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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2021-15 

2021-08-25/26 

 

LASF Tarybos posėdis vykęs el. paštu, pradėtas 2021-08-25 (trečiadienį) 14:15 val., baigtas 2021-

08-26 (ketvirtadienį) 10:00 val. 

 

Dalyvavo: 

LASF Prezidentas – Egidijus Janavičius 

LASF Viceprezidentas - Vaidotas Žala 

LASF tarybos nariai – Vitoldas Milius, Mantas Babenskas 

Nedalyvavo- Vladas Pleskovas 

 

Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius 

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė 

 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:  

 

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. Krovininio mikroautobuso įsigijimas. 

BALSUOTA:  UŽ- VIENBALSIAI 

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. Krovininio mikroautobuso įsigijimas. 

 

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

 

1. Krovininio mikroautobuso įsigijimas. 
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SVARSTYTA: Generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas informavo, kad Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skyrus papildomą finansavimą (apie 16 000 Eur) bei 

perskirsčius nepanaudotas 2021 m. Valstybės lėšas (buvo atšauktos FIA Motorsport Games), būtų 

galima įsigyti krovininį mikroautobusą, taip pat gautas patvirtinimas ir iš Ministerijos, kad toks 

įsigijimas leistinas ir galimas. T. Vasiliauskas informavo, kad vienintelis reikalavimas iš Ministerijos 

yra, kad automobilis būtų įsigytas ir įtrauktas į apskaitą šiemet iki 2021-12-31. Krovininis 

mikroautobusas būtų naudojamas LASF turimai įrangai vežioti į varžybas, taip pat leistų užtikrinti 

didesnes logistines galimybes bei sutaupytų daug laiko, kadangi dabar mikroautobusas nuomojamas 

pagal poreikį ir visas procesas pakankamai komplikuotas. Taip pat mikroautobusą būtų galima 

nuomoti LASF nariams palankiomis sąlygomis. T. Vasiliauskas LASF Tarybai pristatė tris gautus 

komercinius pasiūlymus (Peugeot, Renault ir VW), taip pat rekomenduoja įsigyti Peugeot Boxer 

mikroautobusą, kadangi šiame mikroautobuse yra pakankamai vietos įrengi 3 papildomas sėdimas 

vietas bei tuo pačiu lieka pakankamai vietos krovinių skyriuje įrangai (nuotraukos pridedamos), taip 

pat įrengti krovinių skyrių pritaikant jį patogiam darbui. T. Vasiliauskas informavo, kad sprendimą 

reikia priimti labai greitai, kadangi reikia informuoti tiekėjus, kurie laiko rezervavę automobilius. 

 

SIŪLYTA:  Įsigyti krovininį mikroautobusą Peugeot Boxer. 

BALSUOTA: UŽ- VIENBALSIAI 

NUTARTA: Įsigyti krovininį mikroautobusą Peugeot Boxer. 

 

      Protokolo lapų 2 . 

 

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius 

 

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė 


