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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 1 

2020-01-29 

 

 

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2020-01-29 d. (trečiadienis) 14:05 val., LASF patalpose, Savanorių pr. 

56, Kaunas, baigtas 18:15 val. 

 

Dalyvavo: 

LASF Prezidentas – Saulius Girdauskas 

LASF viceprezidentai – Kastytis Torrau, Ernestas Staponkus, Darius Vaičiulis (iki 14.3 klausimo 

nagrinėjimo), Vitoldas Milius. 

Taip pat dalyvavo: LASF generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas, Drag komiteto pirmininkas Jonas 

Žydelis (tik septinto klausimo nagrinėjame). 

 

Posėdžio pirmininkas – Saulius Girdauskas 

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė 

 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas 

 

1. Prezidento veiklos ataskaita už 2019 metus; 

2. Tarybos veiklos ataskaita už 2019 metus; 

3. Dėl Ralio komiteto pirmininko pavaduotojo; 

4. Ralio komiteto sportininkų atstovo rinkimai; 

5. 2020 m. sporto diciplinų komitetų organizatorių ir sportininkų atstovų tvirtinimas; 

6. Teisėjų komiteto prašymas; 

7. 2020 m. Drago reglamentų tvirtinimas; 

8. Dėl organizatoriaus UAB “Pitlaine” sumokėtų varžybų organizavimo mokesčių; 

9. Dėl dalyvavimo nelicencijuotose varžybose; 

10. Dėl E.Gelūnas ir A.Žiūko licencijų suspendavimo; 
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11. 2020-2021 metų LASF narių stojamųju ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių 

tikslinių įnašų federacijos veiklai remti papildymai; 

12. LASF tikrųjų narių priėmimas; 

13. LASF asocijuotų narių priėmimas; 

14. Pasirengimo 2020-03-21 LASF tikrųjų narių suvažiavimui klausimų tvirtinimas 

13.1. LASF tikrųjų narių, turinčių teisę dalyvauti Suvažiavime, sąrašo tvirtinimas, 

atsižvelgiant į iki 2020-02-15 d. sumokėtus nario mokesčius; 

14.2. Dalyvavimas Suvažiavime svečių teisėmis; 

14.3. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas Suvažiavime; 

14.4. Mandatinės komisijos tvirtinimas; 

14.5. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, igalioto 

atstovauti LASF narį 2020-03-21 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdžio“ 

tvirtinimas; 

14.6. LASF nario delegato mandato tvirtinimas; 

14.7.Šaukiamojo LASF tarybos posėdžio data ir laikas; 

15. Kiti klausimai; 

15.1. LASF Tikrųjų narių narystės mokesčio atidėjimo prašymai; 

15.2.  Dėl K. Girdausko automobilių sporto klubo prašymo; 

15.3. LASF Senjorų komiteto prašymas; 

 

BALSUOTA:  Už- vienbalsiai  

 

NUTARTA: Patvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Prezidento veiklos ataskaita už 2019 metus; 

2. Tarybos veiklos ataskaita už 2019 metus; 

3. Dėl Ralio komiteto pirmininko pavaduotojo; 

4. Ralio komiteto sportininkų atstovo rinkimai; 

5. 2020 m. sporto diciplinų komitetų organizatorių ir sportininkų atstovų tvirtinimas; 

6. Teisėjų komiteto prašymas; 

7. 2020 m. Drago reglamentų tvirtinimas; 
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8. Dėl organizatoriaus UAB “Pitlaine” sumokėtų varžybų organizavimo mokesčių; 

9. Dėl dalyvavimo nelicencijuotose varžybose; 

10. Dėl E.Gelūnas ir A.Žiūko licencijų suspendavimo; 

11.2020-2021 metų LASF narių stojamųju ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių 

tikslinių įnašų federacijos veiklai remti papildymai; 

12. LASF tikrųjų narių priėmimas; 

13. LASF asocijuotų narių priėmimas; 

14. Pasirengimo 2020-03-21 LASF tikrųjų narių suvažiavimui klausimų tvirtinimas 

13.1. LASF tikrųjų narių, turinčių teisę dalyvauti Suvažiavime, sąrašo tvirtinimas, atsižvelgiant į 

iki 2020-02-15 d. sumokėtus nario mokesčius; 

