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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2020-15 

2020-09-09 

 

 

LASF Tarybos posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis, pradėtas 2020-09-09 (trečiadienį) 10:05 val., 

baigtas 2020-09-09 d. (trečiadienį) 17:00 val.  

 

Dalyvavo: 

LASF Prezidentas – Egidijus Janavičius 

LASF Viceprezidentas- Vaidotas Žala 

LASF tarybos nariai –Vitoldas Milius, Mantas Babenskas, Vladas Pleskovas  

 

Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius 

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė 

 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:  

Prieš tvirtinant darbotvarkę LASF Prezidentas paprašė Tarybos narių skubos tvarka įtraukti 

papildomą klausimą 5.4 Dėl ASK „Vilkyčiai“ prašymo. 

 

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl 2020 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato reglamento pakeitimo; 

2. Dėl atsakymo į K.Girdausko ASK ieškinį; 

3. Techninių reikalavimų komiteto pirmininko rinkimai; 

4. Dėl Senjorų komiteto pirmininko atsistatydinimo; 

5. Kiti klausimai; 

5.1 Dėl K.Girdausko ASK rengiamos kvalifikacijos kėlimo programos; 

5.2 Dėl Ralio „Aplink Lietuvą 2020“; 

5.3 Dėl LASF administratorės-referentės darbo užmokesčio; 
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5.4 Dėl ASK „Vilkyčiai“ prašymo. 

 

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai 

 

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl 2020 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato reglamento pakeitimo; 

2. Dėl atsakymo į K.Girdausko ASK ieškinį; 

3. Techninių reikalavimų komiteto pirmininko rinkimai; 

4. Dėl Senjorų komiteto pirmininko atsistatydinimo; 

5. Kiti klausimai; 

5.1 Dėl K.Girdausko ASK rengiamos kvalifikacijos kėlimo programos; 

5.2 Dėl Ralio „Aplink Lietuvą 2020“; 

5.3 Dėl LASF administratorės-referentės darbo užmokesčio; 

5.4 Dėl ASK „Vilkyčiai“ prašymo. 

 

 

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

 

1. Dėl 2020 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato reglamento pakeitimo; 

SVARSTYTA: Lietuvos automobilių kroso čempionato I-ąjame etape nesusidarė pilnos 

automobilių klasės: Super 1600 ir OPEN 4500. Varžybų metu komisarų sprendimu, joms leista 

startuoti, nesujungiant su galingesnėmis klasėmis. Kitose etapuose šios klasės susidaro ir dalyvių 

netrūksta, tačiau šios klasės gali tapti neįskaitinėmis vien dėl pirmo etapo kuriame startavo po 4 

automobilius klasėje (pritrūko vieno). Atsižvelgiant į sportininkų interesus LASF kroso komitetas 

prašo pakeisti 2020 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato reglamentą. 

 

SIŪLYTA: Pakeisti 2020 m. Kroso reglamento 5.6.1. punktą ir išdėstyti jį sekančiai „Klasėje turi 

įvykti ne mažiau 3 įskaitiniai etapai, kad čempionatas klasėje būtų laikomas įvykusiu. 

Sportininkai privalo sudalyvauti ne mažiau kaip trijuose įvykusio čempionato etapuose, kad jų 

rezultatai būtų įtraukti į galutinę čempionato klasifikacijos įskaitą. Asmeninė čempionato įskaita 

skaičiuojama iš visų įvykusių etapų. Įvykus mažiau nei 3 etapams, čempionatas bus laikomas 

neįvykusiu ir sportininkai bus klasifikuojami tik LASF Kroso komiteto Taurės įskaitoje.“ 
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BALSUOTA: UŽ - vienbalsiai 

 

NUTARTA: Pakeisti 2020 m. Kroso reglamento 5.6.1. punktą ir išdėstyti jį sekančiai 

„Klasėje turi įvykti ne mažiau 3 įskaitiniai etapai, kad čempionatas klasėje būtų laikomas 

įvykusiu. Sportininkai privalo sudalyvauti ne mažiau kaip trijuose įvykusio čempionato 

etapuose, kad jų rezultatai būtų įtraukti į galutinę čempionato klasifikacijos įskaitą. 

