
PREZIDENTO VEIKLOS ATASKAITA 

UŽ 2019 METUS (NUO 2019-03-23) 

 

 

I. DARBAS TARYBOJE 

1. 2019-03-23/2019-12-31 laikotarpiu iš viso sušaukiau 8 Tarybos posėdžius ( iš kurių 4 vyko 

gyvai, o 4- el. ryšio priemonėmis (el. paštu)). 

2. LASF Tarybą sudaro be Prezidento dar 4 asmenys: Viceprezidentai – Kastytis Torrau (kuruoja 

ralio, ralio-sprinto, mini ralio bei žiedo disciplinas), Ernestas Staponkus (kuruoja kroso, ralio-

kroso discipliną bei techninių reikalavimų komitetą), Darius Vaičiulis (kuruoja- 4x4 discipliną 

bei teisėjų komitetą) ir Vitoldas Milius (kuruoja-kitų sporto šakų discipliną ir Senjorų 

komitetą). 

3. Teikiau Tarybai darbotvarkės klausimus posėdžiams, susijusius su LASF reglamentuojančiais 

dokumentais,  ryšių palaikymu su valstybinėmis valdžios institucijomis ir mokslo įstaigomis, 

užsienio šalių federacijomis ir apsikeičiamaisiais čempionatų etapais, automobilių sporto 

viešinimo ir sporto disciplinų vystymo klausimais ir kt. 

 

II. DALYVAVIMAS KOMITETŲ VEIKLOJE 

1. Dalyvavau LASF sporto disciplinų komitetų posėdžiuose. Taip pat, išplėstiniuose 

susirinkimuose su sporto disciplinų komitetų bendruomene, sportininkais ir organizatoriais. 

2. Stebėjau, kaip komitetai dirba ir įgyvendina sporto disciplinos vystymo, populiarinimo ir 

masiškumo klausimus.  

3. Susipažinau su naujais komitetų nariais ir padėkojau buvusiems komitetų nariams. 

Apibendrinant galima teigti, kad komitetuose atsirado naujų veidų, tokiu būdu turime galimybę 

rotuoti komitetų narius bei perduoti patirtį ateinančiai kartai.  

III. DARBAS ADMINISTRACIJOJE 

1. Nuolatos dalyvauju LASF administracijos veikloje: organizuojame susirinkimus aptardami 

nuveiktus darbus, kylančias problemas ir būsimus darbus. 

2. Kartu su administracijos darbuotojais glaudžiai bendradarbiaujame su Švietimo, mokslo bei 

sporto ministerija, LR Seimu, LR ministerijomis ir vietos savivaldos institucijomis, 

„Nacionaliniu žiedu“, FIA ir NEZ organizacijomis, kitų šalių federacijomis (Lenkijos, Estijos, 

Latvijos, Baltarusijos ir kt.). 

3. Tarpininkaujame organizatoriams rengiant FIA varžybas. 2019 m. vyko aktyvus pasiruošimas 

FIA Europos kroso čempionatui Vilkyčiuose. 



4. Kartu su administracijos darbuotojais paruošėme ir teikėme paraiškas į Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijai, Didelio sportinio meistriškumo plėtotės (kartu su Kartingo federacija) 

finansavimui gauti. 

5. Šiais metais LASF administracijos darbuotojai vieną kartą vyko semtis žinių ir atstovauti LASF 

į FIA ir NEZ konferenciją Danijoje, generalinis sekretorius dalyvavo FIA ansamblėjoje 

vykusioje Pietų Afrikos Respublikoje. 

6. Teikėme LASF narių, komitetų ir sportininkų kandidatūras į FIA ir NEZ įvairias darbo grupes 

ir skelbiamus konkursus. Nuolatos sekėme FIA informaciją ir siekiame iš šios organizacijos 

pasiimti maksimalią naudą. 

7. Teikėme pagalbą LASF nariams įvairiais klausimais bei tarpininkavome teikiant asmenines 

narių paraiškas rėmimo fondams, savivaldybėms ir pan.  

8. Teikėme konsultacijas policijai ir savivaldybėms dėl nelicencijuotų varžybų organizavimo. 

Bylose, susijusiose su automobilių sportu, bendradarbiavome su Teismais, FNTT ir advokatais. 

9. Dalyvavau ralio sezono uždarymo vakare: tariau sveikinimo žodžius ir įteikiau taures, 

diplomus. Taip pat, buvo pagerbti ir padėkos įteiktos tiek sportininkams už pasiekimus užsienio 

varžybose, tiek LASF organizatoriams bei Senjorams.  