14.2. Dalyvavimas Suvažiavime svečių teisėmis; 

14.3. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas Suvažiavime; 

14.4. Mandatinės komisijos tvirtinimas; 

14.5. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, 

igalioto atstovauti LASF narį 2020-03-21 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo 

pavyzdžio“ tvirtinimas; 

14.6. LASF nario delegato mandato tvirtinimas; 

14.7. Šaukiamojo LASF tarybos posėdžio data ir laikas; 

15. Kiti klausimai; 

15.1. LASF Tikrųjų narių narystės mokesčio atidėjimo prašymai; 

15.2. Dėl K. Girdausko automobilių sporto klubo prašymo; 

15.3 LASF Senjorų komiteto prašymas; 

 

II. Klausimų nagrinėjimas 

1. Prezidento veiklos ataskaita už 2019 metus; 

 

SVARSTYTA: LASF Prezidentas pateikė ir pristatė Tarybai savo veiklos ataskaitą (Priedas Nr. 1) už 

2019 metus, kuri bus teikiama 2020 LASF Tikrųjų narių suvažiavimui.  

 

SIŪLYTA: Pritarti LASF Prezidento veiklos ataskaitai už 2019 metus. 
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BALSUOTA: Už- viebalsiai 

 

NUTARTA: Pritarti LASF Prezidento veiklos ataskaitai už 2019 metus. 

 

2. Tarybos veiklos ataskaita už 2019 metus; 

 

SVARSTYTA: LASF Prezidentas pateikė Tarybos nariams LASF Tarybos veiklos ataskaitą (Priedas 

Nr. 2) už 2019 metus, kuri bus teikiama 2020 m. LASF Tikrųjų narių suvažiavimui. Vyko diskusija apie 

2019 metų Tarybos posėdžių turinį. 

  

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Tarybos veiklos ataskaitą už 2019 metus. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti LASF Tarybos veiklos ataskaitą už 2019 metus. 

 

3. Dėl Ralio komiteto pirmininko pavaduotojo; 

 

SVARSTYTA: 2020 m. sausio 24 d. buvo gautas Ralio komiteto pirmininko Tomo Žemaičio prašymas 

atstatydinti Ralio komiteto pirmininko pavaduotoją Audrių Beresnevičių dėl užimamų pareigų 

nevykdymo. Pavaduotojas per 2019 m. dalyvavo tik 2 iš 14 įvykusių posėdžių, neatlieka jam pavestų 

darbų. T.Žemaitis pavaduotoju prašo skirti šiuo metu ralio komitete sportininkų atstovu esantį Mindaugą 

Čepulį.  

 

SIŪLYTA: Atstatydinti ralio komiteto pirmininko pavaduotoją A.Beresnevičių dėl užimamų pareigų 

nevykdymo. Skirti ralio komiteto pirmininko pavaduotoju Mindaugą Čepulį (sutikimas gautas). 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Atstatydinti ralio komiteto pirmininko pavaduotoją A.Beresnevičių dėl užimamų 

pareigų nevykdymo. Skirti ralio komiteto pirmininko pavaduotoju Mindaugą Čepulį. 
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4. Ralio komiteto sportininkų atstovo rinkimai; 

 

SVARSTYTA: Patvirtinus ralio komiteto pirmininko pavaduotoju M.Čepulį, komitetas neteko 

sportininkų atstovo, tad remiantis LASF įstatų 14.4.2 punktu skelbti rinkimus į ralio komiteto sportininkų 

atstovo pareigas. 

 

SIŪLYTA: Sausio 31- vasario 14 dienomis rinkimus į ralio komiteto sportininkų atsotovo pareigas. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Sausio 31- vasario 14 dienomis rinkimus į ralio komiteto sportininkų atsotovo 

pareigas. 

