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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos pos÷džio  

Protokolas Nr. 9 

2008.09.03 

 

 

Dalyvauja: Prezidentas Romas Austinskas 

Tarybos nariai: Evaldas Torrau, Gintautas Firantas, Arūnas Lekavičius, Kazimieras Gudžiūnas, 

Eugenijus Martin÷nas. 

 

Taip pat dalyvauja – LASF generalinis sekretorius Donatas Večerskis. 

 

Pos÷džio pirmininkas -  Romas Austinskas 

 

Pos÷džio sekretor÷ - Egl÷ Bukinait÷. 

 

Dienotvark÷ 

 

 

1. D÷l G. Smetonio atsistatydinimo iš LASF teis÷jų komiteto pirmininko  pareigų  nuo  2008.08.27  

dienos. 

2. D÷l LASF  sporto strategijos sukūrimo bei klientų ir žiūrovų socialinių - demografinių,   

psichografinių, vartojimo elgsenos ir kt. tyrimo. 

3. D÷l  LASF tarybos narių kreipimosi į LASF  l.ei.   Apeliacinio teismo pirmininko pareigas 

K. Gudžiūną. 

4. D÷l LASF ralio komiteto skirtos baudos VšĮ. AJAGS  klubui tvirtinimo. 

5.  LASF prezidento informacinis pranešimas, sekretoriato darbo aptarimas. 

6. Kiti  klausimai 

a) D÷l visureigių čempionato etapo vykdymo kartu su raliu „Kauno ruduo 2008“. 

b) D÷l LARAČ VI etapo nevykdymo. 
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LASF Tarybos pos÷džio pirmininkas R. Austinskas pasiūl÷ patvirtinti LASF Tarybos pos÷džio 

dienotvarkę. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: patvirtinti LASF Tarybos pos ÷džio dienotvarkę. 

LASF Tarybos pos÷džiui sekretoriauti pasiūlyta Eglei Bukinaitei. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: LASF Tarybos pos÷džio sekretor÷ – Egl÷ Bukinait ÷. 

1.D÷l G. Smetonio atsistatydinimo iš LASF teis÷jų komiteto pirmininko  pareigų  nuo  

2008.08.27 dienos. 

R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog LASF teis÷jų komiteto pirmininkas Gražvydas 

Smetonis paraš÷ atsistatydinimo pareiškimą, tačiau jį įteik÷ ne asmeniškai LASF prezidentui. Taip 

pat, R. Austinskas pažym÷jo, jog G. Smetonis savo planų atsistatydinti iš LASF teis÷jų komiteto 

pirmininko pareigų iš anksto neatskleid÷. Turiu atsiūstą G. Smetonio elektroninį laišką, kuriame 

išd÷styti jo atsistatydinimo motyvai, kalb÷jo LASF prezidentas. R. Austinskas perskait÷ LASF 

Tarybai G. Smetonio elektroninį laišką, kuriame teigiama, jog d÷l didelio užimtumo LASF teis÷jų 

komiteto pirmininkas negali tinkamai eiti šių pareigų ir prašo LASF Tarybos patenkinti 

atsistatydimo prašymą. 

G. Firantas pasiteiravo kas eis LASF teis÷jų komiteto pirmininko pareigas? 

R. Austinskas atsak÷, jog LASF teis÷jų komiteto nariai turi iš likusių LASF Tarybos narių išsirinkti 

vieną, kuris, iki artimiausio LASF narių suvažiavimo, eitų LASF teis÷jų komiteto pirmininko 

pareigas.  

Siūlyta:   

- patvirtinti G. Smetonio atsistatydinimą iš LASF Teis÷jų komiteto pirmininko pareigų. 

- pritarus LASF teis÷jų komiteto nariams, iki artimiausio LASF narių suvažiavimo, paskirti G. 

Firantą eiti LASF teis÷jų komiteto pirmininko pareigas. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta:  

- patvirtinti G. Smetonio atsistatydinimą iš LASF Teis÷jų komiteto pirmininko pareigų. 

