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Lietuvos automobilių sporto federacija 
LASF Tarybos pos÷džio  
Protokolas Nr. 01 
2009.01.08 
 
 
Dalyvauja: Prezidentas Romas Austinskas 

Tarybos nariai: Evaldas Torrau, Gintautas Firantas, Kazimieras Gudžiūnas, Eugenijus Martin÷nas, 

Eduardas Jakas. 

Pos÷džio pirmininkas -  Romas Austinskas 
 
Pos÷džio sekretor÷ - Egl÷ Bukinait÷. 

 
Dienotvark÷ 

 
 
 
1. D÷l kandidatų į LASF prezidento postą  gautų  programų  pristatymo. 

2. D÷l  LASF neeilinio suvažiavimo dienotvark÷s klausimų. 

3. D÷l nemokamo ralio žurnalo. 

4. D÷l SK „Traseras“ prašymo priimti į tikruosius LASF narius. 

5. D÷l LASF asocijuoto nario pri÷mimo. 

6. D÷l 2008 metų išlaidų teisininko paslaugoms, populiariausio sportininko rinkimams bei 

komandiruočių ir kelionių sąnaudų patikslinimo. 

7. Kiti  klausimai. 

7.1.D÷l kviestinių asmenų į LASF neeilinį suvažiavimą: 

       a) LASF teisinink÷,  

       b) teisininkas  ginti LASF prezidento interesus  suvažiavime, 

       c)  D. Večerskis, 

       d)  žiniasklaidos atstovai. 

  7.2 d÷l rašto, gauto iš LR susisiekimo ministerijos. 

  7.3 d÷l LASF narių sąrašo patvirtinimo. 

Siūlyta:  patvirtinti LASF tarybos pos÷džio dienotvarkę. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta:  patvirtinti LASF tarybos pos÷džio dienotvarkę. 
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1. D÷l kandidatų į LASF prezidento postą  gautų  programų  pristatymo. 

LASF prezidentas informavo LASF tarybos narius, jog, šiuo metu į LASF prezidentus kandidatuoja 

4 pretendentai: Romas Austinskas, Gintautas Šl÷deris, Gintaras Furmanavičius, Vytautas 

Venskūnas. Vadovaujantis LASF įstatų 9.1. punktu, iš kandidatų į LASF prezidentus, iki neeilinio 

LASF narių suvažiavimo likus ne mažiau kaip 15 dienų,  buvo prašoma pristatyti pilną 

dokumentaciją: kandidato į LASF prezidentus programą, raštišką kandidato sutikimą kandidatuoti 

bei gyvenimo aprašymą. Iki min÷tos dienos, 3 kandidatai pristat÷ pilną dokumentaciją, tačiau vienas 

kandidatas, V. Venskūnas kol kas yra pristatęs tik tai savo, kaip kandidato į LASF prezidentus, 

programą. V. Venskūnas LASF sekretoriatui praneš÷, jog šiuo metu  yra išvykęs iš šalies. LASF 

prezidentas pamin÷jo, jog 2009-01-08 dieną vyko LASF apeliacinio teismo pos÷dis, į kurį kreip÷si 

LASF prezidentas, prašydamas išaiškinti, kaip elgtis tokiu atveju, jeigu kandidatas į LASF 

prezidentus, iki LASF įstatų nustatytos dienos nepristat÷ pilnos kandidato į LASF prezidentus 

dokumentacijos. LASF arbitražin÷ kolegija išaiškino, jog įstatai galioja visiems kandidatams 

vienodai, tod÷l, kandidatas, iki nustatyto termino nepateikęs pilnos dokumentacijos netur÷tų būti 

laikomas kandidatuojančiu į LASF prezidento postą. 

E. Jakas pasiteiravo ar pri÷mus tokį nutarimą, automobilių sporto visuomen÷je nekils kalbų, neva 

LASF specialiai netraukia min÷to kandidato į sąrašus? 

R. Austinskas atsak÷, jog teisiškai, kandidatas, iki nurodyto termino nepristatęs pilnos 

dokumentacijos, neturi būti laikomas kandidatu. 

K. Gudžiūnas išreišk÷ nuomonę, jog tvarkos bei reglamentuojančių dokumentų laikytis būtina, tą 

patvirtino ir LASF apeliacinis teismas. 

