Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2020-07
2020-05-08

LASF Tarybos posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis pradėtas 2020-05-08 (penktadienį) 10:00
val., baigtas 2020-05-08 d. (penktadienį) 12:49 val.

Dalyvavo:
LASF viceprezidentas laikinai atliekantis prezidento funkcijas – Kastytis Torrau
LASF viceprezidentai – Ernestas Staponkus, Darius Vaičiulis, Vitoldas Milius

Posėdžio pirmininkas – Kastytis Torrau
Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė

I.

Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:
1. Dėl LASF Tikrųjų narių Neeilinio suvažiavimo sušaukimo;
2. Dėl LASF Drag komiteto pirmininko rinkimų.

BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:
1. Dėl LASF Tikrųjų narių Neeilinio suvažiavimo sušaukimo;
2. Dėl LASF Drag komiteto pirmininko rinkimų.

II.

Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:
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1. Dėl LASF Tikrųjų narių Neeilinio suvažiavimo sušaukimo;
SVARSTYTA: 2020 m. gegužės 4 d. buvo gautas LASF Apeliacinio teismo posėdžio protokolas
Nr. 2020-01. Apeliacinio teismo posėdžio metu buvo svarstomas 2020 m. balandžio 9 d. LASF
Tarybos persiųstas LASF Tikrųjų narių pranešimas (kreipimasis) dėl LASF Prezidento Sauliaus
Girdausko atstatydinimo. Apeliacinis teismas, protokolo Nr. 2020-01, priėmė sprendimą, kad 38
LASF Tikrųjų narių pareikštas nepasitikėjimas prezidentu ir reikalavimas atstatydinti yra pagrįstas
ir teisėtas.
LASF Taryba vadovaujantis LASF Įstatu 7.4. punktu privalo šaukti neeilinį suvažiavimą, kuris
spręstu klausimus susijusius su LASF prezidentu. To pasekoje LASF suvažiavimas šaukiamas
vadovaujantis 7.4.5 punktu, kuris nukreipia į LASF Įstatų 7.2. punktą, kuris nurodo LASF
suvažiavimo sušaukimo tvarką ir terminus. Būtina atkreipti dėmesį, kad 2020 m. kovo 14 d.
nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ yra įvestas
karantinas Lietuvoje, taip pat šio nutarimo 3.2.3. punktas nurodo, kad „Draudžiami visi atvirose ir
uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai. Šis draudimas netaikomas renginiams
atvirose erdvėse, kai renginio metu neišlipama iš automobilio ir automobilyje yra ne daugiau kaip 2
asmenys, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.“. Atsižvelgiant į
visą esamą situaciją Lietuvoje, bei draudimus organizuoti susibūrimus būtina palaukti Lietuvos
Vyriausybės sprendimo kada bus leista organizuoti didesnius susibūrimus uždarose patalpose, kitu
atveju paskelbus suvažiavimo datą ir Lietuvos Vyriausybei neatšaukus draudimų suvažiavimas
negalės įvykti.

SIŪLYTA: Laukti Lietuvos Vyriausybės nutarimo, kad gali būti organizuojami renginiai,
susibūrimai uždarose erdvėse daugiau nei 50-60 žmonių. Sulaukus LRV nutarimo, skelbti
suvažiavimo data laikantis įstatų 7.2. punkte nustatytos tvarkos bei terminų.

BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
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NUTARTA: Laukti Lietuvos Vyriausybės nutarimo, kad gali būti organizuojami renginiai,
susibūrimai uždarose erdvėse daugiau nei 50-60 žmonių. Sulaukus LRV nutarimo, skelbti
suvažiavimo data laikantis įstatų 7.2. punkte nustatytos tvarkos bei terminų.

2. Dėl LASF Drag komiteto pirmininko rinkimų.
SVARSTYTA: LASF Tarybos posėdyje Protokolo Nr. 2020-06 buvo nuspręsta nepatvirtinti
A.Rudzio kandidatūros į Drag komiteto pirmininko poziciją ir nuspręsta ieškoti kito asmens, kuris
galėtų tapti Drag komiteto pirmininku, ieškant būtina aktyviai bendrauti su visa Drag’o sporto
bendruomenę.

SIŪLYTA: 2020 m. gegužės 11-18 dienomis skelbti rinkimus į Drago komiteto pirmininko
poziciją.

BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai

NUTARTA: 2020 m. gegužės 11-18 dienomis skelbti rinkimus į Drago komiteto pirmininko
poziciją.
Protokolo lapų 3 .
Posėdžio pirmininkas Kastytis Torrau
Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė
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