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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2023-01 

2023-01-03/04 

 

LASF Tarybos posėdis vykęs el. paštu, pradėtas 2023-01-03 (antradienį) 12:00val., baigęsis 2023-

01-04 (trečiadienį) 23:59 val. 

 

Dalyvavo: 

LASF Prezidentas - Egidijus Janavičius 

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

Vitalijus Plastininas 

Nedalyvavo: Mindaugas Varža 

 

 

Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius 

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė 

 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:  

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. L. Simonavičiaus elgesio svarstymas; 

2. MB „Renginių grupė“ ir LASF Kroso komiteto prašymų svarstymas; 

3. LASF Tikrųjų narių priėmimas; 

4. Kandidatų į LASF Komitetų pirmininkus svarstymas; 

5. LASF Veteranų komiteto prašymo svarstymas; 

6. Tikrojo nario „Startas LAMSTVK“ prašymo svarstymas; 

7. „2023 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių 

tiksliniai įnašai federacijos veiklai remti“ pakeitimų svarstymas; 

8. 2022 m. LASF finansinio audito atlikimo ir audito įmonės tvirtinimas; 

9. 2024 m. Lietuvos automobilių sporto rinktinės formavimo nuostatų tvirtinimas. 

 

 

 

BALSUOTA:  UŽ - VIENBALSIAI 

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. L. Simonavičiaus elgesio svarstymas; 

2. MB „Renginių grupė“ ir LASF Kroso komiteto prašymų svarstymas; 

3. LASF Tikrųjų narių priėmimas; 
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4. Kandidatų į LASF Komitetų pirmininkus svarstymas; 

5. LASF Veteranų komiteto prašymo svarstymas; 

6. Tikrojo nario „Startas LAMSTVK“ prašymo svarstymas; 

7. „2023 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių 

tiksliniai įnašai federacijos veiklai remti“ pakeitimų svarstymas; 

8. 2022 m. LASF finansinio audito atlikimo ir audito įmonės tvirtinimas; 

9. 2024 m. Lietuvos automobilių sporto rinktinės formavimo nuostatų tvirtinimas. 

 

 

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

 

1. L. Simonavičiaus elgesio svarstymas; 

 

SVARSTYTA: 2022 m. didžiojoje dalyje disciplinų buvo taikomas čempionato paraiškos pateikimo ir 

dalyvio mokesčio sumokėjimo reikalavimas.  

Tam buvo nustatyti tam tikri terminai – t. y. žiedinių lenktynių čempionate buvo taikomas terminas 

paraiškos pateikimui ir apmokėjimui iki trečiojo etapo pradžios (rugpjūčio 12). 

Reikia pripažinti, kad dalyviai paraiškas teikė labai vangiai, net ir tada kai administracija siuntė 

priminimus. Pasibaigus čempionatui žiedinių lenktynėse buvo registruoti 7 sportininkai (laiku 

pateikę paraiškas ir sumokėję čempionato mokesčius). 

Lapkričio 9 d. 22:43 val.  LASF paštu lasf@lasf.ltbuvo gautas sportininko Lauryno Simonavičiaus 

elektroninis laiškas su čempionato dalyvio paraiška. Tą patį vakarą, po 9 minučių buvo gautas 

Lauryno Simonavičiaus laiškas su prisegta paraiška ir tekstu: 

„Sveiki, nelabai supratau, kodel nesu itrauktas i LT ziedocempionatoiskaita ?!!! 

paraiskaissiusta liepos 20 diena. Kas cia per nesamones ?!“  

Administracija patikrino visus oficialiame pašte lasf@lasf.lt gautus laiškus liepos 20 dieną ir laiško, 

gauto iš aukščiau minėto sportininko nerado. Tai sukėlė įtarimus, kad yra bandoma elgtis 

nesąžiningai. Atidžiau pasižiūrėjus į abu gautus laiškus išaiškėjo, kad nors laiškai buvo gauti 

lapkričio 9 dieną, pašte jie buvo nurodyti kaip gautieji liepos 20 dieną. Tada kompiuteryje buvo 

pabandyta pakeisti datą į lapkričio 1 d. ir nusiustas laiškas į kito administracijos darbuotojo paštą. 