E. Torrau išreišk÷ nuomonę, jog palaiko E. Jako nuomonę, jog ne visi skaito LASF 

reglamentuojančius dokumentus, d÷l to, automobilių sporto visuomen÷ gali padaryti neiteisingas 

išvadas, tačiau kaip LASF viceprezidentas, be abejo, palaiko nuomonę, jog būtina laikytis 

reglamentuojančios tvarkos. Tod÷l pasiūl÷, kad galbūt būtų galima priimti sprendimą, laikyti V. 

Venskūną pusiau kandidatu į LASF prezidentus, o d÷l galutinio patvirtinimo kreiptis į neeilinį 

LASF narių suvažiavimą. 

R. Austinskas praneš÷, jog LASF sekretoriatas padar÷ klaidą, priimdamas nepilną kandidatų į LASF 

prezidentus dokumentaciją.O taip pat primin÷, jog sekretoriatas prezidento prašymu skambino 

visiems kandidatams į prezidentus ir ragino susitvarkyti ir pristatyti kandidatams dokumentus į 

LASF. Vienintelis V.Venskūnas po raginimo nepristat÷ visų privalomų dokumentų. 

E. Jakas pasiūl÷ šioje vietoje principingumo nerodyti. 
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R. Austinskas pasiūl÷ patvirtinti V. Venskūną kaip kandidatą į LASF prezidentus, tačiau parašyti 

prierašą, jog jis n÷ra iki LASF įstatuose numatytos dienos pateikęs pilnų kandidato į LASF 

prezidento postą dokumentų ir juos privalo pristatyti iki neeilinio LASF narių suvažiavimo. 

Siūlyta:  patvirtinti kandidatus „į LASF prezidento postą 2009-2012 metų kadencijai“ 

1) Romas Austinskas; 

2) Gintautas Šl÷deris; 

3) Gintaras Furmanavičius; 

     4) Vytautas Venskūnas (n÷ra iki LASF įstatuose numatytos dienos pateikęs pilnų kandidato į          

LASF prezidento postą dokumentų ir juos privalo pristatyti iki neeilinio LASF narių suvažiavimo). 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: patvirtinti kandidatus „ į LASF prezidento postą 2009-2012 metų kadencijai“ 

1) Romas Austinskas; 

2) Ginatutas Šl÷deris; 

3) Ginataras Furmanavičius; 

    4) Vytautas Venskūnas (n÷ra iki LASF įstatuose numatytos dienos pateikęs pilnų kandidato 

į  LASF prezidento postą dokumentų ir juos privalo pristatyti iki neeilinio LASF nari ų 

suvažiavimo). 

2. D÷l  LASF neeilinio suvažiavimo dienotvark÷s klausimų. 

R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog LASF Pareišk÷jai, inicijavę neeilinį LASF narių 

suvažiavimą, praš÷ patvirtinti sekančią LASF neelinio narių suvažiavimo dienotvarkę: 

1. LASF Tarybos ataskaitos išklausymas; 
2. LASF Prezidento ataskaitos išklausymas; 
3. LASF Revizijos komisijos ataskaitos išklausymas; 
4. Asociacijos LASF finansin÷s atskaitomyb÷s vertinimas ir tvirtinimas, atsižvelgiant į 

Revizijos komisijos ataskaitą; 
5. Einančiojo pareigas LASF Prezidento atšaukimas; 
6. LASF Prezidento rinkimai;  
7. Einančiųjų pareigas LASF Tarybos narių atšaukimas; 
8. LASF Tarybos narių rinkimai; 
9. Einančiųjų pareigas LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų atšaukimas; 
10. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai; 
11. Einančiojo pareigas LASF Viceprezidento atšaukimas; 
12. LASF  Viceprezidentų skaičiaus nustatymas ir rinkimai; 
13. Einančiųjų pareigas LASF Revizijos komisijos narių atšaukimas; 
14. LASF Revizijos komisijos narių rinkimai; 
15. LASF veiklos krypčių ir formų numatymas ir nustatymas; 
16. LASF įstatų keitimas; 
17. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas; 
18. LASF Revizin÷s komisijos darbo nuostatų tvirtinimas; 
19. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas; 
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20. Lietuvos automobilių sporto kodekso keitimas ir papildymas; 
21. LASF narių stojamojo ir nario mokesčio bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų 

federacijos veiklai remti dydžių tvirtinimas. 
 
