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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2022-12 

2022-06-20/21 

 

LASF Tarybos posėdis vykęs el. paštu, pradėtas 2022-06-20 (pirmadienį) 12:40 val., baigtas 2022-

06-21 (antradienį) 09:19 val. 

 

Dalyvavo: 

LASF Prezidentas- Egidijus Janavičius 

LASF tarybos nariai – Kazimieras Gudžiūnas, Povilas Jankavičius, Vitalijus Plastininas, Karolis 

Šikšnelis, Mindaugas Varža 

Nedalyvavo- LASF viceprezidentas Vladas Pleskovas 

 

Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius 

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė 

 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:  

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl LASF Tikrųjų narių priėmimo; 

2. Dėl R.Bilevičiaus licencijos suspendavimo; 

3. Dėl drago komiteto sudeties; 

4. Dėl VšĮ „Tauras racing“ simuliatorių programos tvirtinimo.   

 

BALSUOTA:  UŽ- VIENBALSIAI 

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl LASF Tikrųjų narių priėmimo; 

2. Dėl R.Bilevičiaus licencijos suspendavimo; 

3. Dėl drago komiteto sudeties; 

4. Dėl VšĮ „Tauras racing“ simuliatorių programos tvirtinimo.   

 

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

 

1. Dėl LASF Tikrųjų narių priėmimo; 

SVARSTYTA: LASF Tikrųjų narių priėmimas. 
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SIŪLYTA:   Į LASF Tikruosius narius priimti:  

Eil. 

Nr. 

Tikrojo nario pavadinimas Vadovas 

1 Motorsport Šiauliai Saimonas Čyvas 

2 Septyni liūtai VšI Marius Santockis 

3 MB Ring Challenge Ugnė Rukšėnaitė 

4 THE LOST BOYS, asociacija Andrius Šeškauskas 

5 DL Racing Lukas Laukaitis 

 

BALSUOTA: UŽ- VIENBALSIAI 

NUTARTA: :   Į LASF Tikruosius narius priimti:  

Eil. 

Nr. 

Tikrojo nario pavadinimas Vadovas 

1 Motorsport Šiauliai Saimonas Čyvas 

2 Septyni liūtai VšI Marius Santockis 

3 MB Ring Challenge Ugnė Rukšėnaitė 

4 THE LOST BOYS, asociacija Andrius Šeškauskas 

5 DL Racing Lukas Laukaitis 

 

2. Dėl R.Bilevičiaus licencijos suspendavimo. 

 

SVARSTYTA:  LASF Taryba Protokolo Nr. 2022-09, prašė Etikos ir drausmės komisijos išnagrinėti 

R.Bilevičiaus bylą „2022 m. gegužės 13 d. LASF gavo oficialų Latvijos federacijos pranešimą dėl 

R.Bilevičiaus netinkamo elgesio pirmajame Latvijos-Lietuvos ralio kroso etape. R.B. pripažino viršijęs 

savo įgaliojimus bei sutiko, kad pažeidė oficialiems asmenims leistinas elgesio taisykles varžybų 

metu pagal sporto kodeksą. LASF Prezidentas atsiprašė LAF už šį nemalonų incidentą. Pagal LASF 

2022 m. Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos taisyklių 9 ir 15 p. , klausimus dėl licencijų 

atšaukimo (suspendavimo) sprendžia LASF Taryba.“  

Etikos ir drausmės komisija išnagrinėjusi situaciją priėmė sprendimą 2022-06-15, Protokolo Nr. 

2022-03 siūlyti tarybai taikyti sąlyginę sankciją - suspenduoti licenciją teisėjui Remigijui Bilevičiui 

dviejų metų terminui ir taikyti 5000 eurų baudą tuo atveju, jei pasikartos nusižengimas.  

SIŪLYTA: Taikyti sąlyginę sankciją - suspenduoti licenciją teisėjui Remigijui Bilevičiui jei pasikartos 

nusižengimas dviejų metų terminui (nuo 2022-06-16 iki 2022-06-16) ir taikyti 5000 eurų baudą tuo 

atveju jei pasikartotų nusižengimas. 

BALSUOTA: UŽ- 6  

PRIEŠ- 1 
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NUTARTA: Taikyti sąlyginę sankciją - suspenduoti licenciją teisėjui Remigijui Bilevičiui jei 

pasikartos nusižengimas dviejų metų terminui (nuo 2022-06-16 iki 2024-06-16) ir taikyti 5000 eurų 

baudą tuo atveju jei pasikartotų nusižengimas. 

 

3. Dėl drago komiteto sudeties. 

SVARSTYTA:  LASF Tarybos sprendimu Protokolo Nr. 2022-11 patvirinta Drago komiteto pirmininkas 

Aivaras Rudzis. Pagal LASF Įstatų 12.4.5 p. Tarybos patvirtintas Komiteto Pirmininkas per 10 

kalendorinių dienų pasirenka Pavaduotoją ir kitus Komiteto narius: varžybų organizatorių atstovą, 

sportininkų atstovą, teisėją, varžybų saugos ekspertą, techninį ekspertą bei apie savo pasirinkimą 

raštu informuoja Tarybą. 

