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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2022-19 

2022-12-08/11 

 

LASF Tarybos posėdis vykęs el. paštu, pradėtas 2022-12-08 (ketvirtadienį) 09:00 val., baigęsis 

2022-12-11 (sekmadienį) 23:59 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. 2023 m. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių 

tvirtinimas; 

2. Dėl siūlymo į 2023 m. eilinio suvažiavimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl garbės 

ženklo suteikimo R. Baciuškai; 

3. Dėl komitetų pirmininkų rinkimų; 

4. Dėl 2023 - 2026 m. LASF strateginio plano patvirtinimo. 

 

BALSUOTA:  UŽ - VIENBALSIAI 

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. 2023 m. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių 

tvirtinimas; 

2. Dėl siūlymo į 2023 m. eilinio suvažiavimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl garbės 

ženklo suteikimo R. Baciuškai; 

3. Dėl komitetų pirmininkų rinkimų; 

4. Dėl 2023 - 2026 m. LASF strateginio plano patvirtinimo. 
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II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

 

1. 2023 m. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių 

tvirtinimas; 

 

SVARSTYTA: 2023 m. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisykles, savo 

pastebėjimus reglamentui teikė LASF komitetai, saugos ekspertai, teisėjai.  

SIŪLYTA: Patvirtinti 2023 m. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo 

taisykles su priedais 1-10.  

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI 

NUTARTA: Patvirtinti 2023 m. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo 

taisykles su priedais 1-10. 

 

2. Dėl siūlymo į 2023 m. eilinio suvažiavimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl garbės ženklo 

suteikimo R. Baciuškai; 

 

SVARSTYTA: 2022 m. Rokas Baciuška tapo Pasaulio rallyraid čempionu, tai ne tik pirmasis 

automobilių sporto Pasaulio čempionas, tačiau ir jauniausias čempionas rallyraid istorijoje. Tai yra 

itin reikšmingas pasiekimas visai Lietuvai. Atsižvelgiant į sportininko pasiekimus įtraukti į LASF eilinį 

suvažiavimą klausimą dėl Garbės ženklo suteikimo R. Baciuškai.  

Garbės ženklas - apdovanojimas skiriamas fiziniam asmeniui už išskirtinius nuopelnus, ilgametį 

ir/ar svarų indelį į Lietuvos automobilių sportą. Šis ženklas gali būti suteiktas tik suvažiavimo 

sprendimu. 

SIŪLYTA: Į 2023 m. eilinio suvažiavimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl Garbės ženklo suteikimo 

R. Baciuškai. Įpareigoti LASF administraciją iš sportininko surinkti informaciją reikiamą suvažiavimo 

medžiagai parengti. 

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI 

NUTARTA: Į 2023 m. eilinio suvažiavimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl Garbės ženklo 

suteikimo R. Baciuškai. Įpareigoti LASF administraciją iš sportininko surinkti informaciją reikiamą 

suvažiavimo medžiagai parengti. 

 

3. Dėl komitetų pirmininkų rinkimų. 

SVARSTYTA: 2022 m. lapkričio 14 - 15 d. LASF Tikrųjų narių neeiliniame suvažiavime buvo 

patvirtinti nauji LASF Įstatai, kurie VšĮ „Registrų centre“ buvo įregistruoti gruodžio 2 d. 
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Vadovaujantis LASF Įstatų 14 p. perrenkami komitetai, kurie bus sudaryti ne mažiau nei iš 3 ir ne 

daugiau nei iš 7 narių. 

Komitetų pirmininkų kandidatūras teikia visi LASF nariai, kandidatūros teikiamos ne ilgiau nei 14 

dienų nuo pirmininkų rinkimų paskelbimo datos. Teikdamas kandidatūrą narys privalo pateikti 

raštišką sutikimą eiti Komiteto pirmininko pareigas ir kandidato paruoštą sporto disciplinos ar 

veiklos srities vystymo viziją.   

 

SIŪLYTA: Gruodžio 12- 26 dienomis skelbti komitetų pirmininkų rinkimus (Ralio, Kroso, Kitų sporto 

šakų, Drifto, Drago, Žiedas, 4x4, Veteranaų, E-Sporto). Komiteto Pirmininko kandidatūras Tarybai 

gali teikti visi nariai. Kandidatūros teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt. Kandidatai į Komiteto 

Pirmininko pareigas privalo pateikti raštišką Sutikimą ir trumpą sporto disciplinos vystymo Viziją. 

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI 

NUTARTA: Gruodžio 12- 26 dienomis skelbti komitetų pirmininkų rinkimus (Ralio, Kroso, Kitų 

sporto šakų, Drifto, Drago, Žiedas, 4x4, Veteranaų, E-Sporto). Komiteto Pirmininko kandidatūras 

Tarybai gali teikti visi nariai. Kandidatūros teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.  Kandidatai į 

Komiteto Pirmininko pareigas privalo pateikti raštišką Sutikimą ir trumpą sporto disciplinos 

vystymo Viziją. 

 

4. Dėl 2023 - 2026 m. LASF strateginio plano patvirtinimo. 

SVARSTYTA: 2023 - 2026 m. LASF strateginis planas, aptarta gairės, laukiantys pagrindiniai ir 

svarbiausia darbai bei įgyvendinamumas. 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF 2023 - 2026 m. strateginį planą. 

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI 

NUTARTA: Patvirtinti LASF 2023 - 2026 m. strateginį planą. 

 

Protokolo lapų - 3. 

 

 

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius 

 

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė 

mailto:lasf@lasf.lt
mailto:lasf@lasf.lt

	BALSUOTA:  UŽ - VIENBALSIAI

