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2022-06-15 LASF neeilinis tikrųjų narių suvažiavimas 

 

 

 LASF TIKRŲJŲ NARIŲ SUVAŽIAVIMO 

PROTOKOLAS 

2022-06-15 

Kaunas 

 

Lietuvos automobilių sporto federacijos neeilinis tikrųjų narių suvažiavimas vyko 2022 m. birželio 15 

dieną, Kauno technikos kolegijoje, adresu Tvirtovės al. 35, Kaunas. 

 

Dalyvių registracija vyko nuo 18:00 iki 19:17 val. 

Suvažiavimo pradžia: 19:20 val.  

Suvažiavimo pabaiga: 20:05 val. 

 

 

Suvažiavimui pirmininkavo Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau- LASF) viceprezidentas 

laikinai atliekantis prezidento funkcijas Vladas Pleskovas. 

 

I. Pirmininkaujančio sveikinimas:  

 

Pirmininkaujantis:  

Prieš pradedant suvažiavimo procedūras – tam, kad suvažiavimas praeitų sklandžiai ir gerbtumėm 

vieni kitus ir mūsų visų laiką, noriu paraginti visus susikoncentruoti į suvažiavimo dienotvarkės 

klausimus ir išjungti telefonų garsą.  

 

II. Kvorumas.  

 

Pirmininkaujantis: 2022-05-20/23 Tarybos nutarimu (Protokolas Nr. 2022-09) yra sudaryta šio 

Suvažiavimo mandatinė komisija kurią sudaro: 

Nariai – Svetlana Kniūrienė, Indrė Janauskaitė 

Mandatinės komisijos pirmininkė – Rasa Jakienė 

Pirmininkaujantis pakvietė mandatinės komisijos pirmininkę Rasą Jakienę informuoti Suvažiavimą, 

kiek narių dalyvauja ir ar yra suvažiavimo kvorumas. 

Mandatinės komisijos pirmininkė informavo Suvažiavimo delegatus, jog: 

Viso balsą turinčių delegatų skaičius - 73 

Dalyvauja delegatų su balsavimo teise -53 

Kvorumas :  72,6 %  
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Taip pat suvažiavime dalyvauja be balso teisės 3 svečiai. 

 (Mandatinės komisijos protokolas Nr.1, LASF Tikrųjų narių delegatų registracijos žiniaraštis, LASF 

svečių registracijos žiniaraštis) 

 

Pirmininkaujantis: Kvorumas yra, pradedame Suvažiavimą. Kol bus išrinktas Suvažiavimo 

sekretoriatas, Suvažiavimo vedimo procedūras fiksuoti įgalioju Mandatinę komisiją.  

Informuoju Suvažiavimo dalyvius, jog vadovaujantis LR Asociacijų įstatymo 8 str. 7 dalimi, LASF 

įstatų 7.5.5 p. Suvažiavime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu 

dalyvaujančių Delegatų balsų „už“ negu „prieš“. Delegatai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, jie 

laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis.  

 

III. Suvažiavimo Sekretoriato rinkimai: 

 

Pirmininkaujantis: Vadovaujantis LASF įstatais ir LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo 

tvarkos  19.1. p. Suvažiavimo sekretoriatas yra renkamas iš trijų asmenų – Suvažiavimo sekretoriato 

pirmininko ir dviejų Suvažiavimo sekretoriato narių. Suvažiavimo sekretoriatas gali būti renkamas iš 

Suvažiavimo Delegatų, iš LASF narių dalyvaujančių Suvažiavime svečio teisėmis ar iš LASF 

administracijos  darbuotojų. Suvažiavimo sekretoriatas renkamas atviru balsavimu už visas pateiktas 

kandidatūras kartu, Bendru sutarimu, jeigu nėra nei vieno prieš.  

