t
Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2021-09
2021-04-27

LASF Tarybos posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis („Zoom“), pradėtas 2021-04-27 (antradienį)
19:00 val., baigtas 2021-04-27d. (antradienį) 20:09 val.

Dalyvavo:
LASF Prezidentas – Egidijus Janavičius
LASF Viceprezidentas- Vaidotas Žala
LASF tarybos nariai –Vitoldas Milius, Mantas Babenskas, Vladas Pleskovas
Taip pat dalyvavo- LASF generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas

Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius
Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė

I.

Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:
1. LASF Asocijuotų narių priėmimas;
2. LASF Tikrųjų narių priėmimas;
3. Saugos lankų gamybos nuostatai;
4. 2021 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tikslinių
įnašų federacijos veiklai remti papildymas;
5. „Ralio akademija“ prašymas;
6. LASF komunikacija.
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BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:
1. LASF Asocijuotų narių priėmimas;
2. LASF Tikrųjų narių priėmimas;
3. Saugos lankų gamybos nuostatai;
4. 2021 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių
tikslinių įnašų federacijos veiklai remti papildymas;
5. „Ralio akademija“ prašymas;
6. LASF komunikacija.

II.

Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:

1. 2021 m. LASVOVT patvirtinimas;

SVARSTYTA: LASF Asocijuotų narių priėmimas:
SIŪLYTA: Į LASF Asocijuotus narius priimti:
Asocijuoto nario pavadinimas

Vadovas

Anketa

Automobilių sporto klubas Politechnika

Erikas Sevriukovas

Pateikta

KLUBAS R.RUTKAUSKAS-MOTOSPORT

Rytis Rutkauskas

Pateikta

Lietuvos Žurnalistų Autoklubas

Valdas Valiukevičius

Pateikta

Ralio akademija

Tomas Žekonis

Pateikta

Asocijuoto nario pavadinimas

Vadovas

Anketa

Automobilių sporto klubas Politechnika

Erikas Sevriukovas

Pateikta

KLUBAS R.RUTKAUSKAS-MOTOSPORT

Rytis Rutkauskas

Pateikta

Lietuvos Žurnalistų Autoklubas

Valdas Valiukevičius

Pateikta

Ralio akademija

Tomas Žekonis

Pateikta

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai
NUTARTA: Į LASF Asocijuotus narius priimti:
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2. LASF Tikrųjų narių priėmimas;
SVARSTYTA: LASF Tikrųjų narių priėmimas.
SIŪLYTA: Į LASF Tikruosius narius priimti:
Tikrojo nario pavadinimas

Vadovas

Anketa

VšĮ „Petrovo motorsportas“

Adomas Petrovas

Pateikta

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai
NUTARTA: LASF Tikruosius narius priimti:
Tikrojo nario pavadinimas

Vadovas

Anketa

VšĮ „Petrovo motorsportas“

Adomas Petrovas

Pateikta

3. Saugos lankų gamybos nuostatai;
SVARSTYTA: E.Janavičius pristatė saugos lankų gamybos nuostatus, pagrindinius pakeitimus.
SIŪLYTA: Patvirtinti saugos lankų gamybos nuostatus.
BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti saugos lankų gamybos nuostatus.

4. 2021 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tikslinių
įnašų federacijos veiklai remti papildymas;
SVARSTYTA: 2021 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių
tikslinių įnašų federacijos veiklai remti papildymas 3.7.2. punktu.
SIŪLYTA: papildyti 2021 m. LASF mokesčių 3.7.2 punktą ir išdėstyti jį sekančiai: Saugos lankų
gamintojo licencijos mokestis (metinis) - 100 Eurų.
BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai
NUTARTA: papildyti 2021 m. LASF mokesčių 3.7.2 punktą ir išdėstyti jį sekančiai: Saugos lankų
gamintojo licencijos mokestis (metinis) - 100 Eurų.
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5. „Ralio akademija“ prašymas;
SVARSTYTA: 2021 m. balandžio 22 dieną buvo gautas „Ralio akademija“ prašymas LASF Tarybai.
LASF gauto prašymo tekstas (netaisytas): “„Ralio akademija organizuoja projektą „Aš- ralistas“,
kurio laimėtojui suteiks galimybę startuoti LARČ visiškai nemokamai. Projekto tikslas viešinti
Lietuvos ralį, sportininkus, organizatorius ir LASF. 2020 m. mes artimai bendradarbiavome su
LASF ir viešinome 2020 m. Lietuvos automobilių ralio čempionatą. LARČ viešinsime ir toliau,
sieksime prisidėti prie bendrų LASF komunikacijos tikslų ir automobilių sporto populiarinimo
Lietuvoje. Prašome atleisti MB „Ralio akademiją“ nuo LASF narystės ir pareiškėjo licencijos
mokesčių, tai būtų labai didelė paskata mums tęsiant ir įgyvendinant „Aš- Ralistas“ projektą ir
viešinant LARČ 2021 m.“ Tarybos nariai diskutavo, kad tai yra sveikintina iniciatyva, kuri gali
populiarinti LASF, pritraukti daugiau dalyvių. Nors ir minimaliai LASF gali padėti vystytis šiam
projektui.
SIŪLYTA: Atleisti MB „Ralio akademiją“ nuo 2021 m. LASF Asocijuoto nario ir pareiškėjo A
licencijos mokesčių.
BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai
NUTARTA: Atleisti MB „Ralio akademiją“ nuo 2021 m. LASF Asocijuoto nario ir pareiškėjo A
licencijos mokesčio.

6. LASF komunikacija.
SVARSTYTA: LASF Viceprezidentas V.Žala pristatė Tarybai sudėliotą 2021 m. LASF komunikacijos
planą, akcentavo, kad planui įgyvendinti yra reikalinga viena komanda, tačiau šiuo metu
labiausiai reikia komunikacijos koordinatorius, kuris suvaldytų operatorių ir fotografų bei
rašytojų komandą, sistemiškai teiktų informaciją televizijoms. 2021 m. galėtų būti pilotiniai
metai, kad šiemet sukurti sistemą, kuri veiktų nuosekliai, todėl šiemet nėra tikslinga aprėpti visų
sporto disciplinų, reikia apimti kelias disciplinas.
LASF komunikacijos misija - populiarinti automobilių sporto disciplinas nacionaliniu mastu.
Vizija- sukurti sistemą, kurioje varžybų organizatoriai bus savarankiški ir stiprūs komunikacijoje
individualiai (savo renginiams) ir kaip kolektyvas (visai sporto disciplinai) tiek, kad pagalbos iš
LASF ilgainiui jiems reikės vis mažiau.
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Pagrindiniai žingsniai šiuo metu turėtų būti:
1. Paruošti LASF komunikacijos vadovo aprašą.
2. Surasti komunikacijos vadovą per viešus skelbimus, „freelancer“ bendruomenę ar jau iš
žinomų kompetentingų žmonių.

SIŪLYTA: Paruošti LASF komunikacijos vadovo darbo aprašą ir pradėti komunikacijos vadovo
paieškas visais galimai būdais.

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai

NUTARTA: Paruošti LASF komunikacijos vadovo darbo aprašą ir pradėti komunikacijos vadovo
paieškas visais galimai būdais.

Protokolo lapų 5.
Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius
Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė
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