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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2022-18 

2022-11-09/10 

 

LASF Tarybos posėdis vykęs el. paštu, pradėtas 2022-11-09 (trečiadienį) 09:00 val., baigęsis 2022-

11-10 (ketvirtadienį) 20:45 val. 

 

Dalyvavo: 

LASF Prezidentas- Egidijus Janavičius 

LASF tarybos nariai – Vladas Pleskovas, Kazimieras Gudžiūnas, Povilas Jankavičius, Karolis Šikšnelis, 

Vitalijus Plastininas, Mindaugas Varža 

 

 

Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius 

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė 

 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:  

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl LASF Tikrųjų narių 2022-11-14/15 Neeilinio suvažiavimo medžiagos tvirtinimo; 

2. Dėl Neeilinio suvažiavimo biuletenio tvirtinimo; 

3. Dėl LASF Suvažiavimo pravedimo tvarkos tvirtinimo; 

4. Dėl Techninių ekspertų sąrašo papildymo; 

5. 2023 metų LASF narių stojamieji ir nario mokesčiai, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tiksliniai 

įnašai federacijos veiklai remti; 

6. Dėl LASF Neeilinio suvažiavimo sekretoriato tvirtinimo; 

7. MB „Ring Challange“ prašymas dėl finansinės paramos.  

 

BALSUOTA:  UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl Neeilinio suvažiavimo medžiagos tvirtinimo; 

2. Dėl Neeilinio suvažiavimo biuletenio tvirtinimo; 

3. Dėl Lietuvos automobilių sporto federacijos suvažiavimo pravedimo tvarkos tvirtinimo; 

4. Dėl Techninių ekspertų sąrašo papildymo; 

5. 2023 metų LASF narių stojamieji ir nario mokesčiai, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių 

tiksliniai įnašai federacijos veiklai remti; 

6. Dėl LASF Neeilinio suvažiavimo sekretoriato tvirtinimo; 

7. MB „Ring Challenge“ prašymas dėl finansinės paramos.  
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II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

 

1. Dėl LASF Tikrųjų narių 2022-11-14/15 Neeilinio suvažiavimo medžiagos tvirtinimo; 

 

SVARSTYTA: LASF Tikrųjų narių neeilinio suvažiavimo medžiaga. 

SIŪLYTA:  Patvirtinti LASF Tikrųjų narių neeilinio suvažiavimo medžiagą. (Priedas Nr.1) 

BALSUOTA: UŽ- VIENBALSIAI 

NUTARTA: Patvirtinti LASF Tikrųjų narių neeilinio suvažiavimo medžiagą. (Priedas Nr.1) 

 

2. Dėl Neeilinio suvažiavimo biuletenio tvirtinimo; 

 

SVARSTYTA: Atsižvelgiant į tai, kad LASF eilinis suvažiavimas vyks el. ryšio priemonėmis (el. paštu) 

LASF Tarybos tvirtinimui teikiamas balsavimo biuletenis. 

SIŪLYTA: Patvirtinti 2022 m. LASF 2022-11-14/15 Neeilinio suvažiavimo balsavimo biuletenį (Priedas 

Nr.2), kuris bus pateiktas LASF nariams elektroniniais paštais bei patalpintas LASF tinklalapyje  

(www.lasf.lt), skiltyje suvažiavimai. 

BALSUOTA: UŽ- VIENBALSIAI 

NUTARTA: Patvirtinti 2022 m. LASF 2022-11-14/15 Neeilinio suvažiavimo balsavimo biuletenį 

(Priedas Nr.2), kuris bus pateiktas LASF nariams elektroniniais paštais bei patalpintas LASF 

tinklalapyje  (www.lasf.lt), skiltyje suvažiavimai. 

 

3. Dėl LASF Suvažiavimo pravedimo tvarkos tvirtinimo; 

 

SVARSTYTA: 2021 m. LASF Įstatuose įtvirtinta galimybė suvažiavimus pravesti nuotoliniu būdu 

(elektroninėmis ryšio priemonėmis). Ryšium su tuo buvo paruošta naujoji Suvažiavimo pravedimo 

tvarka, kurioje numatytos nuotolinio suvažiavimo pravedimo procedūros.  