Tačiau, LASF prezidentas informavo LASF Tarybą, jog LASF revizijos komisija savo metinę 

ataskaitą paruoš bei pateiks eilinio LASF suvažiavimo metu, kuris vyks 2009 metų kovo m÷nesį. 

Taip pat, LASF finansin÷s atskaitomyb÷s ataskaita neeiliniam LASF narių suvažiavimui bus 

pateikta dalin÷, kadangi kol, kas dar n÷ra pilnų bei galutinių duomenų. 

E. Torrau pasiteiravo kas neeilinio LASF narių suvažiavimo metu pirmininkaus ir kas jį 

protokoluos? 

R. Austinskas atsak÷, jog iki 5 dienotvark÷s klausimo pos÷džiui pirmininkaus LASF prezidentas 

Romas Austinskas, o nuo 5 dienotvar÷s klausimo pirmininkauti tur÷s būti pasiūlytas kitas asmuo. 

Protokoluoti LASF neeilinį narių suvažiavimą bus pasiūlyta LASF sekretoriato darbuotojoms. 

 

Siūlyta:  patvirtinti sekančią neeilinio LASF narių suvažiavimo dienotvarkę: 

1. LASF Tarybos ataskaitos išklausymas; 
2. LASF Prezidento ataskaitos išklausymas; 
3. LASF Revizijos komisijos ataskaitos išklausymas; 
4. Asociacijos LASF finansin÷s atskaitomyb÷s vertinimas ir tvirtinimas, atsižvelgiant į 

Revizijos komisijos ataskaitą; 
5. Einančiojo pareigas LASF Prezidento atšaukimas; 
6. LASF Prezidento rinkimai;  
7. Einančiųjų pareigas LASF Tarybos narių atšaukimas; 
8. LASF Tarybos narių rinkimai; 
9. Einančiųjų pareigas LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų atšaukimas; 
10. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai; 
11. Einančiojo pareigas LASF Viceprezidento atšaukimas; 
12. LASF  Viceprezidentų skaičiaus nustatymas ir rinkimai; 
13. Einančiųjų pareigas LASF Revizijos komisijos narių atšaukimas; 
14. LASF Revizijos komisijos narių rinkimai; 
15. LASF veiklos krypčių ir formų numatymas ir nustatymas; 
16. LASF įstatų keitimas; 
17. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas; 
18. LASF Revizin÷s komisijos darbo nuostatų tvirtinimas; 
19. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas; 
20. Lietuvos automobilių sporto kodekso keitimas ir papildymas; 
21. LASF narių stojamojo ir nario mokesčio bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų 

federacijos veiklai remti dydžių tvirtinimas. 
 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: patvirtinti sekan čią neeilinio LASF narių suvažiavimo dienotvarkę: 

1. LASF Tarybos ataskaitos išklausymas; 
2. LASF Prezidento ataskaitos išklausymas; 
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3. LASF Revizijos komisijos ataskaitos išklausymas; 
4. Asociacijos LASF finansin÷s atskaitomyb÷s vertinimas ir tvirtinimas, atsižvelgiant į 

Revizijos komisijos ataskaitą; 
5. Einančiojo pareigas LASF Prezidento atšaukimas; 
6. LASF Prezidento rinkimai;  
7. Einančiųjų pareigas LASF Tarybos narių atšaukimas; 
8. LASF Tarybos narių rinkimai; 
9. Einančiųjų pareigas LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų atšaukimas; 
10. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai; 
11. Einančiojo pareigas LASF Viceprezidento atšaukimas; 
12. LASF  Viceprezidentų skaičiaus nustatymas ir rinkimai; 
13. Einančiųjų pareigas LASF Revizijos komisijos narių atšaukimas; 
14. LASF Revizijos komisijos narių rinkimai; 
15. LASF veiklos krypčių ir formų numatymas ir nustatymas; 
16. LASF įstatų keitimas; 
17. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas; 
18. LASF Revizin÷s komisijos darbo nuostatų tvirtinimas; 
19. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas; 
20. Lietuvos automobilių sporto kodekso keitimas ir papildymas; 
21. LASF narių stojamojo ir nario mokesčio bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų 

federacijos veiklai remti dydžių tvirtinimas. 
 
