Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 12
2019-12-19

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2019-12-19 d. (ketvirtadienis) 17:10 val., viešbutyje “Europa Royale”,
Miško g. 11, Kaunas, baigtas 20:05 val.

Dalyvavo:
LASF Prezidentas – Saulius Girdauskas
LASF viceprezidentai – Kastytis Torrau, Darius Vaičiulis, Vitoldas Milius
Taip pat dalyvavo: LASF generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas, komitetų pirmininkai: Jonas
Žydelis, Linas Ramoška, Tomas Žemaitis, Inga Kačinskienė, Egidijus Janavičius, Remigijus Bilevičius,
Remigijus Antanavičius, Kazimieras Gudžiūnas, Valdas Stankūnas, Silverijus Lapėnas, Evaldas Torrau,
SVO komiteto narys Andrius Tiknius
Nedalyvavo: viceprezidentas Ernestas Staponkus
Posėdžio pirmininkas – Saulius Girdauskas
Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė

I.

Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas

1. Dėl techninių reikalavimų komiteto nario elgesio;
2. Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos svarstymas ir tvirtinimas;
3. LASVOVT pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas;
4. LASK pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas;
5. Dėl LASF finansinio audito atlikimo už 2019 m. ir audito įmonės patvirtinimo;
6. LASF asocijuotų narių priėmimas;
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7. 2020-2021 metų LASF narių stojamųju ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių
tikslinių įnašų federacijos veiklai remti papildymus;
8. Egidijaus Janavičiaus prašymas;
8.1 Dėl finansinės kompensacijos už atliktus darbus 2019 m. spalio-lapkričio mėnesiais;
8.2 Dėl TRK komiteto biudžeto formavimo išaiškinimo;
9. Kiti klausimai.
9.1 Rugsėjo- sausio mėnesio komandiruotės;
9.2 Drift disciplinos varžybų kalendorius;
9.3 2020 m. Lietuvos Baja čempionato ir taurės reglamentų tvirtinimas;
9.4 Senjorų komiteto prašymas;
9.5 LASF SVO delegatų skyrimas LARČ etapams;
9.6 Dėl sportinio automobilio techninių pasų suspendavimo ir sportininkų suspendavimo.

II.
1.

Klausimų nagrinėjimas
Dėl techninių reikalavimų komiteto nario elgesio;
SVARSTYTA: LASF administracija 2019 m. gruodžio 12 d. gavo prašymą apsvarstyti „LASF
techninių reikalavimų komiteto nario (deleguoto nario DRAG komitete), techninio eksperto,
teisėjo