SIŪLYTA:  Patvirtinti suvažiavimo pravedimo tvarką (Priedas Nr.3) .  

BALSUOTA: UŽ- VIENBALSIAI 

NUTARTA: Patvirtinti suvažiavimo pravedimo tvarką (Priedas Nr.3) . 

 

 

  

http://www.lasf.lt/
http://www.lasf.lt/
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4. Dėl Techninių ekspertų sąrašo papildymo; 

 

SVARSTYTA: Techninių ekspertų sąrašas.  

SIŪLYTA:  Papildyti techninių ekspertų sąrašą Pauliumi Prasausku (Priedas Nr.4) 

BALSUOTA: UŽ- VIENBALSIAI 

NUTARTA: Papildyti techninių ekspertų sąrašą Pauliumi Prasausku (Priedas Nr.4) 

 

5. 2023 metų LASF narių stojamieji ir nario mokesčiai, Tikrųjų ir Asocijuotų LASF narių 

tiksliniai įnašai federacijos veiklai remti. 

 

SVARSTYTA: Šiais metais kilo daugybė nesusipratimų dėl čempionato metinių paraiškų pateikimo 

bei apmokėjimo. Šios paraiškos bei mokėjimai pagal jas pareikalavo didžiulių administravimo 

resursų tiek Federacijos administracijoje, tiek varžybose. Todėl pasitarus su Komitetais kilo mintis 

atsisakyti čempionatų paraiškų ir mokesčių, bei čempionato dalyviais laikyti visus sportininkus 

turinčius LASF metines vairuotojų licencijas. Kadangi čempionato dalyvio mokesčiai buvo renkami 

apdovanojimų organizavimui ir per 2022 m. iš šių mokesčių buvo surinkta apie 18 000 Eur, šią sumą 

būtų galima surinkti padidinant metinių vairuotojų licencijų kainas. Kadangi licencijų kainas (kaip ir 

visų mokesčių dydžius) nustato Tikrieji nariai Suvažiavime, o licencijų išdavimas pradedamas sausio 

1 d., siūloma nelaukti Eilinio suvažiavimo ir Neeiliniame suvažiavime teikti mokesčių projektą LASF 

Tikriesiems nariams tvirtinti. 

SIŪLYTA:  Patvirtinti ir teikti LASF Tikriesiems nariams tvirtinimui neeiliniame suvažiavime 2023 

metų LASF narių stojamuosius ir nario mokesčius, Tikrųjų ir Asocijuotų LASF narių tikslinius įnašus 

federacijos veiklai remti (Priedas Nr. 5). 

BALSUOTA: UŽ- VIENBALSIAI 

NUTARTA: Patvirtinti ir teikti LASF Tikriesiems nariams tvirtinimui neeiliniame suvažiavime 2023 

metų LASF narių stojamuosius ir nario mokesčius, Tikrųjų ir Asocijuotų LASF narių tikslinius įnašus 

federacijos veiklai remti (Priedas Nr. 5). 

 

6. Dėl LASF Neeilinio suvažiavimo sekretoriato tvirtinimo; 

 

SVARSTYTA: LASF Tarybos sprendimu, Protokolo Nr. 2022-17 buvo patvirtinta suvažiavimo 

mandatinė komisija sudaryta iš trijų asmenų. Mandatinės komisijos pirmininkė – Rasa Jakienė, nariai 

– Tomas Bielevičius ir Indrė Janauskaitė. Vadovaujantis šio posėdžio metu patvirtinta Suvažiavimo 

pravedimo tvarka, mandatinė komisija naikinama ir jos funkcijos perduodamos sekretoriatui.  

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF neeilinio suvažiavimo sekretoriatą: Sekretoriato pirmininkė – Rasa Jakienė, 

nariai – Tomas Bielevičius ir Indrė Janauskaitė. 
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BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI 

NUTARTA: Patvirtinti LASF neeilinio suvažiavimo sekretoriatą: Sekretoriato pirmininkė – Rasa 

Jakienė, nariai – Tomas Bielevičius ir Indrė Janauskaitė. 