5. 2020 m. sporto diciplinų komitetų organizatorių ir sportininkų atstovų tvirtinimas; 

SVARSTYTA: LASF Taryba Protokolo Nr. 11, priemė sprendimą 2020 m. sausio mėnesį tvirtinti esamų 

komitetų sportininkų ir organizatorių atstovus į atitinkamus LASF sporto disciplinų komitetus. Kitus 

rinkimus į LASF sporto disciplinų komitetų sportininkų ir organizatorių atstovų pozicijas skelbti 2020 

m. gruodžio m., su sąlyga, kad minėtų pozicijų komitetų nariai iki to laiko patys neatsistatydins ar nebus 

atstatydinti arba LASF Tikrųjų narių suvažiavime nebus patvirtinti naujos redakcijos įstatai. 

 

SIŪLYTA: Patvitinti sporto disciplinų (išskyrus ralio komiteto sportininkų atstovą) sportininkų bei 

organizatorių atstovus komitetuose: 

POZICIJA ATSTOVAS 

KROSO KOMITETO ORGANIZATORIŲ 

ATSTOVAS 

Zenonas Sinkevičius 

KROSO KOMITETO SPORTININKŲ 

ATSTOVAS 

Raimundas Kukenys 

ŽIEDO KOMITETO ORGANIZATORIŲ 

ATSTOVAS 

Laurynas Černeckas 

ŽIEDO KOMITETO SPORTININKŲ 

ATSTOVAS 

Andrius Jasioniauskas 

4x4 KOMITETO ORGANIZATORIŲ Gediminas Grigaitis 
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ATSTOVAS 

4x4 KOMITETO SPORTININKŲ 

ATSTOVAS 

Jurijus Kovalenka 

DRAGO KOMITETO ORGANIZATORIŲ 

ATSTOVAS 

Tadas Šimkus 

DRAGO KOMITETO SPORTININKŲ 

ATSTOVAS 

Vaidas Morkūnas 

DRIFTO KOMITETO ORGANIZATORIŲ 

ATSTOVAS 

Darius Jurčiukonis 

DRIFTO KOMITETO SPORTININKŲ 

ATSTOVAS 

Vygantas Rimkus 

RALIO KOMITETO ORGANIZATORIŲ 

ATSTOVAS 

Ramūnas Čapkauskas 

RALIO KOMITETO SPORTININKŲ 

ATSTOVAS 

01.31-02.14 skelbiami rinkimai į šią poziciją 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvitinti sporto disciplinų (išskyrus ralio komiteto sportininkų atstovą) sportininkų 

bei organizatorių atstovus komitetuose: 

POZICIJA ATSTOVAS 

KROSO KOMITETO ORGANIZATORIŲ 

ATSTOVAS 

Zenonas Sinkevičius 

KROSO KOMITETO SPORTININKŲ 

ATSTOVAS 

Raimundas Kukenys 

ŽIEDO KOMITETO ORGANIZATORIŲ 

ATSTOVAS 

Laurynas Černeckas 

ŽIEDO KOMITETO SPORTININKŲ 

ATSTOVAS 

Andrius Jasioniauskas 

4x4 KOMITETO ORGANIZATORIŲ 

ATSTOVAS 

Gediminas Grigaitis 

4x4 KOMITETO SPORTININKŲ 

ATSTOVAS 

Jurijus Kovalenka 

DRAGO KOMITETO ORGANIZATORIŲ 

ATSTOVAS 

Tadas Šimkus 
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DRAGO KOMITETO SPORTININKŲ 

ATSTOVAS 

Vaidas Morkūnas 

DRIFTO KOMITETO ORGANIZATORIŲ 

ATSTOVAS 

Darius Jurčiukonis 

DRIFTO KOMITETO SPORTININKŲ 

ATSTOVAS 

Vygantas Rimkus 

RALIO KOMITETO ORGANIZATORIŲ 

ATSTOVAS 

Ramūnas Čapkauskas 

RALIO KOMITETO SPORTININKŲ 

ATSTOVAS 

01.31-02.14 skelbiami rinkimai į šią poziciją 

 

6. Teisėjų komiteto prašymas; 

 

SVARSTYTA: 2020-01-29 gautas teisėjų komiteto pirmininko Remigijaus Bilevičiaus prašymas dėl 

teisėjų komiteto papildymo naujais nariais. Prašoma į komiteto sudėtį įtraukti Mantą Kulvinską ir Marių 

Mikuševičių. Atitinkamai skiriant Mantą Kulvinską nuo TK į drifto disciplinos komitetą pakeičiant 

Vaivą Šlėderienę. Marių Mikuševičių nuo TK į žiedo disciplinos komitetą, pakeičiant Gražvydą Smetonį. 