Andriaus Tikniaus elgesį (pasisakymus) viešojoje erdvėje (FACEBOOK - Drag.lt

grupėje), kuriais paminėtas asmuo pažeidžia LASF etikos ir drausmes kodekso 8 straipsnio 1.1
dalies nuostatas: „elgesys, susijęs su asmens diskriminacija dėl kilmės, rasės, tautybės, religijos,
kalbos, lyties, seksualinės orientacijos ar dėl kitų, su asmeniu susijusių aplinkybių, asmeninių
savybių, 1.5 dalies nuostatas: „chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar
grasinančių žodžių ir/ar gestų ir/ar veiksmų naudojimas, 1.12. dalies nuostatas: „kitų Dalyvių
įžeidimas ir patyčios viešuose pasisakymuose“, 1.16 dalies nuostatas: „bet kokie veiksmai,
kuriais daroma žala kito Dalyvio įvaizdžiui ar reputacijai“. 2019 m. gruodžio 19 d. buvo gauta
LASF nario MB “Renkinas” bei sportininko Irmanto Burinsko prašymai išnagrinėti Andriaus
Tikniaus elgesį pagal aukščiau minėtus etikos ir drausmės komisijos nuostatų punktus. A.Tiknius
Tarybai išsakė savo poziciją dėl jo elgesio viešojoje erdvėje. Taryba išklausė jo pasiaiškinimą.
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SIŪLYTA: Skirti A.Tikniui griežtą įspėjimą dėl jo elgesio viešojoje erdvėje, įpareigoti viešai
atsiprašyti bendruomenės už savo elgesį bei visą turimą medžiagą susijusią su A.Tikniaus elgesiu
viešojoje erdvėje perduoti Etikos ir drausmės komisijos nagrinėjimui.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: Skirti A.Tikniui griežtą įspėjimą dėl jo elgesio viešojoje erdvėje, įpareigoti
viešai atsiprašyti bendruomenės už savo elgesį bei visą turimą medžiagą susijusią su
A.Tikniaus elgesiu viešojoje erdvėje perduoti Etikos ir drausmės komisijos nagrinėjimui.
2. Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos svarstymas ir tvirtinimas;
SVARSTYTA: LASF Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos pakeitimai.
SIŪLYTA: Patvirtinti Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos 13,29,56,60.3.1 punktus
pakeitimus ir išdėstyti juos sekančiai:
13. Licencijos išduodamos LASF nariams, LASF narių nariams ar fiziniams asmenims (jei ko kito
nenustato šios taisyklės), įrašytiems į Pareiškėjų paraiškas ar LASF nario narių sąrašus, per 2-5 darbo
dienas nuo privalomų Licencijai gauti dokumentų pateikimo ir apmokėjimo dienos per E-LASF sistemą.
Fiziniams asmenims išduodamos vienkartinės arba individualios vairuotojo licencijos (metinės M
kategorijos), kurias išduoda LASF sekretoriatas arba LASF per varžybų Organizatorius. Vienkartinės
Vairuotojo licencijos išdavimo tvarką nustato šių Taisyklių V ir VI skyriai.
29. Individuali vairuotojo licencija – tai registracijos pažymėjimas, suteikiantis teisę fiziniam asmeniui
dalyvauti automobilių sporto varžybose, atstovauti savo, kaip Pareiškėjo interesus varžybų metu.
Individualios licencijos savininkui pareiškėjo licencija neišduodama, aukščiausia individualios
vairuotojo licencijos kategorija yra M kategorija.
56. Vairuotojai turintys metines D Junior, D ar Tarptautinės kategorijos vairuotojo licencijas per
vienerius kalendorinius metus, gali būti įtraukti į dvi skirtingas Pareiškėjų licencijas. Nustatytos
kategorijos vairuotojo licencijos privalo galioti toje sporto disciplinoje, kurioje vairuotojas varžysis.
Pareiškėjas, norintis į savo Pareiškėjo licenciją įtraukti vairuotoją, kuris jau yra įtrauktas į kito Pareiškėjo
licenciją, privalo gauti Pareiškėjo, kurio Pareiškėjo licencijoje yra įrašytas vairuotojas, raštišką sutikimą.
Ir tik tuomet galima kreiptis el. paštu lasf@lasf.lt dėl vairuotojo įtraukimo į naujo Pareiškėjo licenciją.
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60.3.1. Asmuo nevėliau nei prieš 5 kalendorinius pilnus metus turėjo LASF ar kitos ASF D kategorijos
Vairuotojo licenciją, bei privalomai išlaikiusiam atitinkamos automobilių sporto disciplinos teorinių
žinių patikrinimo egzaminą. Dėl išimtinių atvejų išduoti D kategorijos licenciją sprendžia atitinkamos
sporto disciplinos komitetas protokoliniu sprendimu apie tai informuodamas LASF sekretoriatą.

BALSUOTA:Už-Vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos 13,29,56,60.3.1 punktus
pakeitimus ir išdėstyti juos sekančiai:
13. Licencijos išduodamos LASF nariams, LASF narių nariams ar fiziniams asmenims (jei ko kito
nenustato šios taisyklės), įrašytiems į Pareiškėjų paraiškas ar LASF nario narių sąrašus, per 2-5
darbo dienas nuo privalomų Licencijai gauti dokumentų pateikimo ir apmokėjimo dienos per ELASF sistemą. Fiziniams asmenims išduodamos vienkartinės arba individualios vairuotojo
licencijos (metinės M kategorijos), kurias išduoda LASF sekretoriatas arba LASF per varžybų
Organizatorius. Vienkartinės Vairuotojo licencijos išdavimo tvarką nustato šių Taisyklių V ir VI
skyriai.
29. Individuali vairuotojo licencija – tai registracijos pažymėjimas, suteikiantis teisę fiziniam
asmeniui dalyvauti automobilių sporto varžybose, atstovauti savo, kaip Pareiškėjo interesus
varžybų metu. Individualios licencijos savininkui pareiškėjo licencija neišduodama, aukščiausia
individualios vairuotojo licencijos kategorija yra M kategorija.
56. Vairuotojai turintys metines D Junior, D ar Tarptautinės kategorijos vairuotojo licencijas per
vienerius kalendorinius metus, gali būti įtraukti į dvi skirtingas Pareiškėjų licencijas. Nustatytos
kategorijos vairuotojo licencijos privalo galioti toje sporto disciplinoje, kurioje vairuotojas
varžysis. Pareiškėjas, norintis į savo Pareiškėjo licenciją įtraukti vairuotoją, kuris jau yra
įtrauktas į kito Pareiškėjo licenciją, privalo gauti Pareiškėjo, kurio Pareiškėjo licencijoje yra
įrašytas vairuotojas, raštišką sutikimą. Ir tik tuomet galima kreiptis el. paštu lasf@lasf.lt dėl
vairuotojo įtraukimo į naujo Pareiškėjo licenciją.
60.3.1. Asmuo nevėliau nei prieš 5 kalendorinius pilnus metus turėjo LASF ar kitos ASF D
kategorijos Vairuotojo licenciją, bei privalomai išlaikiusiam atitinkamos automobilių sporto
disciplinos teorinių žinių patikrinimo egzaminą. Dėl išimtinių atvejų išduoti D kategorijos licenciją
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protokoliniu
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apie

tai

informuodamas LASF sekretoriatą.
3. LASVOVT pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas;

SVARSTYTA: Pakeisti, papildyti ir patvirtinti LASVOVT (18 str. 4 p.; 21 str. 6 p.; 27 str. 2 p. 8, Priedas
Nr.3, Priedas Nr,5, Priedas Nr. 7); Priedas Nr. 7.

