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Lietuvos automobilių sporto federacija 
LASF Tarybos pos÷džio 
Protokolas Nr. 6 
2008.06.19 
 
 
Dalyvauja: Prezidentas Romas Austinskas 
Tarybos nariai: Evaldas Torrau, Gintautas Firantas, Eduardas Jakas, Vladas Vaitkus, Arūnas 
Lekavičius, Kazimieras Gudžiūnas, Šarūnas Liesis, Eugenijus Martin÷nas, Gražvydas Smetonis. 
 
Taip pat dalyvauja – LASF generalinis sekretorius Donatas Večerskis. 
 
Pos÷džio pirmininkas -  Romas Austinskas 
 
Pos÷džio sekretor÷ - Egl÷ Bukinait÷. 
 
 

Dienotvark÷ 
 

1. LASF apeliacinio teismo pirmininko G. Ramanausko informacija apie „ Hansa Lizingas 

2008“ išnagrin÷tas apeliacijas ir priimtus sprendimus. LASF Apeliacinio teismo 

nurodymai sutvarkyti LASF reglamentuojančius dokumentus. 

2. Informacija  apie Cesio ralį (pasisako Š. Liesis). 

3. D÷l  ralio komiteto darbo. 

4. D÷l SVO komiteto darbo. 

5. D÷l LASF asocijuotų narių „Biržų ekstremalaus sporto klubo“ ir UAB Rotoma“ pri÷mimo. 

6. Kiti klausimai. 

 

R. Austinskas pasveikino susirinkusius LASF Tarybos narius, pasiteiravo ar yra papildomų 

klausimų, siūlomų įtraukti į LASF Tarybos pos÷džio dienotvarkę? 

Š. Liesis papraš÷ įtraukti klausimą d÷l LASF ralio komiteto pirmininko atsistatydinimo. 

E. Torrau papraš÷ įtraukti klausimą d÷l 2007 metų LARAČ etapo “Vilnius 2007” bendrosios 

įskaitos apdovanojimų. 

A. Lekavičius papraš÷ įtraukti klausimą d÷l iš LVKA gauto rašto. 

LASF Apeliacinio teismo pirmininkas Gintautas Ramanauskas papraš÷ įtraukti į dienotvarkę 

klausimą d÷l jo atsistatydinimo iš LASF Apeliacinio teismo pirmininko pareigų. 

Bendru susitarimu pos÷džio dienotvarkei pritarta. 
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R. Austinskas informavo LASF Tarybos narius, jog į pos÷dį atvyko Saulius Girdauskas bei jo 

teisininkas Darius Matulis. LASF prezidentas informavo svečius bei Tarybos narius, jog telefonu 

pats prezidentas atliko LASF Tarybos narių apklausą, teiraudamasis ar LASF Taryba sutinka, jog 

pos÷dyje dalyvautų Saulius Girdauskas ir Darius Matulis.  Apklausa parod÷, jog 2 nariai pasisak÷ už 

min÷tų asmenų dalyvavimą pos÷dyje, o 8 prieš, kalb÷jo R. Austinskas. 

Siūlyta: dar kartą balsuoti d÷l Sauliaus Girdausko ir Dariaus Matulio dalyvavimo LASF Tarybos 

pos÷dyje. 

Už – 3 

Prieš – 4, 

Susilaik÷ 2. 

Nutarta: kad Saulius Girdauskas ir Darius Matulis nebuvo kviesti į pos÷dį, tod÷l jame 

netur÷tų dalyvauti. 

Saulius Girdauskas LASF Tarybos nariams perskait÷ seimo nario statutą bei pareišk÷, jog LASF 

Tarybos pos÷dyje jis nedalyvaus, o steb÷s kaip seimo narys, kurio teis÷s leidžia lankytis seimo narį 

dominančia tema vykstančiose pos÷džiuose ir steb÷ti. 

