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2020-03-21/23 LASF eilinis tikrųjų narių suvažiavimas 

 

 

LASF TIKRŲJŲ NARIŲ SUVAŽIAVIMO 

PROTOKOLAS 

2020-03-21/23, Kaunas 

 

Lietuvos automobilių sporto federacijos eilinis tikrųjų narių suvažiavimas (toliau – Suvažiavimas) el. 

ryšio priemonėmis (el. paštu) vyko nuo 2020 m. kovo 21 dienos (šeštadienio) 11:00 val. iki 2020 m. 

kovo 23 dienos (pirmadienio) 17:00 val. 

 

Suvažiavimo pradžia: 2020 m. kovo 21 d. 11:00 val.  

Suvažiavimo pabaiga: 2020 m. kovo 23 d. 17:00 val. 

 

Suvažiavimui pirmininkavo Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) prezidentas 

Saulius Girdauskas.  

 

2020-01-29 Tarybos nutarimu (Protokolas Nr. 1) yra sudaryta šio Suvažiavimo mandatinė komisija 

(toliau – Mandatinė komisija) kurią sudaro: 

Nariai – Svetlana Kniurienė, Indrė Janauskaitė. 

Mandatinės komisijos pirmininkas – Tadas Vasiliauskas.  

 

I. SUVAŽIAVIMO PRAVEDIMO TVARKA 

 

SVARSTYTA: Atkreipiamas LASF Tikrųjų narių dėmesys, kad 2020 m. kovo 14 dieną Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 207 „Dėl karantinio Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo”, kurio 3.2.3. punktas skelbia, kad „Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse 

organizuojami renginiai bei susibūrimai.”, tad LASF suvažiavimas įprasta tvarka vykti negali, 

atsižvelgiant į LASF įstatų 7.2.1. punktą Eilinis suvažiavimas yra šaukiamas kiekvienais 

kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki kovo mėn. 31 d., tad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. kovo 10 d. sprendimą Nr. V-333 „Dėl rekomendacijų darbdaviams organizuojant veiklą“ bei 

kitas LR SAM rekomendacijas, bei saugant visuomenės sveikatą, LASF Eilinis suvažiavimas ir 

balsavimas turi vykti el. ryšio priemonėmis (el. paštu). 

 

SIŪLYTA: Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 207 (Dėl karantinio 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo), LASF Tarybos posėdžio Nr.2020-03 protokolą, eilinį 

LASF Tikrųjų narių suvažiavimą ir balsavimą vykdyti elekroninėmis ryšio priemonėmis (el.paštu). 
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BALSUOTA: 

 

Už – 37 (trisdešimt septyni). 

Prieš – 0 (nulis). 

 

NUTARTA: LASF Tikrųjų narių suvažiavimą ir balsavimą vykdyti elekroninėmis ryšio 

priemonėmis (el.paštu). 

 

Pridedama: Mandatinės komisijos protokolas Nr. 1. 

 

II. SUVAŽIAVIMO BALSAVIMO BIULETENIS 

 

 

SVARSTYTA: Atsižvelgiant į visus anksčiau išdėstytus argumentus, organizuojant LASF Eilinį 

tikrųjų narių suvažiavimą pripažinti šį LASF Tarybos posėdyje (protokolo Nr. 2020-03) patvirintą 

LASF Tikrųjų narių eilinio suvažiavimo balsavimo biuletenį kaip galiojantį bei šį biuletenį patvirtinti 

kaip Suvažiavimo delegato mandatą (pasirašytą patvirtintos formos mandatą atsiųsti el. paštu kartu su 

balsavimo biuleteniu). 

 

SIŪLYTA: Pripažinti šį LASF Tikrųjų narių eilinio suvažiavimo balsavimo biuletenį kaip galiojantį 

bei patvirtinti šį biuletenį kaip Suvažiavimo delegato mandatą (pasirašytą patvirtintos formos delegato 

mandatą nariai turi atsiųsti el. paštu kartu su balsavimo biuleteniu). 

 

BALSUOTA: 

 

Už – 35 (trisdešimt penki). 

Prieš – 1 (vienas). 

 

NUTARTA: Pripažinti šį LASF Tikrųjų narių eilinio suvažiavimo balsavimo biuletenį kaip 

galiojantį bei patvirtinti šį biuletenį kaip Suvažiavimo delegato mandatą. 

 

Suvažiavimo sekretoriato pirmininkas Tadas Vasiliauskas pateikė informaciją, kad: 

Viso balsavimo teisę turinčių narių (delegatų) skaičius: 54 (penkiasdešimt keturi). 