Mūsų nuostabai, darbuotojo pašte kaip gavimo data buvo rodoma lapkričio 1 d., nors laiškas 

siųstas lapkričio 9 d. Tai įrodė galimybę manipuliuoti laiško išsiuntimo data ir laiku. Papildomai 

patikrinome prisegtą sportininko paraišką per PROPERTIES, kur matėsi, kad failas (paraiška) 

sukurtas 2022-11-09 22:37, o failas modifikuotas 2022-11-09 22:38. Prezidentas paskambino 

sportininkui ir paprašė paaiškinti, kodėl jo vakar atsiųsti laiškai rodomi kaip gautieji liepos 20 

dieną. Sportininkas „įsiaudrino“: „užsi**** su savo čempionatu, kitais metais nedalyvausiu ir 

apskritai jei dalyvausiu, tai ne už Lietuvą....“. Paklausiau ar yra sumokėjęs čempionato mokestį. 

Atsakė, kad gal, nors vėliau pasitaisė ir pasakė kad ne. Prezidentas paprašėjam asmeniškai 
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persiųsti paraišką, kurią jis siuntė liepos 20 d., tiesiog paspaudžiant FORWARD. Žadėto laiško 

lapkričio 10 d. sportininkas neatsiuntė. Lapkričio 11 d. jam priminiau apie duotą pažadą. 

Sportininkas atkirto, kad dėl laiško nemes savo darbų, o vakare tikrai atsiųs. Deja bet laiško iki šio 

momento taip ir neatsiuntė.  

Veiksmų tyrimas. Ignoruojant datas ir vertinant tik laikus susidaro tokia veiksmų seka: 

22:37:37 sukuriamas paraiškos failas, 22:38:16 failas modifikuojamas, 22:42:49 laiškas iškeliauja iš 

sportininko pašto, 22:43:12 sportininko laiškas pasiekia jo pašto serverį JAV, 22:43:15 laiškas 

pasiekia LASF, 22:52 LASF pasiekia antrasis sportininko laiškas su papildomu tekstu. Pagal laikus 

susidaro labai logiškas seka, išskyrus tai, kad kompiuteris rodo, kad sportininko laiškai atsiųsti 

liepos 20 d., nors laiško „kelionės“ chronologinė duomenų seka rodo, kad laiškai išsiųsti ir gauti 

lapkričio 9 dieną.  

Lapkričio 17 d. L.Simonavičiui buvo išsiųstas prašymas iki 2022 m. lapkričio 22 d. (imtinai) raštu 

pateikti savo paaiškinimus ir įrodymus, paneigiančius pareikštus įtarimus.  

Lapkričio 23 d. buvo išsiųstas dar vienas laiškas minėtam sportininkui: „Iki nurodyto termino 

negavome paaiškinimo ir įrodymų, informuojame, kad dėl Jūsų elgesio pagal LASK ir EDK kodeksų 

punktus LASF Taryba priims sprendimą.“ 

Lapkričio 28 d. gavome sportininko atsakymą: „Laba diena,  sulauksime sprendimo ir teiksime 

apeliaciją įtraukdami advokatą beu  JAV įmonės administruojančios el. pašto paslaugą.“ 

Nesąžiningo elgesio motyvas: Laurynas Simonavičius nepateikęs čempionato paraiškos prarado 

čempiono titulą R-1600 klasėje.  

Šį elgesį turime vertinti kaip dokumentų padirbinėjimą bei nesąžiningą elgesį. 

Lietuvos automobilių sporto kodeksas: 12.2.1.1. Bet koks sąžiningumo principų pažeidimas, 

nesportiškas elgesys ar bandymas pažeidžiant etiką įtakoti varžybų rezultatus. 12.2.1.C. 

Negarbingas elgesys ar nesąžiningas veiksmas, turintis neigiamą poveikį konkrečioms varžyboms ar 

automobilių sportui. 

