 

Pozicija Kandidatas Balsai 

4x4 KOMITETO PIRMININKAS Vaidotas Paškevičius 2 

4x4 KOMITETO ORGANIZATORIŲ 

ATSTOVAS 

Gediminas Grigaitis 1 

4x4 KOMITETO SPORTININKŲ 

ATSTOVAS 

Jurijus Kovalenka 1 

 

Tarybos nariai aptarė kandidatus. Posėdžio pirmininkas paklausė Tarybos narių, ar kas turi kokių pastabų 

ar prieštaravimų dėl šių kandidatų paskyrimo. Prieštaravimų negauta.  

 



SIŪLYTA: Patvirtinti LASF 4x4 komiteto pirmininku-Vaidotą Paškevičių, Organizatorių atstovu- 

Gediminą Grigaitį, Sportininkų atstovu-Jurijų Kovalenką. 

 

BALSUOTA: UŽ -Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti LASF 4x4 komiteto pirmininku- Vaidotą Paškevičių, Organizatorių 

atstovu- Gediminą Grigaitį Sportininkų atstovu-Jurijų Kovalenką 

 

5.5 LASF Drago komiteto Pirmininko, Organizatoriaus atstovo ir Sportininko atstovo 

tvirtinimas: 

 
SIŪLYTA: 

 
Pozicija Kandidatas Balsai 

DRAGO KOMITETO PIRMININKAS Jonas Žydelis 1 

DRAGO KOMITETO ORGANIZATORIŲ 

ATSTOVAS 

Tadas Šimkus 1 

DRAGO KOMITETO SPORTININKŲ 

ATSTOVAS 

  

 

Pirmininkas informavo, kad 2019-06-05 buvo gautas drago bendruomenės raštas, kuriame jie teigia, kad 

nebuvo tinkamai laiku informuoti apie rinkimus. Pirmininkaujantis pabrėžė, kad raštą pateikė ne LASF 

asocijuotas ar tikrasis narys, tad jis ir neturėjo būti informuotas, o LASF nariai elektroniniais paštais 

buvo 4 kartus informuoti apie vykstančius rinkimus, LASF puspalyje pagrindiame puslapyje nuolat buvo 

skelbimas informuojantis apie rinkimus, tad siūlo tarybai svarstyti iš pateiktų kandidatų. Tarybos nariai 

aptarė kandidatus, kadangi pasiūlymų į drago komiteto sportininkų atstovo poziciją negautą, pagal LASF 

įstatus šioje pozicijoje lieka Vaidas Morkūnas. Posėdžio pirmininkas paklausė Tarybos narių, ar kas turi 

kokių pastabų ar prieštaravimų dėl šių kandidatų paskyrimo. Prieštaravimų negauta. 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Drago komiteto pirmininku- Joną Žydelį, Organizatorių atstovu- Tadą 

Šimkų, Sportininkų atstovu- Vaidą Morkūną.  

 

BALSUOTA: UŽ -Vienbalsiai 

 



NUTARTA: Patvirtinti LASF Drago komiteto pirmininku- Joną Žydelį, Organizatorių atstovu-

Tadą Šimkų, Sportininkų atstovu- Vaidą Morkūną. 

 
 
5.6 LASF Drifto komiteto Pirmininko, Organizatoriaus atstovo ir Sportininko atstovo 

tvirtinimas: 

 

SIŪLYTA: 

 
Pozicija Kandidatas Balsai 

DRIFTO KOMITETO PIRMININKAS Linas Ramoška 1 

Sandra Žilienė 2 

DRIFTO KOMITETO ORGANIZATORIŲ 

ATSTOVAS 

Darius Jurčiukonis 1 

DRIFTO KOMITETO SPORTININKŲ 

ATSTOVAS 

Vygantas Rimkus 1 

Sandra Žilienė 2 

 
Tarybos nariai aptarė kandidatus. Posėdžio pirmininkas informavo, kad bendravo su Sandra Žiliene, o 

Taryba peržiūrėjo jos CV, apžvelgė jos patirtį drifto sporto disciplinoje. Pirmininkaujantis paminėjo apie 

pirmininkui keliamus reikalavimus: patirtis, žinomumas, dalyvavimas komiteto veikloje, organizaciniai 

gebėjimai, sporto dokumentų rengimo taisyklių žinojimas.  Kadangi sportininkė tik pradeda aktyviai 

sportuoti ir dalyvauti drifto varžybose, įvertinus visas aplinkybes, Taryba bendru sutarimu nusprendė 

