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Lietuvos automobilių sporto federacija 
LASF Tarybos posėdžio  
Protokolas Nr. 10 
2008.10.22 
 
 
Dalyvauja: Prezidentas Romas Austinskas 

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

Eugenijus Martinėnas, Vladas Vaitkus. 

Taip pat dalyvauja – LASF generalinis sekretorius Donatas Večerskis. 
 
Posėdžio pirmininkas -  Romas Austinskas 
 
Posėdžio sekretorė - Eglė Bukinaitė. 

 
 

Dienotvarkė 
 

1. Dėl  gauto ieškinio 2008.10.17d. LASF, nuo ieškovo LASF nario VŠĮ „Automotoprojektai“. 

2. Dėl klaidinančios  informacijos skelbimo visuomenei apie LASF priimtus sprendimus dėl  Kauno 

ralio vykdymo. 

3. Dėl dalyvavimo  2008m. FIA generalinėje asamblėjoje ir NEZ Generalinėje asamblėjoje. 

4. Dėl sportininkų dalinių išlaidų apmokėjimo  2008 m. NEZ ralio ir ralio-kroso dalyviams. 

5. Dėl gauto prašymo komandiruoti D. Grinbergą į komandiruotę Austrijoje. 

6. Dėl apeliacijos nagrinėjimo išlaidų padengimo LASF apeliacinio teismo arbitrams – A. 

Remiševskiui, A. Savčenko, A. Viliui.   

7. Dėl „2008 metų sportininko“ rinkimų.  

8. Kiti klausimai: 

a) Dėl gauto rašto iš VšĮ. „AJAGS“. 

 

LASF Prezidentas R. Austinskas pradėjo posėdį bei pasiteiravo ar yra papildomų klausimų, kuriuos 

reikėtų įtraukti į posėdžio dienotvarkę? 

Siūlyta: į posėdžio dienotvarkę įtraukti klausimą dėl gauto rašto iš VšĮ. „AJAGS“. 

Bendru sutarimu posėdžio dienotvarkei pritarta. 

Nutarta: patvirtinti posėdžio dienotvarkę. 

R. Austinskas LASF Tarybos posėdžiui sekretoriauti pasiūlė Eglę Bukinaitę. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
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Nutarta: LASF Tarybos posėdžio sekretorė – Eglė Bukinaitė. 

 

I. Dėl  gauto ieškinio 2008.10.17d. LASF, nuo ieškovo LASF nario VŠĮ „Automotoprojektai“. 

LASF Prezidentas R Austinskas informavo LASF Tarybą, jog Lietuvos automobilių sporto 

federacija yra paduota į teismą. Ieškovas – VšĮ. „Automotoprojektai“. Ieškinys iškeltas, todėl, jog S. 

Girdauskas nepatenkintas LASF Apeliacinio teismo bylos nagrinėjimu, bei sprendimu anuliuoti 

LARAČ ekipažo Nr. 4 rezultatą LARAČ II etapo „Hansa lizingas rally - 2008“. Ieškinys paduotas 

prieš pat LARAČ etapą „Aplink Lietuvą 2008“. LASF Prezidentas informavo LASF Tarybos 

narius, jog 2008-10-21 dieną buvo susitikęs su VšĮ. „Automotoprojektai“ steigėju bei atstovais R. 

Dovidaičiu, S. Girdausku, A. Gimžausku bei T. Ivanausku. Susitikime buvo aptarti įvairūs su 

Lietuvos automobilių sportu susiję klausimai ir be abejo klausimas dėl pareikšto ieškinio. VšĮ. 

„Automotoprojektai“ atstovų motyvai paduoti ieškinį prieš LASF buvo tokie, kad laimėjus LARAČ 

etapą „Aplink Lietuvą 2008“, bei laimėjus teismą dėl LARAČ II etapo „Hansa lizingas rally - 2008“ 

rezultato, pareiškėjo sportininkas taptų LARAČ čempionu. Tačiau, likimas susiklostė savaip. 

LARAČ ekipažas S. Girdauskas / P. Urbonas LARAČ etapo „Aplink Lietuvą 2008“ nebaigė, taškų 

neiškovojo, bei prarado ir teorinę galimybę tapti LARAČ čempionato nugalėtoju. R. Austinskas 

informavo, jog teiravosi ar, susiklosčius tokioms aplinkybėms, VšĮ. „Automotoprojektai“ atstovai 

neketina atsiimti ieškinio, gavo atsakymą, jog kol kas pareiškėjo atstovai ketina ieškoti teisybės 

Lietuvos Respublikos teisme. LASF Prezidentas pasakojo, jog informavo LASF Pareiškėjo VšĮ. 

