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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2021-08 

2021-04-16/17 

 

LASF Tarybos posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis (el.paštu), pradėtas 2021-04-16 (penktadienį) 

10: 00val., baigtas 2021-04-17 d. (šeštadienį)12:13 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:  

 

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. LASF Tikrųjų narių priėmimas; 

2. Dėl STSFA steigimo ir narystės; 

3. 2021 m. Slalomo reglamento korektūros klaidos taisymas; 

4. LARČ stebėtojo patvirtinimas; 

5. LASF kalendoriaus pakeitimai; 

6. VšĮ „Ekrosas“ narystės mokesčio atidėjimas; 

7. Dėl VšĮ „Automotoprojektai“ prašymo; 

8. Dėl priedų LASF finansininkei ir administratorei. 
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BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI 

 

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. LASF Tikrųjų narių priėmimas; 

2. Dėl STSFA steigimo ir narystės; 

3. 2021 m. Slalomo reglamento korektūros klaidos taisymas;  

4. LARČ stebėtojo patvirtinimas; 

5. LASF kalendoriaus pakeitimai; 

6. VšĮ „Ekrosas“ narystės mokesčio atidėjimas; 

7. Dėl VšĮ „Automotoprojektai“ prašymo; 

8. Dėl priedų LASF finansininkei ir administratorei. 

 

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

 

1. LASF Tikrųjų narių priėmimas; 

SVARSTYTA: LASF Tikrųjų narių priėmimas. 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Tikraisiais nariais: 

 

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI 

 

NUTARTA: Patvirtinti LASF Tikraisiais nariais:  

 

 

Tikrojo nario pavadinimas Vadovas Anketa 

VŠĮ Integres Linas Vaškys Pateikta 

UAB PRORACING Egidijus Tutinas Pateikta 

Tikrojo nario pavadinimas Vadovas Anketa 

VŠĮ Integres Linas Vaškys Pateikta 

UAB PRORACING Egidijus Tutinas Pateikta 
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2. Dėl LTSFA steigimo ir narystės; 

SVARSTYTA: Vieningu sutartimu techninių šakų federacijos (LASF, LMSF, LAK, LMF, LVMSF) 

siekdamos tinkamai atstovauti technines sporto šakas Lietuvos valstybinėse institucijose bei būti 

įtrauktoms į įvairias tarpinstitucines komisijas, darbo grupes ir bendrai turėti svaresnį žodį 

sprendžiant su techninėmis sporto šakomis susijusius klausimus, nori įsteigti Lietuvos techninio 

sporto federacijų asociaciją (LTSFA). LASF įstatai skelbia: „Taryba priima nutarimus, kad LASF taptų 

kitų juridinių asmenų steigėja, nare“.  

 

SIŪLYTA: Tapti LTSFA steigėjais bei nariais. 

 

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI 

 

NUTARTA: Tapti LTSFA steigėjais bei nariais. 

 

3. 2021 m. Slalomo reglamento korektūros klaidos taisymas  

SVARSTYTA:  Dėl korektūros klaidos reikalinga patvirtinti pataisytą 2021 m. Slalomo čempionato 

reglamentą. 

 

SIŪLYTA: Pakoreguoti Slalomo čempionato reglamento 5.7 p. ir išdėstyti jį sekančiai: Kiekvienam 

dalyviui čempionato etapo varžybose skiriama ne mažiau keturių važiavimų. Tikslus važiavimų 

skaičius nurodomas Papildomuose nuostatuose.  

 

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI 
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NUTARTA: Pakoreguoti Slalomo čempionato reglamento 5.7 p. ir išdėstyti jį sekančiai: Kiekvienam 

dalyviui čempionato etapo varžybose skiriama ne mažiau keturių važiavimų. Tikslus važiavimų 

skaičius nurodomas Papildomuose nuostatuose. 

 

4. LARČ stebėtojo patvirtinimas 

SVARSTYTA: 2021 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato stebėtojo paskyrimas. LASF ralio 

komitetas siūlo ralio čempionato etapų stebėtoju paskirti A. Gailių (sprendimas priimtas ralio 

komiteto posėdžio metu). 

 

SIŪLYTA: Visam 2021 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato sezonui stebėtoju paskirti Arturą 

Gailių. Už vienas varžybas mokėti 200 eurų + kompensacija už degalus (pagal LASF pateiktą 

sąskaitą). 