Diskutuota apie pateiktų pasiūlymų praktinį

pritaikomumą ir reikalingumą. Komitetų pirmininkai išsakė savo nuomonę dėl LASVOVT pakeitimų,
kroso komiteto pirmininkas V.Stankūnas 2019-12-19 atsiuntė prašymą Tarybai dėl LASVOVT
pakeitimų prašydamas kroso ir ralio kroso trasų tikrintojų sąrašą papildyti- Sauliumi Valiuku (SVO
komitetas tai jau buvo padaręs prieš gaunant prašymą), automobilių kroso ir ralio kroso čempionato (A
lyga) reglamentuojančių dokumentų prsistatymą ir tvirtinimą pavėlinti 1-2 mėn. Generalinis sekretorius
Tadas Vasiliauskas atsakė, kad tai yra svarstoma ir mąstoma nuo 2021 m. LASVOVT atlikti šiuos
keitimus. Taip pat V.Stankūnas prašo, kad kroso ir ralio kroso čempionato (A lyga) varžybose būtų
skiriamas 1 varžybų sporto komisaras. T.Vasiliauskas išdėstė argumentus, kodėl turėtų būti 3 sporto
komisarai visuose disciplinuose.
SIŪLYTA: Pakeisti, papildyti ir patvirtinti LASVOVT: 18 str. 4 p.; 21 str. 6 p.; 27 str. 2 p. 8, Priedas
Nr. 3, Priedas Nr. 5, Priedas Nr. 7.) ir išdėstyti juos sekančiai:
18 straipsnis. 4 p. Varžybų vadovas gali eiti ir varžybų sekretoriaus pareigas bei turėti pavaduotojus
(LASK 11.11.1. str.). Visose A lygos varžybose varžybų vadovas privalo turėti varžybų vadovo
pavaduotoją (kalbantį lietuvių ir anglų kalbomis).
21 straipsnis. 6 p. Jei varžybos vykdomos kartu su kitos šalies ASF, varžybų organizatorius ar paskirtas
varžybų vadovas varžybų papildomų nuostatų projektą, išverstą į anglų kalbą, turi pateikti suderinimui
kitos ASF ir LASF atitinkamos sporto disciplinos Komitetui ar jo įgaliotiems asmenims ne vėliau kaip
likus 50 kalendorinių dienų iki varžybų pradžios. Galutinis varžybų papildomų nuostatų variantas anglų
kalba turi būti pasirašytas varžybų organizatoriaus ar varžybų vadovo ir LASF bei kitos šalies ASF
generalinio sekretoriaus ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki varžybų pradžios.
27 straipsnis. 2 p. 8 pap. Vyriausias Gydytojas arba varžybų gydytojo pareigas einantis asmuo (toliau
– varžybų gydytojas) – varžybų organizatorius A lygos varžybose (išskyrus Kitų sporto disciplinų bei
4x4 Komitetų administruojamuose automobilių sporto varžybose) privalo parinkti asmenį pagal LR
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galiojančius teisės aktus, turintį licencijuojamos veiklos (medicinos praktikos) sąlygų laikymosi
patvirtinimą, bei žinantį pažangaus gyvybės palaikymo traumos atveju (ATLS) principus. Išsamios
varžybų gydytojo funkcijos ir pareigos aprašomos SVO reglamente. Varžybų gydytojas suderinęs su
SKK pirmininku varžybų metu gali atlikti arba įpareigoti kitą oficialų asmenį, atlikti sportininkų ar
oficialių asmenų blaivumo patikrinimą. Kitų sporto disciplinų bei 4x4 komitetų administruojamuose
automobilių sporto varžybose ar kitų sporto disciplinų žemesnio lygio varžybose šias pareigas eina
varžybų vadovas, o medicininę pagalbą suteikia privalomai varžybose esančios greitosios pagalbos
medicinos tarnybos arba asmuo, turintis galiojančią medicinos gydytojo licenciją ir pirmos pagalbos
suteikimo priemones. Visi varžybų metu įvykę incidentai, kai buvo suteikta medicininė pagalba
dalyviams, žiūrovams ir kt., turi būti fiksuojama raštu ataskaitoje ir perduodama SKK ar varžybų vadovui
bei pristatoma į LASF su visa varžybų dokumentacija.
3 priedas. Papildyta Mini ralio ir kitos C lygos varžybos draudimo suma ne mažiau nei 14500.
Street Race varžybų draudimo suma 14500 eurų.
5 priedas. Automobilių sporto disciplinų trasų tikrinimo įkainių pakeitimai:

Nr.