 

Pirmininkaujantis: Siūlau Mandatinės komisijos narius perkelti į Suvažiavimo sekretoriato 

sekretorius. Ar yra kitokių pasiūlymų?  ( Pasiūlymų nebuvo gauta) 

 

Pirmininkaujantis: Kas už tai, kad į Suvažiavimo sekretoriato sekretorius būtų išrinkta: 

 

1. Rasa Jakienė– Suvažiavimo sekretoriato pirmininkė, 

2. Svetlana Kniūrienė – Suvažiavimo sekretoriato narė, 

3. Indrė Janauskaitė – Suvažiavimo sekretoriato narė.  

 

Balsuojama: (balsus skaičiuoja Mandatinė komisija). 

 

Už- bendru sutarimu 

 



3 

2022-06-15 LASF neeilinis tikrųjų narių suvažiavimas 

 

 

Nutarta: Suvažiavimo sekretoriato sekretoriais išrinkti: 

1. Rasa Jakienė– Suvažiavimo sekretoriato pirmininkė, 

2. Svetlana Kniurienė – Suvažiavimo sekretoriato narė, 

3. Indrė Janauskaitė – Suvažiavimo sekretoriato narė. 

(Mandatinės komisijos protokolas Nr.2) 

 

Pirmininkaujantis: Suvažiavimo sekretoriato sekretorius kviečiu užimti darbo vietą. 

 

IV. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai: 

Pirmininkaujantis: „Vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 31.1. p.,  

Balsų skaičiavimo komisija yra renkama iš 5 narių. Suvažiavimo balsų skaičiavimo komisija gali 

būti renkama iš Suvažiavimo Delegatų, iš LASF narių dalyvaujančių Suvažiavime svečio teisėmis ar 

iš LASF administracijos  darbuotojų. 

Prašau siūlyti kandidatus į Balsų skaičiavimo komisijos sudėtį. Suvažiavimo delegatai pateikė 

siūlymus:  

1. Tadą Vasiliauską; 

2. Katažiną Šeinauskienę; 

3. Silverijų Lapėną; 

4. Ernestą Globytę; 

5. Ingridą Savickienę. 

Pasiūlius 5 kandidatą viceprezidentas stabdo siūlymus ir siūlo balsuoti už visus pasiūlytus kandidatus 

kartu: „Kas už tai, kad Balsų skaičiavimo komisija būtų sudaryta iš pasiūlytų kandidatų?“ 

 

Balsuota:  

Už- Bendru sutarimu 

 

Nutarta: Patvirtinti šios sudėties Balsų skaičiavimo komisiją: 

1. Tadas Vasiliauskas; 

2. Katažina Šeinauskienė; 

3. Silverijus Lapėnas; 

4.Ernesta Globytė; 

5. Ingrida Savickienė. 

(Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr.1) 
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Pirmininkaujantis pasiūlė komisijai eiti pasitarti ir išsirinkti Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką 

bei sekretorių. 

 

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Tadas Vasiliauskas paskelbia Balsų skaičiavimo komisijos 

protokolą dėl „Balsų skaičiavimo komisijos pirmininko ir sekretoriaus rinkimų:“ Balsų skaičiavimo 

komisijos pirmininkė ir sekretorius išrinkti vienbalsiai.  

Pirmininku išrinktas: Tadas Vasiliauskas 

Sekretoriumi išrinktas: Silverijus Lapenas 

(BSK protokolas Nr.1) 

  

Pirmininkaujantis išrinktai balsų skaičiavimo komisijai palinkėjo užtikrinti skaidrų, operatyvų balsų 

skaičiavimą viso Suvažiavimo metu. 

 

V.  Suvažiavimo pirmininko rinkimai: 

 

Pirmininkaujantis: Vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 16 str. 

Suvažiavimui pirmininkauja LASF prezidentas, kadangi LASF prezidento pareigos yra suspenduotos 

suvažiavimui pirmininkauja LASF viceprezidentas laikinai atliekantis prezidento funkcijas. 

