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Lietuvos automobilių sporto federacija                              Išrašas 
LASF Tarybos pos÷džio  
Protokolas Nr. 08 
2009.05.13 
 
 
Dalyvauja: Prezidentas – Gintaras Furmanavičius. 
Viceprezidentai: Sigitas Alesius, Gintautas Šl÷deris. 
Tarybos nariai: Kazimieras Gudžiūnas, Gintautas Firantas, Eduardas Jakas ( savo balso 
teisę įgaliojimu perdavęs S.Alesiui) 
Taip pat dalyvauja: LASF generalinis sekretorius Ričardas Rupkus. 
Pos÷džio pirmininkas -  Gintaras Furmanavičius 
Pos÷džio sekretor÷ - Egl÷ Bukinait÷. 
 
I. Darbotvark ÷: 
 
1) D÷l 2009 05 16 d. Eilinio suvažiavimo: (praneš÷jas R.Rupkus): 

a) Supažindinimas su gautas atsakymais į LASF raštą d÷l kandidatų sutikimo ar 
atsisakymo kandidatuoti į Viceprezidentų ir Komitetų pirmininkų pareigas. 

b) Biuletenio pavyzdžio ir jo žym÷jimo  tvarkos tvirtinimas. 
c) Biuletenių su kandidatais į Viceprezidentus ir Komitetų pirmininkus tvirtinimas. 
d) Informacija apie vykusius susitikimus LASF prezidento su LASF nariais 

regionuose. 
e) D÷l suvažiavimo 4 klausime esančių siūlymų eil÷s pakeitimo ir teikimo 

balsavimui. 
f) D÷l suvažiavimo darbotvark÷s eiliškumo keitimo, pirmo klausimo perk÷limo į 

paskutinį.  
g) D÷l LASF revizin÷s komisijos pirmininko atsistatydinimo.  

2) D÷l Viceprezidentų atsistatydinimo (praneš÷jas S.Alesius). 
3) LAK gauto rašto d÷l atleidimo nuo mokesčio svarstymas (praneš÷jas R.Rupkus). 
4) Gauto rašto iš AB „Krekenavos agrofirma“ d÷l WV padangų krose naudojimo ir 

Kroso komiteto sprendimo atšaukimo (praneš÷jas K.Gudžiūnas). 
5) Kūno kultūros ir sporto departamento atsakymo į LASF raštą d÷l KKS įstatymo 15 

str. išaiškinimo, pristatymas ir klausimo d÷l kandidatų į LASF narius turinčių bet kokį 
teisinį statusą nagrin÷jimas 

6) D÷l sprinto taisyklių patvirtinimo. (praneš÷jas E.Jakas) 
Kiti klausimai:  
7) D÷l  2009 04 15 d. Tarybos sprendimo vykdymo: D÷l NEZ kroso dalyvių dalinio 

išlaidų kompensavimo.  
8) D÷l 2009 04 27 atsiliepimo į 2009-04-07 d.(kurį LASF gavo 2009-04-16 d.) ieškovo 

E.Torrau atskirąjį skundą Kauno apygardos teismui. 
9) Informacija apie Kauno apylink÷s teismo nutartį d÷l Všį „Egzotikos“ autosportas 

ieškinio d÷l laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Tarybos 2009-02-04 ir 2009-02-19 
d. sprendimams. 
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10) Informacija apie 2009-04-23 d Kauno apylink÷s teismo nutartį d÷l laikinųjų apsaugos 
priemonių taikymo techniniams reikalavimas „A+“ grup÷s automobiliams, (kurį 
LASF gavo 2009-05-06) pagal Všį „Egzotikos“ autosportas ieškinį  (praneš÷jas 
R.Rupkus). 

11) Informacija apie 2009-04-27 d Kauno apylink÷s teismo pranešimą pagal Všį 
„Egzotikos“ autosportas ieškinį. (praneš÷jas R.Rupkus). 