Etikos ir drausmės kodeksas: 8.1.7) tiesioginis ar netiesioginis ėmimas, prašymas, reikalavimas, 

siūlymas, teikimas, sutikimas teikti ar sutikimas priimti bet kokios formos atlygį, kuris galėtų būti 

vertinamas kaip priemonė įtakoti Varžybų rezultatus ar eigą ir/ar bet kokie kiti veiksmai, kuriais, 

pažeidžiant sporto etiką, siekiama įtakoti Varžybų rezultatus ar eigą. 

 

SIŪLYTA:  

1. 2023 metams skirti “lygtinę” licencijos suspendavimo nuobaudą ir jeigu šių metu bėgyje 

bus padarytas nusižengimas, tada suspenduoti licencija vieneriems metams; 

2. skirti piniginę baudą, du kartus didesnę nei buvo nustatytas čempionato dalyvio mokestis, 

kuri turėtų būti sumokėta iki vasario 1 d. Nesumokėjus baudos, neišduoti LASF licencijos; 
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3. 2023 metais neišduoti sportininko licencijos. 

 

BALSUOTA:  

2023 metams skirti “lygtinę” licencijos suspendavimo nuobaudą ir jeigu šių metu bėgyje bus 

padarytas nusižengimas, tada suspenduoti licencija vieneriems metams. 

UŽ- 1 

2023 metais neišduoti sportininko licencijos. 

UŽ-5 

NUTARTA: 2023 metais neišduoti sportininko licencijos Laurynui Simonavičiui. 

 

2. MB „Renginių grupė“ ir LASF Kroso komiteto prašymų svarstymas; 

 

SVARSTYTA: 2022-10-19 buvo gautas MB „Renginių grupė“ prašymas kroso komitetui dėl Lietuvos 

auto kroso čempionato I-ojo etapo metu iškilusios konfliktinės situacijos, kai organizatorius VŠĮ 

„Norlin“ atsisakė sumokėti už elektronines laiko matavimo paslaugas. Organizatoriai savo 

atsisakymą motyvavo tuo, kad nebuvo informuoti apie tokios laiko matavimo sistemos 

privalomumą, o čempionato reglamente tokios sistemos privalomumas nebuvo tinkamai 

įformintas. Komiteto nariai diskutuodami sutiko, kad nors ir ruošdami 2022 metų reglamentą buvo 

vienbalsiai sutarę, kad visuose čempionato etapuose privalo būti taikoma elektroninė laiko 

matavimo sistema, šio reikalavimo tinkamai neįformino. 

 

SIŪLYTA: LASF Kroso komitetas prašo (protokolinio komiteto sprendimo pagrindu) LASF tarybos 

apmokėti sąskaitą (700 Eur) už suteiktas elektronines laiko matavimo paslaugas Lietuvos 

automobilių kroso čempionato pirmojo etapo metu. 

BALSUOTA:  

UŽ - 5 

PRIEŠ - 1 

 

NUTARTA: Apmokėti sąskaitą (700 Eur) už suteiktas elektronines laiko matavimo paslaugas 

Lietuvos automobilių kroso čempionato pirmojo etapo metu. 
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3. LASF Tikrųjų narių priėmimas; 

 

SVARSTYTA: kandidatų į LASF Tikruosius narius pateikti dokumentai. 

SIŪLYTA: į LASF tikruosius narius priimti: 

Eil. Nr. Tikrojo nario pavadinimas Vadovas Dokumentai E-LASF 

sistemoje 

1. Rally 4 Fun SK  Eugenijus Andrulis Pateikta 

2. One Racing  Povilas Jankavičius Pateikta 

 

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: į LASF tikruosius narius priimti: 

Eil. Nr. Tikrojo nario pavadinimas Vadovas Dokumentai E-LASF 

sistemoje 

1. Rally 4 Fun SK  Eugenijus Andrulis Pateikta 

2. One Racing  Povilas Jankavičius Pateikta 

 

4. Kandidatų į LASF Komitetų pirmininkus svarstymas; 

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. Vadovaujantis LASF 

Įstatų 14 p. perrenkami komitetai, kurie bus sudaryti ne mažiau nei iš 3 ir ne daugiau nei iš 7 narių. 