- pritarus LASF teis÷jų komiteto nariams, iki artimiausio LASF narių suvažiavimo, paskirti 

G. Firantą eiti LASF teis÷jų komiteto pirmininko pareigas. 

2. D÷l LASF  sporto strategijos sukūrimo bei klientų ir žiūrovų socialinių - demografinių,   

psichografinių, vartojimo elgsenos ir kt. Tyrimo. 
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LASF prezidentas R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog pra÷jusiame LASF Narių 

suvažiavime iškilo klausimas d÷l Lietuvos autosporto strategijos sukūrimo. Norint sukurti 

autosporto strategiją, reikia ištirti nemažai faktorių, kalb÷jo LASF prezidentas.  

Norint, kad strategija būtų naudinga, reikia realios situacijos sociologinio ištyrimo. LASF 

prezidentas ir LASF generalinis sekretorius po pokalbių su sporto specialistais, buvo susitikę su 

Lietuvos kūno kultūros akademijos dekane V. Čingiene ir dr. D. Komskiene. Šios sporto 

specialist÷s pareng÷ pasiūlymą d÷l „Klientų ir žiūrovų socio – demografinių, psichografinių, 

vartojimo elgsenos ir kt. Tyrimas“. Tyrimo metu būtų ištirta: sporto varžybų (ralio) žiūrovų požiūris 

į automobilių sporą, susidom÷jimas, žinomumas ir t.t. Kita tyrimo pus÷ – sportininkų apklausa, 

kuria būtų siekiama išsiaiškinti pagrindinius tikslin÷s grup÷s vartojimo ir socialin÷s elgsenos 

modelius ir motytvaciją dalyvauti autosporte; išsiaiškinti tikslin÷s grup÷s KKSD ir LASF veiklos 

vertinimą; remiantis tyrimo tikslais, parengti rekomendacijas. 

D. Večerskis papild÷, kad šio mokslinio sociologinio tyrimo išvados būtų prieinamos LASF 

Nariams, tod÷l LASF Nariams pagaliau atsivertų galimyb÷ einant pas savo r÷m÷jus, parodyti realų 

automobilių sporto žinomumą. Tuo pačiu, LASF tur÷tų galimybę naudoti šio tyrimo išvadas 

santykiuose su KKSD ir LR Vyriausybe. 

 R. Austinskas papild÷, jog tyrimu taip pat siekiama išsiaiškinti ko iš tiesų Lietuvos automobilių 

sporto dalyviams (sportininkams) reikia, tokiu būdu, galima būtu ne tik kreipti LASF veiklą 

sportininkų pageidaujama kryptimi, bet ir pritraukti naujus dalyvius. Atsirastų galimyb÷ pagrįstai 

parodyti, kad šiuo sportu domimasi ir jis yra populiarus.  

D. Večerskis papild÷, jog buvo teirautasi statistinių tyrimų agentūrose kiek kainuotų tokių tyrimų 

atlikimas ir buvo sužinota, jog suma būtų kur kas didesn÷. 

G. Firantas pasiteiravo kiek kainuotų tokio tyrimo atlikimas? 

R. Austinskas atsak÷, jog automobilių sporto dviejų tyrimų bendra suma 17000 litų. 

R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog turi informacijos, jog iki šiol panašius tyrimus atlikusi 

buvo vos keletas Lietuvos sporto federacijų ir didieji krepšinio klubai. LASF prezidentas pabr÷ž÷, 

jog statistiniai tyrimai būtų studija, kuri leistų kokybiškai sukurti sporto strategiją Lietuvos 

automobilių federacijai ir būtų svarus ind÷lis į ateitį. 

E. Martin÷nas pasiteiravo ar tyrimas būtų pateiktas kiap vienkartin÷ ataskaita? 

R. Austinskas atsak÷, jog tyrimas būtų atliekamas apklausos ir anketavimo būdu, o jo pabaigoje 

medžiaga būtų analizuojama pagal mokslinius metodus, teikiamos rekomendacijos.  