 

7. MB „Ring Challenge“ prašymas dėl finansinės paramos.  

 

SVARSTYTA: 2022 m. lapkričio 7 d. buvo gautas organizatoriaus MB „Ring Challenge“ prašymas skirti 

paramą. Organizatorius prašo Tarybos atsižvelgti į pateiktas finansines ataskaitas organizuojant 

2022 m. Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato (toliau – LTCC) etapus. Pateiktais duomenimis šiai 

dienai organizatoriai yra patyrę didelių nuostolių. Organizatorius teigia, kad glaudžiai 

bendradarbiauja bei nuolat konsultuojasi su LASF atstovais bei teisėjais, kad kiekvienas renginys 

būtų saugesnis ir geresnis. Koncentruojasi į profesionalius lenktynininkus ir bei augančią naująją 

kartą bei stengiasi kurti atmosferą, kurioje visi galėtų susitikti, pasidalinti patirtimi bei mokytis. 

Organizatoriai tiki, kad gali atgaivinti žiedines lenktynes Lietuvoje darydami automobilių sporto 

festivalį.  

Ryšium su LTCC naudojamomis mono-padangomis NANKANG, iš šio gamintojo LASF 2021 metais 

gavo finansinę paramą (5000 Eur), kuri buvo panaudota LTCC etapo Kačerginėje organizavimo 

kaštams padengti, bei žiedinių lenktynių trasos nuomai, kurioje nemokamai galėjo treniruotis 

Lietuvos automobilių sporto bendruomenės nariai. Pastebėtina, kad visi kiti LTCC etapai buvo 

pravedami kartu su BATCC etapais Baltijos šalyse, iš kurių rezultatų buvo išskaičiuoti LTCC rezultatai. 

2022 metais buvo taip pat gauta 5000 Eur parama iš padangų gamintojo NANKANG. 

Tarybos nariai išanalizavo MB „Ring Challenge“ pateiktas finansines ataskaitas. Ataskaitose 

akivaizdžiai matomos nemažos sumos skirtos marketinginių tikslų įgyvendinimui, kai tuo tarpu gautų 

paramų suma nepadengė šių tikslų įgyvendinimo kaštų. T. y. jų padengimui trūko kaip tik tokios 

sumos, kuri MB „Ring Challenge“ ir įvardijama kaip patirtų nuostolių suma. Vien scenai ir įgarsinimui 

buvo išleista suma, sudaranti ketvirtadalį bendro biudžeto. Tarybos nariams nėra aišku, iš kokių 

pajamų buvo ketinama padengti scenos nuomai ir įgarsinimui reikalingus kaštus. Tarybai kyla 

abejones, ar organizatoriui pavyks susitvarkyti su išsikeltais tikslais. Todėl būtina gauti daugiau 

informacijos apie konkrečius organizatoriaus planus 2023 m. sezonui bei finansinius skaičiavimus.  

SIŪLYTA: sprendimu šio posėdžio metu neskirti paramos MB „Ring Challenge“, bei įpareigoti LASF 

administraciją išsiaiškinti ar MB „Ring Challenge“ buvo parengę preliminarią 2022 m. LTCC etapų 

organizavimo pajamų / išlaidų sąmatą? Išsiaiškinti ar MB „Ring Challenge“ yra pasirengę organizuoti 

2023 m. Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatą ir ar turi sudarę šio čempionato organizavimo 

pajamų / išlaidų sąmatą? Įpareigoti MB „Ring Challenge“ pateikti abi aukščiau minėtas sąmatas. 

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI 
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NUTARTA: sprendimu šio posėdžio metu neskirti paramos MB „Ring Challenge“, bei įpareigoti 

LASF administraciją išsiaiškinti ar MB „Ring Challenge“ buvo parengę preliminarią 2022 m. LTCC 

etapų organizavimo pajamų / išlaidų sąmatą? Išsiaiškinti ar MB „Ring Challenge“ yra pasirengę 

organizuoti 2023 m. Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatą ir ar turi sudarę šio čempionato 

organizavimo pajamų / išlaidų sąmatą? Įpareigoti MB „Ring Challenge“ pateikti abi aukščiau 

minėtas sąmatas. 

 

Protokolo lapų - 5. 

 

 

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius 

 

 

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė 