Asmeninė čempionato įskaita skaičiuojama iš visų įvykusių etapų. Įvykus mažiau nei 3 

etapams, čempionatas bus laikomas neįvykusiu ir sportininkai bus klasifikuojami tik LASF 

Kroso komiteto Taurės įskaitoje.“ 

 

2. Dėl atsakymo į K.Girdausko ASK ieškinį; 

 

INFORMUOTA: 2020 m. rugpjūčio 26 dieną gautas LASF tikrojo nario K. Girdausko ASK 

ieškinys (pateiktas per Kauno apylinkės teismą) Lietuvos automobilių sporto federacijai dėl 

neteisėtai sušaukto LASF tikrųjų narių eilinio suvažiavimo (2020-07-28 bei dėl to neteisėtai 

atstatydinto prezidento S. Girdausko ir neteisėtai išrinkto prezidento E. Janavičiaus. 2020-08-27 

vykusiame Tarybos posėdyje protokolo Nr. 2020-14 buvo priimtas sprendimas atsiliepimo į 

ieškinį surašymą pavesti teisininkams. Atsiliepimo surašymo terminas -14 dienų nuo ieškinio 

gavimo dienos. 2020-09-08 Kauno apylinkės teismui buvo pateiktas teisininko parengtas 

atsiliepimas į K.Girdausko ASK ieškinį. Atsiliepimas Tarybos susipažinimui buvo pateiktas 

Tarybos narių elektroniniais paštais.  

Klausimas informacinio pobūdžio. 

 

3. Techninių reikalavimų komiteto pirmininko rinkimai; 

 

SVARSTYTA: 2020 m. liepos 28 dieną Techninių reikalavimų komiteto (toliau – TRK) 

pirmininkas E.Janavičius buvo išrinktas LASF Prezidentu bei 2020 m. rugpjūčio 7 dieną buvo 

įregistruotas LASF Prezidentu VĮ „Registrų centras“. Nuo 2020 m. rugpjūčio 7 dienos Egidijus 

Janavičius nebegali eiti TRK pirmininko pareigų vadovaujantis LASF Įstatų 9.9. punktu. Pagal 

LASF Įstatų 12.5.2 p. buvo skelbti rinkimus į TRK pirmininko poziciją. Komiteto Pirmininko 

kandidatūrų raštiškus pasiūlymus ir sutikimus Tarybai galėjo teikti visi LASF nariai (Tikrieji ir 
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Asocijuoti). Kandidatūros buvo teikiamos el. paštu lasf@lasf.lt  nuo 2020-08-18 iki 2020-09-01 

imtinai. Per nurodytą laikotarpį buvo gauta tik viena kandidatūra. 

KANDIDATAS PASIŪLĘ NARIAI SUTIKIMAS 

Gediminas Šliumpa Kauno technikos kolegija, 

Kupiškio AMSK, Urta Sport 

Gautas 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti Techninių reikalavimų komiteto pirmininku Gediminą Šliumpą. Pagal 

LASF įstatų 12.5.4. punktą Patvirtintas komiteto Pirmininkas per 10 kalendorinių dienų išsirenka 

komiteto narius, o iš jų tarpo pirmininko Pavaduotoją ir teikia Tarybai tvirtinti. Komiteto 

pirmininko Pavaduotojo teisės ir pareigos nurodytos Varžybų vykdymo ar Kitų Komitetų darbo 

nuostatuose.  

 

BALSUOTA: UŽ - vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti Techninių reikalavimų komiteto pirmininku Gediminą Šliumpą. 

Pagal LASF įstatų 12.5.4. punktą Patvirtintas komiteto Pirmininkas per 10 kalendorinių 

dienų išsirenka komiteto narius, o iš jų tarpo pirmininko Pavaduotoją ir teikia Tarybai 

tvirtinti. Komiteto pirmininko Pavaduotojo teisės ir pareigos nurodytos Varžybų vykdymo 

ar Kitų Komitetų darbo nuostatuose. 

 

4. Dėl Senjorų komiteto pirmininko atsistatydinimo; 

 

SVARSTYTA:  2020 m. rugpjūčio 31 dieną buvo gautas LASF Senjorų komiteto pirmininko 

Evaldo Torrau prašymas atsistatydinti iš einamų pareigų dėl asmeninių priežasčių. Pagal LASF 

Įstatų 12.5.6. punktą atstatydinus ar atsistatydinus komiteto Pirmininkui, kiti komiteto nariai savo 

įgaliojimų netenka po to, kai naujai išrinktas Komitetas susirenka į pirmąjį Komiteto posėdį. 