3. D÷l nemokamo ralio žurnalo. 

R. Austinskas informavo LASF tarybą, jog D. Večerskis, šiuo metu einantis UAB „15 minučių“ 

Kauno regiono skyriaus vadovo pareigas, kreip÷si į LASF, prašydamas paramos planuojamam leisti 

ralio žurnalui. Ralio žurnalas bus išleidžiamas prieš kiekvienas Lietuvos automobilių ralio 

čempionato varžybas. 

Siūlyta: skirti 1500 litų paramą UAB „15 minučių“ ralio žurnalo leidybai.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: skirti 1500 lit ų paramą UAB „15 minučių“ ralio žurnalo leidybai. 

4. D÷l SK „Traseras“ prašymo priimti į tikruosius LASF narius. 

Siūlyta: remiantis, LASF įstatų 3.3 punktu, nepriimin÷ti naujų LASF narių iki naujų LASF 

valdymo organų išrinkimo. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: remiantis, LASF įstatų 3.3 punktu, nepriimin÷ti naujų LASF narių iki naujų LASF 

valdymo organų išrinkimo. 

5. D÷l LASF asocijuoto nario pri÷mimo. 

R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog VšĮ. „Saugus ratas“ atsiunt÷ paraišką, prašydami 

pratęsti savo asocijuotą narystę LASF. Siūlau pratęsti min÷to klubo narystę,- kalb÷jo LASF 

prezidentas. 

Siūlyta:  patvirtinti VšĮ. „Saugus ratas“ asocijuotą narystę LASF. 
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Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: patvirtinti Vš Į. „Saugus ratas“ asocijuotą narystę LASF. 

6. D÷l 2008 metų išlaidų teisininko paslaugoms, populiariausio sportininko rinkimams bei 

komandiruočių ir kelionių sąnaudų patikslinimo. 

R. Austinskas informavo LASF tarybą, jog 2008 metais buvo viršytos numatytos komandiruočių ir 

kelionių išlaidos, taip pat viršyta buvusi numatyta suma organizuojant populiariausio sportininko 

rinkimus bei viršytos išlaidos apmokant teisininko paslaugas.(Priedas Nr.1). 

E. Jakas pasiteiravo kaip yra atsiskaitoma su LASF konsultuojančia teisininke? 

R. Austinskas atsak÷, jog sutartyje su teisininke parašyta, jog jai mokama už atliktus darbus, o 

darbus jai paveda LASF prezidentas, LASF generalinis sekretorius,  o taip pat kreipiasi komitetų 

pirmininkai, Apeliacinis teismas ir Taryba. 

R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog teisinink÷ dirba automobilių sporto labui ir, kilus 

reikalui, kiekvienas LASF narys gali kreiptis į LASF prezidentą ir Tarybą, prašydami teisin÷s 

pagalbos.  

Taip pat, LASF prezidentas informavo Tarybą, jog 2008 metais Lietuvos NEZ ralio komanda 

už÷m÷ pirmąją vietą. Jiems buvo pažad÷ti 4000 litų iš biudžetinių l÷šų, kurias LASF turi gauti 

patvirtinus, jog LASF yra organizacija, kovojanti su dopingu. NEZ ralio dalyviams dalis pinigų yra 

pervesta iš LASF l÷šų, kadangi KKSD dar n÷ra pervedusi žad÷tų biudžetinių l÷šų. LASF 

prezidentas informavo LASF tarybą, jog kalb÷josi su KKSD generaliniu direktoriumi A. Raslanu, 

jis patvirtino, jog pinigai bus pervesti, tačiau pasaulin÷ antidopingo agentūra (WADA) turi savo 

internetiniame puslapyje paskelbti, jog FIA, kurios nar÷ yra LASF,  yra organizacija kovojanti su 

dopingu. Tuomet, KKSD perves žad÷tas biužetines l÷šas. Taip pat, LASF prezidentas pamin÷jo, jog 

NEZ rali – kroso dalyviams buvo nutarta kompensuoti kelto išlaidas. Tačiau, išlaidos didel÷s, tod÷l 

siūlau kompensuoti dalines NEZ rali – kroso dalyvių kelto išlaidas. Dar buvo gautas prašymas iš 

žiedo komiteto pirmininko, kuriame prašoma kompensuoti D. Grinbergo kelion÷s išlaidas 

Austrijoje. Tod÷l, gavus papildomas biudžetines l÷šas, siūloma patenkinti žiedo komiteto prašymą. 

