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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2022-14 

2022-08-04/05 

 

LASF Tarybos posėdis vykęs el. paštu, pradėtas 2022-04 (ketvirtadienį) 9:15 val., baigtas 2022-08-

05 (penktadienį) 09:47 val. 

 

Dalyvavo: 

LASF Prezidentas- Egidijus Janavičius 

LASF tarybos nariai – Vladas Pleskovas, Kazimieras Gudžiūnas, Karolis Šikšnelis, Vitalijus Plastininas 

Nedalyvavo- Povilas Jankavičius, Mindaugas Varža 

 

 

Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius 

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė 

 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:  

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl D. Jonušio kreipimosi į LASF Tarybą; 

2. Dėl „OBS Motorsport“ simuliatorių programos tvirtinimo. 

  

BALSUOTA:  UŽ- VIENBALSIAI 

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl D. Jonušio kreipimosi į LASF Tarybą; 

2. Dėl „OBS Motorsport“ simuliatorių programos tvirtinimo. 

 

 

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

 

1. Dėl D. Jonušio kreipimosi į LASF Tarybą; 

 

SVARSTYTA: LASF Administracija gavo prašymą: „Prašome LASF Tarybos atstatydinti esamą Žiedo 

komitetą, nes LASF žiedo komitetas neatstovauja sportininkų, pareiškėjų, organizatorių intereso. 

Žiedo komitetas naudojasi Komiteto "galia" savo asmeniniams tikslams,  bet ne auto sporto 

vystymui (parašai buvo renkami 2022 m. Liepos 10-30 d.)“. Iš viso po prašymu pasirašė 77 žiedo 
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disciplinos atstovai (sportininkai, komandų vadovai, komandų nariai). Tarybos nariai telefoniniu 

skambučiu diskutavo šiuo klausimu.  

SIŪLYTA: Įpareigoti LASF Prezidentą E.Janavičių išsiaiškinti su žiedo komitetu apie esamą situaciją ir 

paprašyti išsakyti komiteto poziciją dėl surinktų parašų.  

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: Įpareigoti LASF Prezidentą E.Janavičių išsiaiškinti su žiedo komitetu apie esamą 

situaciją ir paprašyti išsakyti komiteto poziciją dėl surinktų parašų. 

 

2. Dėl „OBS Motorsport“ simuliatorių programos tvirtinimo. 

SVARSTYTA: 2022 m. rugpjūčio 3 d. buvo gauta G.Grinbergo  „OBS Motorpsort“ simuliatorių 

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

licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos taisykles. 

SIŪLYTA: Patvirtinti „OBS Motorpsort“ simuliatorių žiedinėms lenktynėms programą ir įtraukti ir 

sekančiai išdėstyti licencijų išdavimo tvarkoje šiuos punktus: 59.3.7, 60.3.7 p. „OBS Motorpsort“ (į/k 

302545568, adresu: Vilties g. 11, Kuprioniškės, 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: 59.3.7. p galioja tik išsiimant metinę D kategorijos 

Vairuotojo licenciją žiedinėms lenktynėms. 

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: Patvirtinti „OBS Motorpsort“ simuliatorių žiedinėms lenktynėms programą ir įtraukti 

ir sekančiai išdėstyti licencijų išdavimo tvarkoje šiuos punktus: 59.3.7, 60.3.7 p. „OBS Motorpsort“ 

(į/k 302545568, adresu: Vilties g. 11, Kuprioniškės, 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: 59.3.7. p galioja tik išsiimant metinę D kategorijos 

Vairuotojo licenciją žiedinėms lenktynėms. 

 

Protokolo lapų-  2. 

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius 

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė 