Gražvydas Smetonis ir toliau lieka teisėjų komiteto pirmininko pavaduotoju. 

 

SIŪLYTA: Į teisėjų komiteto sudėtį įtraukti Mantą Kulvinską skiriant jį nuo teisėjų komiteto į drifto 

komitetą bei Marių Mikuševičių skiriant į žiedo komitetą.  

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Į teisėjų komiteto sudėtį įtraukti Mantą Kulvinską skiriant jį nuo teisėjų komiteto į 

drifto komitetą bei Marių Mikuševičių skiriant į žiedo komitetą. 

 

7. 2020 m. Drago reglamentų tvirtinimas; 

SVARSTYTA: Gautas Drago komiteto prašymas patvirtinti Drag 2020 m. reglamentus bei techninius 

reikalavimus. Drago komiteto pirmininkas Jonas Žydelis Tarybai pristatė pagrindinius pakeitimus, išsakė 

pagrindines problemas kylančias komitete bei bendruomenėje. Kaip vieną iš pagrindinių problemų 

paminėjo Drago čempionatui organizuoti trasų trūkumą. Taryba savo ruožtu pažadėjo pagal galimybes 

padėti išspręsti šį klausimą.  
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SIŪLYTA: Patvirtinti 2020 m. Drago reglamentus bei techninius reikalavimus. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti 2020 m. Drago reglamentus bei techninius reikalavimus. 

 

8. Dėl organizatoriaus UAB “Pitlaine” sumokėtų varžybų organizavimo mokesčių; 

 

SVARSTYTA: 2020 m. sausio 16d. buvo gautas LASF tikrojo nario UAB “Pitlaine” prašymas grąžinti 

sumokėtus varžybų mokesčius (LARČ varžybų organizatoriaus licencija 736 eur., LARSČ etapo 

organizatoriaus licencijos mokestis- 50 eur. ir varžybų trasos licencijos mokestis 101 eur.) už sausio 24-

25 dienomis turėjusį įvykti I-ąjį ralio, ralio sprinto etapą “Winter Rally 2020”. Etapas neįvyko dėl “Force 

majeure” aplinkybių. 

 

SIŪLYTA: Grąžinti UAB “Pitlaine” varžybų organizatoriaus mokesčius viso - 887 eurus. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai  

 

NUTARTA: Grąžinti UAB “Pitlaine” varžybų organizatoriaus mokesčius viso - 887 eurus. 

 

9. Dėl dalyvavimo nelicencijuotose varžybose; 

 

INFORMUOTA: LASF generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas informavo Tarybą, kad LASF 

administracija sausio 22 d. išsiuntė raštą visiems LASF nariams dėl dalyvavimo nelicencijuotuose 

varžybose, norint priminti apie atsakomybes licencijų turėtojams bei organizatoriams, Taip pat raštas bus 

paskelbtas viešai www.lasf.lt puslapyje. 

 

Klausimas informacinio pobūdžio. Pereita prie kito klausimo. 

 

 

http://www.lasf.lt/


9 
 

10. Dėl E.Gelūnas ir A.Žiūko licencijų suspendavimo; 

 

SVARSTYTA: LASF Ralio komitetas (toliau RK) 2020-01-15 RK posėdžio metu, protokolo Nr.2020-

1, priėmė sprendimą kreiptis į LASF Etikos ir drausmės komisiją dėl LASF sportininkų, Egidijaus 

Gelūno ir Alfonso Žiūko elgesio ir veiksmų. Š.m. sausio 6d. RK gavo el. laišką iš „Winter Rally 2020” 

organizatoriaus UAB “Pitlane”, kuriame yra prašoma RK pakomentuoti Egidijaus Gelūno teiginius jiems 

atsiųstame laiške (laišką Tarybos nariai matė), kuriame nurodoma, jog boikotuoja dalyvavimą šiose 

varžybose. Citata iš E. Gelūno el. laiško: „Labai apgailestaujame, bet dėl ralio-sprinto sportininkų 

nesutarimo su LASF ralio komitetu dėl ralio komiteto priimtų nepalankių sprinto dalyviams pakeitimų, 

kurie diskriminuoja ralio-sprinto dalyvius ir keičia nusistovėjusią tvarką, mes boikotuojame dalyvavimą. 