Gruodžio 12-26 d. LASF nariai galėjo teikti kandidatūras į komitetų pirmininkus (Ralio, Kroso, Kitų 

sporto šakų, Drifto, Drago, Žiedas, 4x4, Veteranų, E-Sporto). Komiteto Pirmininkų kandidatūras 

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

Komiteto Pirmininko pareigas privalėjo pateikti raštišką Sutikimą ir trumpą sporto disciplinos 

vystymo Viziją. 

Buvo pasiūlyta šie kandidatai:  

 Ralio komitetas  

Kandidato į 
pirmininkus vardas 

ir pavardė 
Pasiūlęs narys Sutikimas 

Darius Šileikis 

BlueArrowSport, TASVA, Jurbarko autoklubas, Samsonas Motorsport, VšĮ Čapkausko 
autosportas, ASK Akseleratorius, Mažeikių ASK, VšĮ Izotono sportas, Visagino AMSK, 
Kelmės ASK, VšĮ "Promoevents", UAB "Proracing". Pakruojo ASK, VšĮ "Marimotorai", 

ASK "Autorikona" 

Gauta 
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 Kroso komitetas  

Kandidato vardas 
ir pavardė Pasiūlęs narys Sutikimas 

Audrius Kliminskas 
Pakruojo ASK, Vilkyčiai ASK, Kupiškio AMSK, BlueArrowSport, VšĮ Čapkausko 
autosportas, Skorpiono ASK, VšĮ ,,Keturi Tekenė", VšĮ Izotono sportas, UAB 

"Proracing" 
Gautas 

 

 

 Kitų sporto šakų komitetas  

Kandidato vardas ir 
pavardė 

Pasiūlęs narys Sutikimas 

Silverijus Lapėnas 
Pakruojo ASK, Kupiškio AMSK, TASVA, VšĮ "Promoevents", UAB "Proracing", VšĮ 

"Legalus dragas" 
Gautas 

Tadas Zdanavičius ARTSŠK ,,Pilėnai" Negautas 

Paulius Prasauskas ASK ,,Politechnika" Gautas 

 

 4x4  

Kandidato vardas ir 
pavardė 

Pasiūlęs narys Sutikimas 

Arūnas Baronas Kupiškio AMSK Negautas 

Vaidotas Paškevičius 
BlueArrowSport, TASVA, ARTSŠK ,,Pilėnai", VšĮ Čapkausko autosportas, VšĮ 

"Promoevents", UAB "Proracing" 
Gautas  

Darius Leskauskas Kupiškio AMSK Gautas 

 

 E-sporto  

Kandidato vardas ir 
pavardė 

Pasiūlęs narys Sutikimas 

Tauras Tunyla BlueArrowSport, VšĮ Čapkausko autosportas, UAB "Proracing" Negautas 

Tadas Dovidaitis TASVA, VšĮ "Promoevents" Gautas 

Gustas Grinbergas ASK Vilkyčiai Gautas 

 

 Drifto komitetas  

Kandidato vardas ir pavardė Pasiūlęs narys Sutikimas 

Alvydas Banys BlueArrowSport Negautas 
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 Drago komitetas  

Kandidato vardas ir pavardė Pasiūlęs narys Sutikimas 

Aivaras Rudzis 
BlueArrowSport, TASVA, VšĮ Čapkausko autosportas, VšĮ "Promoevents", 

UAB "Proracing", Pakruojo ASK, VšĮ "Legalus dragas" 
Gautas 

 

 Žiedo komitetas  

Kandidato vardas ir pavardė Pasiūlęs narys Sutikimas 

Ugnė Rukšėnaitė ARTSŠK ,,Pilėnai" Negautas 

Darius Jonušis VšĮ Čapkausko autosportas, UAB "Proracing" Negautas 

Ernesta Globytė Mažeikių ASK Negautas 

Tomas Martinkus 
Kauno technikos kolegijos autofanų klubas, VšĮ "Promoevents", VšĮ 

"Legalus dragas" 
Gautas 

 

 Veteranų komitetas  

Kandidato vardas ir pavardė Pasiūlęs narys Sutikimas 

Šarūnas Mažeika BlueArrowSport, TASVA, VšĮ "Promoevents", Pakruojo ASK Gautas 

 

Diskutuota gautos kandidatūros. 