„Automotoprojektai“ atstovus, jog jie turi teisę elgtis taip, kaip jų nuomone yra teisinga, tačiau 

LASF yra pasiruošusi savo interesus ginti teisme. R. Austinskas informavo, jog 2008-10-17 dieną 

paduotame ieškinyje ieškovas prašė teismo, jog byla būtų nagrinėjama be atsakovo t.y. LASF bei 

taikyti laikynas apsaugos priemones atsakovui, kad LARAČ bendrosios įskaitos rezultatai nebūtų 

skelbiami. Tačiau, kol kas, LASF nėra gavusi jokio pranešimo iš teismo apie jai taikomus laikinus 

apribojimus, todėl LARAČ rezultatai yra oficialiai paskelbti ir publikuojami internetiniame LASF 

puslapyje. LASF teisininkai šiuo klausimu dirba bei ruošiasi atstovauti Lietuvos automobilių sporto 

federaciją bylos nagrinėjime. 

V. Vaitkus išreiškė nuomonę, jog žmogiškai žiūrint jeigu kažkam nepatinka Lietuvos automobilių 

sporto taisyklės, gal tiesiog reikėtų nedalyvauti, o ne kelti ieškinį Lietuvos automobilių sporto 

federacijai. 

R. Austinskas informavo, jog šiuo klausimu Prezidentas konsultuojasi su teisininkais, ieškovas 

susitikimo metu pranešė, jog jų rėmėjai nepatenkinti dėl 2008 metais LARAČ susiklosčiusios 

situacijos, buvo skirta didelė suma pinigų, tačiau rezultato nėra. Aš informavau apie įvykių eigą, 

dabar prašau išreikšti savo nuomonę, LASF Tarybos narių - paprašė LASF Prezidentas. 
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D. Večerskis išreiškė nuomonę, jog jeigu jis būtų atsidūręs tokioje situacijoje, taip pat ieškotų 

teisybės ir bandytų įrodyti savo tiesą visomis priemonėmis. Tačiau, be abejo, reikia ginti savo 

interesus kreipiantis į aukščiausius automobilių sporto valdymo organus, o VšĮ 

„Automotoprojektai“ nepasinaudojo savo teise tai atlikti LASF narių suvažiavime, kuris yra 

aukščiausias LASF organas. Dėl to tenka apgailestauti, kad automobilių sporto „šeimyniniai 

reikalai“ keliami į viešumą. 

V. Vaitkus pasiteiravo ar susiklosčius tokiai situacijai nebus įtakojami galutiniai LARAČ rezultatai? 

K. Gudžiūnas pasiteiravo jeigu ieškovui Lietuvos Respublikos teismas atstatytų II LARAČ etapo 

„Hansa lizingas 2008“ rezultatą, kelintas jis būtų galutinėje įkaitoje? 

D. Večerskis atsakė, jog jeigu teismas atstaytų II LARAČ etapo rezultatą, ekipažas S. Girdauskas / 

P. Urbonas bendroje įskaitoje pakiltų į antrąją vietą. 

R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog LASF reglamentuojančiuose dokumentuose kol kas 

nėra aprašyta kaip elgtis tokiu atveju, jeigu Lietuvos Respublikos teismas atstatytų anuliuotą 

ekipažo ar sportininko rezultatą. Konsultuosimės su teisininkais bei tokį variantą aprašysime LASF 

reglamentuojančiuose dokumentuose,- kalbėjo LASF Prezidentas. 

D. Večerskis papildė, jog LASK 157 ir 168 straipsniuose yra numatyta,  kaip turėtų būti 

skaičiuojami taškai, jeigu yra pritaikomos sankcijos (sprendimas turi nurodyti kas vyksta su 

taškais). Tačiau, nėra numatyta kaip skaičiuoti taškus jeigu sankcija yra panaikinama. 

R. Austinskas pažadėjo ateinančiam automobilių sporto sezonui numatyti taškų skaičiavimo sistemą 

ne tik pritaikius, bet ir panaikinus sankciją rezultatams. 

Taip pat, siūlau LASF Tarybos nariams labai rimtai apgalvoti licencijų išdavimo tvarką 

nepilnamečiams vairuotojams, paragino LASF Prezidentas. 

 

II. Dėl klaidinančios  informacijos skelbimo visuomenei apie LASF priimtus sprendimus dėl  

Kauno ralio vykdymo. 

R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog dėl laiku nepateiktų dokumentų tiek LASF Ralio 

komitetas tiek ir LASF Taryba nutarė nevykdyti LARAČ etapo „Kauno ruduo 2008“. Tačiau, ralio 

„Kauno ruduo 2008“ atidarymo bei uždarymo metu, buvo skleidžiama neteisinga informacija apie 

LASF. 