Suvažiavime dalyvavusių ir balsavimo teisę turinčių narių (delegatų) skaičius: 37 (trisdešimt 

septyni). 
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Kvorumas: Suvažiavimo kvorumas buvo, dalyvavo 68,5 % (šešiasdešimt aštuoni su puse) 

balsavimo teisę turinčių narių (delegatų). 

 

Pridedama: Mandatinės komisijos protokolai Nr. 2 ir Nr. 3, LASF Tikrųjų narių delegatų 

registracijos žiniaraštis patvirtintas LASF Tarybos 2020-03-20, protokolo Nr. 2020-04. 

 

Kadangi kvorumas yra, Suvažiavimas skelbiamas vykstančiu. Kol bus išrinktas Suvažiavimo 

sekretoriatas, Suvažiavimo vedimo procedūras fiksuoti įgaliota Mandatinė komisija.  

Vadovaujantis Asociacijų įstatymo 8 str. 7 dalimi, LASF įstatų 7.5.5 p. Suvažiavime nutarimas 

laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Tikrųjų narių delegatų balsų 

„už“ negu „prieš“ (išskyrus LASF įstatuose numatytas išimtis).  

 

III. SUVAŽIAVIMO SEKRETORIATO RINKIMAI 

 

SVARSTYTA: Vadovaujantis LASF įstatais ir LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 

19.1. p. Suvažiavimo sekretoriatas yra renkamas iš trijų asmenų – Suvažiavimo sekretoriato 

pirmininko ir dviejų Suvažiavimo sekretoriato narių. Suvažiavimo sekretoriatas gali būti renkamas iš 

Suvažiavimo delegatų, iš LASF narių dalyvaujančių Suvažiavime svečio teisėmis ar iš LASF 

administracijos darbuotojų. Atsižvelgiant į tai, kad suvažiavimas vyksta el. ryšio priemonėmis, 

siūloma sekretoriatą sudaryti iš LASF administracijos darbuotojų. 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF suvažiavimo sekretoriatą sudarytą iš: 

 

1.Tadas Vasiliauskas – Suvažiavimo sekretoriato pirmininkas; 

2. Svetlana Kniurienė – Suvažiavimo sekretoriato narė; 

3. Indrė Janauskaitė – Suvažiavimo sekretoriato narė. 

 

BALSUOTA:  

 

(balsus skaičiuoja Mandatinė komisija) 

Už – 37 (trisdešimt septyni). 

Prieš – 0 (nulis). 

 

NUTARTA: Patvirtinti Suvažiavimo sekretoriatą: 
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1. Tadas Vasiliauskas – Suvažiavimo sekretoriato pirmininkas; 

2. Svetlana Kniurienė – Suvažiavimo sekretoriato narė; 

3. Indrė Janauskaitė – Suvažiavimo sekretoriato narė. 

 

Pridedama: Mandatinės komisijos protokolas Nr. 4. 

 

 

IV. BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS RINKIMAI 

 

SVARSTYTA: Vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 31.1. p., 

Suvažiavimo balsų skaičiavimo komisija (toliau – Balsų skaičiavimo komisija) yra renkama iš 5 narių, 

tačiau atsižvelgiant į 2020 m. kovo 14 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtą nutarimą Nr. 

207 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. 

kovo 10 d. sprendimą Nr. V-333 „Dėl rekomendacijų darbdaviams organizuojant veiklą“ siūloma 

sudaryti balsų skaičiavimo komisiją iš trijų LASF administracijos darbuotojų. 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF suvažiavimo balsų skaičiavimo komisiją sudarytą iš: 

 

1.Tadas Vasiliauskas – Suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas; 

2. Svetlana Kniurienė – Suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos narė; 

3. Indrė Janauskaitė – Suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos narė.  

 

BALSUOTA:  

Už – 37 (trisdešimt septyni). 

Prieš – 0 (nulis). 

 

NUTARTA: Patvirtinti šios sudėties Balsų skaičiavimo komisiją: 

1.Tadas Vasiliauskas – Suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas; 

2. Svetlana Kniurienė – Suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos narė; 

3. Indrė Janauskaitė – Suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos narė.  

 

Pridedama: Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr.1. 
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Balsų skaičiavimo komisija pasitarė ir išsirinko komisijos pirmininką bei sekretorių. 