R. Austinskas išreišk÷ savo nuomonę, kad Seimo nariui nesuteikta tokia teis÷, tad tai LR Seimo 

nario sąžin÷s reikalas teigti apie tokias savo teises. Taip pat neatmet÷ galimyb÷s, kad kreipsis į LR 

Seimo etikos ir procedūrų komisiją su prašymu išaiškinti ar LR Seimo nariai turi teisę, remdamiesi 

savo statusu brautis į kitų organizacijų vykdomųjų organų pos÷džius. 

S. Girdauskas nesutiko su LASF Prezidento nuomone ir dar kartą patvirtino, jog seimo nario 

statusas leidžia klausytis visų seimo narį dominančių pos÷džių, tod÷l jis nesutinkantis palikti LASF 

Tarybos pos÷džio patalpų ir liekantis steb÷ti pos÷džio. 

LASF Generalinis sekretorius papraš÷ D. Matulio parodyti dokumentą, įrodantį teisinį 

bendradarbiavimą. Pažiūr÷jęs pateiktą dokumentą, jis konstatavo, kad D. Matulis atstovauja ne 

seimo narį S. Girdauską, bet VšĮ „Automoto projektai“, tod÷l D. Matulis, kadangi min÷to LASF 

nario atstovas n÷ra kviestas, negali dalyvauti LASF Tarybos pos÷dyje ir turi apleisti pos÷džio 

patalpas. 

D. Matulis pasišalino iš pos÷džių sal÷s. 

 I.  Svarstyta: 

- LASF apeliacinio teismo pirmininko G. Ramanausko informacija apie „ Hansa Lizingas 

2008“ išnagrin÷tas apeliacijas ir priimtus sprendimus. LASF Apeliacinio teismo nurodymai 

sutvarkyti LASF reglamentuojančius dokumentus.  

G. Ramanauskas informavo LASF Tarybos narius apie 2008-05-27 dieną įvykusį LASF Apeliacinio 

teismo pos÷dį (LASF internetiniame puslapyje paskelbti protokolai). 
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 LASF Apeliacinio teismo pirmininkas pažym÷jo, jog teisme teis÷javo nepriklausomi, LASF narių 

suvažiavime išrinkti ir LASF Apeliacinio teismo nuostatų tvarka paskirti arbitrai: A. Savčenko, A. 

Vilius ir R. Baltrušis – Baltrušaitis. G. Ramanauskas dar kartą supažindino LASF Tarybą su 

Apeliacinio teismo sprendimais, pamin÷jo, jog Apeliaciniame teisme tiek apeliantą “VšĮ. Egzotikos 

autosportą” tiek atsakovą LASF atstovavo teisininkai, kurių nuomon÷ d÷l LASF dokumentų 

hierarchijos visiškai sutapo. G. Ramanauskas primin÷ arbitrų rekomendaciją LASF‘ui atlikti tam 

tikras korekcijas savo dokumentacijoje, kad nebūtų tarpusavio dokumentų prieštaravimų. 

Š. Liesis pareišk÷ pripažįstantis LASF Apeliacinio teismo sprendimą, tačiau pasiteiravo G. 

Ramanausko kaip ralio komitetui bei LASF vykdyti LARAČ jeigu LASF Apeliacinis teismas, 

palikęs galioti LASF ralio reglamento 5, 6 straipsnius, pagal kuriuos WRC gali startuoti LARAČ 

pagal savo homologacijos knygą? 

G. Ramanauskas atsak÷, jog LASF Apeliacinis teismas nekuria dokumentų ar jų išaiškinimų, 

teismas priima sprendimus, o LASF turi atsižvelgti į juos ir susitvarkyti dokumentaciją, kalb÷jo 

LASF Apeliacinio teismo pirmininkas. 

E. Torrau pabr÷ž÷, jog LASF Tarybos nariai privalo priimti sprendimus ir išspręsti susidariusią 

pad÷tį. 

G. Smetonis pasiteiravo ar nereik÷jo LASF Apeliaciniam teismui pasikviesti ir VšĮ. 

“Automotoprojektai” atstovų, kuriuos tiesiogiai liet÷ Apeliacinio teismo sprendimai. 

