
 
 

Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Ralio komiteto posėdžio protokolas Nr. 2019-5 

2019-04-24 

 

 

LASF Ralio komiteto (RK) posėdis vyko elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pradėtas 2019-04-24 d. 

(penktadienis) 8:00 val., baigtas 24:00 val.. 

 

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

(MV), komiteto nariai: Remigijus Bilevičius (RB), Arvydas Petkevičius (AP), Gražvydas Smetonis 

(GS), Saulius Stanaitis (SS). 

Nedalyvavo: Linas Vaškys (LV). 

Posėdžio pirmininkas: Tomas Žemaitis  

Posėdžio sekretorius: Mindaugas Varža 

 

Darbotvarkės klausimai: 

1. LARČ, LRSČ, LMRČ logotipų kūrimo dizainerio pasirinkimas ir tvirtinimas. 

2. LARČ monitoringo užsakymas. 

3. LARČ 2019m. reglamento priedo nr.12 (LARČ prioritetinių vairuotojų sarašo) tikslinimas. 

 

Klausimų nagrinėjimas: 

1. LARČ, LRSČ, LMRČ logotipų kūrimo dizainerio pasirinkimas ir tvirtinimas. 

Svarstyta: 2019-04-16 vykusio RK posėdžio metu buvo nuspręsta balsavimą dėl dizainerio pasirinkimo 

perkelti į sekantį posėdį, o iki tol apklausos būdu apklausti daugiau dizainerių ir sulaukti iki sekančio 

posėdžio daugiau pasiūlymų. Iki šio posėdžio naujų pasiūlymų nebuvo gauta, todėl nuspręsta svarstyti 

šiuos pasiūlymus: 

1. darbų kaina 120 eur. 

2. darbų kaina 400 eur. 

3. darbų kaina 500 eur. 

4. darbų kaina 600 eur. 

5. darbų kaina 1100 eur. 

6. darbų kaina 2300 eur. 

Remiantis LR asmens duomenų apsaugos įstatymu, duomenys apie asmenis pateikusius pasiūlymus nėra 

skelbiami. 

 

Siūlyta: MV, RB, AP, GS, SS pasiūlė rinktis trečią pasiūlymą, dėl prieinamos kainos, darbų kokybės bei 

darbų atliekamų kitiems automobilių sporto bendruomenės nariams. TŽ pasiūlė rinktis ketvirtą 

pasiūlymą, dėl profesionalių darbų bei prieinamos kainos.  

Balsuota:  UŽ  Trečią pasiūlymą – 5 balsai 

  UŽ  Ketvirtą pasiūlymą – 1 balsas 

   
Nutarta: LARČ, LRSČ, LMRČ logotipų kūrimui pasirinkti trečią pasiūlymą, kurį pateikė Lukas 

Gimžauskas. 

 

2. LARČ monitoringo užsakymas. 

Svarstyta: Kadangi RK tikslas 2020m. LARČ sezonui surasti čempionato partnerį ir norint sužinoti 

rinkodarinę čempionato vertę, yra svarstoma užsakyti 2018m. LARČ monitoringą, kurio kaina 350 EUR. 

Siūlyta: Užsakyti 2018m. LARČ monitoringą. 

 



Balsuota:  UŽ – vienbalsiai 

 
Nutarta: Užsakyti 2018m. LARČ monitoringą. 

 

3. LARČ 2019m. reglamento priedo nr.12 (LARČ prioritetinių vairuotojų sarašo) 

tikslinimas. 

Svarstyta: LARČ I-o etapo metu Deividas Gezevičius tapo pirmos vietos laimėtoju 2WD įskaitoje, todėl 

remiantis 2019m. LARČ reglamento 7.4.1 punktu svarstoma įtraukti Deividą Gezevičių į 2WD 

prioritetinių vairuotojų sąrašą. 

Siūlyta: Įtraukti Deividą Gezevičių į 2WD prioritetinių vairuotojų sąrašą ir patikslinti LARČ 2019m. 

reglamento priedą nr.12. 

Balsuota:  UŽ – vienbalsiai 

Nutarta: Įtraukti Deividą Gezevičių į 2WD prioritetinių vairuotojų sąrašą ir patikslinti LARČ 

2019m. reglamento priedą nr.12. 

 

 

 

Posėdis paskelbtas baigtu. 

Protokolo lapų – 2 lapai. 

Posėdžio pirmininkas:    Tomas Žemaitis  

 

Posėdžio sekretorius:    Mindaugas Varža 

 