 

VI. Dėl suvažiavimo vedimo tvarkos. 

 

1. Dėl suvažiavimo pertraukų:  

Pirmininkaujantis: Suvažiavimo metu svarstomi tik du klausimai. 

Siūlau: Suvažiavimo metu nedaryti pertraukų. Ar yra kitokių pasiūlymų? 

Pasiūlymų nebuvo gauta, todėl siūlyta balsuoti už tai, kad suvažiavimo metu nedaryti pertraukų. 

 

Balsuota:  

Už- Bendru sutarimu  

 

Nutarta: Suvažiavimo metu nedaryti pertraukos. 

(BSK protokolas Nr.2) 
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2. Dėl narių pasisakymų ir bendro vieno klausimo trukmės laiko: 

 

Pirmininkaujantis pasiūlė: 

Suvažiavimo darbotvarkės klausimo pristatymui skirti iki 5 min. 

Suvažiavimo dalyvio pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo,) laikas ne 

ilgiau kaip 3 min. 

 

Kitų pasiūlymų nebuvo gauta, todėl siūlymas priimamas bendru sutarimu.  

 

Nutarta:  

Suvažiavimo darbotvarkės klausimo pristatymui skirti iki 5 min. 

Suvažiavimo dalyvio pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo,) 

laikas ne ilgiau kaip 3 min. 

 (BSK protokolas Nr.3) 

 

VII. Dėl pasirengimo Suvažiavimui atliktų procedūrų: 

 

Pirmininkaujantis: Vadovaujantis „Lietuvos automobilių sporto federacijos suvažiavimo sušaukimo 

ir pravedimo tvarka“  22 p. „ Po Suvažiavimo vedimo tvarkos nustatymo, pirmininkaujantis paklausė 

Delegatų, ar yra kokių pastabų dėl pasirengimo Suvažiavimui atliktų procedūrų (savalaikio Tikrųjų 

narių informavimo apie Suvažiavimo datą ir vietą, dėl Suvažiavimo darbotvarkės ir medžiagos, dėl 

teiktų Tikrųjų narių pasiūlymų įtraukimo į Suvažiavimo darbotvarkę ir/ar Suvažiavimo medžiagą). 

Delegatai šiuo klausimu turi teisę išsakyti pastabas dėl Suvažiavimo pasirengimo procedūrų ir siūlyti 

šias procedūras ištaisyti šio Suvažiavimo metu priimant atitinkamus sprendimus.” 

 

Pirmininkaujantis paklausė: „Ar yra iš narių Delegatų, kurie turi kokių nors pretenzijų ar pastabų 

dėl savalaikio informavimo apie suvažiavimą?“ 

 

Pastabų nebuvo gauta, todėl pirmininkaujantis pasiūlė patvirtinti balsavimu, jog dėl  pasirengimo 

Suvažiavimui procedūrų jokių pastabų negauta, nariai buvo laiku ir tinkamai informuoti.  

 

Balsuota:  

Už- Bendru sutarimu  
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Nutarta: Patvirtinti, jog dėl  pasirengimo Suvažiavimui procedūrų jokių pastabų negauta, 

nariai buvo laiku ir tinkamai informuoti. 

(BSK protokolas Nr.4) 

 

VIII. Suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas: 

Pirmininkaujantis: 

Siūlau patvirtinti 2022-06-15 LASF tikrųjų narių neeilinio Suvažiavimo darbotvarkę: 

1. LASF Prezidento atsistatydinimo tvirtinimas; 

2. LASF Prezidento rinkimai (jeigu bus atšauktas esamas LASF prezidentas klausimu Nr. 1). 

 

Balsuota:  

Už - 53 

Prieš -0  

 

Nutarta: patvirtinti 2022-06-15 LASF tikrųjų narių neeilinio Suvažiavimo darbotvarkę: 

1. LASF Prezidento atsistatydinimo tvirtinimas; 

2. LASF Prezidento rinkimai (jeigu bus atšauktas esamas LASF prezidentas klausimu Nr. 1). 

 (BSK protokolas Nr.5) 

 

VIII. Darbotvarkės klausimų svarstymas. 

 

Pirmininkaujantis: Prašau Balsų skaičiavimo komisiją patikrinti kvorumą.  