Winter rally visada buvo puikiai organizuotas renginys ir geri greičio ruožai, todėl tikimės, kad 

nesutarimai bus išspręsti ir ateityje mielai sudalyvausime.”. Tuomet š.m. sausio 7 d. organizatorius RK 

persiuntė dar vieną laišką gautą iš A. Žiūko su prašymu RK pakomentuoti esamą situaciją. A. Žiūko el. 

laiške taipogi buvo minima apie šių varžybų boikotą. Citata iš A.Žiūko el. laiško: „Labai gaila,bet 

negalėsime dalyvauti jūsų organizuojame ralyje, kadangi LASF ralio komitetas priima vienpusiškus 

sprendimus ,keičia nusistovėjusią tvarką neatsižvelgdami į ralio-sprinto dalyvių nuomonę.Labai 

gaila,bet lieka vienintelis kelias boikotuoti šaunų renginį.”. 

Taip pat RK yra gavęs informaciją iš LARSČ sportininkų apie “Facebook” socialiniame tinkle sukurtą 

slaptą grupę į kurią E. Gelūnas kviečia LARSČ dalyvius ragindamas sportininkus nedalyvauti 2020m. 

Lietuvos Automobilių Ralio Sprinto Čempionate jį boikotuojant, taip pat toje grupėje E. Gelūnas 

sportininkus skatina išsiimti sportininkų licencijas kaimyninėse šalyse. Visa „Facebook“ socialiniame 

tinkle esančios slaptos grupės susirašinėjimų medžiaga, gauta iš susirūpinusių LARSČ dalyvių (pateikta 

Tarybai bei Etikos ir drausmės komisijai). Sprendžiant iš gautos medžiagos manome, jog E. Gelūno ir 

A. Žiūko el. laiškai ir jų tekstai siųsti „Winter rally 2020” organizatoriui yra iš anksto suderinti E. Gelūno 

organizuotoje slaptoje grupėje esančioje „Facebook“ socialiniame tinkle. To pasekoje 2020 m. sausio 21 

dieną buvo gautas Ralio komiteto pirmininko T.Žemaičio prašymas LASF Tarybai suspenduoti E.Gelūno 

ir A.Žiūko licencijas, kol Etikos ir drausmės komisija nagrinės šių asmenų bylą dėl LASF Etikos ir 

Drausmės kodekso galimų pažeidimų (6 straipsnio 1 punktas, 6 straipsnio 9 punktą, 8 straipsnio 1 punkto 

8,13,14,18 papunkčiai), bei LASK pažeidimus. (1 straipsnio 1.3.1.b. papunktis; 1 straipsnio 1.3.1. 

punktas; 12 straipsnio 12.1.1.c papunktis, 12 straipsnio 12.1.1.e papunktis). 
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SIŪLYTA:  Suspenduoti E.Gelūno ir A.Žiūko licencijas bei neišduoti leidimo išsiimti kitos ASF 

licencijos kol bus nebus gautas Etikos ir drausmės komisijos sprendimas.  

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Suspenduoti E.Gelūno ir A.Žiūko licencijas bei neišduoti leidimo išsiimti kitos ASF 

licencijos kol bus nebus gautas Etikos ir drausmės komisijos sprendimas. 

 

11. 2020-2021 metų LASF narių stojamųju ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių 

tikslinių įnašų federacijos veiklai remti papildymai; 

 

SVARSTYTA: 2020-2021 metų LASF narių stojamųju ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF 

narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti mokesčiai. Diskutuota, kad nuo 2021 m. verta suapvalinti 

mokesčius. 