D. Večerskis papildė, jog ši informacija buvo gana plačiai skleidžiama, pasiekė KKSD ir kitas 

institucijas. 

E. Torrau informavo LASF Tarybą, jog pats girdėjo kaip viešai, dalyvaujant miniai susirinkusių 

žmonių ir miesto valdžios atstovų, LASF sportininkas, Seimo narys S. Girdauskas pareiškė, jog 
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linki LASF rasti savyje jėgų atsiprašyti ralio „Kauno ruduo 2008“ organizatoriaus už LARAČ 

nevykdymą. 

Taryba išklausė, viešai internete paskelbtų, garso ir vaizdo įrašų, kuriuose kalbėjo E. Jakas ir S. 

Girdauskas.  

R. Austinskas išreiškė nuomonę, kad kalbos, jog LASF specialiai trukdė surengti LARAČ etapą 

„Kauno ruduo 2008“ sklido ralio „Kauno ruduo 2008“ atidarymo, uždarymo metu, po 4 valandų 

žiedinių lenktynių apie LASF taip pat nebuvo pasakyta nieko gero. Suprantu, jog esant tokioms 

sąlygoms, dirbti nemalonu. Girdžiu kalbas, jog norima nuversti LASF prezidentą, tokios kalbos 

įkvepia stengtis ir dar geriau atlikti savo darbą. LASF yra kolegialus organas ir E. Jakas, būdamas 

LASF Tarybos nariu, negali viešai kalbėti, jog nežino kas vyksta Lietuvos automobilių sporto 

federacijoje - kalbėjo LASF Prezidentas. 

V. Vaitkus informavo LASF Tarybą, jog LARAČ A ir N grupės automobilius LASF Techninė 

komisija patikrinti gali, o WRC grupės automobilius gali tik apžiūrėti ir konstatuoti faktą. Taip pat, 

V. Vaitkus pabrėžė, jog pats asmeniškai, KSK „Juta“ automobilių netikrina, o tam paskiria kitą 

žmogų, idant išvengtų kalbų, jog KSK „Juta“ ekipažai važiuoja neatitinkantys LASF techinių 

reikalavimų. 

K. Gudžiūnas išreiškė nuomonę, jog neverta kreipti dėmesio į piktas žmonių kalbas. Jeigu žmonės 

taip išreiškia pyktį, jų nepakeisi. 

R. Austinskas paminėjo, jog kiekvienas priimdamas pasiūlymą dirbti ar teikdamas prašymą tapti 

LASF nariu, pasirašo, jog gerbs LASF kaip instituciją. 

E. Torrau pasiūlė už klaidinančios informacijos skelbimą apie LASF, ralio „Kauno ruduo 2008“ 

renginių metu, skirti ralio organizatoriui S. Girdauskui bei LASF Tarybos nariui E. Jakui įspėjimą. 

Po detalios aplinkybių analizės, remiantis LASK 151 straipsnio c) punktu, siūlyta: už negarbingą 

elgesį, neteisingos informacijos apie LASF skleidimą ralio „Kauno ruduo 2008“ renginių metu, 

LASF Tarybos nariui E. Jakui bei LASF sportininkui S. Girdauskui skirti įspėjimą (LASK 153). 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: už negarbingą elgesį t.y. neteisingos ir klaidinančios informacijos apie LASF 

skleidimą visuomenei ir sportininkams ralio „Kauno ruduo 2008“ oficialaus renginio metu, 

taip diskredituojant LASF kaip organizacijos reputaciją, LASF Tarybos nariui E. Jakui bei 

LASF sportininkui S. Girdauskui skirti įspėjimą (LASK 153). 

 

III. Dėl dalyvavimo  2008m. FIA generalinėje asamblėjoje ir NEZ Generalinėje asamblėjoje. 

Siūlyta: Į FIA Generalinę asamblėją, vyksiančią 2008 m. Lapkričio 7 dieną Paryžiuje, deleguoti R. 

Austinską ir D. Večerskį, sumokant dienpinigius, bei padengiant kelionės, nakvynės išlaidas. 
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Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: Į FIA Generalinę asamblėją, vyksiančią 2008 m. Lapkričio 7 dieną Paryžiuje, 

deleguoti R. Austinską ir D. Večerskį, sumokant dienpinigius, bei padengiant kelionės, 

nakvynės išlaidas. 

Siūlyta: į NEZ Generalinę asamblėją, vyskiančią 2008 m. Spalio 25-26 dienomis Osle, deleguoti K. 