PASLAUGA*

Trasos
priėmimo
tikrintojų
skaičius
2/1

KAINA/ asmeniui

1.

3.

Ralio trasos inspektavimas A lyga/ B
lyga
Kroso, ralio kroso trasos
inspektavimas A lyga / C lyga
Žiedo trasos inspektavimas

2/1

60 €

2

60 €

4.

Drago trasos inspektavimas

1

50 €

5.

Drifto trasos inspektavimas

1

50 €

6.

Kitų sporto disciplinų trasos
inspektavimas

1

50 €

7.

Pakartotinis trasos inspektavimas
(visų sporto šakų)

1

Pagal įkainius nurodytus prie atitinkamos
sporto šakos ( 1-6 p.)

8.

Kuras, važiuojant trasos tikrintojo
transportu

Pagal
faktąPagal
faktą

15 € / 100 km.

2.

100 / 80 eurų

7 priedas. Blaivumo patikra varžybų metu.
BALSUOTA: Už-Viebalsiai
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NUTARTA: Pakeisti, papildyti ir patvirtinti LASVOVT: 18 str. 4 p.; 21 str. 6 p.; 27 str. 2 p. 8,
Priedas Nr. 3, Priedas Nr. 5, Priedas Nr. 7.) ir išdėstyti juos sekančiai:
18 straipsnis. 4 p. Varžybų vadovas gali eiti ir varžybų sekretoriaus pareigas bei turėti
pavaduotojus (LASK 11.11.1. str.). Visose A lygos varžybose varžybų vadovas privalo turėti
varžybų vadovo pavaduotoją (kalbantį lietuvių ir anglų kalbomis).
21 straipsnis. 6 p. Jei varžybos vykdomos kartu su kitos šalies ASF, varžybų organizatorius ar
paskirtas varžybų vadovas varžybų papildomų nuostatų projektą, išverstą į anglų kalbą, turi
pateikti suderinimui kitos ASF ir LASF atitinkamos sporto disciplinos Komitetui ar jo įgaliotiems
asmenims ne vėliau kaip likus 50 kalendorinių dienų iki varžybų pradžios. Galutinis varžybų
papildomų nuostatų variantas anglų kalba turi būti pasirašytas varžybų organizatoriaus ar
varžybų vadovo ir LASF bei kitos šalies ASF generalinio sekretoriaus ne vėliau kaip 30
kalendorinių dienų iki varžybų pradžios.
27 straipsnis. 2 p. 8 pap. Vyriausias Gydytojas arba varžybų gydytojo pareigas einantis asmuo
(toliau – varžybų gydytojas) – varžybų organizatorius A lygos varžybose (išskyrus Kitų sporto
disciplinų bei 4x4 Komitetų administruojamuose automobilių sporto varžybose) privalo parinkti
asmenį pagal LR galiojančius teisės aktus, turintį licencijuojamos veiklos (medicinos praktikos)
sąlygų laikymosi patvirtinimą, bei žinantį pažangaus gyvybės palaikymo traumos atveju (ATLS)
principus. Išsamios varžybų gydytojo funkcijos ir pareigos aprašomos SVO reglamente. Varžybų
gydytojas suderinęs su SKK pirmininku varžybų metu gali atlikti arba įpareigoti kitą oficialų
asmenį, atlikti sportininkų ar oficialių asmenų blaivumo patikrinimą. Kitų sporto disciplinų bei
4x4 komitetų administruojamuose automobilių sporto varžybose ar kitų sporto disciplinų
žemesnio lygio varžybose šias pareigas eina varžybų vadovas, o medicininę pagalbą suteikia
privalomai varžybose esančios greitosios pagalbos medicinos tarnybos arba asmuo, turintis
galiojančią medicinos gydytojo licenciją ir pirmos pagalbos suteikimo priemones. Visi varžybų
metu įvykę incidentai, kai buvo suteikta medicininė pagalba dalyviams, žiūrovams ir kt., turi būti
fiksuojama raštu ataskaitoje ir perduodama SKK ar varžybų vadovui bei pristatoma į LASF su
visa varžybų dokumentacija.
3 priedas. Papildyta Mini ralio ir kitos C lygos varžybos draudimo suma ne mažiau nei 14500.
Street Race varžybų draudimo suma 14500 eurų.
5 priedas. Automobilių sporto disciplinų trasų tikrinimo įkainių pakeitimai:
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Nr.

PASLAUGA*

Trasos
priėmimo
tikrintojų
skaičius
2/1

KAINA/ asmeniui

1.

3.

Ralio trasos inspektavimas A lyga/
B lyga
Kroso, ralio kroso trasos
inspektavimas A lyga / C lyga
Žiedo trasos inspektavimas

2/1

60 €

2

60 €

4.

Drago trasos inspektavimas

1

50 €

5.

Drifto trasos inspektavimas

1

50 €

6.

Kitų sporto disciplinų trasos
inspektavimas

1

50 €

7.