 

SIŪLYTA:  nuo 2021 metų LASF narių stojamųju ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių 

tikslinių įnašų federacijos veiklai remti mokesčius suapvalinti (priedas Nr. 3), nuo 2020 metų LASF narių 

stojamųju ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti 

mokesčius papildyti 3.7.8.a) ir b) punktais ir išdėstyti juos sekančiai: 

3.7.8. a) LARČ dalyvio registracijos mokestis (išskyrus Historic įskaitą)-150 Eur.; 

3.7.8. b) LARČ dalyvio registracijos mokestis Historic įskaitoje- 40 Eur. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: nuo 2021 metų LASF narių stojamųju ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF 

narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti mokesčius suapvalinti (priedas Nr. 3), nuo 2020 metų 

LASF narių stojamųju ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų 

federacijos veiklai remti mokesčius papildyti 3.7.8.a) ir b) punktais ir išdėstyti juos sekančiai: 

3.7.8. a) LARČ dalyvio registracijos mokestis (išskyrus Historic įskaitą)-150 Eur.; 

3.7.8. b) LARČ dalyvio registracijos mokestis Historic įskaitoje- 40 Eur. 
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12. LASF tikrųjų narių priėmimas; 

 

SVARSTYTA: Dėl LASF tikrųjų narių priėmimo: 

 

SIŪLYTA:  Į LASF tikruosius narius priimti: 

Eil. Nr. Tikrojo nario pavadinimas Vadovas LASF nario anketa 

1 Ralio draugai Karolis Kairys Pateikta 

2 Tarptautinė automobilių 

sporto veteranų asociacija 

Romualdas Mažuolis Pateikta 

3 Extempas ASK Margarita Skabeikienė Pateikta 

4 Automobilių sporto klubas 

SMART motorsport 

Vytautas Petraška Pateikta 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Į LASF tikruosius narius priimti: 

Eil. Nr. Tikrojo nario pavadinimas Vadovas LASF nario anketa 

1 Ralio draugai Karolis Kairys Pateikta 

2 Tarptautinė automobilių 

sporto veteranų asociacija 

Romualdas Mažuolis Pateikta 

3 Extempas ASK Margarita Skabeikienė Pateikta 

4 Automobilių sporto klubas 

SMART motorsport 

Vytautas Petraška Pateikta 

 

13. LASF asocijuotų narių priėmimas; 

 

SVARSTYTA: Dėl LASF asocijuotų narių priėmimo: 

 

SIŪLYTA:  Į LASF asocijuotus narius priimti: 

Eil. Nr. Tikrojo nario pavadinimas Vadovas LASF nario anketa 

1 Visagino automobilių ir 

motociklų sporto klubas 

Tadas Balaišis Pateikta 

2 AUTOPSA UAB Ronaldas Smaidrys Pateikta 

3 ASK "Žemsportas" Robertas Janulis Pateikta 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

NUTARTA: Į LASF asocijuotus narius priimti: 
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Eil. Nr. Tikrojo nario pavadinimas Vadovas LASF nario anketa 

1 Visagino automobilių ir 

motociklų sporto klubas 

Tadas Balaišis Pateikta 

2 AUTOPSA UAB Ronaldas Smaidrys Pateikta 

3 ASK "Žemsportas" Robertas Janulis Pateikta 

 

 

14. Pasirengimo 2020-03-21 LASF tikrųjų narių suvažiavimui klausimų tvirtinimas; 

 

14.1. LASF tikrųjų narių, turinčių teisę dalyvauti Suvažiavime, sąrašo tvirtinimas, atsižvelgiant į 

iki 2020-02-15 d. sumokėtus nario mokesčius; 

 

SIŪLYTA: Suvažiavime turinčių teisę dalyvauti LASF tikrųjų narių sąrašą patvirtinti 2020-02- 

18 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, atsižvelgiant į iki 2020 m. vasario 15 d. LASF tikrųjų 

narių sumokėtus nario mokesčius. Tikruosius narius patvirtintus laikotarpyje 2020-02-15/2020- 

03-19, kurie LASF Tarybos prašė narystės mokesčio atidėjimo taip pat bus laikomi turinčiais 

teisę balsuoti LASF tikrųjų narių suvažiavime, jei bus pilnai apmokėta tikrojo nario narystė iki 

nurodyto termino.  