SIŪLYTA: Vadovaujantis LASF Įstatų 14.11.3 p. nuo sausio 5 d. iki sausio 15 d. skelbti drifto 

komiteto pirmininko rinkimus. 

LASF Komitetų pirmininkais patvirtinti šiuos kandidatus:  

Komitetas Pirmininkas 

Ralio Darius Šileikis 

Kroso Audrius Kliminskas 

Kitų sporto šakų Silverijus Lapėnas 

4x4 Darius Leskauskas 

E-Sporto Tadas Dovidaitis/Gustas Grinbergas 

Drago Aivaras Rudzis 

Veteranų Šarūnas Mažeika 

Žiedo Tomas Martinkus 

 

Patvirtinti komitetų pirmininkai iki sausio 15 d. pasirenka pavaduotojus bei kitus komiteto narius ir 

apie sprendimą informuoja Tarybą el.p. lasf@lasf.lt .  

BALSUOTA: UŽ- VIENBALSIAI (Ralio, kroso, kitų sporto šakų, 4x4, drago, veteranų, žiedo 

komitetų pirmininkus). 
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E-Sporto 

Tadas Dovidaitis: UŽ-5 

Gustas Grinbergas: UŽ-1 

NUTARTA: Vadovaujantis LASF Įstatų 14.11.3 p. nuo sausio 5 d. iki sausio 15 d. skelbti drifto 

komiteto pirmininko rinkimus. 

LASF Komitetų pirmininkais patvirtinti šiuos kandidatus:  

Komitetas Pirmininkas 

Ralio Darius Šileikis 

Kroso Audrius Kliminskas 

Kitų sporto šakų Silverijus Lapėnas 

4x4 Darius Leskauskas 

E-Sporto Tadas Dovidaitis 

Drago Aivaras Rudzis 

Veteranų Šarūnas Mažeika 

Žiedo Tomas Martinkus 

 

Patvirtinti komitetų pirmininkai iki sausio 15 d. pasirenka pavaduotojus bei kitus komiteto 

narius ir apie sprendimą informuoja Tarybą el.p. lasf@lasf.lt 

 

5. LASF Veteranų komiteto prašymo svarstymas; 

SVARSTYTA: kaip ir kiekvienais metais buvo gautas LASF Veteranų komiteto protokolinis prašymas 

Tarybai, skirti finansavimą Lietuvos automobilių sporto veteranų veikloms. Tai yra vienam 

veteranų slalomo etapo organizavimui skirti 700 Eur (bus organizuojami du etapai), metiniams 

apdovanojimams – 600 Eur. 2022 m. buvo atitinkamai skirta 500 Eur vienam etapui ir 600 Eur 

metiniams apdovanojimams (bendra veteranų veikloms skirta suma padidėja 400 Eur).  

SIŪLYTA: tenkinti LASF Veteranų komiteto prašymą ir skirti finansavimą Lietuvos automobilių 

sporto veteranų veikloms. Atitinkamai vieno veteranų slalomo etapo organizavimui skirti 700 Eur 

(bus organizuojami du etapai), metiniams apdovanojimams skirti 600 Eur.   

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: tenkinti LASF Veteranų komiteto prašymą ir skirti finansavimą Lietuvos automobilių 

sporto veteranų veikloms. Atitinkamai vieno veteranų slalomo etapo organizavimui skirti 700 

Eur (bus organizuojami du etapai), metiniams apdovanojimams skirti 600 Eur.   
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6. Tikrojo nario „Startas LAMSTVK“ prašymo svarstymas; 

 

SVARSTYTA: 2022-12-29 buvo gautas LASF Tikrojo nario „Startas LAMSTVK“ prašymas LASF 

tarybai, kuriame prašoma atidėti klubo teisėjų licencijų apmokėjimą iki 2022-06-30, kadangi klubo 

rėmėjai skirti lėšas galės tik birželio mėnesį. Analogiškas prašymas buvo gautas 2021 metų 

pabaigoje. 2022-01-25 LASF Taryba priėmė sprendimą tenkinti prašymą. 