šiuose rinkimose jos kandidatūrą atmesti. Taryba rekomenduoja įgavus daugiau patirties šioje sporto 

disciplinoje kelti savo kandidatūrą į Drifto komitetą. Pirmininkaujantis paklausė Tarybos narių, ar kas 

turi kokių pastabų ar prieštaravimų dėl likusių kandidatų paskyrimo. Prieštaravimų negauta. 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Drifto komiteto pirmininku- Liną Ramošką, Organizatorių atstovu- Darių 

Jurčiukonį, Sportininkų atstovu- Vygantą Rimkų.  

 

BALSUOTA: UŽ -Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti LASF Drifto komiteto pirmininku-Liną Ramošką, Organizatorių atstovu- 

Darių Jurčiukonį, Sportininkų atstovu-Vygantą Rimkų. 

 

5.7 LASF Kitų sporto šakų komiteto Pirmininko, Organizatoriaus atstovo ir Sportininko atstovo 



tvirtinimas: 

SIŪLYTA: 

 

Pozicija Kandidatas Balsai 

KITŲ SPORTO ŠAKŲ KOMITETO 

PIRMININKAS 

Silverijus Lapėnas 5 

KITŲ SPORTO ŠAKŲ KOMITETO 

ORGANIZATORIŲ ATSTOVAS 

Tadas Zdanavičius 3 

KITŲ SPORTO ŠAKŲ KOMITETO 

SPORTININKŲ ATSTOVAS 

Vytis Šliažas 1 

 

Audrius Kliminskas 2 

 

Tarybos nariai aptarė kandidatus. Pirmininkaujantis pasisakė, kad nors A.Kliminskas surinko daugiau 

balsų  sportininkų atstovo pozicijoje siūlo paskirti Vytį Šliažą. Posėdžio pirmininkas turi informacijos iš 

kandidatuojamo nario į pirmininkus, jog jeigu jis bus isrinktas pirmininku tai jis teiks A. Kliminsko kaip 

komiteto pirmininko pavaduotojo kandidatūrą, o pats A. Kliminskas sutinka eiti pirmininko pavaduotojo 

pareigas. Posėdžio pirmininkas paklausė Tarybos narių, ar kas turi kokių pastabų ar prieštaravimų dėl šių 

kandidatų paskyrimo. Prieštaravimų negauta.  

 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF kitų sporto šakų komiteto pirmininku- Silverijų Lapėną, Organizatorių 

atstovu- Tadą Zdanavičių, Sportininkų atstovu- Vytį Šliažą. 

 

BALSUOTA: UŽ -Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti LASF kitų sporto šakų komiteto pirmininku-Silverijų Lapėną, 

Organizatorių atstovu- Tadą Zdanavičių, Sportininkų atstovu- Vytį Šliažą. 

 

5.8 LASF Teisėjų komiteto pirmininko tvirtinimas: 

SIŪLYTA: 

 
Pozicija Kandidatas Balsai 

TEISĖJŲ KOMITETO PIRMININKAS Ramūnas Vaitkūnas 1 

Remigijus Bilevičius 5 

 
Tarybos nariai aptarė kandidatus. Posėdžio pirmininkas paklausė Tarybos narių, ar kas turi kokių pastabų 

ar prieštaravimų dėl daugiausiai balsų surinkusio kandidato paskyrimo. Prieštaravimų negauta.  

 



SIŪLYTA: patvirtinti LASF Teisėjų komiteto pirmininku- Remigijų Bilevičių. 

 

BALSUOTA: UŽ -Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti LASF Teisėjų komiteto pirmininku- Remigijų Bilevičių. 

 
5.9 LASF SVO komiteto pirmininko tvirtinimas: 

SIŪLYTA: 

 

 

Pozicija Kandidatas Balsai 

SVO KOMITETO PIRMININKAS Remigijus Antanavičius 6 

 

Posėdžio pirmininkas paklausė Tarybos narių, ar kas turi kokių pastabų ar prieštaravimų dėl kandidato 

paskyrimo. Prieštaravimų negauta. 

 

SIŪLYTA:  Patvirtinti LASF SVO komiteto pirmininku- Remigijų Antanavičių. 