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Suvažiavime turinčių teisę dalyvauti LASF tikrųjų narių sąrašą patvirtinti 2020-02- 

18 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, atsižvelgiant į iki 2020 m. vasario 15 d. LASF tikrųjų 

narių sumokėtus nario mokesčius. Tikruosius narius patvirtintus laikotarpyje 2020-02-15/2020- 

03-19, kurie LASF Tarybos prašė narystės mokesčio atidėjimo taip pat bus laikomi turinčiais 

teisę balsuoti LASF tikrųjų narių suvažiavime, jei bus pilnai apmokėta tikrojo nario narystė iki 

nurodyto termino.  

 

14.2. Dalyvavimas Suvažiavime svečių teisėmis; 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti, jog Suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti ir LASF asocijuoti 

nariai, kurie apie savo dalyvavimą privalo informuoti LASF sekretoriatą el.paštu lasf@lasf.lt  

iki 2020 m. kovo 19 d. 

mailto:lasf@lasf.lt
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BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti, jog Suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti ir LASF asocijuoti 

nariai, kurie apie savo dalyvavimą privalo informuoti LASF sekretoriatą el.paštu lasf@lasf.lt  

iki 2020 m. kovo 19 d. 

 

14.3. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas Suvažiavime; 

 

SIŪLYTA: Leisti suvažiavime dalyvauti žiniasklaidos atstovams užsiregistravusiems LASF sekretoriate 

arba el.paštu lasf@lasf.lt  iki 2020 m. kovo 19 d. Žiniasklaidos atstovai norintys dalyvauti suvažiavime 

privalo parodyti žurnalisto pažymėjimą.  

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Leisti suvažiavime dalyvauti žiniasklaidos atstovams užsiregistravusiems LASF 

sekretoriate arba el.paštu lasf@lasf.lt  iki 2020 m. kovo 19 d. Žiniasklaidos atstovai norintys 

dalyvauti suvažiavime privalo parodyti žurnalisto pažymėjimą. 

 

14.4. Mandatinės komisijos tvirtinimas; 

 

SIŪLYTA: Mandatinę komisiją sudaryti iš trijų asmenų. Mandatinės komisijos pirmininkas – 

Tadas Vasiliauskas, nariai – Svetlana Kniurienė, Indrė Janauskaitė. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Mandatinę komisiją sudaryti iš trijų asmenų. Mandatinės komisijos pirmininkas – 

Tadas Vasiliauskas, nariai – Svetlana Kniurienė, Indrė Janauskaitė. 

 

mailto:lasf@lasf.lt
mailto:lasf@lasf.lt
mailto:lasf@lasf.lt
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14.5. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, 

igalioto atstovauti LASF narį 2020-03-21 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo 

pavyzdžio“ tvirtinimas; 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, igalioto 

atstovauti LASF narį 2020-03-21 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdį“. (Priedas 

Nr. 4 Įgaliojimo pavyzdys). 

 

BALSUOTA: Už-vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti LASF kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, 

igalioto atstovauti LASF narį 2020-03-21 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo 

pavyzdį“. (Priedas Nr. 4 Įgaliojimo pavyzdys). 

 

14.6. LASF nario delegato mandato tvirtinimas; 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF nario delegato mandatą 2020 m. LASF Suvažiavimui (Priedas 

Nr. 5 Delegato mandatas). 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti LASF nario delegato mandatą 2020 m. LASF Suvažiavimui (Priedas 

Nr. 5 Delegato mandatas). 

 

14.7. Šaukiamojo LASF tarybos posėdžio data ir laikas; 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti šaukiamojo LASF tarybos posėdžio datą ir laiką – 2020-02-17 d. (pirmadienis). 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

NUTARTA: Patvirtinti šaukiamojo LASF tarybos posėdžio datą ir laiką – 2020-02-17 d. 

(pirmadienis). 