 

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI 

 

NUTARTA: Visam 2021 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato sezonui stebėtoju paskirti 

Arturą Gailių. Už vienas varžybas mokėti 200 eurų + kompensacija už degalus (pagal LASF 

pateiktą sąskaitą). 

 

5. LASF kalendoriaus pakeitimai 

SVARSTYTA: 2021 m. LASF automobilių sporto kalendorius. 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti atnaujintą 2021 m. LASF varžybų kalendorių (Priedas Nr. 1). 

 

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI 

 

NUTARTA: Patvirtinti atnaujintą 2021 m. LASF varžybų kalendorių  (Priedas Nr. 1). 
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6. VšĮ „Ekrosas“ narystės mokesčio atidėjimas 

SVARSTYTA:  LASF Taryba buvo nusprendusi atidėti ilgamečio LASF Tikrojo nario VšĮ „Ekrosas“ 

narystės mokesčio mokėjimą iki 2021-04-12, tačiau klubo vadovas atsiuntė papildomą 

prašymąTarybai atidėti mokesčio mokėjimą iki 2021-04-26 dėl to, kad esant sunkiai situacijai 

šalyje sunku gauti finansinę paramą. 

 

SIŪLYTA: Atidėti LASF Tikrojo nario VšĮ „Ekrosas“ narystės mokesčio sumokėjimo terminą iki 

2021-04-26. 

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI 

 

NUTARTA:Atidėti LASF Tikrojo nario VšĮ „Ekrosas“ narystės mokestį iki 2021-04-26. 

 

7. Dėl VšĮ „Automotoprojektai“ prašymo 

SVARSTYTA: Buvo gautas VšĮ „Automotoprojektai“ prašymas, kuriuo prašoma LASF finansiškai 

prisidėti prie FIA Baltic Rally Trophy organizavimo. Numatytos FIA BRT varžybos vyktų Rokiškio 

ralio metu. Varžybų organizatorius prašo, kad LASF sumokėtų pusę FIA BRT organizatoriaus 

mokesčio. Visa organizatoriaus mokesčio suma yra apie 2600 €, todėl LASF prisidėjimo dalis būtų 

apie 1300 €. Tarybos nariai nepritarė pasiūlymui ir išreiškė nuomonę, kad LASF prioritetas yra 

nacionalinio sporto vystymas. E. Janavičius informavo, kad BRT etapo organizavimui nebuvo 

paskelbtas LASF konkursas, todėl kiti Lietuvos ralio organizatoriai negalėjo pretenduoti į BRT 

čempionato etapo statusą. O tai reiškia, kad LASF vadovaudamasi lygiateisiškumo principais 

negali išskirtinai proteguoti vieno organizatoriaus, sumokėdama dalį BRT etapo organizatoriaus 

mokesčio. 

 

SIŪLYTA: Neprisidėti prie FIA BRT organizatoriaus mokesčio. 

 

BALSUOTA:  

UŽ - 4 

SUSILAIKĖ - 1 

NUTARTA:  Neprisidėti prie FIA BRT organizatoriaus mokesčio. 
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8. Dėl priedų LASF finansininkei ir administratorei 

SVARSTYTA: LASF administratorės ir finansininkės darbo krūvis paskutiniais mėnesiais dėl 

licencijų kiekio išaugo kelis kartus (pernai per visus metus buvo išduota 1006 licencijos, užsakyti 

965 draudimai, šiemet jau yra pagaminta 930 licencijų ir užsakyta 1050 draudimų), atsirado 

daugybė naujų sportininkų, kuriems reikalinga papildoma pagalba ir tam, kad spėti išrašyti 

sąskaitas ir pagaminti visiems sportininkams laiku licencijas yra dirbama viršvalandžiai.  

 

 

SIŪLYTA: LASF administratorei ir finansininkei skirti po 150 Eur priedus (atskaičius mokesčius), 

prie atlyginimo išmokėti kartu su balandžio mėnesio atlyginimais. 

 

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI 

 

NUTARTA: LASF administratorei ir finansininkei skirti 150 Eur priedus (atskaičius mokesčius), 

prie atlyginimo išmokėti kartu su balandžio mėnesio atlyginimais.  

 

Protokolo lapų  6. 

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius 

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė 