Siūlyta:  patvirtinti patikslintas 2008 metų išlaidas.( Priedas Nr. 1) 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: patvirtinti patikslintas 2008 metų išlaidas. (Priedas Nr1. ) 

7.1.D÷l kviestinių asmenų į LASF neeilinį suvažiavimą: 

Siūlyta: patvirtinti tokį kviestinių asmenų sąrašą į neeilinį LASF narių suvažiavimą: 

       a) LASF teisinink÷,  

       b) teisininkas  ginti LASF prezidento interesus  suvažiavime, 

       c)  D. Večerskis, 
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       d) LASF komitetų nariai, 

       e)  žiniasklaidos atstovai. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: patvirtinti tok į kviestinių asmenų sąrašą į neeilinį LASF narių suvažiavimą: 

       a) LASF teisinink÷,  

       b) teisininkas  ginti LASF prezidento interesus  suvažiavime, 

       c)  D. Večerskis, 

       d) LASF komitetų nariai, 

       e)  žiniasklaidos atstovai. 

 

7.2 d÷l rašto, gauto iš LR susisiekimo ministerijos. 

LASF prezidentas informavo LASF tarybą, jog gautas atsakymas iš LR susisiekimo ministerijos d÷l 

nepilnamečių  asmenų, neturinčių vairuotojo pažym÷jimo dalyvavimo automobilių sporto 

varžybose. Rašte rašoma, jog „ministerijos specialistų nuomone, uždarose teritorijose ar specialiai 

varžyboms uždarytuose kelių ruožuose dalyvaujantiems sportininkams vairuotojo pažym÷jimas 

n÷ra būtinas, nes teis÷s aktai reglamentuoja tvarką tik viešąjame eisme“. 

Siūlyta: remiantis LR susisiekimo ministerijos specialistų nuomone, išduoti nepilnamečiams 

vairuotojams licencijas dalyvauti automobilių sporto varžybose, tačiau  be visų sportininkams 

privalomų pateikti dokumentų, privalo būti pateiktas notaro patvirtintas nepilnamečių t÷vų ar 

glob÷jų sutikimas, leižiantis dalyvauti automobilių sporto varžybose. Taip pat, nepilnamečių 

sportininkų vairuotojo licencijose turi būti įrašas, jog sportininkas turi teisę dalyvauti automobilių 

sporto varžybose, vykstančiose tik uždarose teritorijose ar trasose. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: remiantis LR susisiekimo ministerijos specialistų nuomone, išduoti nepilnamečiams 

vairuotojams licencijas dalyvauti automobilių sporto varžybose, tačiau  be visų sportininkams 

privalomų pateikti dokumentų, privalo būti pateiktas notaro patvirtintas nepilnamečių t÷vų 

ar glob÷jų sutikimas, leižiantis dalyvauti automobilių sporto varžybose. Taip pat, 

nepilnamečių sportininkų vairuotojo licencijose turi būti įrašas, jog sportininkas turi teisę 

dalyvauti automobilių sporto varžybose, vykstančiose tik uždarose teritorijose ar trasose. 

7.3 d÷l LASF narių sąrašo patvirtinimo. 

Siūlyta: LASF internetiniame puslapyje paskelbti LASF narių sąrašą, kurie turi teisę balsuoti 

neeiliniame LASF narių suvažiavime. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
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Nutarta: LASF internetiniame puslapyje paskelbti LASF narių sąrašą, kurie turi teisę 

balsuoti neeiliniame LASF narių suvažiavime. 

 

Iš viso: protokolo lapų – 7  

 

Pos÷džio pirmininkas    Romas Austinskas 

 

Pos÷džio sekretor÷   Egl÷ Bukinait ÷ 

 


