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Išrašas 

Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Tarybos posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 2012-12  

2012.07.23 
 

LASF Tarybos posėdis pravestas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el.paštu).  
Posėdis pradėtas 2012-07-16, 18 val. baigtas 2012-07-23 d. 12 val. 
Dalyvavo: 
L.e. LASF prezidento pareigas LASF viceprezidentas -  Rolandas Dovydaitis; 
Komitetų pirmininkai - Vidmantas Dailidė, Ramūnas Šaučikovas, Aloyzas Jurdonas, Šarūnas 
Liesis, Darius Grinbergas, Romualdas Mažuolis. 
Nedalyvavo:  
Algirdas Gricius, Eduardas Jakas, Gediminas Grigaitis, Antanas Kyguolis, Gintaras Furmanavičius 
(atostogauja).  
Posėdžio pirmininkas:  L. e. LASF prezidento pareigas LASF viceprezidentas Rolandas Dovidaitis 
Posėdžio sekretorė: Edita Kairiūkštė  
 

Posėdžio darbotvarkė:  
1. KLAUSIMAS. D ėl 2012-07-05 d. Tarybos priimto nutarimo trečios dalies 

sprendimo priėmimo.  
2012-07-03 d. LASF el. paštu gavo VšĮ „BB klub“ direktoriaus Igno Jurginio prašymą 

„Dėl 2012-06-07 d. LASF Ralio komiteto priimto sprendimo dėl baudos skyrimo netvirtinimo“ 
(pridedama). Šiame rašte teigiama, jog 2012-06-07 d. LASF Ralio komitetas, vadovaudamasis 
Lietuvos automobilių sporto kodekso 151 p. (c) d. bei 152 str., skyrė 2000 Lt. baudą pareiškėjui VšĮ 
„BB klub“ už šio pareiškėjo sportininko Mindaugo Daunoravičiaus elgesį ralio „Vilnius – 2012“ 
susipažinimo su trasa metu. Pareiškėjas, vadovaudamasis ralio komiteto nuostatų IV d. 11.10 p. 
teigia, jog toks Ralio komiteto sprendimas (skirti baudą) turėjo būti patvirtintas Tarybos ir remiantis 
tuo prašo Tarybos netvirtinti šios baudos, kadangi buvo pažeistos baudos skyrimo procedūros.  

2012-07-05 d. Taryba susipažinusi su VšĮ „BB klub“ direktoriaus Igno Jurginio prašymu 
priėmė nutarimą: 

 1. Vadovaujantis LASF įstatų 8.4.24. p. suteiktais LASF Tarybai įgaliojimais, nesvarstyti 
klausimo dėl Ralio komiteto sprendimo tvirtinimo skirti pareiškėjui VšĮ „BB klub“ 2000 Lt baudą. 

 2. Persiųsti Ralio komitetui VšĮ „BB klub“ direktoriaus Igno Jurginio prašymą „Dėl 2012-
06-07 d. LASF Ralio komiteto posėdžio priimto sprendimo dėl baudos skyrimo netvirtinimo“ ir 
vadovaujantis LASF Tarybos darbo veiklos nuostatų 4.1.13. p., pareikalauti iš Ralio komiteto iki 
2012-07-13 d. 12 val. pateikti LASF Tarybai paaiškinimą dėl komiteto priimto sprendimo skirti 
pareiškėjui VšĮ „BB klub“ 2000 Lt baudą motyvų ir priežasčių. 

 3. Nustatytais terminais gavus Ralio komiteto paaiškinimą, vadovaujantis LASF veiklą 
reglamentuojančiais norminiais aktais, spręsti klausimą dėl tolesnio VšĮ „BB klub“ direktoriaus 
Igno Jurginio prašymo svarstymo eigos. 

