
 
 

LASF Drag komiteto posėdžio protokolas Nr. 2022-05 

2022-05-15 
 

LASF Drag komiteto posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis (el paštu, “Facebook Messenge“), pradėtas 

2022-05-15 (sekmadienis) 12:00 val., baigtas 2022-05-15 (sekmadienis) 22.00 val. 

 

DALYVAUJA: 

LASF Drag komiteto pirmininkas - Tomas Liutinskis 

LASF Drag komiteto nariai - Antanas Krivickas, Ligitas Butkus, Vaiva Šlėderienė, Tomas Stadalius, Jurgis 

Grigaliūnas. 

 

POSĖDŽIO DIENOTVARKĖ 

 

Procedūriniai klausimai 

• Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai; 

• Posėdžio darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas; 

1. Paraiškų pateiktų VŠĮ „Legalus Dragas“ ir MB „Renkinas“, Drag lenktynių renginiams organizuoti, 

peržiūra ir patvirtinimas; 

 

I. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai: 

 

SIŪLYTA: posėdžio pirmininku pasiūlytas Tomas Liutinskis, o posėdžio sekretoriumi – Tomas Liutinskis. 

BALSUOTA: bendru sutarimu siūlymui pritarta (už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0). 

NUTARTA: posėdžio pirmininkas - Tomas Liutinskis, posėdžio sekretorius – Tomas Liutinskis. 

II. Posėdžio darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas: 

SIŪLYTA: patvirtinti LASF Drag Komiteto posėdžio darbotvarkę: 

1. Paraiškų pateiktų VŠĮ „Legalus Dragas“ ir MB „Renkinas“,  Drag lenktynių renginių organizuoti, peržiūra 

ir patvirtinimas ; 

 

BALSUOTA: bendru sutarimu siūlymui pritarta (už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0). 

NUTARTA: patvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Paraiškų pateiktų VŠĮ „Legalus Dragas“ ir MB „Renkinas“,  Drag lenktynių renginių 

organizavimui, peržiūra ir datų patvirtinimas;  

 

III. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

1.  Organizatorių paraiškų pateiktų VŠĮ „Legalus Dragas“ ir MB „Renkinas“ peržiūra ir datų 

patvirtinimas. 

 

1.1. SVARSTYTA: pateiktos skirtingų organizatorių paraiškos Drag lenktynių renginiams organizavimui su 

siūlymais šioms datoms: VŠĮ „Legalus Dragas“ 2022-06-26, VŠĮ „Legalus Dragas“ 2022-07-03, MB 

Renkinas 2022-07-14.  

 

SIŪLYTA: diskusijos metu komiteto nariai skyrė dėmesio detaliau apsvarstyti ir prabalsuoti kiekvieno 

organizatoriaus, kiekvieną paraiškoje pateiktą datą atskirai.. 

BALSUOTA: bendru sutarimu siūlymui pritarta (už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0). 



NUTARTA: apsvarstyti ir prabalsuoti kiekvieno organizatoriaus, kiekvieną paraiškoje pateiktą datą 

atskiru sprendimu:  

 

1.2. VŠĮ „Legalus Dragas“ 2022-06-26, 

1.3. VŠĮ „Legalus Dragas“ 2022-07-03,  

1.4. MB Renkinas 2022-07-14.  

 

1.2 Dėl organizatoriaus VŠĮ „Legalus Dragas“ 2022-06-26 renginio datos ir organizatoriaus 

licencijos išdavimo. 

 

SVARSTYTA: Dėl organizatoriaus VŠĮ „Legalus Dragas“ 2022-06-26 renginio datos ir organizatoriaus 

licencijos išdavimo.. 

 

BALSUOTA: organizatoriaus paraiškai ir datoms pritarta (už – 4, prieš – 0, susilaikė – 2). 

 

NUTARTA:  paskelbti VŠĮ „Legalus Dragas“ 2022-06-26 renginio datą ir išduoti organizatoriaus 

licenciją šiam renginiui. 

 

1.3 Dėl organizatoriaus VŠĮ „Legalus Dragas“ 2022-07-03 renginio datos ir organizatoriaus 

licencijos išdavimo. 

 

SVARSTYTA: Dėl organizatoriaus VŠĮ „Legalus Dragas“ 2022-07-03 renginio datos ir organizatoriaus 

licencijos išdavimo. 

 

BALSUOTA: organizatoriaus paraiškai ir datoms pritarta (už – 4, prieš – 0, susilaikė – 2). 

 

NUTARTA:  paskelbti VŠĮ „Legalus Dragas“ 2022-07-03 renginio datą ir išduoti organizatoriaus 

licenciją šiam renginiui. 

 

1.4  Dėl organizatoriaus MB Renkinas 2022-07-14 renginio datos ir organizatoriaus licencijos 

išdavimo:  

 

SVARSTYTA: Dėl organizatoriaus MB Renkinas 2022-07-14  renginio datos ir organizatoriaus licencijos 

išdavimo. Organizatorius  buvo padaręs daug klaidų, nepaisė papildomu nuostatų, juos keisdamas savo 

nuožiūra, gauta nusiskundimų iš sportininkų dėl šio renginio 2 metus iš eilės. 

 

BALSUOTA: organizatoriaus paraiškai ir datoms nepritarta (už – 0, prieš – 3, susilaikė – 3). 

 

NUTARTA:  nepaskelbti MB Renkinas 2022-07-14 renginio datą ir neišduoti organizatoriaus licenciją 

šiam renginiui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso protokolo lapų – 2. 

Posėdžio pirmininkas Tomas Liutinskis 

Posėdžio sekretorius Tomas Liutinskis 