G. Ramanauskas atsak÷, jog apeliacijos buvo paduotos prieš LASF sporto komisarų sprendimus, 

tod÷l atsakovas buvo LASF. 

R. Austinskas išk÷l÷ klausimą ką reik÷tų daryti su LARAČ III etapo “Ergo Cesis 2008” rezultatais? 

G. Ramanauskas atsak÷, jog jeigu po šio etapo apeliacijos n÷ra, rezultatai turi būti įskaityti. 

G. Ramanauskas pad÷kojo LASF Tarybos nariams ir prezidentui už darbą bei pareišk÷, jog 

atistatydina iš LASF Apeliacinio teismo pirmininko pareigų, kadangi išvyksta gyventi į užsienį. 

R. Austinskas taip pat pad÷kojo G. Ramanauskui už darbą ir informavo LASF Tarybą, jog pagal 

LASF Įstatus ir LASF Apeliacinio teismo nuostatų 2.3. punktą „Teismo pirmininkui mirus ar 

atsistatydinus, iki Suvažiavimo Teismui laikinai vadovauja LASF Tarybos laikinai paskirtas 

asmuo“. Tad reik÷s, LASF Įstatuose numatyta tvarka, paskirti LASF Apeliacinio teismo vadovą, 

kalb÷ko R. Austinskas.  

LASF Tarybos nariai diskutavo apie susidariusią situaciją, bei galimus sprendimo būdus. Pavesta 

LASF Prezidentui, konsultuojantis su teisininkais ieškoti galimo sprendimo. 

II. Informacija  apie Cesio ralį (pasisako Š. Liesis). 

Š. Liesis pristat÷ LASF Tarybai ataskaitą apie LARAČ III etapą ralį “Ergo Cesis 2008”. 
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LASF ralio komiteto pirmininkas pažym÷jo, jog ralio organizatoriai parinko įdomias, sud÷tingas 

trasas, gerai išspręsta automobilių sekimo sistema, panaudojant kompiuterines programas. Š. Liesis 

pasiūl÷ ir Lietuvoje nusipirkti tokią kompiuterinę programą, kurios pagalba būtų galima 

kompiuteryje fiksuoti kiekvieno LARAČ dalyvį. Mums dar reik÷tų pasimokyti kaip operatyviai 

dirbti nelaim÷s atveju. 

Latviai naudoja r÷m÷jų autobusiukus, kuriuose yra visa gelb÷jimo įranga. 

Autobusiukai daug lengvesni ir greitesni už Lietuvoje naudojamas gaisrines, kalb÷jo LASF ralio 

komiteto pirmininkas.  

Š. Liesis informavo LASF Tarybos narius, jog Lietuvos ralio D. Jociaus ir K. Torrau ekipažas 

susipažinimo su trasa metu, ne kartą viršijo greitį, bei nestojo policijos pareigūnams. Tod÷l, pagal 

varžybų taisykles, tur÷jo būti pašalintas iš varžybų bei susimok÷ti jam skirtą pirminę 990 latų 

baudą. 

Š. Liesis, dirbęs varžybų sporto komisaru, SKK pos÷dyje, papraš÷ SKK narius padaryti išimtį ir 

neišmesti LASF sportininkų iš varžybų ir leisti sportininkams pasirinkti ar trauktis iš varžybų ar 

susimok÷ti dvigubą, 2000 latų baudą ir startuoti lenktyn÷se. Kadangi LARAČ taikoma N-1 sistema, 

o pašalintas etapas negali būti minusuojamas, tai ekipažas faktiškai būtų praradęs du etapus ir tai 

būtų nubraukę bet kokias viltis pasiekti pergalę LARAČ 

Tokiam siūlymui varžybų sporto komisarai pritar÷. Deja, teis÷jas ryšiams su visuomene, T. 

Paršeliūnas, ralio dalyviams paskleid÷ neteisingą informaciją, teigdamas jog lietuvis sporto 

komisaras Š. Liesis užuot stengęsis apginti Lietuvos ekipažą pasiūl÷ padidinti skirtą baudą, kalb÷jo 

Š. Liesis.  

