
1 
 

 
 

 

 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2022-07 

2022-03-21/03-22 

 

 

LASF Tarybos posėdis vykęs el. paštu, pradėtas 2022-03-21 (pirmadienį) 11:00 val., baigtas 2022-03-22 

(antradienį) 11:00 val. 

 

Dalyvavo: 

LASF prezidentas Egidijus Janavičius 

LASF viceprezidentas Vaidotas Žala 

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

Kvorumas: YRA 

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius 

Posėdžio sekretorius Indrė Janauskaitė 

 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:  

 

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl licencijų išdavimo Rusijos federacijos ir Baltarusijos respublikos piliečiams; 

2. Dėl G. Maškausko jaunesniojo pasisakymų viešoje erdvėje. 

 

BALSUOTA:  UŽ – visi. 

 

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl licencijų išdavimo Rusijos federacijos ir Baltarusijos respublikos piliečiams; 

2. Dėl G. Maškausko jaunesniojo pasisakymų viešoje erdvėje. 
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II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

 

1. Dėl licencijų išdavimo Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiams; 

SVARSTYTA: LASF viceprezidentas V. Žala inicijuodamas posėdį pateikė siūlymą, kad remiantis LASF 

Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklėmis (I skyriaus 8 punktas), LASF Taryba rekomenduoja 

neišduoti LASF licencijų: 

a) Rusijos Federacijos piliečiams, išskyrus nepriekaištingos reputacijos asmenis, kuriems (ar jų 

tėvams/globėjams) yra suteiktas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje ir kurie pateikė pasirašytą 

FIA "Driver Commitment" formą dėl Rusijos invazijos Ukrainoje; 

b) Baltarusijos Respublikos piliečiams, išskyrus nepriekaištingos reputacijos asmenis, kuriems (ar jų 

tėvams/globėjams) yra suteiktas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje  ir kurie pateikė pasirašytą 

FIA "Driver Commitment" formą dėl Rusijos invazijos Ukrainoje; 

c) Sportininkams, kurių pasisakymai viešoje erdvėje kursto neapykantą ar pritaria karinei agresijai 

Ukrainoje. 

Tarybos narys V. Pleskovas pateikė siūlymą, pakoreguoti c) punktą ir vietoje Ukrainos įrašyti „TAIKIOJE 

VALSTYBĖJE“.  

Prezidentas E. Janavičius pritarė V. Pleskovui. 

 

SIŪLYTA: LASF Taryba rekomenduoja neišduoti LASF licencijų: 

a) Rusijos Federacijos piliečiams, išskyrus nepriekaištingos reputacijos asmenis, kuriems (ar jų 

tėvams/globėjams) yra suteiktas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje ir kurie pateikė pasirašytą 

FIA "Driver Commitment" formą dėl Rusijos invazijos Ukrainoje; 

b) Baltarusijos Respublikos piliečiams, išskyrus nepriekaištingos reputacijos asmenis, kuriems (ar jų 

tėvams/globėjams) yra suteiktas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje  ir kurie pateikė pasirašytą 

FIA "Driver Commitment" formą dėl Rusijos invazijos Ukrainoje; 

c) Sportininkams, kurių pasisakymai viešoje erdvėje kursto neapykantą ar pritaria karinei agresijai 

taikioje valstybėje. 

 

BALSUOTA:  UŽ – visi. 

 

NUTARTA:  LASF Taryba rekomenduoja neišduoti LASF licencijų: 

a) Rusijos Federacijos piliečiams, išskyrus nepriekaištingos reputacijos asmenis, kuriems (ar jų 

tėvams/globėjams) yra suteiktas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje ir kurie pateikė 

pasirašytą FIA "Driver Commitment" formą dėl Rusijos invazijos Ukrainoje; 
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b) Baltarusijos Respublikos piliečiams, išskyrus nepriekaištingos reputacijos asmenis, kuriems (ar jų 

tėvams/globėjams) yra suteiktas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje  ir kurie pateikė 

pasirašytą 

FIA "Driver Commitment" formą dėl Rusijos invazijos Ukrainoje. 

c) Sportininkams, kurių pasisakymai viešoje erdvėje kursto neapykantą ar pritaria karinei agresijai 

taikioje valstybėje. 

 

2. Dėl G. Maškausko jaunesniojo pasisakymo viešoje erdvėje; 

SVARSTYTA: LASF administracija gavo LASF Tikrojo nario atstovo A. Daunoravičiaus pranešimą dėl G. 

Maškausko jaunesniojo pasisakymo viešoje erdvėje (FACEBOOK komentaras), apie karinius veiksmus 

Ukrainoje.  

 

SIŪLYTA: įpareigoti LASF prezidentą kreiptis į LASF Etikos ir drausmės komisiją dėl G. Maškausko 

jaunesniojo pasisakymo įvertinimo. 

 

BALSUOTA:  UŽ – visi. 

 

NUTARTA: LAST Taryba įpareigoja LASF prezidentą kreiptis į LASF Etikos ir drausmės komisiją dėl G. 

Maškausko jaunesniojo pasisakymo įvertinimo. 

 

 

Protokolo lapų - 3. 

 

 

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius 

 

Posėdžio sekretorius Indrė Janauskaitė 


	BALSUOTA:  UŽ – visi.
	BALSUOTA:  UŽ – visi. (1)
	BALSUOTA:  UŽ – visi. (2)

