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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2022-10 

2022-05-24/25 

 

LASF Tarybos posėdis vykęs el. paštu, pradėtas 2022-05-24 (antradienį) 13:40 val., baigtas 2022-

05-25 (trečiadienį) 09:29 val. 

 

Dalyvavo: 

LASF Prezidentas laikinai atliekantis Prezidento funkcijas – Vladas Pleskovas 

LASF tarybos nariai – Mindaugas Varža, Kazimieras  Gudžiūnas, Povilas Jankavičius, Vitalijus 

Plastininas, Karolis Šikšnelis 

 

Posėdžio pirmininkas – Vladas Pleskovas 

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė 

 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:  

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl gauto VšĮ „Kupiškio-auto moto sporto“ prašymo; 

2. Dėl Drago komiteto pirmininko atsistatydinimo ir naujo pirmininko rinkimų paskelbimo; 

3. Dėl R.Bilevičiaus atsistatydinimo. 

  

 

BALSUOTA:  UŽ- VIENBALSIAI 

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl gauto VšĮ „Kupiškio-auto moto sporto“ prašymo; 

2. Dėl Drago komiteto pirmininko atsistatydinimo ir naujo pirmininko rinkimų paskelbimo; 

3. Dėl R.Bilevičiaus atsistatydinimo. 

 

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

1. Dėl gauto VšĮ „Kupiškio-auto moto sporto“ prašymo; 

 

SVARSTYTA: 2022-05-24 buvo gautas LASF Tikrojo nario VšĮ „Kupiškio-auto moto sporto“ prašymas 

atidėti sportininkų ir teisėjų licencijų mokėjimą iki 2022-06-10.  

  

SIŪLYTA: Atidėti VšĮ „Kupiškio-auto moto sporto“ sportininkų ir teisėjų licencijų apmokėjimą iki 

2022-06-10.  
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BALSUOTA: UŽ- VIENBALSIAI 

 

NUTARTA: Atidėti VšĮ „Kupiškio-auto moto sporto“ sportininkų ir teisėjų licencijų apmokėjimą iki 

2022-06-10. 

 

2. Dėl Drago komiteto pirmininko atsistatydinimo ir naujo pirmininko rinkimų paskelbimo. 

SVARSTYTA: 2022-05-24 buvo gautas Drago komiteto pirmininko T.Liutinskio atsistatydinimo 
prašymas dėl asmeninių priežasčių.  

  

SIŪLYTA: Patvirtinti T.Liutinskio atsistatydinimo prašymą. Pagal LASF Įstatų 12.4.2 p. Komiteto 

Pirmininko kandidatūras Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti, turėję/turintys toje sporto 

disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais 

metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto disciplinos varžybų 

organizatoriaus licenciją. Kandidatūros teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt  iki 2022-06-08 

imtinai.  

BALSUOTA: UŽ- VIENBALSIAI 

 

NUTARTA: Patvirtinti T.Liutinskio atsistatydinimo prašymą. Pagal LASF Įstatų 12.4.2 p. Komiteto 

Pirmininko kandidatūras Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti, turėję/turintys toje 

sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar 

einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto disciplinos 

varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt  iki 2022-

06-08 imtinai.  

 

 

3. Dėl R.Bilevičiaus atsistatydinimo. 

INFORMUOTA: 2022-05-24 buvo gautas R.Bilevičiaus atsistatydinimo iš kroso komiteto narių 
prašymas dėl asmeninių priežasčių. 

  

Klausimas informacinio pobūdžio. Šiuo klausimu Taryba nebalsuoja. 

 

Protokolo lapų-  2. 

Posėdžio pirmininkas Vladas Pleskovas 

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė 
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