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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2021-05 

2021-03-10 

 

LASF Tarybos posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis („Zoom“), pradėtas 2021-03-10 (trečiadienį) 

19:00 val., baigtas 2021-03-10 d. (trečiadienį) 20:32 val.  

 

Dalyvavo: 

LASF Prezidentas – Egidijus Janavičius 

LASF Viceprezidentas- Vaidotas Žala 

LASF tarybos nariai –Vitoldas Milius, Mantas Babenskas 

Taip pat dalyvavo- LASF generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas 

Nedalyvavo- Vladas Pleskovas 

 

Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius 

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė 

 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:  

 

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. 2021 m. LASVOVT patvirtinimas; 

2. Dėl LASF komunikacinių pranešimų; 

3. Dėl depozito grąžinimo ralio organizatoriams; 

4. LASF Tikrųjų narių priėmimas; 

5. Dėl paramos knygos leidimui 

6. SVO reglamento 4.6 punktas; 

7. Dėl Nacionalinio saugos lankų sertifikato; 
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8. Dėl 2021 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių 

tikslinių įnašų federacijos veiklai remti; 

9. LASF Asocijuotų narių priėmimas. 

 

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai 

 

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. 2021 m. LASVOVT patvirtinimas; 

2. Dėl LASF komunikacinių pranešimų; 

3. Dėl depozito grąžinimo ralio organizatoriams; 

4. LASF Tikrųjų narių priėmimas; 

5. Dėl paramos knygos leidimui 

6. SVO reglamento 4.6 punktas; 

7. Dėl Nacionalinio saugos lankų sertifikato; 

8. Dėl 2021 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tikslinių 

įnašų federacijos veiklai remti; 

9. LASF Asocijuotų narių priėmimas. 

 

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

 

1. 2021 m. LASVOVT patvirtinimas; 

 

SVARSTYTA: LASF Tarybos posėdyje, Protokolo Nr. 2021-04 Taryba išsakė pastebėjimus LASVOVT 

pakeitimams ir buvo nuspręsta dokumentą tvirtinti sekančiame posėdyje. Prezidentas pristatė 

atliktus pakeitimus atsižvelgiant į pastabas ir siūlo 2.1.21. išdėstyti sekančiai: Mėgėjiškos varžybos - 

tai varžybos, kurių papildomose (greituminėse) rungtyse rekomenduojamas ne didesni nei 50 

km/h vidutinis greitis. Mėgėjiškos varžybos organizuojamos vadovaujantis LR sporto įstatymu, su 

LASF suderinus varžybų papildomus nuostatus ir trasos schemą, bei pateikus varžybų civilinės 

atsakomybės draudimą. Šių varžybų dalyviai bei oficialūs asmenys neprivalo turėti LASF licencijų. 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti 2021 m. LASVOVT. 
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BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai 

NUTARTA: Patvirtinti 2021 m. LASVOVT. 

 

2. Dėl LASF komunikacinių pranešimų; 

 

SVARSTYTA: LASF Tarybos nariai diskutavo apie poreikį reguliariai rengti komunikacinius 

pranešimus, kurie būtų rengiami aktualiais LASF klausimais. Pasiūlyta tai patikėti Tarybos nariui M. 

Babenskui dėl kelių priežasčių: kadangi jis šioje veikloje turi patirties, dėl to, kad nebus reikalinga 

informacijos perdavimo procedūra, taip pat dėl to, kad galima sutarti fiksuotą žemesnę nei rinkos 

kainą, kadangi iki šiol užsakyti tekstai LASF brangiai kainuodavo. Todėl buvo pasiūlyta M. 

Babenskui nuo šiol rengti LASF komunikacinius pranešimus už fiksuotą 100 EUR atlygį už vienetą, 

pagal išrašomas sąskaitas. 

SIŪLYTA: M.Babenskui rengti LASF komunikacinius pranešimus. Pagal pateiktą sąskaitą už vieną 

komunikacinį pranešimą mokėti 100 eurų. 