12) Informacija apie 2009-05-08 d  Kauno apylink÷s teismo nutartį d÷l laikinųjų apsaugos 
priemonių taikymo - sustabdyti Tarybos 2009-01-22 d. sprendimą d÷l LARČ 
reglamento pakeitimo galiojimo(kurį LASF gavo 2009-05-08) pagal Všį „Egzotikos“ 
autosportas ieškinį  (praneš÷jas R.Rupkus). 

13) Informacija apie Juridinių asmenų registro Kauno filialo raštą, d÷l atsisakymo 
registruoti duomenų pakeitimus (praneš÷jas R.Rupkus). 

14) Ukmerg÷s automobilių sporto klubo advokato M.Devyžis prašymas d÷l Tarybos 
2009-04-15 d. pos÷džio  protokolo, kuris reikalingas rengiantis nagrin÷ti civilinę bylą 
teisme. 

15) D÷l generalinio sekretoriaus bandomojo laikotarpio pasibaigimo. (praneš÷jas LASF 
Prezidentas G.Furmanavičius)  

16) Raštas iš Vytauto didžiojo Karo muziejaus „D÷l eksponatų“. 
17)  D÷l eilinio LASF narių suvažiavimo mandatin÷s komisijos paskyrimo. 
18) D÷l R. Austinsko užklausimo. 
19) D÷l prašymų priimti į LASF asocijuotus narius. 
20) D÷l LASF ralio komiteto narių 1 ir 2 protokolų skelbimo.  
 
LASF prezidentas pasiteiravo pos÷džio dalyvių ar niekas neprieštarauja, kad pos÷džio 
metu bus įjungta įrašymo aparatūra? 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
LASF prezidentas pasiūl÷ patvirtinti LASF tarybos pos÷džio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti LASF tarybos pos ÷džio darbotvarkę. 
LASF viceprezidentas S. Alesius informavo, jog LASF tarybos narys E. Jakas, negal÷jo 
atvykti į tarybos pos÷dį, tod÷l paraš÷ įgaliojimą ir perdav÷ savo balsą LASF 
viceprezidentui S. Alesiui. 
 
II. Darbotvark ÷s klausimų svarstymas: 
 
1.   D÷l 2009 05 16 d. Eilinio suvažiavimo: (praneš÷jas R.Rupkus) 

a) Supažindinimas su gautas atsakymais į LASF raštą d÷l kandidatų sutikimo 
ar atsisakymo kandidatuoti į Viceprezidentų ir Komitet ų pirminink ų 
pareigas. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Gavus atsakymus d÷l  kandidatų sutikimo kandidatuoti į LASF valdymo 
organus, kandidatų sąrašus su atžymomis „sutinka“ ar „nesutinka“, paskelbti 
balsavimo vietose. 
 

b) Biuletenio pavyzdžio ir jo žym÷jimo  tvarkos tvirtinimas.  
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c) Biuletenių su kandidatais į Viceprezidentus ir Komitetų pirmininkus 
tvirtinimas. 

Bendru sutarimu: Patvirtinti biuleteni ų pavyzdžiai. 
D÷l negaliojančių biuletenių:  
Bendru sutarimu pritarta, kad balsuojantysis, netyčia sugadinęs balsavimo 
biuletenį, iš karto, nepalikęs savo balsavimo vietos, ir neužleidęs balsavimo kabinos 
kitam balsuojančiajam, tur ÷s galimybę, pateikti sugadintą balsavimo biuletenį 
mandatinei komisijai ir gauti nauj ą balsavimo biuletenį. Tačiau, tai bus įmanoma 
padaryti tik nety čia sugadinus balsavimo biuletenį ir nedelsiant jį pristačius 
mandatinei komisijai, iš÷jus iš balsavimo zonos, biuletenio gražinti ir gauti naują, 
galimyb÷s nebus. 
 

e) D÷l suvažiavimo 4 klausime esančių siūlymų eil÷s pakeitimo ir teikimo 
balsavimui. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Siūlyti suvažiavimui 4 eilinio LASF narių suvažiavimo klausimą prad÷ti 
nuo LASF įstatų 2A projekto tvirtinimo, nepatvirtinus šio projekto  teikti LASF 
įstatų projektą 001 ir tik nepatvirtinus šių įstatų projektų, svarstyti dabartinių 
LASF įstatų pakoreguotą redakciją. 
 

f)  D÷l suvažiavimo darbotvark÷s eiliškumo keitimo, pirmo klausimo 
perk÷limo į paskutinį. 