 

V. LASF ATSTOVAVIMAS VALSTYBINĖSE INSTITUCIJOSE, MOKSLO 

ĮSTAIGOSE IR KITUOSE RENGINIUOSE 

1. Susitikau su priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovu, aptarėme jau esamą 

bendradarbiavimą bei susitarėme dėl tolimesnės pagalbos LASF organizatoriams skiriant 

gaisrinės automobilius. 

2. Suorganizuotas techninių sporto šakų federacijų susitikimas, kuriame aptarėme opiausias 

bendras federacijų problemas. 

 

VI.    LASF ATSTOVAVIMAS UŽSIENYJE 

1. 2019 m. gegužės mėnesį dalyvavau Rygoje vykusiose BATCC varžybose, kuriuose ne tik 

susitikau su LAF prezidentu, su kuriuo aptarėme galimybes, bet ir kartu palaikiau gausiai 

dalyvavusius Lietuvos sportininkus. 

2. Monake vykusiuose GP F1 lenktynėse prisitačiau FIA Prezidentui, susipažinau su kitų Europos 

automobilių sporto federacijų Prezidentais. 

3. 2019 m. spalio 30- lapkričio 3 dienomis, Romoje, Italijoje atstovavau LASF bei palaikiau 

pirmą kartą automobilių sporto istorijoje vykusių „FIA MOTORSPORT GAMES“ žaidynių 

Lietuvos rinktinę, kurios pasiekimais galime didžiuotis. 



4. 2019 m. gruodžio 2-6 dienomis kartu su Viceprezidentu Ernestu Staponkumi dalyvavau FIA 

generalinėje asamblėjoje Paryžiuje, Prancūzijoje. FIA Generalinė asamblėja yra svarbiausias 

FIA metų renginys, kurio metu susitinka automobilių sporto federacijų prezidentai iš viso 

pasaulio. Asamblėjos metu tvirtinami FIA varžybų kalendoriai, varžybas reglamentuojantys 

dokumentai, Tarptautinis automobilių sporto kodeksas, įvairios komisijos. 2020 metais FIA 

komisijose dirbs ir LASF atstovas, tai FIA kroso komisijoje- LASF teisėjų komiteto 

pirmininkas Remigijus Bilevičius. 

 

VII. DALYVAVIMAS LASF NARIŲ ORGANIZUOJAMOSE VARŽYBOSE 

1. 2019 m. įvyko 99 įvairios sporto disciplinų varžybos. Savo etapus Lietuvos čempionatų metu 

organizavo ir kaimyninių šalių organizatoriai. Stengiausi aplankyti kuo daugiau įvairių sporto 

disciplinų varžybų ir pabendrauti su Organizatoriais, miestų savivaldos atstovais bei įteikti 

sportininkams apdovanojimus. 

2. Su malonumu visada dalyvauju LASF Senjorų komiteto organizuojamuose veteranų 

renginiuose ir varžybose, kurių metu pagerbiu ne tik varžybų nugalėtojus, bet ir įvairius 

jubiliejus ir sukaktis švenčiančias automobilių sporto legendas. Taip pat, teikiau įvairias 

padėkas ir atminimo medalius už ilgametę sportinę ir teisėjavimo veiklą automobilių sporte. 

3. 2019 m. lankiausi ir kartingų varžybose, kurias organizuoja Lietuvos kartingo federacija 

(LKF). Tai leido pamatyti kiek potencialo turi automobilių sportas augančioje kartoje, kurie 

viliuosi ateityje prisijungs prie automobilių sporto bendruomenės. 

 

VIII. DARBAS SU „NACIONALINIU ŽIEDU" 

1. Dalyvavau LRV organizuotose tarpinstituciniuose posėdžiuose susijusiais su „Nemuno 

žiedo“ koncesijos pravedimo klausimais. 

 

IX. DARBAS SU KKSD (vėliau Švietimo, mokslo ir sporto ministerija) 

1. LASF glaudžiai bendradarbiauja su KKSD visais klausimais, susijusiais su automobilių sportu, 

taip pat, išreiškia savo nuomonę ir teikia pasiūlymus dėl „Nemuno žiedo“ trasos, dėl LR Kūno 

kultūros ir sporto įstatymo projekto ir kt. 

 

X. LASF VIEŠŲJŲ RYŠIŲ STIPRINIMAS. 

1. Užmegzti ryšiai su auto žurnalistų klubu. 

2. Pasirašyta sutartis su „Concuer“, kurie 2019 metais parengė LASF rėmimo pasiūlymą, 

parengė komunikacijos kryptis LARČ.  

LASF Prezidentas                                                                                                Saulius Girdauskas 