BALSUOTA: UŽ – 3 

SUSILAIKĖ-1 

 

NUTARTA: M.Babenskui rengti LASF komunikacinius pranešimus. Pagal pateiktą sąskaitą už 

vieną komunikacinį pranešimą mokėti 100 eurų. 

 

3. Dėl depozito grąžinimo ralio organizatoriams; 

 

SVARSTYTA: Šiuo metu vis dar kovojant su Covid-19 viruso pandemija, Lietuvoje automobilių 

sporto organizatoriai susiduria su daugybe problemų t.y. nežinomos datos, kada bus galima 

vykdyti varžybas, rėmėjų paieška pasidarė dar sudėtingesnė nei 2020 m. Siekiant padėti Lietuvos 
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čempionatų organizatoriams LASF Taryba siūlo sutrumpinti depozito sumokėjimo terminą ir 

depozito sumą varžybų organizatoriams. 

 

SIŪLYTA: 3.1.LARČ ir LARSČ varžybų organizatoriams sutrumpinti depozito sumokėjimo terminą 

t.y. depozitą organizatoriai turi sumokėti likus nemažiau nei 30 kalendorinių dienų iki varžybų, 

kadangi šiuo metu vis dar neaišku, kada bus galima organizuoti varžybas, ir nustatytas 60 dienų 

terminas negali būti išlaikytas. 

3.2 sumažinti depozito dydi sekančiai – LARČ depozito dydis 750 €, LARSČ depozito dydis 250 €. 

Depozitas organizatoriams bus grąžinamas po varžybų aptarimo atitinkamose komitetuose arba 

atskiru LASF generalinio sekretoriaus sprendimu. 

 

3.1. ir 3.2. punktai galios iki 2021-12-31 imtinai. 

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai 

NUTARTA: 3.1.LARČ ir LARSČ varžybų organizatoriams sutrumpinti depozito sumokėjimo 

terminą t.y. depozitą organizatoriai turi sumokėti likus nemažiau nei 30 kalendorinių dienų iki 

varžybų, kadangi šiuo metu vis dar neaišku, kada bus galima organizuoti varžybas, ir nustatytas 

60 dienų terminas negali būti išlaikytas. 

3.2 sumažinti depozito dydi sekančiai – LARČ depozito dydis 750 €, LARSČ depozito dydis 250 €. 

Depozitas organizatoriams bus grąžinamas po varžybų aptarimo atitinkamose komitetuose arba 

atskiru LASF generalinio sekretoriaus sprendimu. 

3.1. ir 3.2. punktai galios iki 2021-12-31 imtinai. 

4. LASF Tikrųjų narių tvirtinimas; 

SVARSTYTA: LASF Tikrųjų narių priėmimas. 

SIŪLYTA:  Į LASF Tikruosius narius priimti: 

Tikrojo nario Pavadinimas Nario vadovas Anketa 

Pilėnai Alytaus raj. Techninių Sporto Šakų Klubas  Arūnas Lekavičius Pateikta 

 

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai 
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NUTARTA: Į LASF Tikruosius narius priimti: 

Tikrojo nario Pavadinimas Nario vadovas Anketa 

Pilėnai Alytaus raj. Techninių Sporto Šakų Klubas  Arūnas Lekavičius Pateikta 

 

5. Dėl paramos knygos leidimui. 

 

SVARSTYTA: Į LASF Prezidentą kreipėsi knygų leidėjas Jonas Rinkevičius, kuris šiuo metu leidžia 

knygą apie automobilius. Knygoje apie automobilių sportą rašoma 22 skyriuje (Dakaro ralis, 

Formulė 1, pasaulio greičio rekordai su rezultatų lentelėmis ir iliustracijomis) ir 23 skyriuje 

(automobilių sporto pasiekimai Lietuvoje: sporto pradžia ir dabartinis laikotarpis, pavyzdžiui, 

Tarptautinis ralis aplink Lietuvą, elektromobilių varžybos ir pan. su spalvotomis iliustracijomis). 