Tarybos nutarimu ir laikantis Įstatų 12.5.2. p. nustatytos tvarkos renkamas naujas Pirmininkas. 

Atstatydintas Komiteto narys negali užimti LASF organuose jokių pareigų 4 metus, o 

atsistatydinęs (išskyrus dėl asmeninių priežasčių, nesusijusių su einamomis pareigomis) - 2 

metus. Atstatydinus Pirmininką ar jam atsistatydinus jo pareigas iki naujo Pirmininko 

patvirtinimo dienos eina LASF Generalinis sekretorius. 

mailto:lasf@lasf.lt
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SIŪLYTA: 4.1 Patenkinti LASF Senjorų komiteto pirmininko Evaldo Torrau atsistatydinimo 

prašymą. 

4.2 Pagal LASF Įstatų 12.5.2 p. skelbti rinkimus į Senjorų komiteto pirmininko poziciją. Komiteto 

Pirmininko kandidatūrų raštiškus pasiūlymus ir sutikimus Tarybai gali teikti visi LASF nariai 

(Tikrieji ir Asocijuoti). Kandidatūros teikiamos el. paštu lasf@lasf.lt  nuo 2020-09-10 iki 2020-

09-24 imtinai. 

 

BALSUOTA: UŽ - vienbalsiai 

 

NUTARTA: 4.1 Patenkinti LASF Senjorų komiteto pirmininko Evaldo Torrau 

atsistatydinimo prašymą. 

4.2 Pagal LASF Įstatų 12.5.2 p. skelbti rinkimus į Senjorų komiteto pirmininko poziciją. 

Komiteto Pirmininko kandidatūrų raštiškus pasiūlymus ir sutikimus Tarybai gali teikti visi 

LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti). Kandidatūros teikiamos el. paštu lasf@lasf.lt  nuo 

2020-09-10 iki 2020-09-24 imtinai. 

 

5. Kiti klausimai; 

5.1 Dėl K.Girdausko ASK rengiamos kvalifikacijos kėlimo programos; 

 

INFORMUOTA:  2020-03-20 vykusiame Tarybos posėdyje, protokolo Nr. 2020-03 buvo 

priimtas sprendimas patvirtinti K.Girdausko ASK prašymą dėl sportininkų kvalifikacijos kėlimo 

programos, Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių punktą Nr. 59 papildyti 

papunkčiu, kuriame bus įtraukta K.Girdausko ASK programa, bei peržiūrėti licencijų išdavimo ir 

kategorijų suteikimo taisyklių 59.3.4 punktą, dėl programos oficialių instruktorių kompetencijos. 

Taip pat posėdyje buvo priimtas sprendimas įpareigoti K.Girdausko ASK oficialų instruktorių 

sąrašą suderinti su LASF teisėjų komitetu. Su teisėjų komitetu buvo suderinta, kad 

egzaminuotojai liks tie patys, kurie ir dabar egzaminuoja sportininkus ir yra paskirti teisėjų 

komiteto pagal sporto disciplinas. Balandžio 30 dieną administratorė telefonu kalbėjo su 

G.Kaminsku vėliau, tą pačią dieną atsiuntė pastabas dėl K.Girdausko ASK programos, gegužės 4 

dieną buvo gautas atsakymas, kad programos pagal pastebėjimus yra taisoma, birželio 2 dieną 

mailto:lasf@lasf.lt
mailto:lasf@lasf.lt
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administracija sulaukė diplomo pavyzdžio, kurį susiderino bei G.Kaminskas informavo 

administratorę „Pataisytas programas atsiusiu kaip imanoma greiciau, manau, kad jau sia 

savaite…“ , vėliau dar kelis kartus buvo kalbama su G.Kaminsku, kad atsiųstų pataisytą 

programą, tačiau iki 2020-08-27 dienos nesulaukus programos dar kartą buvo išsiųstas laiškas su 

prašymu iki 2020-09-03 LASF atsiųsti pataisytas programas. 2020-09-02 K.Girdausko ASK 

atsiuntė pataisytas programas. Kadangi K.Girdausko ASK iki nurodyto termino atsiuntė 

pataisytas programas Taryba dėl šio klausimo nebalsavo. 

Klausimas informacinio pobūdžio.  