15 
 

15. Kiti klausimai; 

 

15.1. LASF Tikrųjų narių narystės mokesčio atidėjimo prašymai; 

 

SVARSTYTA: Gauta LASF Tikrųjų narių ASK “Gralis” ir “SR TEAM” prašymai atidėti 2020 m. 

narystės mokestį ne vėliau nei iki kovo 19 d., norint turėti teisę balsuoti eiliniame tikrųjų narių 

suvažiavime. 

 

SIŪLYTA: Atidėti ASK “Gralis” ir SR TEAM narystės mokestį iki 2020 m. kovo 19 d. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Atidėti ASK “Gralis” ir SR TEAM narystės mokestį iki 2020 m. kovo 19 d. 

 

15.2. Dėl K. Girdausko automobilių sporto klubo prašymo; 

 

SVARSTYTA: 2020-01-29 buvo gautas K.Girdausko automobilių sporto klubo prašymas, kuriame 

prašoma patvirtinti sportininkų kvalifikacijos kėlimo programą (Žiedo, kroso, rali-kroso automobilių 

sporto disciplinų) ir kvalifikacijos kėlimo programą (Ralio automobilių sporto disciplinos), bei įtraukti 

K. Girdausko ASK į LASF Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 59.3.4 p.p.  

Prašyme nurodyta, kad programoje numatyti teoriniai mokymai ir praktiniai užsiėmimai žiedo, ralio, 

kroso, rali-kroso automobilių sporto disciplinų sportininkams. Mokymų metu būsimieji sportininkai 

(dalyviai) būtų supažindinami LASF ir automobilių sportą reglamentuojančiais dokumentais, tikrinamos 

teorinės žinios. Praktinių užsiėmimų metu dalyviai bus supažindinami su transporto priemonių įrangos 

ir technikos valdymu ir naudojimu, įgis praktinės patirties atitinkamos automobilių sporto šakos 

disciplinoje. 

 

 

SIŪLYTA: Pavesti LASF Teisėjų komitetui įvertinti K.Girdausko automobilių sporto klubo pateiktas 

kvalifikacijos kėlimo pragramas (Žiedo, kroso, rali-kroso automobilių sporto disciplinų ir Rallio 

automobilių sporto disciplinos), spręsti dėl jų atitikimo sportininkams kelemiems kvalifikaciniams 

reikalavimams “D” kategorijos metinei vairuotojo licencijai gauti. LASF Teisėjų komitetui suderinus 
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kvalifikacijos kėlimo programas, dėl jų patvirtinimo ir K. Girdausko ASK įtraukimo į LASF Licencijų 

išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 59.3.4 p.p. klausimą pateikti spręsti kitame LASF Tarybos 

posėdyje, kuris vyks 2020-02-17. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA:  Pavesti LASF Teisėjų komitetui įvertinti K.Girdausko automobilių sporto klubo 

pateiktas kvalifikacijos kėlimo pragramas (Žiedo, kroso, rali-kroso automobilių sporto disciplinų 

ir Rallio automobilių sporto disciplinos), spręsti dėl jų atitikimo sportininkams kelemiems 

kvalifikaciniams reikalavimams “D” kategorijos metinei vairuotojo licencijai gauti. LASF Teisėjų 

komitetui suderinus kvalifikacijos kėlimo programas, dėl jų patvirtinimo ir K. Girdausko ASK 

įtraukimo į LASF Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 59.3.4 p.p. klausimą pateikti 

spręsti kitame LASF Tarybos posėdyje, kuris vyks 2020-02-17. 

 

15.3. LASF Senjorų komiteto prašymas; 

 

SVARSTYTA: Pakrtotiniai buvo gautas LASF Senjorų komiteto prašymas. Taryba diskutavo prašyme 

pateiktais klausimais. 

 

SIŪLYTA: Į LASF Senjorų komiteto prašymą raštu įpareigoti atsakyti LASF generalinį sekretorių Tadą 

Vasiliauską. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Į LASF Senjorų komiteto prašymą raštu įpareigoti atsakyti LASF generalinį 

sekretorių Tadą Vasiliauską. 

 

Posėdis paskelbtas baigtu. 

Posėdžio lapų 16 . 

Posėdžio pirmininkas Saulius Girdauskas 

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė 

 


