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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2023-05 

2023-02-01/02 

 

LASF Tarybos posėdis vykęs el. paštu, pradėtas 2023-02-01 (trečiadienį) 13:30 val., baigęsis 2023-

02-02 (ketvirtadienį) 23:59 val. 

 

Dalyvavo: 

LASF Prezidentas - Egidijus Janavičius 

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

Pleskovas 

Nedalyvavo- Karolis Šikšnelis, Mindaugas Varža 

 

 

Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius 

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė 

 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:  

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. Drifto komiteto pirmininko tvirtinimas; 

2. 4x4 komiteto nario papildymas; 

3. Kitų sporto šakų komiteto pavaduotojo tvirtinimas; 

4. Asocijuotų narių priėmimas; 

5. 2023 m. Licencijavimo taisyklių pakeitimai; 

6. Europos kroso čempionato organizatoriaus mokesčio apmokėjimas FIA; 

7. Sauliaus Stanaičio prašymas; 

8. Automobilių saugos lankų gamintojų nuostatai. 

 

BALSUOTA:  UŽ - VIENBALSIAI 

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. Drifto komiteto pirmininko tvirtinimas; 

2. 4x4 komiteto nario papildymas; 

3. Kitų sporto šakų komiteto pavaduotojo tvirtinimas; 

4. Asocijuotų narių priėmimas; 

5. 2023 m. Licencijavimo taisyklių pakeitimai; 

6. Europos kroso čempionato organizatoriaus mokesčio apmokėjimas FIA; 
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7. Sauliaus Stanaičio prašymas; 

8. Automobilių saugos lankų gamintojų nuostatai. 

 

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

 

1. Drifto komiteto pirmininko tvirtinimas; 

SVARTSYTA: Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr. 2022-04 buvo pratęsti Drifto komiteto 

pirmininko rinkimai.  

Buvo gautos šios kandidatūros:  

Kandidato vardas ir pavardė Pasiūlęs narys Sutikimas 

Kąstytis Alekna Autosportas LT VŠĮ gautas 

Tomas Gruzdys Autosportas LT VŠĮ gautas 

Kristiana Lapinskaitė Autosportas LT VŠĮ gautas 

 

Tarybos nariai svarstė gautas kandidatūras bei pateiktas komiteto vystymo vizijas.  

SIŪLYTA: Drifto komiteto pirmininku patvirtinti Tomą Grudzį. Patvirtintas komiteto pirmininkas iki 

vasario 19 d. pasirenka pavaduotoją bei kitus komiteto narius ir apie sprendimą informuoja Tarybą 

el.p. lasf@lasf.lt.  

 

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

 

NUTARTA: Drifto komiteto pirmininku patvirtinti Tomą Grudzį. Patvirtintas komiteto pirmininkas 

iki vasario 19 d. pasirenka pavaduotoją bei kitus komiteto narius ir apie sprendimą informuoja 

Tarybą el.p. lasf@lasf.lt. 

 

2. 4x4 komiteto nario papildymas; 

SVARTSYTA: Gautas 4x4 komiteto pirmininko D.Leskausko prašymas komiteto sudėtį papildyti 

M.Liubartu.  

SIŪLYTA: Papildyti 4x4 komitetą Mariumi Liubartu. 

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: Papildyti 4x4 komitetą Mariumi Liubartu. 
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3. Kitų sporto šakų komiteto pavaduotojo tvirtinimas; 

SVARTSYTA: Vadovaujantis LASF Įstatų 4.14 p. Komiteto pirmininkas negali būti kito komiteto nariu, 

tas Kroso komiteto pirmininkas Audrius Kliminskas negali būti kitų sporto šakų komiteto pirmininko 

pavaduotoju.  

SIŪLYTA: Kitų sporto šakų komiteto pirmininko pavaduotoju patvirtinti Eugenijų Andrulį. 

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: Kitų sporto šakų komiteto pirmininko pavaduotoju patvirtinti Eugenijų Andrulį. 

 

4. Asocijuotų narių priėmimas; 

SVARTSYTA: kandidatų į LASF Asocijuotus narius pateikti dokumentai. 