Pakartotinis trasos inspektavimas
(visų sporto šakų)

1

Pagal įkainius nurodytus prie
atitinkamos sporto šakos ( 1-6 p.)

8.

Kuras, važiuojant trasos tikrintojo
transportu

Pagal
faktąPagal
faktą

15 € / 100 km.

2.

100 / 80 eurų

7 priedas. Blaivumo patikra varžybų metu.
4. LASK pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas;
SVARSTYTA: Pakeisti, papildyti ir patvirtinta LASK 13.4.1 punktą. Diskutuota apie pateikto
pasiūlymo praktinį pritaikomumą ir reikalingumą.
SIŪLYTA: 13.4.1 p. ir išdėstyti jį sekančiai: Nepatenkinus protesto, protesto depozitas, kartu su protestu
per Organizatorių pristatomas į ASF.
BALSUOTA: Už-vienbalsiai
NUTARTA: Pakeisti, papildyti ir patvirtinti LASK 13.4.1 punktą ir išdėstyti jį sekančiai: :
Nepatenkinus protesto, protesto depozitas, kartu su protestu per Organizatorių pristatomas į ASF.
5. Dėl LASF finansinio audito atlikimo už 2019 m. ir audito įmonės patvirtinimo;
SVARSTYTA: Remiantis Įstatų 7.3.7. p., atlikti LASF finansinį auditą už 2019 m. Prezidentas
informavo, kad šiais metais gautas 2019-12-18 pasiūlymas iš audito įmonės UAB „Thezis“, tačiau kitais
metais reiktų apsvarstyti ir kitų audito įmonių pasiūlymus.
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SIŪLYTA: Pasirašyti sutartį su audito įmone UAB „Thezis“ dėl LASF finansinio audito atlikimo už
2019 m., kuris bus teikiamas LASF Tikrųjų narių suvažiavimui tvirtinti.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: Pasirašyti sutartį su audito įmone UAB „Thezis“ (audito atlikimo preliminari suma
1200 Eur +PVM) dėl LASF finansinio audito atlikimo už 2019 m., kuris bus teikiamas LASF
Tikrųjų narių suvažiavimui tvirtinti.
6. LASF asocijuotų narių priėmimas;
SIŪLYTA: priimti į LASF Asocijuotus narius:
Eil.
Nr.
1
2

Asocijuoto nario pavadinimas
Všį Europos automobilių sporto klubas
VŠĮ Rimkaus projektai

Vadovas
Darekas Ostrovskis
Vygantas Rimkus

LASF nario anketa
Pateikta
Pateikta

BALSUOTA: Už- viebalsiai
NUTARTA: priimti į LASF Asocijuotus narius:
Eil.
Nr.
1
2

Asocijuoto nario pavadinimas
Všį Europos automobilių sporto klubas
VŠĮ Rimkaus projektai

Vadovas
Darekas Ostrovskis
Vygantas Rimkus

LASF nario anketa
Pateikta
Pateikta

7. 2020-2021 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF
narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti papildymus;
SVARSTYTA: LASF Kroso ir Žiedo komitetų prašymas įtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę, klausimą
dėl čempionato dalyvio registracijos mokesčio padidinimo ir įvedimo, nurodant juos „LASF narių
stojamojo, nario mokesčio bei tikslinių mokesčių federacijos veiklai remti“ tvarkoje. Vienkartinių
vairuotojų licencijų kainos svarstymas. Kroso komitetas siūlo suapvalinti visus mokesčius 5 Eurais (pvz.
Yra 13,00, taptų – 15,00. Yra 72,00 taptų – 70,00 ir t.t.) , LASF narystės metinis mokestis-350, kroso it
ralio-kroso čempionato etapo organizatoriaus mokestis-350 eurų.

Diskutuota dėl kroso komiteto

pasiūlymų ir individualios nacionalinės M kategorijos vairuoto licencijos (ne LASF nariams) kainos.
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SIŪLYTA: Nuo 2020 m. ir 2021 m. į LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų
LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti įtraukti šiuos papildymus ir pateikti juos
suvažiavimui tvirtinti:

3.2.3

3.2.5

3.7.12
3.7.14
3. 7.15

c) Už vienkartinę (išduodamą varžybų dieną) „E“ kategorijos
vairuotojo licenciją. Vairuotojas su vienkartine „E“ kategorijos
licencija dalyvauja varžybose tik asmeninėje įskaitoje.
Buhalterinis kodas: E vienkartinė galiotų nuo 2021-01-01
a) Už ( metinę) nacionalinę M kategorijos vairuotojo licenciją
Buhalterinis kodas: M galiotų nuo 2021-01-01
c) Už vienkartinę (išduodamą varžybų dieną) M kategorijos
vairuotojo licenciją. Vairuotojas su vienkartine „M“ kategorijos
licencija dalyvauja varžybose tik asmeninėje įskaitoje.
Buhalterinis kodas: M vienkartinė galiotų nuo 2021-01-01
d) Už (metinę) individualią nacionalinę M kategorijos vairuotojo
licenciją NE LASF NARIAMS
Galioja nuo 2020-01-01
Žiedo čempionato dalyvio registracijos mokestis
Galioja nuo 2020-01-01
Kroso čempionato dalyvio registracijos mokestis
Galioja nuo 2020-01-01
Ralio-kroso čempionato dalyvio registracijos mokestis
Galioja nuo 2020-01-01

LASF tikrojo
nario
mokestis
20 Eur

LASF asocijuoto
Nario mokestis
20 Eur

20 Eur

20 Eur

10 Eur

10 Eur

30 Eur

150 Eur
50 Eur
50 Eur

Nuo 2021 m. visus mokesčius suapvalinti 5 Eurais.

BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: Nuo 2020 m. ir 2021 m. į LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir
asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti įtraukti šiuos papildymus ir pateikti
suvažiavimui juos tvirtinti:

3.2.3

3.2.5

c) Už vienkartinę (išduodamą varžybų dieną) „E“ kategorijos
vairuotojo licenciją. Vairuotojas su vienkartine „E“ kategorijos
licencija dalyvauja varžybose tik asmeninėje įskaitoje.
Buhalterinis kodas: E vienkartinė galiotų nuo 2021-01-01
a) Už ( metinę) nacionalinę M kategorijos vairuotojo licenciją
Buhalterinis kodas: M galiotų nuo 2021-01-01
c) Už vienkartinę (išduodamą varžybų dieną) M kategorijos
vairuotojo licenciją. Vairuotojas su vienkartine „M“

LASF tikrojo
nario
mokestis
20 Eur

LASF asocijuoto
Nario mokestis
20 Eur

20 Eur

20 Eur

10 Eur

10 Eur

10

3.7.12
3.7.14
3. 7.15

kategorijos licencija dalyvauja varžybose tik asmeninėje
įskaitoje.
Buhalterinis kodas: M vienkartinė galiotų nuo 2021-01-01
d) Už (metinę) individualią nacionalinę M kategorijos
vairuotojo licenciją NE LASF NARIAMS
Galioja nuo 2020-01-01
Žiedo čempionato dalyvio registracijos mokestis
Galioja nuo 2020-01-01
Kroso čempionato dalyvio registracijos mokestis
Galioja nuo 2020-01-01
Ralio-kroso čempionato dalyvio registracijos mokestis
Galioja nuo 2020-01-01

30 Eur

150 Eur
50 Eur
50 Eur

Nuo 2021 m. visus mokesčius suapvalinti 5 Eurais.

8. Egidijaus Janavičiaus prašymas;
8.1 Dėl finansinės kompensacijos už atliktus darbus 2019 m. spalio-lapkričio mėnesiais;
SVARSTYTA: LASF administracija 2019 m. gruodžio 5d. gavo E. Janavičiaus prašymą dėl finansinės
kompensacijos už spalio-lapkričio mėnesiais atliktus darbus. (Darbų sąrašas Tarybai pateiktas)
SIŪLYTA:

Ateityje apsvarstyti už techninius reikalavimus atsakingo asmens etato sukūrimo ar

finansinio kompensavimo už atliktus darbus sistemą po 2020 m. tikrųjų narių suvažiavimo. Dėl E.
Janavičiaus atliktų darbų kompensacijos klausimo svarstymą atidėti 2020 metams.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: Dėl E. Janavičiaus atliktų darbų kompensacijos klausimo svarstymą atidėti 2020
metams.
8.2 Dėl TRK komiteto biudžeto formavimo išaiškinimo;
SVARSTYTA: E. Janavičius prašo Tarybos išaiškinimo dėl LASF tarybos 2019-09-17 posėdyje priimto
sprendimo dėl TRK biudžeto suformavimo išaiškinimo iš kuriame laikotarpyje išduotų sportinių
automobilių techninių pasų bus formuojamas TRK biudžetas. Tai yra – ar iš 2019 metais išduotų pasų,
ar iš 2020 metais išduodamų pasų.
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SIŪLYTA: Suformuoti techninių reikalavimų biudžetą iš 2019 m. išduotų techninių pasų. Nuo vieno
techninio paso komiteto biudžetui skirti 7 eurus.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: Suformuoti techninių reikalavimų biudžetą iš 2019 m. išduotų techninių pasų. Nuo
vieno techninio paso komiteto biudžetui skirti 7 eurus.