2012-07-16 d. Ralio komitetas pateikė Vilniaus ralio 2012 oficialių asmenų pranešimus, 
kuriais vadovavosi skirdami baudą pareiškėjui VšĮ „BB klub“ už pareiškėjo sportininko  Mindaugo 
Daunoravičiaus elgesį ralio „Vilnius – 2012“ susipažinimo su trasa metu (raštai pridedami). 
Susipažinus su Vilniaus ralio 2012 oficialių asmenų pranešimais,  

Siūloma:  
Atsižvelgiant į tai, jog Ralio komitetas skirdamas baudą pareiškėjui VšĮ „BB klub“ už 

pareiškėjo sportininko  Mindaugo Daunoravičiaus elgesį ralio „Vilnius – 2012“ susipažinimo su 
trasa metu, vadovavosi tik prielaidomis, jog baltos spalvos automobilį Mitsubishi ar Mitsubishi 
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EVO X ar Mitsubishi Lacer Evo, pažeisdamas Kelių eismo taisykles ir LASF reglamentuojančius 
norminius aktus, vairavo VšĮ  „BB klub“ pareiškėjo sportininkas  Mindaugas Daunoravičius, kuris 
nei viename Vilniaus ralio 2012 oficialių asmenų pranešime nėra identifikuotas atliekant 
draudžiamus veiksmus, ir į tai, jog LASF norminiai aktai reikalauja, kad baudos būtų skiriamos po 
detalios visų aplinkybių analizės, vadovaujantis LASF tarybos darbo veiklos nuostatų 4.1.14. p., 
teikti Ralio komitetui siūlymą persvarstyti priimtą 2012-06-07 d. sprendimą  skirti baudą 
pareiškėjui VšĮ „BB klub“ už pareiškėjo sportininko  Mindaugo Daunoravičiaus elgesį ralio 
„Vilnius – 2012“ susipažinimo su trasa metu. Apie šį LASF Tarybos priimtą nutarimą raštu 
informuoti VšĮ „BB klub“. 

Balsuota (el.paštu) : „Už“ – 4, „Prieš“ - 3. 
Nutarta:  
Atsižvelgiant į tai, jog Ralio komitetas skirdamas baudą pareiškėjui VšĮ „BB klub“ 

už pareiškėjo sportininko  Mindaugo Daunoravičiaus elgesį ralio „Vilnius – 2012“ 
susipažinimo su trasa metu, vadovavosi tik prielaidomis, jog baltos spalvos automobilį 
Mitsubishi ar Mitsubishi EVO X ar Mitsubishi Lacer Evo, pažeisdamas Kelių eismo taisykles 
ir LASF reglamentuojančius norminius aktus, vairavo VšĮ „BB klub“ pareišk ėjo sportininkas 
 Mindaugas Daunoravičius, kuris nei viename Vilniaus ralio 2012 oficialių asmenų pranešime 
nėra identifikuotas atliekant draudžiamus veiksmus, ir į tai, jog LASF norminiai aktai 
reikalauja, kad baudos būtų skiriamos po detalios visų aplinkybių analizės, vadovaujantis 
LASF tarybos darbo veiklos nuostatų 4.1.14. p., teikti Ralio komitetui siūlymą persvarstyti 
priimt ą 2012-06-07 d. sprendimą  skirti baudą pareiškėjui VšĮ „BB klub“ už pareišk ėjo 
sportininko  Mindaugo Daunoravičiaus elgesį ralio „Vilnius – 2012“ susipažinimo su trasa 
metu. Apie šį LASF Tarybos priimt ą nutarimą raštu informuoti VŠĮ "BB klub".  

Pridedama:  
1.Varžybų vadovo Gražvydo Smetonio pranešimas. 
 2. Teisėjos Jolantos Reimorytės pranešimas. 
 3. Teisėjo Giedriaus Abramavičiaus pranešimas.  
4. El. paštu gauti LASF tarybos narių balsavimai. 

 
Viso protokolo lapų: 2 

 
 

 
Posėdžio pirmininkas               l.e. LASF prezidento pareigas LASF 
                                                                                             viceprezidentas Rolandas Dovidaitis 
 
 
 
 
 
Posėdžio sekretorė      Edita Kairiūkštė 