SIŪLYTA: Patvirtinti šią Drago komieto sudėtį:  

1. Aivaras Rudzis; 

2. Ugnius Mickevičius; 

3. Romualdas Mažuolis; 

4. Vaiva Šlėderienė; 

5. Vaidas Morkūnas;  

6. Jurgis Grigaliūnas; 

7. Ligitas Butkus. 

 

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: Patvirtinti šią Drago komieto sudėtį:  

1. Aivaras Rudzis; 

2. Ugnius Mickevičius; 

3. Romualdas Mažuolis; 

4. Vaiva Šlėderienė; 

5. Vaidas Morkūnas;  

6. Jurgis Grigaliūnas; 

7. Ligitas Butkus. 

 

4. Dėl VšĮ „Tauras racing“ simuliatorių programos tvirtinimo.   

SVARSTYTA: 2022 m. birželio 17d. buvo gauta Všį „Tauras racing“ simuliatorių žiedinėms 

lenktynėms mokymų programa (Priedas Nr. 1), kurią prašoma patvirtinti ir įtraukti į licencijų 

išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos taisykles.  

SIŪLYTA: Patvirtinti VšĮ „Tauras racing“ simuliatorių žiedinėms lenktynėms programą ir įtraukti ir 

sekančiai išdėstyti licencijų išdavimo tvarkoje šiuos punktus:  
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59.3.6, 60.3.6 p. VšĮ „Tauras racing“ (į/k 302931662, adresu: Geologų g., 15 Vilnius) pagal specialią 

programą pravažiavo ant simuliatoriaus 10 kartų, po ne mažiau kaip 1 val. skirtingomis dienomis, ir 

pateikė tai įrodantį nustatytos formos pažymėjimą per E-LASF sistemą bei išlaikė žiedinių lenktynių 

sporto disciplinos teorinių žinių patikrinimo egzaminą. PASTABA: 59.3.4. p galioja tik išsiimant 

metinę D kategorijos Vairuotojo licenciją žiedinėms lenktynėms. 

P.Jankavičius: „Manau licencijavomo programą simuliatoriuje reikia papildyti, pridėti situacijų kurios 

būna realiose lenktynėse, tokiu būdu išmokant naują lenktynininką, kaip elgtis ir patikrinti jo 

teorines žinias. Pvz.: starto procedūra (15 min, 10min, 5 min, 3 min, 1 min, 30 sec.), apšilimo ratas, 

apšilimo rato svarba ir į ką reikia atkreipti dėmesį, formavimo ratas, vėliavos apšilimo rato metu, 

startas, atidėtas startas, papildomas apšilimo ratas, užgesiąs automobilis starte priešais, trūksta 

dviejų automobilių rikiuotėje starte iš eigos, saugos automobilis, FCY (full course yellow), Code 60, 

"slow zone", saugos automobilis neišjungia geltonų mirksiukų ir važiuoja į pitlane, elgesys po finišo 

linijos, lenkimai, pasiruošimas lenkimui, automobilis bazėje lenkimo metu ir vietos palikimas 

konkurentui, re-startas po pasitraukusio saugos automobilio / kada galima lenkti, į ką svarbu 

atkreipti dėmesį / pasitikrinti prieš startą, taktika, mąstymas ir greitas sprendimų priėmimas 

lenktynių metu, avarijos ir kaip elgtis pamačius avariją arba papuolus į avariją trasoje, Parce Ferme 

ir t.t.“ 

BALSUOTA: UŽ-6 

PRIEŠ-1  

NUTARTA: Patvirtinti VšĮ „Tauras racing“ simuliatorių žiedinėms lenktynėms programą su atliktomis 

nurodytomis Tarybos koorekcijomis ir įtraukti ir sekančiai išdėstyti licencijų išdavimo tvarkoje šiuos 

punktus:  

59.3.6, 60.3.6 p. VšĮ „Tauras racing“ (į/k 302931662, adresu: Geologų g., 15 Vilnius) pagal specialią 

programą pravažiavo ant simuliatoriaus 10 kartų, po ne mažiau kaip 1 val. skirtingomis dienomis, ir pateikė 

tai įrodantį nustatytos formos pažymėjimą per E-LASF sistemą bei išlaikė žiedinių lenktynių sporto disciplinos 

teorinių žinių patikrinimo egzaminą. PASTABA: 59.3.4. p galioja tik išsiimant metinę D kategorijos Vairuotojo 

licenciją žiedinėms lenktynėms. 

 

Protokolo lapų-  4. 

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius 

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė 