E. Torrau pasiteiravo kaip bus su tyrimo terminais, ar sporto strategija būtų parengta ateinančiam 

autosporto sezonui? 
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D. Večerskis atsak÷, jog tyrimai užtruks iki 9 savaičių – būtų prad÷ta nuo ralio „Kauno ruduo 

2008“, tad tikrai bus atlikti ateinančiam sezonui. 

E. Torrau pasiteiravo ar strategijos kūrimo eigoje bus teikiamos darbo ataskaitos? 

R. Austinskas atsak÷, jog klausimynas bus derinamas, tačiau sportininkus rinksis pagal mokslines 

metodikas patys tyrimo atlik÷jai, viskas bus įforminta sutartimis. 

Siūlyta:  patvirtinti klientų ir žiūrovų socialinių - demografinių,   psichografinių, vartojimo elgsenos 

ir kt. tyrimo užsakymą. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: patvirtinti klient ų ir žiūrovų socialinių - demografinių,   psichografinių, vartojimo 

elgsenos ir kt. tyrimo užsakymą. 

3. D÷l  LASF tarybos narių kreipimosi į LASF  l.ei.   Apeliacinio teismo pirmininko pareigas   

    K. Gudžiūną. 

R. Austinskas infomavo LASF Tarybą, jog LASF ralio komitetas paraš÷ ir patvirtino LASF ralio 

reglamento punktų išaiškinimą. Tačiau, S. Girdausko ir P. Urbono ekipažas nesutiko su LASF ralio 

komiteto pateiktu ralio reglamento punktų išaiškinimu ir paraš÷ apeliaciją LASF apeliaciniam 

teismui. Kadangi, LASF apeliacinis teismas gali teikti išaiškinimus, LASF Tarybos nariai gal÷tų 

teikti LASF apeliaciniam teismui paklausimą d÷l LASF ralio reglamento punktų 5 ir 21 išaiškinimo 

patvirtinimo, kalb÷jo LASF prezidentas. 

Siūlyta:  teikti LASF apeliaciniam teismui paklausimą d÷l LASF ralio komiteto priimto sprendimo 

išaiškinti LASF ralio reglamento 5 ir 21 punktus. (priedas Nr. 1) 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta : teikti LASF apeliaciniam teismui paklausimą d÷l LASF ralio komiteto priimto 

sprendimo išaiškinti LASF ralio reglamento 5 ir 21 punktus. (priedas Nr. 1) 

4. D÷l LASF ralio komiteto skirtos baudos VšĮ. AJAGS  klubui tvirtinimo. 

R. Austinskas informavo LASF Tarybos narius, jog VšĮ. „AJAGS“ suorganizavo gražią šventę 

LARAČ žiūrovams, tačiau rengiant sportinę dalį LASF buvo ignoruojama. Ralio „Aukštaitija -

2008“ organizatoriaus ne kartą buvo prašoma laiku pristatyti reikalingus dokumentus, tačiau 

daugelis jų nebuvo laiku pristatyti LASF. LASF ralio komitetas LARAČ V etapo organizatoriui 

VšĮ. „AJAGS“ už organizatoriaus sutarties VOS 2008/28 priede nurodytų LARAČ V etapo varžybų 

reglamentuojančių dokumentų nepristatymą laiku, nutar÷ skirti 3600 litų baudą. 

Siūlyta: patvirtinti 3600 litų baudą LARAČ V etapo organizatoriui VšĮ. „AJAGS“ uorganizatoriaus 

sutarties VOS 2008/28 priede nurodytų LARAČ V etapo varžybų reglamentuojančių dokumentų 

nepristatymą laiku. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 



 5 

Nutarta: patvirtinti 3600 lit ų baudą LARAČ V etapo organizatoriui VšĮ. „AJAGS“ už 

organizatoriaus sutarties VOS 2008/28 priede nurodytų LARAČ V etapo varžybų 

reglamentuojančių dokumentų nepristatymą laiku. 