 

5.2 Dėl Ralio „Aplink Lietuvą 2020“; 

 

SVARSTYTA:  Ralio „APLINK LIETUVĄ“ metu prieš paskutinį PR, varžybų vadovas D. Liesis 

automobiliu PR trasa pavežė ekipažo Nr. 1 šturmaną R. Gilių (paaiškinimas gautas). Šis 

pavežimas, konkurentų, Nr. 5 Tomo Mickaus ekipažo (paaiškinimas gautas), buvo įvertintas kaip 

neleistinas susipažinimas su trasa, besinaudojant transporto priemone. Dėl to pastarasis pateikė 

protestą. Komisarai tenkindami protestą, paskyrė ekipažui Nr. 1 penkiolikos (15) sekundžių baudą. 

Bauda netenkino T. Mickaus ekipažo. Susipažindamas su Komisaru sprendimu ekipažas nurodė, 

kad teiks apeliacija, tačiau praėjus numatymam 48 valandų laikotarpiui apeliacijos šis ekipažas 

nepateikė. Iš T. Mickaus buvo gautas detalus situacijos paaiškinimas. Akivaizdu, kad tai nebuvo 

ekipažo Nr. 1 nusižengimas, nes varžybų vadovas D. Liesis turėjo puikiai žinoti, kad paveždamas 

vieną iš dalyvių visų pirma pats daro nusižengimą. Dėl to neprisiėmė atsakomybės ir tenkindamas 

ekipažo Nr. 5 protestą, ekipažui Nr. 1 paskyrė 15 sekundžių baudą, nors pats šį ekipažą įvėlė į 

pažeidimą. 

 

SIŪLYTA: Susidariusią situaciją perduoti svarstyti Teisėjų bei Ralio komitetams. 

 

BALSUOTA: UŽ - vienbalsiai 

 

NUTARTA: Susidariusią situaciją perduoti svarstyti Teisėjų bei Ralio komitetams. 
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5.3 Dėl LASF administratorės-referentės darbo užmokesčio. 

 

SVARSTYTA:  Gautas LASF administratorės- referentės prašymas adresuotas Prezidentui bei 

LASF Tarybai, kuriame prašoma atsižvelgiant į tai, kad federacijoje dirba du metus per kurios 

darbo krūvis bei atliekamos funkcijos stipriai išaugo, keitėsi kitų administracijos darbuotojų 

atlyginimai, taip pat buvo baigtos magistrantūros studijos prašoma padidinti mėnesinį darbo 

užmokestį.  

 

SIŪLYTA: Nuo rugsėjo 1 dienos padidinti LASF administratorės- referentės mėnesinį darbo 

užmokestį 100 eurų į rankas.  

 

BALSUOTA: UŽ - vienbalsiai 

 

NUTARTA: Nuo rugsėjo 1 dienos padidinti LASF administratorės- referentės mėnesinį 

darbo užmokestį 100 eurų į rankas. 

 

5.4 Dėl ASK „Vilkyčiai“ prašymo; 

 

SVARSTYTA:   LASF Tikrojo nario ASK „Vilkyčiai“ vadovas Kazimieras Gudžiūnas kreipėsi 

į LASF su prašymu skubos tvarka parengti ir išsiųsti Latvijos federacijos kroso komisijai raštą 

dėl sėkmingo bendradarbiavimo ir varžybų organizavimo.  Taryba telefonu susisiekė su 

K.Gudžiūnu norėdama išgirsti skubaus rašto motyvus. V.Pleskovas palaikė K.Gudžiūno 

iniciatyvą, tačiau likę Tarybos nariai mano, kad skubus raštas galimai galėtų turėti įtakos Latvijos 

federacijos kroso komisijos rinkimams.  

 

SIŪLYTA: Patenkinti LASF Tikrojo nario ASK „Vilkyčiai“ prašymą skubos tvarka parengti ir 

išsiųsti LAF raštą dėl sėkmingo bendradarbiavimo ir varžybų organizavimo.  

 

BALSUOTA: UŽ- 1 

PRIEŠ-4 
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NUTARTA: Nepatenkinti LASF Tikrojo nario ASK „Vilkyčiai“ prašymo skubos tvarka 

parengti ir išsiųsti LAF raštą dėl sėkmingo bendradarbiavimo ir varžybų organizavimo. 

 

Protokolo lapų 8. 

 

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius 

 

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė 