Ši neteisinga informacija buvo paskelbti ir TV laidoje „Autopilotas“, kurios kūr÷jai net nesiteik÷ 

pasiteirauti Š. Liesio nuomon÷s. Taip pat pasipyl÷ kaltinanti informacija internetiniuose forumuose. 

Š. Liesis pareišk÷, kad ateityje nesiims tokio sprendimo ir priims griežtai pagal raidę priklausantį 

sprendimą, nes dabar po ralio, net patys sportininkai juodina jį. 

Taip pat, kaip patvirtinimą pateik÷ iš Latvijos federacijos LASF‘ui faksu atsiųstą dokumentą 

(pridedama)iš LAF ralio komiteto, kuriame aiškiai teigiama, kad min÷tam ekipažui d÷l nusižengimų 

netur÷jo būti leista startuoti varžybose ir jis tur÷jo būti pašalintas. O startuoti varžybose leista, tik 

tod÷l, kad LASF komisaras Š. Liesis to praš÷ SKK, kuri sutiko, kad ekipažas gal÷tų startuoti 

sumok÷jęs dvigubą baudą. Be to pinigai pervedami ne organizatoriui, bet Latvijos federacijai. 

Taip pat, jis teig÷, kad LASF Generalinis sekretorius buvo patalpinęs informaciją LASF puslapyje 

apie tai, remiantis jo raštišku pranešimu, bet paskui ji kažkod÷l buvo išimta, tod÷l papraš÷ v÷l ją 

patalpinti. 

D. Večerskis teig÷, kad bus patalpintas šio pos÷džio protokolas kuriame atsiskleis ši situaciją.  
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G. Smetonis išreišk÷ nuomonę, jog palaiko Š. Liesio sprendimą ir pareišk÷, jog tai yra teis÷jo 

ryšiams su visuomene padaryta klaida. 

E. Torrau išreišk÷ nuomonę, jog didžiausia problema, jog vykdant tarptautinį etapą nebuvo suderinti 

varžybų dokumentai, nebuvo nusiųsta Lietuvos delegacija, galinti kompetentingai spręsti 

susidariusias problemas. 

D. Večerskis informavo LASF Tarybą, kad buvo deleguoti net keturi varžybose dirbantys asmenys. 

Nors pripažino, kad buvo iki galo nesuderintų klausimų, tod÷l ateityje asmeniškai dalyvaus tariantis 

d÷l etapų kitoje šalyje ir kad būtų raštu federacijų lygyje suderinti aktualūs klausimai. 

III. ir VI. a) LASF ralio komiteto darbo aptarimas ir ralio komiteto pirmininko Š. Liesio 

atsistatydinimas. 

R. Austinskas išreišk÷ nuomonę, jog šiuo metu LASF ralio komitete tvyro įtampa bei chaosas. 

Komiteto darbe matosi nemažai nedadirbimų. Taip pat, LASF prezidentas pažym÷jo, jog vykdant 

bendrus etapus su kitomis valstyb÷mis privalo būti suderinti varžybų dokumentai. 

Š. Liesis informavo LASF Tarybą, jog šiuo metu LASF ralio komitetas yra neveiksnus. Po 2007 

metų pabaigoje patvirtinto ralio reglamento komitete tvyro sumaištis. Komiteto narys V. Rožukas 

nuo naujų metų komiteto veikloje nedalyvauja d÷l nesuderinamo darbo grafiko. Ž. Juršys, turintis 

daug id÷jų ir galintis daug ką nuveikti, paraš÷ atsistatydinimo iš LASF ralio komiteto nario pareigų 

raštą. Nematydamas išeities iš susidariusios pad÷ties prašau mane atleisti iš LASF ralio komiteto 

pirmininko pareigų, pareišk÷ Š. Liesis. 

R. Austinskas pad÷kojo Š. Liesiui už darbą LASF ralio komitete, taip pat praneš÷ priimąs 

atsistatydinimą, tačiau prašantis likti LASF ralio komiteto nariu. 