Balsų skaičiavimo komisija tikrina kvorumą ir skelbia dalyvių skaičių. 

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Tadas Vasiliauskas informavo, kad Suvažiavime 19:35 val. 

dalyvauja 53 (penkiasdešimt trys) nariai (delegatai). 

Kvorumas: Suvažiavimo kvorumas, reikalingas Prezidento atsistatydinimo klausimui, yra. 

(BSK protokolas Nr.6) 

1 Klausimas: LASF Prezidento atsistatydinimo tvirtinimas;  

Pirmininkaujantis: 2022 metų balandžio 11 – 12 dienomis FACEBOOK socialiniame tinkle kilus 

skandalui dėl LASF etikos ir drausmės komisijos priimto sprendimo, 2022-04-12 iš LASF Tarybos 

atsistatydino trys nariai: V. Žala, V. Milius ir M. Babenskas. Ši žinia buvo plačiai išpublikuota per 

visus žiniasklaidos kanalus. Negana to 2022-04-13 V. Žala savo „FACEBOOK“ paskyroje pareiškė 
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kaltinimus LASF prezidentui E. Janavičiui skambiu pranešimu „žuvis pūva nuo galvos.“ ir agitavo 

LASF tikruosius narius oficialiai pareikšti nepasitikėjimą prezidentu. „Tarybos narių sprendimas nėra 

impulsyvus. Prezidentas Egidijus Janavičius LASF Tarybos vidiniame susirašinėjime panaudojo 

lygiai tuos pačius argumentus kaip ir EDK - „žodžio laisvė“, „konstitucija“, t.t. Argumentus, kurie, 

anot EDK ir prezidento, gina 3 marginalo teisę ukrainiečius vadinti „faršu“ ir „nacikais“. Net ir 

didžiausi pragmatikai negali pateisinti tokių pareiškimų karo akivaizdoje. Ar tokia nuomonė atspindi 

visų lenktynininkų požiūrį? Manau, kad ne. Dauguma mūsų vienareikšmiškai palaikome Ukrainą ir 

netoleruojame antivalstybinių pareiškimų. Aš nenoriu, kad LASF taptų marginalia ir dėmėta 

organizacija, kaip nutiko kitoms sporto šakoms. Jau dabar varžybų organizatoriai sulaukia skambučių 

iš rajonų merų, kurie pagrįstai sako, kad nenori dirbti su vatine organizacija. Aš nenoriu, kad 

organizacijai vadovautų žmogus, kurio vertybės išplaukė į paviršių krizės akivaizdoje. Manau, kad 

federacija nusipelno vadovo su moraliniu stuburu, ir mes jį tikrai rasime. “ E. Janavičius, suprasdamas 

kad šios temos eskalacija viešoje erdvėje gali dar labiau pakenkti LASF įvaizdžiui, suprasdamas, kad 

LASF nariai bus įspausti į dviprasmišką situaciją – pasirašyti / nepasirašyti ant nepasitikėjimo 

prezidentu pareiškimo, suprasdamas, kad renkant parašus bus skaldoma automobilių sporto 

bendruomenė, priėmė sprendimą teikti atsistatydinimo pareiškimą, tuo inicijuodamas Suvažiavimą, 

kurio metu Tikrieji nariai priimtų galutinį sprendimą dėl prezidento atsistatydinimo (LASF įstatų 

7.3.2. „...renka ir atšaukia Prezidentą“ ir 9.4. „...galutinis sprendimas dėl Prezidento atšaukimo 

priimamas Suvažiavime Įstatų nustatyta tvarka“). Pabrėžtina, kad prezidento atsistatydinimo 

pareiškimas buvo vienintelė galimybė inicijuoti Suvažiavimą, nes atsistatydinus trims Tarybos 

nariams Taryba tapo neveiksni, o vadovaujantis LASF įstatų 7.4.1. – 7.4.2.p. neeilinius suvažiavimus 

gali šaukti tik Taryba (savo iniciatyva arba to pareikalavus Nariams). 

Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti dėl Prezidento atsistatydinimo balsavimo būdo. „Kas pritaria, kad 

balsavimas būtų atviras?“ 

 

Balsuota: 

Už- Bendru sutarimu 

 

Nutarta: Prezidento atsistatydinimo klausimą spręsti atviru balsavimu. 

(BSK protokolas Nr.7) 

 

Prieš pradedant balsavimą dėl prezidento atsistatydinimo galbūt norėtų pasisakyti nušalintas LASF 

Prezidentas Egidijus Janavičius? 

Pasisakė Egidijus Janavičius. 
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Pirmininkaujantis: atsižvelgiant į tai, jog Suvažiavimas nutarė, kad balsavimas dėl LASF prezidento 

atsistatydinimo yra atvirtas, pakvietė Balsavimo komisiją pradėti atviro balsavimo procedūras.  

Vyko atviro balsavimo procedūros. Pasibaigus atviro balsavimo procedūroms Balsų skaičiavimo 

komisijos pirmininkas Tadas Vasiliauskas pristatė Balsų skaičiavimo komisijos sprendimą dėl atviro 

balsavimo sprendžiant Egidijaus Janavičiaus atsistatydinimo klausimą:  

Už- tenkinti Egidijaus Janavičiaus atsistatydinimo pareiškimą–  5 (penki); 

Prieš- netenkinti Egidijaus Janavičiaus atsistatydinimo pareiškimo – 47 (keturiasdešimt 

septyni); 

Balsų skaičiavimo komisijos sprendimas: netenkinti LASF prezidento Egidijaus Janavičiaus 

atsistatydinimo pareiškimo. 

(BSK protokolas Nr.8). 

 

2 Klausimas: LASF Prezidento rinkimai. 

Prezidentas pirmu klausimu neašauktas, todėl klausimas nebuvo svarstomas. 

 

IX. Dėl Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų: 

 

Pirmininkaujantis: paklausė Delegatų, ar yra kokių pastabų dėl Suvažiavimo eigoje  atliktų 

procedūrų (Suvažiavimo pravedimo, klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir kita). Pastabų negauta, todėl 

pirmininkas pasiūlė: Patvirtinti, jog dėl  Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų jokių pastabų 

negauta.  

 

Balsuota: 

Už-  Bendru sutarimu  

 

Nutarta: Patvirtinti, jog dėl  Suvažiavimui eigoje atliktų procedūrų jokių pastabų negauta. 

(BSK protokolas Nr.9)    

 

PRIEDAI: 

1. Mandatinės komisijos protokolai ir jų priedai. (delegatų registracijos žiniaraštis, delegatų 

mandatai, įgaliojimai, svečių sąrašas.) 

2. Suvažiavimo sekretoriato protokolas. 
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3. Tikrųjų narių registrų centro trumpieji išrašai. 

4. LASF Tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga. 

5. Balsų skaičiavimo komisijos protokolai 1-9 ir 1 priedas ( dėl susipažinimo su Suvažiavimo 

sušaukimo ir pravedimo tvarka). 

6. Skelbimai VĮ Registrų centras elektroniniame leidinyje. 

 

 

 

Viso protokole 9 lapai.  

 

 

Suvažiavimo pirmininkas                                                                          Vladas Pleskovas 

 

 

Suvažiavimo sekretoriato pirmininkė                                                        Rasa Jakienė 

 

 

Suvažiavimo sekretoriato narė                                                                   Svetlana Kniūrienė 

 

 

Suvažiavimo sekretoriato narė                                                                   Indrė Janauskaitė 