SIŪLYTA: tenkinti Tikrojo nario „Startas LAMSTVK“ prašymą ir atidėti apmokėjimą už teisėjų 

licencijas iki 2023-06-30. 

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: tenkinti Tikrojo nario „Startas LAMSTVK“ prašymą ir atidėti apmokėjimą už teisėjų 

licencijas iki 2023-06-30. 

 

7. 2023 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tiksliniai 

įnašai federacijos veiklai remti“ pakeitimų svarstymas; 

SVARSTYTA: padidinus Vairuotojų licencijų kainas ir panaikinus Lietuvos čempionatų dalyvių 

mokesčius, visi LASF Vairuotojų licencijų turėtojai be papildomos paraiškos ir mokesčio bus 

įtraukiami į čempionatų įskaitas. Tačiau dėl to atsirado būtinybė apibrėžti užsienio sportininkų 

dalyvavimo Lietuvos čempionatuose sąlygas. Tai yra, būtina numatyti privalomumą užsienio 

sportininkams, norintiems dalyvauti Lietuvos čempionatuose, teikti paraiškas bei mokėti tam tikrą 

čempionato dalyvio mokestį ir jį įsitraukti į mokesčių lentelę.   

Vadovaujantis žiniasklaidos atstovų akreditavimo taisyklėmis, būtina numatyti ir į mokesčių lentelę 

įsitraukti mokestį už žiniasklaidos atstovo pažymėjimą. 

SIŪLYTA: patvirtinti ir sekančiai išdėstyti 2023 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir 

asocijuotų LASF narių tiksliniai įnašai federacijos veiklai (Priedas Nr.1) 3.7.8 p. ir 3.7.9.: 

3.7.8 
Čempionatinis dalyvio mokestis taikomas tik užsienio 
šalių dalyviams 

Pagal kiekvienos disciplinos reglamentą 

3.7.9 Žiniasklaidos atstovo pažymėjimas 15 Eur 

 

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: patvirtinti ir sekančiai išdėstyti 2023 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, 

tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tiksliniai įnašai federacijos veiklai (Priedas Nr.1)  3.7.8 p. ir 3.7.9.: 

3.7.8 
Čempionatinis dalyvio mokestis taikomas tik užsienio 
šalių dalyviams 

Pagal kiekvienos disciplinos reglamentą 

3.7.9 Žiniasklaidos atstovo pažymėjimas 15 Eur 
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8. 2022 m. LASF finansinio audito atlikimo ir audito įmonės tvirtinimas; 

SVARSTYTA: remiantis Įstatų 8.11.8 p. (Tarybos kompetencijos: įgyvendindama LR Sporto įstatyme 
įtvirtintas prievoles, priima nutarimą dėl finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo ir 
nepriklausomo auditoriaus paskyrimo, bei gautą audito išvadą pateikia Suvažiavimui) ir siekiant 
valstybės finansavimo, būtina atlikti LASF finansinį auditą už 2022 m. bei šiam darbui pasirinkti 
audito įmonę.   
 
SIŪLYTA: pasirašyti sutartį su audito įmone UAB „Thezis“ (audito atlikimo suma 1815 Eur su 

PVM ) dėl LASF finansinio audito atlikimo už 2022 m. 

 BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: pasirašyti sutartį su audito įmone UAB „Thezis“ (audito atlikimo suma 1815 Eur su 

PVM ) dėl LASF finansinio audito atlikimo už 2022 m. 

 

9. 2024 m. Lietuvos automobilių sporto rinktinės formavimo nuostatų tvirtinimas; 

SVARSTYTA: LASF Administracija parengė Lietuvos automobilių sporto rinktinės formavimo 

nuostatus, kuriais vadovaujantis būtų suformuota Lietuvos rinktinė 2024 m. FIA Motorsport 

žaidynėms. 

SIŪLYTA: Patvirtinti 2024 m. Lietuvos automobilių sporto rinktinės formavimo nuostatus (Priedas 

Nr. 2).  

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: Patvirtinti 2024 m. Lietuvos automobilių sporto rinktinės formavimo nuostatus 

(Priedas Nr. 2). 

 

Protokolo lapų – 10. 

 

 

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius 

 

 

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė 