Tadas Vasiliauskas pristatė Balsų skaičiavimo komisijos protokolą dėl „Balsų skaičiavimo komisijos 

pirmininko ir sekretoriaus rinkimų“. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas ir sekretorius išrinkti 

vienbalsiai.  

 

Pirmininku išrinktas: Tadas Vasiliauskas 

Sekretore išrinkta: Indrė Janauskaitė 

 

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 1. 

  

V. DĖL PASIRENGIMO SUVAŽIAVIMUI ATLIKTŲ PROCEDŪRŲ  

 

SVARSTYTA: Vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 22 p., delegatai 

gali išsakyti savo nuomonę, ar yra kokių pastabų dėl pasirengimo Suvažiavimui atliktų procedūrų 

(savalaikio informavimo apie Suvažiavimo datą ir vietą, dėl Suvažiavimo darbotvarkės ir medžiagos, 

dėl teiktų pasiūlymų įtraukimo į Suvažiavimo darbotvarkę ir/ar Suvažiavimo medžiagą).  

 

SIŪLYTA: Balsuoti, kad pasirengimo suvažiavimui procedūros buvo atliktos tinkamai. 

 

BALSUOTA:  

Už – 37 (trisdešimt septyni). 

Prieš – 0 (nulis). 

 

NUTARTA: Patvirtinti, jog dėl  pasirengimo Suvažiavimui procedūrų jokių pastabų negauta, 

nariai buvo laiku ir tinkamai informuoti. 

 

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr.2. 

 

VI. SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMAS 

 SVARSTYTA: Suvažiavimo prašome papildyti darbotvarkę, kuri buvo patvirtinta LASF Tarybos 

2020-02-16, Protokolo Nr. 2020-02 ir įtraukti 10.1 klausimą „LASF Tarybos darbo nuostatų 

pakeitimas”.  

 

SIŪLYTA: Papildyti ir patvirtinti šią suvažiavimo darbotvarkę: 
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 1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2019 metus pristatymas; 

 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2019 metus pristatymas; 

 3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2019 metus pristatymas;  

 4. LASF Revizijos komisijos pirmininkės ataskaitos už 2019 metus pristatymas;  

 5. LASF 2019 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į 

audito ataskaitą;  

6. LASF 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;  

7. 2020 m. ir 2021/22 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai 

remti dydžių tvirtinimas;  

8. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai;  

9. Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai;  

10. Kiti klausimai;  

10.1. LASF Tarybos darbo nuostatų pakeitimas. 

 

BALSUOTA:  

Už – 36 (trisdešimt šeši). 

Prieš – 1 (vienas). 

 

NUTARTA:  Papildyti ir patvirtinti šią suvažiavimo darbotvarkę: 

 1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2019 metus pristatymas; 

 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2019 metus pristatymas; 

 3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2019 metus pristatymas;  

 4. LASF Revizijos komisijos pirmininkės ataskaitos už 2019 metus pristatymas;  

 5.LASF 2019 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas 

atsižvelgiant į audito ataskaitą;  

6. LASF 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;  

7. 2020 m. ir 2021/22 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF 

veiklai remti dydžių tvirtinimas;  

8. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai;  

9. Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai;  

10. Kiti klausimai;  

10.1. LASF Tarybos darbo nuostatų pakeitimas. 
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Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 3. 

 

VII. DARBOTVARKĖS KLAUSIMŲ SVARSTYMAS  

 

1  Darbotvarkės klausimas: Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2019 metus pristatymas;  

 

INFORMUOTA: Su Tarybos- Prezidento ataskaita už 2019 metus nariai galėjo susipažinti LASF 

suvažiavimo medžiagoje (8-13 psl.). Pagal LASF įstatų 7.3.6. p. šiuo klausimu nebalsuojama.  

 

2. Darbotvarkės klausimas: LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2019 metus 

pristatymas;  

 

INFORMUOTA: Su LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaita už 2019 metus nariai galėjo 

susipažinti Suvažiavimo medžiagoje (14 psl.). Šiuo klausimu nebalsuojama.  

 

3. Darbotvarkės klausimas: LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2019 

metus pristatymas; 

 

INF.ORMUOTA: Su LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaita už 2019 metus nariai 

galėjo susipažinti Suvažiavimo medžiagoje (15 psl.). Šiuo klausimu nebalsuojama. 

 

4. Darbotvarkės klausimas: LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2019 m. 

pristatymas;  

 

INFORMUOTA: Su LASF Revizijos komisijos pirmininkės ataskaita už 2019 metus nariai galėjo 

susipažinti Suvažiavimo medžiagoje (16 psl.). Šiuo klausimu nebalsuojama.  