9. Kiti klausimai;
9.1 Rugsėjo- sausio mėnesio komandiruotės;
SVARSTYTA: Generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas informavo Tarybą apie rugsėjo-gruodžio

Eil. Nr.

mėnesio komandiruotes.
Vieta

Renginys

Data

Komandiruojami asmenys

Kazimieras Gudžiūnas (sporto
2019-10-04/06 komisaras), Algirdas Budėjus
(techninis delegatas)

1

Torunė,
Lenkija

LARKČ III etapo varžybos

2

Ryga,
Latvija

NEZ šalių federacijų rali-kroso atstovų
susitikimas

3

Paryžius,
Prancūzija

FIA Off Road komisijos posėdis

2019-10-29/30

FIA Off Road komisijos narys
Remigijus Bilevičius

Baltijos šalių federacijų autokroso
atstovų susitikimas

2019-11-29

Kroso komiteto narys, teisėjas
Zenonas Sinkevičius

2019-12-06/08

Teisėjai Remigijus Bilevičius,
Donatas Liesis

4 Tartu, Estija

Frankfurtas FIA seminaras ralio teisėjams "Rally
5 prie Maino, and Hill Climb Marshals Module
Vokietija
Training"

2019-10-10

Kroso komiteto pirmininkas Valdas
Stankūnas

Išlaidų
Išlaidų
suma,
pavadinimas
Eur

Pastabos

107,49 kuras

56,21 kuras
bilietai,
423,71 nakvynė,
transportas
71,37 kuras

480,00

lėktuvo
bilietai

480 Eur
kompensuos FIA

6

Paryžius,
Prancūzija

FIA 2019 metų Asamblėja

2019-12-05/08 Prezidentas Saulius Girdauskas

429,00

biletai,
nakvynė

429 Eur
kompensuos FIA

7

Praha,
Čekija

FIA seminaras "2020 Rally & CrossCountry Officials Seminar"

2020-01-16/19

FIA Apeliacinio teismo teisėjas
Arnas Paliukėnas

550,00

biletai,
nakvynė

preliminari suma

Klausimas informacinio pobūdžio. Pereita prie kito klausimo.
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9.2 Drift disciplinos varžybų kalendorius;
SVARSTYTA: 2019 m. gruodžio 17d. Taryba gavo Drifto komiteto pirmininko L. Ramoškos prašymą
nešališkai patvirtinti 2020 metų kalendorių, nes komitetui ir organizatoriams nepavyko rasti bendro
sutarimo. Prašyme išdėstyti argumentai dėl dviejų kalendoriaus variantų ir prašoma Tarybos patvirtinti
Varianto A kalendorių. Taryba diskutavo apie abiejų kalendorių privalumus ir trūkumus.
Variantas A:
Vieta

Papildomos varžybos

Et.

Data

Organizatorius

1

2020-04-25/26

LAF

2

2020-05-29/30

MB Cinkas

Kačerginė

Semi PRO

3

2020-07-17

VšĮ Promo Events

Palanga

Baltic Drift Championship

4

2020-08-22/23

MB Cinkas

Kaunas

5

2020-09-05

EAL

Kehala, Estija

6

2020-09-12/13

UAB ExpoDesign

Bikernieki,
Latvija

Baltic Drift Championship

Baltic Drift Championship

Kačerginė,
Kaunas

Variantas B:
Vieta

Papildomos varžybos

Et.

Data

Organizatorius

1

2020-04-25/26

LAF

2

2020-05-16/17

UAB ExpoDesign

Kačerginė

-

3

2020-05-29/30

MB Cinkas

Kačerginė

SEMI-PRO

4

2020-07-17

VšĮ Promo Events

Palanga

Baltic Drift Championship

5

2020-08-22/23

MB Cinkas

Kaunas

6

2020-09-05

EAL

Kehala, Estija

7

2020-09-12/13

UAB ExpoDesign

Bikernieki,
Latvija

Baltic Drift Championship

Baltic Drift Championship

Kačerginė,
Kaunas

SIŪLYTA: Atsižvelgiant į kitų disciplinų kalendorius, drifto kalendoriaus išdėstymo privalumus bei
trūkumus abejais variantais, taip pat tai, kad UAB „ExpoDesign“ yra naujas organizatorius Drifto
disciplinoje bei atsižvelgiant į tai, kad B kalendoriaus variantu sportininkams tektų per didelis krūvis,
nes varžybos vyktų beveik kas dvi savaites patvirtinti A varianto Drifto disciplinos 2020 m. varžybų
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kalendorių bei pasiūlyti UAB „ExpoDesign“ prie organizuojamo VI Pro lygos etapo papildomai
organizuoti ir Semi Pro lygos etapą:

Vieta

Papildomos varžybos

Et.

Data

Organizatorius

1

2020-04-25/26

LAF

2

2020-05-29/30

MB Cinkas

Kačerginė

Semi PRO

3

2020-07-17

VšĮ Promo Events

Palanga

Baltic Drift Championship

4

2020-08-22/23

MB Cinkas

Kaunas

5

2020-09-05

EAL

Kehala, Estija

6

2020-09-12/13

UAB ExpoDesign

Bikernieki,
Latvija

Baltic Drift Championship

Baltic Drift Championship

Kačerginė,
Kaunas

BALSUOTA: Už- 3

SUSILAIKĖ- 1
NUTARTA: Patvirtinti A varianto Drifto disciplinos 2020 m. varžybų kalendorių bei pasiūlyti
UAB „Expodesign“ prie organizuojamo VI Pro lygos etapo papildomai organizuoti ir Semi Pro
lygos etapą:
Vieta

Papildomos varžybos

Et.