 

BALSUOTA: UŽ -Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti LASF SVO komiteto pirmininku- Remigijų Antanavičių. 

 

5.10 LASF Techninių reikalavimų komiteto pirmininko tvirtinimas: 

SIŪLYTA:   

 

Pozicija Kandidatas Balsai 

TRK KOMITETO PIRMININKAS Egidijus Janavičius 7 

 
Posėdžio pirmininkas paklausė Tarybos narių, ar kas turi kokių pastabų ar prieštaravimų dėl kandidato 

paskyrimo. Prieštaravimų negauta.  

SIŪLYTA:Patvirtinti LASF Techninių reikalavimų komiteto pirmininku- Egidijų Janavičių. 

 

BALSUOTA: UŽ -Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti LASF Techninių reikalavimų komiteto pirmininku- Egidijų Janavičių. 

 

5.11 LASF Senjorų komiteto pirmininko tvirtinimas: 



SIŪLYTA:   

 

Pozicija Kandidatas Balsai 

SENJORŲ KOMITETO PIRMININKAS Evaldas Torrau 3 

 

 

Posėdžio pirmininkas paklausė Tarybos narių, ar kas turi kokių pastabų ar prieštaravimų dėl kandidato 

paskyrimo.  

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Senjorų komiteto pirmininku- Evaldą Torrau. 

 

BALSUOTA: UŽ -3. Tarybos narys K. Torrau, nuo balsavimo nusišalino. 

 

NUTARTA: Patvirtinti LASF Senjorų komiteto pirmininku- Evaldą Torrau. 

 

SIŪLYTA: Įpareigoti Varžybų vykdymo ir kitų komitetų pirmininkus iki 2019-06-17d. pateikti 

kandidatūras į Varžybų vykdymo ir kitų komitetų narius. 

 

BALSUOTA: UŽ- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Įpareigoti Varžybų vykdymo ir kitų komitetų pirmininkus iki 2019-06-17d. pateikti 

kandidatūras į Varžybų vykdymo ir kitų komitetų narius. 

 

6. LASF gelbėjimo automobilis; 

SVARSTYTA: LASF generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas pristatė Tarybai gelbėjimo 

automobilio komplektaciją, informavo apie gelbėjimo automobilio išlaikymo išlaidas. Informavo, kad 

automobilis jau yra pilnai paruoštas dirbti varžybose, surasti kompetetingi paramedikai ir ugniagesiai-

gelbėtojai, su jais atlitki mokymai ir įrangos bandymai. Tadas Vasiliauskas pristatė galimas gelbėjimo 

automobilio paslaugų paketų kainas. 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti šias I dienos gelbėjimo automobilio paslaugų teikimo kainas: 

I variantas – Gelbėjimo automobilis ir jo ekipažas (du ungiagesiai-gelbėtojai ir paramedikas) – 46 €/ 

valanda. Papildomai kompensuojamos automobilio kuro išlaidos – 100 km. norma 15 ltr. 



II variantas - Gelbėjimo automobilis ir jo ekipažas (du ungiagesiai-gelbėtojai) – 34 €/ valanda. 

Papildomai kompensuojamos automobilio kuro išlaidos – 100 km. norma 15 ltr. 

III variantas – Jeigu gelbėjimo automobilio ir jo ekipažo paslaugą perkama 2 ir daugiau dienų, tada kaina 

nustatoma susitariant su varžybų organizatoriumi (paslaugų pirkėju) indvidualiai.   

 

BALSUOTA: UŽ -Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti šias I dienos gelbėjimo automobilio paslaugų teikimo kainas: 

I variantas – Gelbėjimo automobilis ir jo ekipažas (du ungiagesiai-gelbėtojai ir paramedikas) – 46 €/ 

valanda. Papildomai kompensuojamos automobilio kuro išlaidos – 100 km. norma 15 ltr. 

II variantas - Gelbėjimo automobilis ir jo ekipažas (du ungiagesiai-gelbėtojai) – 34 €/ valanda. 

Papildomai kompensuojamos automobilio kuro išlaidos – 100 km. norma 15 ltr. 

III variantas – Jeigu gelbėjimo automobilio ir jo ekipažo paslaugą perkama 2 ir daugiau dienų, tada kaina 

nustatoma susitariant su varžybų organizatoriumi (paslaugų pirkėju) indvidualiai.   