 

5. Darbotvarkės klausimas: LASF 2019 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos 

tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą;  

 

SVARSTYTA: Su finansiniais LASF dokumentais kiekvienas LASF narys galėjo susipažinti 

Suvažiavimo medžiagoje, taip pat LASF patalpose per 30 dienų iki Suvažiavimo. Kilus klausimų, 

susijusių su finansinėmis ataskaitomis ar audito išvadomis, viso suvažiavimo metu nariai galėjo 

kreiptis į LASF finansininkę Svetlaną Kniurienę telefonu ar elektroniniu paštu.  
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SIŪLYTA: Patvirtinti pateiktą LASF 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą, 

atsižvelgiant į audito ataskaitą. 

 

BALSUOTA:  

Už – 37 (trisdešimt septyni). 

Prieš – 0 (nulis). 

 

NUTARTA: Patvirtinti pateiktą LASF 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos 

ataskaitą, atsižvelgiant į audito ataskaitą. 

 

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 4. 

 

6. Darbotvarkės klausimas: LASF 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;  

 

SVARSTYTA: Su LASF 2020-2021 m. pajamų ir išlaidų ataskaita nariai galėjo susipažinti 

suvažiavimo medžiagos priede Nr. 3, kilus klausimų, susijusių su LASF 2020 m. pajamų ir išlaidų 

sąmata, nariai suvažiavimo metu galėjo kreiptis į LASF finansininkę Svetlaną Kniurienę telefonu arba 

elektroniniu paštu.  

 

SIŪLYTA: Patvirtinti 2020 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatą. 

 

BALSUOTA: 

Už – 34 (trisdešimt keturi). 

Prieš – 3 (trys). 

 

NUTARTA: Patvirtinti 2020 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatą. 

 

Pastaba:  Kauno autoklubo pastaba: „Trūksta info, neįtrauktas patalpų pardavimas Draugystės g.  

(Tarybos protokolas 2020-03).“ (kalba netaisyta) 

 

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 5. 
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7. Darbotvarkės klausimas: 2020 ir 2021/22 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei 

tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių, tvirtinimas.  

 

SVARSTYTA: Su siūlomais mokesčių dydžiais visi nariai galėjo susipažinti Suvažiavimo 

medžiagoje ir LASF interneto svetainėje, taip pat nariai buvo informuojami elektroniniais laiškais. 

Kilus klausimų susijusių, su 2020 ir 2021/22 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei 

tiksliniais įnašais LASF veiklai remti dydžiais nariai galėjo kreiptis į LASF finansininkę Svetlaną 

Kniurienę. 

  

SIŪLYTA: Atsižvelgiant į LASF Žiedo, Ralio, Kroso ir kitų sporto šakų komitetų prašymus siūloma 

nuo 2020 m. papildyti LASF mokesčius šiais punktais: 3.7.8 a - b, 3.7.12 - 3.7.15 p. 3.7.17 p. 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  

3.7.12 Žiedo čempionato dalyvio registracijos mokestis -150 Eur  

3.7.13 „Ilgų distancijų“ lenktynių komandos registracijos mokestis -50 Eur  

3.7.14 Kroso čempionato dalyvio registracijos mokestis -50 Eur  

3.7.15 Ralio-kroso čempionato dalyvio registracijos mokestis -50 Eur  

3.7.17 Slalomo čempionato dalyvio registracijos mokestis - 10 Eur  

- Įtraukti naują punktą 3.2.5 d) Už (metinę) individualią nacionalinę M kategorijos vairuotojo 

licenciją ne LASF nariams -30 Eur.  

Nuo 2021 m. atsižvelgiant į Kroso komiteto pasiūlymą mokesčius suapvalinti iki 0 arba 5 (jei LASF 

Tikrojo nario mokestis buvo 404 Eur suapvalinti iki 400 Eur ir t.t.). Visus mokesčius įsigaliosiančius 

nuo 2021 m. nariai galėjo rasti prieduose arba suvažiavimo medžiagos priede Nr. 2. 

 

BALSUOTA: 

Už – 33 (trisdešimt trys). 

Prieš – 3 (trys). 

 

NUTARTA: Patvirtinti 2020 m. ir 2020/21 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei 

tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžius. 