Š. Liesis sutiko su siūlymu. 

Siūlyta:  atleisti LASF ralio komiteto pirmininką Š. Liesį iš LASF ralio komiteto pirmininko 

pareigų, tačiau liekant LASF ralio komiteto nariu. 

Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: patenkinti LASF ralio komiteto pirmininko Š. Liesio atsistatydinimą iš LASF ralio 

komiteto pirmininko pareigų ir jam sutikus likti dirbti LASF ralio komiteto na riu. 

IV. D÷l SVO komiteto darbo. 

LASF prezidentas R. Austinskas informavo LASF Tarybos narius, jog atsistatydinus LASF SVO 

komiteto pirmininkui, sutriko komiteto darbas. Susidariusią problemą reikia spręsti, kalb÷jo LASF 

prezidentas. 

Taip pat LASF prezidentas informavo, kad SVO komiteto nariai pasirinko LASF Tarybos narį E. 

Torrau, kad jis iki suvažiavimo laikinai atliktų SVO komiteto pirmininko funkcijas. 
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Siūlyta:  Patvirtinti E. Torrau, iki artimiausio LASF suvažiavimo, laikinai atlikti SVO komiteto 

pirmininko funkcijas. 

Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: LASF viceprezidentas E. Torrau iki artimia usio LASF narių suvažiavimo vykdys 

LASF SVO komiteto pirmininko fukcijas. 

V. LASF Asocijuotų narių pri ÷mimas. 

Siūlyta: į LASF asocijuotus narius priimti klubus: „Biržų ekstremalaus sporto klubą“ ir UAB 

„Rotoma“. 

Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: į LASF asocijuotus narius priimti klubus: „Birž ų ekstremalaus sporto klubą“ ir 

UAB „Rotoma“. 

VI. b) D÷l ralio „Vilnius 2007“ bendrosios įskaitos apdovanojimų.  

E. Torrau informavo LASF Tarybos narius, jog 2007 metais ralio „Vilnius 2007“ organizatorius 

neapdovanojo bendrosios įskaitos nugal÷tojų. 

Siūlyta:  įpareigoti ralio „Vilnius 2007“ organizatorių įteikti sportininkams ralio „Vilnius 2007“ 

bendrosios įskaitos apdovanojimus. 

Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: įpareigoti ralio „Vilnius 2007“ organizatori ų įteikti sportininkams ralio „Vilnius 

2007“ bendrosios įskaitos apdovanojimus. 

VI. c) D÷l LVKA prezidento 2008 06 17 dienos rašto. 

A. Lekavičius pristat÷ LASF Tarybai iš LVKS gautą raštą, kuriame teigiama, kad LASF pažeidžia 

susitarimą d÷l birželio 21-22 dienos varžybų perk÷limo. 

A. Lekavičius paaiškino, kad situacija susidar÷, kadangi LASF čempionatų kalendorius buvo 

patvirtintas gerokai anksčiau prieš susitarimą, be to etapo, apie kurį eina kalba, organizatorius 

paskutiniu metu praneš÷, kad neorganizuos varžybų.  

Tačiau, susiklost÷ palankios aplinkyb÷s ir atsirado organizatorius, kuris pasisiūl÷ suorganizuoti šį 

čempionato etapą, tačiau jam tiko būtent tik ši reglamente įtraukta data, tod÷l varžybos bus 

vykdomas birželio 21-22 dieną. 

Nutarta: Bendru susitarimu LASF Tarybai neįžvelgus jokio pažeidimo, nes čempionatas 

vyksta pagal patvirtintą kalendorių, o kita data netiko etapo organizatoriui, nutarta LASF 

įpareigoti LASF generalinį sekretorių raštu paruošti atsakymą LVKA prezidentui apie LASF 

Tarybos sprendimą. 

 

Iš viso: protokolo lapų – 6 
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Pos÷džio pirmininkas    Romas Austinskas 

Pos÷džio sekretor÷   Egl÷ Bukinait ÷ 


