
 
 

Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Ralio komiteto posėdžio protokolas Nr. 2019-4 

2019-04-16 

 

 

LASF Ralio komiteto (RK) posėdis pradėtas 2019-04-16 d. (antradienis) 18:00 val., LASF patalpose, 

Savanorių pr. 56, Kaunas, baigtas 20:00 val.. 

 

Dalyvavo: Ralio komiteto pirmininkas Tomas Žemaitis (TŽ), vicepirmininkas Mindaugas Varža, 

komiteto nariai: Remigijus Bilevičius (RB), Saulius Stanaitis (SS), Arvydas Petkevičius (AP). 

Nedalyvavo: Gražvydas Smetonis (GS), Linas Vaškys (LV). 

Taip pat dalyvavo: LASF Prezidentas Saulius Girdauskas (SG), LASF Projektų vadovas, atliekantis 

generalinio sekretoriaus Tadas Vasiliauskas (TV). 

Posėdžio pirmininkas: Tomas Žemaitis  

Posėdžio sekretorius: Mindaugas Varža 

 

Darbotvarkės klausimai: 

1. Gautų pasiūlymų dėl LARČ, LARSČ, LMRČ logotipų sukūrimo svartymas. 
2. Dėl LARČ III etapo „Rally Poland“ papildomų nuostatų sukūrimo ir oficialių asmenų 

delegavimo į šį etapą. 
 

Klausimų nagrinėjimas: 

1. Gautų pasiūlymų dėl LARČ, LARSČ, LMRČ logotipų sukūrimo svartymas. 

Svarstyta: TŽ pristatė apklausos būdu gautus pasiūlymus dėl LARČ, LARSČ, LMRČ logotipų 

sukūrimo su kiekvieno dizainerio portfolio bei darbų kainomis: 

Gedeminas Balčiūnas (LT), pasiūlyta darbų kaina 120 eur. 

Ieva Valdusa (LV), pasiūlyta darbų kaina 400 eur. 

Lukas Gimžauskas (LT), pasiūlyta darbų kaina 500 eur. 

Rūta Lankininkienė (LT), pasiūlyta darbų kaina 600 eur. 

Živilė Banionė (LT), pasiūlyta darbų kaina 1100 eur. 

Simas Designs (LT), pasiūlyta darbų kaina 2300 eur. 

Peržiūrėjus dizainerių darbų pavyzdžius MV, SS, ir TV pasiūlė rinktis iš jau automobilių sportui 

kuriančių dizainerių pasiūlymų. Taip pat SG, MV, SS ir AP pasiūlė apklausti daugiau dizainerių 

kuriančių automobilių sporto tematika, sulaukti jų darbų pavyzdžių bei kainų ir priimti sprendimą atskiru 

balsavimu el. posėdžio metu 2019-04-24. 

Siūlyta: Apklausti daugiau dizainerių kuriančių automobilių sporto tematika, sulaukti jų darbų 

pavyzdžių bei kainų ir priimti sprendimą atskiru balsavimu el. posėdžio metu 2019-04-24. 

  

Balsuota:  UŽ – vienbalsiai 

   

Nutarta: Apklausti daugiau dizainerių kuriančių automobilių sporto tematika, sulaukti jų darbų 

pavyzdžių bei kainų ir priimti sprendimą atskiru balsavimu el. posėdžio metu 2019-04-24. 

 

2. Dėl LARČ III etapo „Rally Poland“ papildomų nuostatų sukūrimo ir oficialių asmenų 
delegavimo į šį etapą. 

Svarstyta: TŽ pristatė, jog “Rally Poland” organizatoriai prašo sukurti LARČ etapo papildomus 

nuostatus. Dauguma komiteto narių pasiūlė papildomus nuostatus sukurti TŽ konsultuojantis su Donatu 

Liesiu. Vykti į šį etapą buvo pasiūlyti šie oficialūs asmenys: Sporto komisarai – Donatas Liesis, Arnas 

Paliukėnas, Techninės komisijos delegatai – Saulius Stanaitis, Egidijus Janavičius, Teisėjas ryšiams su 

dalyviais – Tadas Vasiliauskas. 



Siūlyta: LARČ III etapo „Rally Poland“ papildomus nuostatus sukurti TŽ konsultuojantis su Donatu 

Liesiu. Deleguoti į “Rally Poland” šiuos oficialius asmenis: Sporto komisaras – Donatas Liesis, 

Techninės komisijos delegatas – Saulius Stanaitis, Teisėjas ryšiams su dalyviais – Tadas Vasiliauskas. 

 

Balsuota:  UŽ – vienbalsiai 

 

Nutarta: LARČ III etapo „Rally Poland“ papildomus nuostatus sukurti TŽ konsultuojantis su Donatu 

Liesiu. Deleguoti į “Rally Poland” šiuos oficialius asmenis: Sporto komisaras – Donatas Liesis, 

Techninės komisijos delegatas – Saulius Stanaitis, Teisėjas ryšiams su dalyviais – Tadas Vasiliauskas. 

Posėdis paskelbtas baigtu. 

Protokolo lapų – 2 lapai. 

Posėdžio pirmininkas:    Tomas Žemaitis  

 

Posėdžio sekretorius:    Mindaugas Varža 

 