 

Pastaba: MB Renkinas „Balsuojame prieš dėl to, kad 2021/2022 narių įnašų projekte vienkartinės M 

kat. licenzijos kaina išauga neadekvačiai (daugiau nei 3 kartus). M kategorijos licencija Drago sporte 
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naudojama NAUJIEMS sportininkams pritraukti ir toks kainos kėlimas atsilieptų naujų sportininkų 

pritraukimo mažėjimą arba nuostolį organizatoriui.“ (kalba netaisyta) 

 

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 6. 

 

8. Darbotvarkės klausimas: LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai. 

 

 SVARSTYTA: Pagal LASF įstatų 14.3. punktą Apeliacinio teismo Pirmininką ir Arbitrus Tikrųjų 

narių siūlymu keturių metų laikotarpiui renka Suvažiavimas. Atsižvelgiant į Įstatų 14.4. punktą 

Apeliacinio teismo Arbitrų sąraše nuolat turi būti ne mažiau nei 9 (devyni) asmenys. LASF tikrieji 

nariai iki 2020 m. vasario 3 dienos galėjo suvažiavimui teikti pasiūlymus dėl Apeliacinio teismo 

pirmininko ir arbitrų sudėties, tačiau iki numatyto termino nebuvo gauta nei vieno pasiūlymo. 

Pasibaigus terminui, savo siūlymus bei kandidatų sutikimus (sutikimai saugomi LASF 

administracijoje), atsiuntė ASK “Vilkyčiai”, ASK „Autoralis“ bei Tarptautinė automobilių sporto 

veteranų asociacija. LASF Taryba 2020-03-17 vykusiame posėdyje, protokolo Nr. 2020-03, priėmė 

sprendimą suvažiavimui teigti tvirtinti Apeliacinio teismo pirmininką ir arbitrus iš pavėluotai gautų 

narių siūlymų.  

 

SIŪLYTA: 8.1 patvirtinti Apeliacinio teismo pirmininku- Andrėjų Savčenko; 

 

BALSUOTA: 

Už – 33 (trisdešimt trys). 

Prieš – 4 (keturi). 

 

NUTARTA: 8.1 patvirtinti Apeliacinio teismo pirmininku- Andrėjų Savčenko; 

 

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 7 

 

SIŪLYTA: 8.2 patvirtinti Apeliacinio teismo arbitrais: 

Darių Jonušį; 

Kazimierą Gudžiūną; 

Ramūną Vaitkūną; 

Gediminą Maškauską; 

Ugnę Rukšėnaitę; 
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Rimantą Volungevičių; 

Saulių Jodeiką; 

Mantą Babenską; 

Darių Matulį. 

 

BALSUOTA: 

Už – 31 (trisdešimt vienas). 

Prieš – 6 (šeši). 

 

NUTARTA: Patvirtinti Apeliacinio teismo arbitrais: 

Darių Jonušį; 

Kazimierą Gudžiūną; 

Ramūną Vaitkūną; 

Gediminą Maškauską; 

Ugnę Rukšėnaitę; 

Rimantą Volungevičių; 

Saulių Jodeiką; 

Mantą Babenską; 

Darių Matulį. 

 

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 8. 

 

9. Darbotvarkės klausimas: LASF Revizijos komisijos pirmininko ir komisijos narių rinkimai; 

 

SVARSTYTA: Pagal LASF įstatų 15.2. punktą Tikrųjų narių siūlymu Revizijos komisijos narius ir 

Pirmininką keturių metų laikotarpiui renka ir atšaukia Suvažiavimas. Revizijos komisiją sudaro trys 

Revizijos komisijos nariai (įskaitant Revizijos komisijos Pirmininką). LASF tikrieji nariai iki 2020 m. 

vasario 3 dienos galėjo suvažiavimui teikti pasiūlymus dėl Revizijos komisijos pirmininko ir 

komisijos sudėties, tačiau iki numatyto termino nebuvo gauta nei vieno pasiūlymo. Pasibaigus 

terminui savo siūlymus bei kandidatų sutikimus (sutikimai saugomi LASF administracijoje) atsiuntė 

ASK “Vilkyčiai”, ASK „Autoralis“ bei Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija. LASF 

Taryba 2020-03-17 vykusiame posėdyje, protokolo Nr. 2020-03 priėmė sprendimą suvažiavimui 

tvirtinti pateikti Revizijos komisijos pirmininką ir narius iš pavėluotai gautų narių siūlymų.  
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SIŪLYTA: 9.1 Patvirtinti Revizijos komisijos pirmininku- Ričardą Rupkų; 

 

BALSUOTA: 

Už – 25 (dvidešimt penki). 