Data

Organizatorius

1

2020-04-25/26

LAF

2

2020-05-29/30

MB Cinkas

Kačerginė

Semi PRO

3

2020-07-17

VšĮ Promo Events

Palanga

Baltic Drift Championship

4

2020-08-22/23

MB Cinkas

Kaunas

5

2020-09-05

EAL

Kehala, Estija

6

2020-09-12/13

UAB ExpoDesign

Bikernieki,
Latvija

Baltic Drift Championship

Baltic Drift Championship

Kačerginė,
Kaunas

9.3 2020 m. Lietuvos Baja čempionato ir taurės reglamentų tvirtinimas.
SVARSTYTA: Baja čempionato ir taurės reglamentų pakeitimai.
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SIŪLYTA: Patvirtinti siūlomus pakeitimus 2020 m. Lietuvos Baja (bekelės lenktynių) čempionato ir
taurės reglamentuose, techniniuose reikalavimuose ir taisyklėse atsižvelgiant į LASF 4x4 komiteto
pateiktus pasiūlymus.
BALSUOTA: Už-vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti siūlomus pakeitimus 2020 m. Lietuvos Baja (bekelės lenktynių)
čempionato ir taurės reglamentuose, techniniuose reikalavimuose ir taisyklėse atsižvelgiant į
LASF 4x4 komiteto pateiktus pasiūlymus.
9.4 Senjorų komiteto prašymas;
SVARSTYTA: Senjorų komiteto pirmininkas trumpai pristatė Tarybai komiteto prašymą, kurį LASF
administracija gavo 2019-12-18. Evaldas Torrau pristatė siūlymą išleisti knygą apie automobilių sportą
bei Senjorams suteikti atminimo medalius, pagal galimybes prisidėti prie Senjorų komiteto veiklos.
Prezidentas atsakė, kad prašymą nori giliau išnagrinėti ir pagal galimybes LASF prisidės prie Senjorų
komiteto veiklos bei paprašė Vitoldo Miliaus pakuruoti Senjorų komitetą.

Pereita prie kito klausimo.
9.5 LASF SVO delegatų skyrimas LARČ etapams;
SVARSTYTA: Buvo gautas SVO komiteto prašymas skirti SVO delegatu LARČ etapuose Arturą
Gailių, kuris yra ralio bei SVO komitetų narys, apmokant jam už atliktą darbą 100 eurų už dieną. SVO
komiteto pirmininkas Remigijus Antanavičius pristatė, kokias funkcijas atliktų SVO delegatas. Tarybos
nariai svarstė įvairias galimybes dėl apmokėjimo.
SIŪLYTA: Ieškoti galimybių apmokėti SVO delegato darbą ir perkelti klausimo svarstymą sausio
mėnesiui.
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BALSUOTA: UŽ-vienbalsiai
NUTARTA: Ieškoti galimybių apmokėti SVO delegato darbą ir perkelti klausimo svarstymą
sausio mėnesiui.
9.6 Dėl sportinio automobilio techninių pasų suspendavimo ir sportininkų suspendavimo.
SVARSTYTA: Viešoje erdvėje pasirodė vaizdo medžiaga, kaip buvęs sportininkas K.P. su sportiniu
automobiliu netinkamai elgiasi bendro naudojimo keliuose, grubiai pažeidžia KET reikalavimus bei
LASF Etikos ir drausmės kodeksą.
SIŪLYTA: Vadovaujantis Lietuvos automobilių sporto federacijos sportinio automobilio techninio paso
išdavimo ir naudojimo nuostatų 3.6. suspenduoti buvusiam sportininkui išduotą sportinio automobilio
techninį pasą Nr. C-00360, taip pat nebeišduoti jokių techninių pasų minėtam asmeniui. Apie paso
suspendavimą informuoti VĮ „Regitra“ ir „Transeksta“. Minėtam asmeniu suspenduoti galimybę gauti
LASF ar kitos ASF licenciją (įskaitant ir vienkartinę) neribotam laikotarpiui, apie tai įpareigoti LASF
sekretoriatą informuoti visus organizatorius.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: Vadovaujantis Lietuvos automobilių sporto federacijos sportinio automobilio
techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatų 3.6. suspenduoti buvusiam sportininkui išduotą
sportinio automobilio techninį pasą Nr. C-00360, taip pat nebeišduoti jokių techninių pasų
minėtam asmeniui. Apie paso suspendavimą informuoti VĮ „Regitra“ ir „Transeksta“. Minėtam
asmeniu suspenduoti galimybę gauti LASF ar kitos ASF licenciją (įskaitant ir vienkartinę)
neribotam laikotarpiui, apie tai įpareigoti LASF sekretoriatą informuoti visus organizatorius.
Posėdis skelbiamas baigtu
Protokolo lapų 16
Posėdžio pirmininkas Saulius Girdauskas
Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė
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