SIŪLYTA: į LASF Asocijuotus narius priimti: 

Eil. Nr. Nario pavadinimas Dokumentai E-LASF 

sistemoje 

1 VšĮ "Autosportas Laisvalaikiui" Roman Agafonov 

 

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: į LASF Asocijuotus narius priimti: 

Eil. Nr. Nario pavadinimas Dokumentai E-LASF 

sistemoje 

1 VšĮ "Autosportas Laisvalaikiui" Roman Agafonov 

 

5. 2023 m. Licencijavimo taisyklių pakeitimai; 

SVARTSYTA: Atsižvelgiant į FIA licencijų išdavimo tvarką atlikti korekcijas licencijavimo taisyklėse ir 

nebeprašyti pateikti vairuotojo pažymėjimų norint išsiimti vairuotojo licenciją. Norint indentifikuoti 

asmenį E-LASF sistemoje bus prašoma pateikti vairuotojo pažymėjimą arba tapatybę įrodantį 

dokumentą. 

SIŪLYTA: Patvirtinti atnaujintas licencijavimo taisykles. (Priedas Nr. 1) 

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: Patvirtinti atnaujintas licencijavimo taisykles. (Priedas Nr. 1) 
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6. Europos kroso čempionato organizatoriaus mokesčio apmokėjimas FIA; 

SVARTSYTA: 2023-01-19 LASF gavo sąskaitą iš FIA už Europos kroso čempionato II etapo 

organizatoriaus mokesčio apmokėjimą. Tai yra vienintelis automobilių sporto Europos čempionatas 

vykstantis Lietuvoje, todėl kaip ir kiekvienais metais organizatorius kreipėsi dėl apmokėjimo. 

SIŪLYTA: Apmokėti FIA 4500 eur. sąskaitą už Europos kroso čempionato II etapo organizatoriaus 

licenciją.  

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: Apmokėti FIA 4500 eur. sąskaitą už Europos kroso čempionato II etapo organizatoriaus 

licenciją. 

 

7. Sauliaus Stanaičio prašymas; 

SVARTSYTA: 2023-01-28 buvo gautas S.Stanaičio prašymas „Remiantis LASF Tarybos 2022-

09-21/23 posėdžio protokolo Nr. 2022-15 3 p. nutarimu man vieneriems metams buvo suspenduota 

automobilių sporto teisėjo licencija. Per praėjusį laiko tarpą teko apmąstyti priežastis, kurios lėmė 

šį LASF Tarybos sprendimą. Pripažinau sau, kad esu padaręs klaidų, kurios galimai įtakojo tokį požiūrį 

į mane. Dėl to daug domėjausi tiek techniniais, tiek psichologiniais šių problemų aspektais ir 

padariau atitinkamas išvadas. Pasižadu, kad ateityje dėsiu visas pastangas, kad mano sprendimai 

būtų tolerantiški, teisingi tiek sportininkų, tiek kolegų teisėjų ir organizatorių atžvilgiu.  

Mano licencijos suspendavimas nėra į naudą visoms pusėms, kadangi automobilių sporto 

varžybose jaučiamas teisėjų trūkumas. Todėl prašau LASF Tarybos peržiūrėti priimtą sprendimą ir 

leisti man išsiimti automobilių sporto teisėjo licenciją šiems metams bei tęsti su šia sporto šaka 

susijusią veiklą. 

Labai tikiuosi, kad bus atsižvelgta į mano prašymą.“    

 

SIŪLYTA:  Nuo šio tarybos sprendimo S. Stanaičiui taikyti lygtinę licencijos suspendavimo sankciją iki 

2023 m. rugsėjo 23 d. Jei iki minėtos datos bus gauta informacija apie pasikartojančius nusižengimus, 

dėl kurių buvo priimtas pirminis sprendimas suspenduoti licenciją, taikyti dviejų metų licencijos 

suspendavimo sankciją.  

BALSUOTA: UŽ-4 

PRIEŠ-1 

NUTARTA: Nuo šio tarybos sprendimo S. Stanaičiui taikyti lygtinę licencijos suspendavimo sankciją 

iki 2023 m. rugsėjo 23 d. Jei iki minėtos datos bus gauta informacija apie pasikartojančius 

nusižengimus, dėl kurių buvo priimtas pirminis sprendimas suspenduoti licenciją, taikyti dviejų 

metų licencijos suspendavimo sankciją.  
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8. Automobilių saugos lankų gamintojų nuostatai. 

SVARTSYTA: Buvo peržiūrėti automobilių saugos lankų gamintojų nuostatai ir atliktos korektūros.  

SIŪLYTA:  Patvirtinti atnaujintus saugos lankų gamintojų nuostatus. (Priedas Nr. 2) 

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI 

NUTARTA: Patvirtinti atnaujintus saugos lankų gamintojų nuostatus. (Priedas Nr. 2) 

 

Protokolo lapų – 5. 

 

 

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius 

 

 

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė 