Gudžiūną, P. Insodą ir D. Večerskį, sumokant dienpinigius, bei padengiant kelionės, nakvynės 

išlaidas. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: į NEZ Generalinę asamblėją, vyskiančią Spalio 25-26 dienomis Osle, deleguoti K. 

Gudžiūną, P. Insodą ir D. Večerskį, sumokant dienpinigius, bei padengiant kelionės, nakvynės 

išlaidas. 

 

IV. Dėl sportininkų dalinių išlaidų apmokėjimo  2008 m. NEZ ralio ir rali-kroso dalyviams. 

LASF Prezidentas R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog LARAČ  etapo „Aplink Lietuvą 

2008“ metu, buvo sutikęs generalinį KKSD vadovą A. Raslaną, kuris pažadėjo 2008 metais rasti 

galimybę skirti papildomų lėšų LASF.  

Siūlyta: gavus papildomų lėšų iš KKSD skirti paramą 2008 metų NEZ dalyviams. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: gavus papildomų lėšų iš KKSD skirti paramą 2008 metų NEZ dalyviams. 

 

V. Dėl gauto prašymo komandiruoti D. Grinbergą į komandiruotę Austrijoje. 

R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog iš LASF žiedo komiteto buvo gautas prašymas 

komandiruoti D. Grinbergą į žiedines varžybas „Europian Touring Cup“, vyksiančias Saltzburgring 

trasoje Austrijoje. 2008 metais LASF turėjo nemažai nenumatytų išlaidų, 2007 metais D. Grinbergą 

ne kartą siuntėme į komandiruotes, - kalbėjo LASF Prezidentas. 

Siūlyta: Gavus papildomų lėšų iš KKSD, kompensuoti D. Grinbergui kelionės nakvynės išlaidas. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: Gavus papildomų lėšų iš KKSD, kompensuoti D. Grinbergui kelionės nakvynės 

išlaidas. 

 

VI. Siūlyta: remiantis LASF Apeliacinio teismo nutarimu, padengti LASF Apeliacinio teismo, 

vykusio 2008-09-24 dieną, arbitrų išlaidas, skiriant kiekvienam teismo posėdyje dalyvavusiam 

arbitrui po 200 litų. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
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Nutarta: remiantis LASF Apeliacinio teismo nutarimu, padengti LASF Apeliacinio teismo, 

vykusio 2008-09-24 dieną, arbitrų išlaidas, skiriant kiekvienam teismo posėdyje dalyvavusiam 

arbitrui po 200 litų. 

 

VII. Dėl „2008 metų sportininko“ rinkimų. 

LASF Generalinis sekretorius D. Večerskis informavo LASF Tarybą, jog 2008 metais numatoma 

„2008 metų sportininko“ rinkimus vykdyti internetiniame portale www. 15min.lt bei dienraštyje 

„15 minučių“. 

Siūlyta: kandidatai į „2008 metų sportininko“ titulą: 

 

1. N. Naujokaitis; 

2. V. Švedas; 

3. M. Neliubšys; 

4. L. Norkus; 

5. V. Navickas; 

6. J.  Gelžinis; 

7. D. Vilimas. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: patvirtinti kandidatus į „2008 metų sportininko“ titulą: 

1. N. Naujokaitis; 

2. V. Švedas; 

3. M. Neliubšys; 

4. L. Norkus; 

5. V. Navickas; 

6. J. Gelžinis; 

7. D. Vilimas 

 

VIII. a) Dėl gauto rašto iš VšĮ. „AJAGS“. 

R. Austinskas informavo, jog VšĮ. „AJAGS“ parašė prašymą LASF Tarybai, kur yra prašoma 

atleisti klubą VšĮ. „AJAGS“ nuo skirtos baudos už varžybų organizatoriaus sutarties punktų 

nesilaikymą, mokėjimo. 

Siūlyta: palikti galioti LASF Ralio komiteto bei LASF Tarybos nutarimą skirti baudą (3600 litų) už 

varžybų organizatoriaus sutarties punktų nesilaikymą. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
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Nutarta: palikti galioti LASF Ralio komiteto bei LASF Tarybos nutarimą skirti baudą (3600 

litų) už varžybų organizatoriaus sutarties punktų nesilaikymą. 

Iš viso protokolo lapų – 7 

 

Posėdžio pirmininkas    Romas Austinskas 

 

Posėdžio sekretorė    Eglė Bukinaitė 

 

PASTABA: Protokolas 3 darbotvarkės klausime, paaiškėjus protokolavimo netikslumui, pataisytas 

2008 m. gruodžio 2 d. Atsiprašome asmenų, kuriuos netiksli formuluotė galėjo įžeisti. 