Prieš – 12 (dvylika). 

 

NUTARTA: Patvirtinti Revizijos komisijos pirmininku- Ričardą Rupkų; 

 

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 9 

 

9.2 Patvirtinti Revizijos komisijos narėmis Rasą Jakienę ir Editą Kairiūkštę. 

 

BALSUOTA: 

Už – 27 (dvidešimt septyni). 

Prieš – 10 (dešimt). 

 

NUTARTA: Patvirtinti Revizijos komisijos narėmis Rasą Jakienę ir Editą Kairiūkštę. 

 

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 10 

 

10. Darbotvarkės klausimas: Kiti klausimai.  

10.1 Tarybos darbo nuostatų pakeitimai;  

 

SVARSTYTA: Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Sporto įstatymą bei Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos reikalavimus, LASF suvažiavimui 2020-03-21 teikiamas 

LASF Tarybos darbo nuostatų pakeitimų projektas (pridedama).  

 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Tarybos darbo nuostatus 

 

BALSUOTA: 

Už – 37 (trisdešimt septyni). 

Prieš – 0 (nulis). 

 

NUTARTA: Patvirtinti LASF Tarybos darbo nuostatus. 
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Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 11 

 

VIII. DĖL SUVAŽIAVIMO EIGOJE ATLIKTŲ PROCEDŪRŲ 

  

SVARSTYTA: Patvirtinti, jog dėl Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų jokių pastabų negauta. Jeigu 

Suvažiavimo dalyvis (LASF Tikrasis narys ar jo įgaliotas atstovas) turi pastabų dėl suvažiavimo 

pravedimo procedūrų ir balsuoja PRIEŠ, tokiu atveju šalia balsavimo turi nurodyti, kokių pastabų turi.  

 

SIŪLYTA: Patvirtinti jog dėl suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų pastabų negauta. 

 

BALSUOTA: 

Už – 36 (trisdešimt šeši). 

Prieš – 1 (vienas). 

 

NUTARTA: Patvirtinti jog dėl suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų pastabų negauta. 

 

Pastabos: Slalomo akademijos pastaba – „Mūsų netenkina tai, jog suvažiavimo, vykdomo el. ryšio 

priemonėmis, metu nebuvo apgalvota priemonė replikoms, pasisakymams už/prieš, komentarams tarp 

tikrųjų narių, turinčių mandatą. Taip pat prieš susirinkimą buvo informuoti nariai, jog susidariusią 

situaciją (dėl Sauliaus Girdausko elgesio viešumoje) bus galima spręsti kovo 21 d. vyksiančiame 

LASF tikrųjų narių suvažiavime, kurio metu LASF tikrieji nariai galės išreikšti nuomonę dėl 

pasitikėjimo Sauliumi Girdausku ir spręsti tolimesnės veiklos automobilių sporto federacijoje 

klausimą. Klausimas nebuvo įtrauktas į suvažiavimo darbotvarkę. Prezidento pasisakymo taip pat 

nesulaukėme.” (kalba netaisyta) 

 

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 12 

 

 

PRIEDAI: 

1. Mandatinės komisijos protokolai ir jų priedai (delegatų registracijos žiniaraštis, delegatų 

mandatai, įgaliojimai). 

2. Suvažiavimo sekretoriato protokolas. 

3. Finansinių ataskaitų audito už 2019 m. auditoriaus išvada ir ataskaita. 
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4. 2020 m ir 2021/22 metų LASF narių stojamieji ir nario mokesčiai tikrųjų ir asocijuotų LASF 

narių tiksliniai įnašai federacijos veiklai remti. 

5. Tikrųjų narių Registrų centro trumpieji išrašai. 

6. LASF Tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga. 

7. Balsų skaičiavimo komisijos protokolai - 12 ir 1 priedas (dėl susipažinimo su Suvažiavimo 

sušaukimo ir pravedimo tvarka). 

8. Skelbimai VĮ Registrų centras elektroniniame leidinyje. 

9. Tarybos darbo nuostatai; 

10. Balsavimo biuletenis. 

 

 

 

 

 

Viso protokole 14 lapų.  

 

 

Suvažiavimo pirmininkas                                                                            Saulius Girdauskas 

 

 

Suvažiavimo sekretoriato pirmininkas                                                        Tadas Vasiliauskas 

 

 

Suvažiavimo sekretoriato narė                                                                    Svetlana Kniurienė 

 

 

Suvažiavimo sekretoriato narė                                                                    Indrė Janauskaitė 