5. LASF prezidento informacinis pranešimas, sekretoriato darbo aptarimas. 

R. Austinskas informavo LASF Tarybos narius, jog LASF įstatuose n÷ra apibr÷žta situacija kai 

atsistatydina LASF komitetų pirmininkai. Tod÷l, iki artimiausio LASF narių suvažiavimo reik÷s 

dirbti tokiomis sąlygomis, kalb÷jo LASF prezidentas. LASF prezidentas paparaš÷, kad LASF 

Tarybos nariai būtų atviri su prezidentu ir pasteb÷ję, jog LASF prezidentas kažką daro ne taip, iš 

karto jį informuotų. 

K. Gudžiūnas išreišk÷ nuomonę, jog žmon÷s turi savo asmenines nuomones, kartais jos gali 

pasikeisti, tačiau šiuo metu, susiklosčius tokiai situacijai, reikia suglausti pečius ir paremti bei 

pad÷ti LASF prezidentui. 

R. Austinskas informavo, jog stengiasi atlikti darbus gerai, iki savo kadencijos pabaigos nepasiduos 

ir bandys įveikti iškilusius sunkumus. Pažad÷jo visuomet būti atviras su LASF tarybos nariais, 

pareišk÷jais ir sportininkais. 

R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog LASF generalinis sekretorius iš anksto informavo jį 

apie ketinimą keisti darbą. R. Austinskas teig÷, kad dar kalb÷sis su generaliniu sekretoriumi, tačiau 

jei vis tik D. Večerskis pageidaus išeiti, jis ieškos pamainos dabartiniam LASF generaliniam 

sekretoriui. Taip pat, LASF projektų vadovas A. Mažeika, iki Naujųjų metų  dirba ne pilnu darbo 

etatu, o v÷liau ketina palitki LASF. R. Austinskas praneš÷, jog turi minčių sumažinti LASF 

sekretoriatą ir jo išlaidas. Taip pat pareišk÷, jog rado LASF sekretoriato darbuotojų pažeidimų, ant 

kai kurių vairuotojų paraiškų trūksta sportininkų parašų, kai kurie dokumentai LASF generalinio 

sekretoriaus siunčiami į FIA neinformavus LASF prezidento. Tod÷l, nuo šiol, LASF prezidentas 

atidžiai steb÷s LASF sekretoriato darbą, LASF administrator÷ – referent÷ Egl÷ Bukinait÷ bei 

projektų vadov÷ Rasa Jakien÷ turi atsakyti už savo padarytas klaidas, taip pat  klaidos turi būti 

taisomos, LASF dokumentai negali būti rašomi ir siunčiami nesuderinus su LASF prezidentu. 

 6. a) D÷l visureigių čempionato etapo vykdymo kartu su raliu „Kauno ruduo 2008“. 

LASF 4X4 komiteto pirmininkas išreišk÷ pageidavimą, kad ralio „Kauno ruduo“ metu vyktų 

visureigių čempionato etapas. 

Nutarta: 

Pritarti visureigi ų čempionato etapo vykdymui ir pavesti 4X4 komiteto pirmininkui su LASF 

sekretoriatu paruošti reikiamus dokumentus. 

6. b)  D÷l LARA Č VI etapo nevykdymo. 
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R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog LASF ralio komiteto nariai vienbalsiai nutar÷ d÷l 

nepakankamo organizuotumo, negavus suderinimų d÷l LARAČ vykdymo su oficialiomis 

institucijomis bei d÷l laiku nepateiktų reglamentuojančių ralio, bei saugumo užtikrinimui būtinų 

dokumentų, nevykdyti VI LARAČ etapo. 

Siūlyta:  patvirtinti LASF ralio komiteto sprendimą nevykdyti LARAČ VI etapo. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: patvirtinti LASF ralio komiteto sprendim ą nevykdyti LARA Č VI etapo. 

 

 

Iš viso: protokolo lapų – 6 

 

 

Pos÷džio pirmininkas     Romas Austinskas 

 

Pos÷džio sekretor÷    Egl÷ Bukinait÷ 