Leidybai reikia bent 6 tūkst. eurų, tačiau džiaugtųsi bet kokia parama. Tarybos nariai diskutavo, 

kad reikėtų labiau pasigilinti į knygos turinį, pabendrauti su autoriumi ir sužinoti knygos 

vertingumą, kad būtų priimti sprendimus dėl paramos. 

SIŪLYTA: Tarybos nariui Vitoldui Miliui išsamiau susipažinti su knygos turiniu, pabendrauti su 

knygos leidėju ir sprendimą dėl paramos priimti tik gerai susipažinus su situacija. 

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai 

NUTARTA: Tarybos nariui Vitoldui Miliui išsamiau susipažinti su knygos turiniu, pabendrauti 

su knygos leidėju ir sprendimą dėl paramos priimti tik gerai susipažinus su situacija. 

 

6. SVO reglamento 4.6 punkto įtraukimas; 

SVARSTYTA: Generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas informavo, kad reikalinga SVO 

reglamente pakoreguoti 4.6 punktą. 

SIŪLYTA: 4.6 p. išdėstyti sekančiai: 4.6. Neįvykdžius saugos ekspertų pateiktų reikalavimų 

trasos priėmimo akte, varžybų organizatorius prisiima visą atsakomybę už varžybų metu 

padarytą žalą tretiesiems asmenims.   

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai 
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NUTARTA: 4.6 p. išdėstyti sekančiai: 4.6. Neįvykdžius saugos ekspertų pateiktų reikalavimų 

trasos priėmimo akte, varžybų organizatorius prisiima visą atsakomybę už varžybų metu 

padarytą žalą tretiesiems asmenims.   

 

7. Dėl Nacionalinio saugos lankų sertifikato; 

 

SVARSTYTA: LASF Prezidentas informavo, kad buvo atnaujintas saugos lankų sertifikato 

maketas, kuris buvo supaprastintas ir atsisakyta nereikalingos informacijos. 

SIŪLYTA: Patvirtinti atnaujintą saugos lankų sertifikatą. (Priedas Nr. 1) 

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai 

NUTARTA: Patvirtinti atnaujintą saugos lankų sertifikatą. (Priedas Nr. 1) 

 

8. Dėl 2021 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių 

tikslinių įnašų federacijos veiklai remti. 

 

SVARSTYTA: Prezidentas informavo, kad FIA pakeitė saugos lankų sertifikavimo nuostatas, 

todėl reaguodami į jas privalome nustatyti saugos lankų sertifikavimo mokesčius. 

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

tikslinių įnašų federacijos veiklai remti lentelę papildyti žemiau nurodytais punktais, nustatant 

mokesčius už saugos lankų sertifikavimą:  

• 3.7.2.1. Nacionalinio saugos lankų sertifikato išdavimo kaina – 30 Eur 

• 3.7.2.2. Tarptautinio saugos lankų sertifikato išdavimo kaina – 200 Eur 

 

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai 

 

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

tikslinių įnašų federacijos veiklai remti lentelę papildyti žemiau nurodytais punktais, nustatant 

mokesčius už saugos lankų sertifikavimą: 
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• 3.7.2.1. Nacionalinio saugos lankų sertifikato išdavimo kaina – 30 Eur 

• 3.7.2.2. Tarptautinio saugos lankų sertifikato išdavimo kaina – 200 Eur 

 

9. LASF Asocijuotų narių priėmimas. 

SVARSTYTA: LASF Asocijuoto nario priėmimas. 

SIŪLYTA: Į LASF Asocijuotus narius priimti: 

Asocijuoto nario Pavadinimas Nario vadovas Anketa 

Asociacija "Ralio tempas" Tomas Laugalis Pateikta 

 

BALSUOTA: UŽ – Vienbalsiai 

NUTARTA: : Į LASF Asocijuotus narius priimti: 

Asocijuoto nario Pavadinimas Nario vadovas Anketa 

Asociacija "Ralio tempas" Tomas Laugalis Pateikta 

 

Protokolo lapų  7. 

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius 

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė 