 

 

7. Dėl sportinių automobilių techninių pasų administravimo; 

 

SVARSTYTA: Generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas informavo Taryba, kad per 2018 m. buvo 

pagaminti 196 automobilių techniniai pasai. Pasų gamybą yra nemažai laiko užimantis procesas. Tadas 

Vasiliauskas pabrėžė, kad norint pagreitinti ir optimizuoti sportinių automobilių pasų gamybą bei 

užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą, reikia šį procesą patikėti vienam žmogui. 

 

SIŪLYTA: Sportinių automobilių techninių pasų gamybą ir administravimą perleisti Egidijui 

Janavičiui. Už vieno paso pagaminimą, užtikrinant kokybišką šios paslaugos suteikimą, Egidijui 

Janavičiui mokėti Tarybos patvirtintą įkainį, pagal pateiktą sąskaitą faktūrą. 

 

BALSUOTA: UŽ -Vienbalsiai 

 



NUTARTA: Sportinių automobilių techninių pasų gamybą ir administravimą perleisti Egidijui 

Janavičiui. Už vieno paso pagaminimą, užtikrinant kokybišką šios paslaugos suteikimą, Egidijui 

Janavičiui mokėti Tarybos patvirtintą įkainį, pagal pateiktą sąskaitą faktūrą. 

 

8. Dėl LASF asocijuotų narių priėmimo; 

 

SVARSTYTA: Dėl LASF asocijuotų narių priėmimo: 

 

SIŪLYTA:Į LASF asocijuotus narius priimti: 

 
Eil. Nr. Asocijuoto nario pavadinimas Vadovas LASF nario anketa 

1 Sporto klubas "ROKAUTA" Rimantas Sakaitis Pateikta 

2 Autosporto klubas "MP motor sport" Dainius Pilipavičius Pateikta 

3 Kaminera UAB Nikolaj Michejev Pateikta 

 
BALSUOTA: UŽ -Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Į LASF asocijuotus narius priimti: 

Eil. Nr. Asocijuoto nario pavadinimas Vadovas LASF nario anketa 

1 Sporto klubas "ROKAUTA" Rimantas Sakaitis Pateikta 

2 Autosporto klubas "MP motor sport" Dainius Pilipavičius Pateikta 

3 Kaminera UAB Nikolaj Michejev Pateikta 

 
9. LASF delegatai “Rally Poland”; 

 

SVARSTYTA: Pirmininkaujantis informavo, kad birželio 26-28 d. Mikolaikose (Lenkija) vyks “76th 

Rally Poland” varžybos, kartu su jomis vyks ir Lietuvos automobilių ralio čempionato III etapas. Šį etapą 

organizuoja PZM. Pirmininkaujantis nurodė, kad į šį Lietuvos automobilių ralio čempionato etapą 

Remigijus Bilevičius vyks, kaip LASF stebėtojas. Donatas Liesis yra pakviestas, dalyvauti ir dirbti kaip 

LASF komisaras, Tadas Vasiliauskas – LASF teisėjas ryšiams su dalyviais, Saulius Stanaitis, kaip LASF 

techninis komisaras. LASF Prezidentas ir viceprezidentas Kastytis Torrau bei LASF ralio komiteto 

pirmininkas Tomas Žemaitis, kaip LASF atstovai, kurie susitiks su PZM atstovais ir aptars tolimesnį 

Federacijų bendradarbiavimą. 

 

SIŪLYTA: Apmokėti LASF delegacijos išlaidas vykstant į “76th Rally Poland”. 



 

BALSUOTA: UŽ -Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Apmokėti LASF delegacijos išlaidas vykstant į “Rally Poland”. 

 
10. Kiti klausimai; 

10.1 2018 m. LARČ monitoringo apžvalga; 

 

INFORMUOTA: Pirmininkaujantis informavo Taryba, kad Ralio komitetas užsakė atlikti 2018 m. 

LARČ monitoringą, tam, kad būtų sužinota tiksli LARČ vertė ir būtų galima paruošti pasiūlymą 

rėmėjams. Taryba apžvelgė atliktą monitoringą. 

 

Klausimas informacinio pobūdžio.  

 

Posėdis paskelbtas baigtu. 

Posėdžio lapų 15. 

Posėdžio pirmininkas Saulius Girdauskas 

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė 