Siūlyta:  teikti eiliniui LASF narių suvažiavimui siūlymą 1 eilinio LASF narių 
suvažiavimo darbotvark÷s klausimą svarstyti suvažiavimo pabaigoje. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: teikti eiliniui LASF nari ų suvažiavimui siūlymą 1 eilinio LASF narių 
suvažiavimo darbotvark÷s klausimą svarstyti suvažiavimo pabaigoje. 
 

g) D÷l  LASF revizin÷s komisijos pirmininko atsistatydinimo. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Atsistatydinus revizin÷s komisijos pirmininkui,  teikti eiliniui LASF nari ų 
suvažiavimui siūlymą , įtraukti klausim ą d÷l LASF revizijos komisijos pirmininko 
rinkim ų į suvažiavimo darbotvarkę 
 
2. D÷l Viceprezidentų atsistatydinimo (praneš÷jas S.Alesius). 
S. Alesius pasiūl÷ trims LASF viceprezidentams pateikti prašymus nuo 2009-05-16 
dienos atleisti iš užimamų pareigų. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
3. LAK gauto rašto d÷l atleidimo nuo mokesčio svarstymas (praneš÷jas R.Rupkus). 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: atid ÷ti mokesčio už organizatoriaus vardo naudojimą mok÷jimą Lietuvos 
automobilių klubui iki 2009 metų galo. 
 
4. Gauto rašto iš AB „Krekenavos agrofirma“ d÷l WV padangų krose naudojimo ir 
Kroso komiteto sprendimo atšaukimo (praneš÷jas K.Gudžiūnas). 
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Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: klausimą d÷l padangų naudojimo WV Golf klas÷je pavesti išspręsti LASF 
kroso komitetui. 
 
5. Kūno kultūros ir sporto departamento atsakymo į LASF raštą d÷l KKS įstatymo 
15 str. išaiškinimo, pristatymas ir klausimo d÷l kandidatų į LASF narius turin čių 
bet kokį teisinį statusą nagrin÷jimas. (praneš÷jas S.Alesius) 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: atsižvelgiant į tai, kad įmonių I. Į. Lipeikio įmon÷ „Egzotika“ ir UAB 
„Autopaslauga“ dokumentai neatitinka LR KKS Į ir LASF įstatų reikalavimų, 
pastarųjų nepriimti į LASF narius. 
 
6. D÷l sprinto taisykli ų patvirtinimo. (praneš÷jas E.Jakas) 
G. Furmanavičius, atsižvelgdamas į tai, jog klausimo praneš÷jas neatvyko į pos÷dį, 
klausimo svarstymą pasiūl÷ atid÷ti sekančiam LASF tarybos pos÷džiui. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
7. D÷l  2009 04 15 d. Tarybos sprendimo vykdymo: D÷l NEZ kroso dalyvių dalinio 
išlaidų kompensavimo. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: kompensuoti NEZ kroso dalyvių kelion÷s išlaidas – 4000 litų. 
 
8. D÷l 2009 04 27 atsiliepimo į 2009-04-07 d.(kurį LASF gavo 2009-04-16 d.) ieškovo 
E.Torrau atskir ąj į skundą Kauno apygardos teismui. 
Šiuo klausimu LASF pateik÷ atsiliepimą į E.Torrau atskirą skundą Kauno apygardos 
teismui .  
 
9. Informacija apie Kauno apylink÷s teismo nutartį d÷l Všį „Egzotikos“ autosportas 
ieškinio d÷l laikin ųjų apsaugos priemonių taikymo Tarybos 2009-02-04 ir 2009-02-
19 d. sprendimams. 
R. Rupkus informavo LASF tarybą, jog Kauno apylink÷s teismas nutartimi, VšĮ. 
„Egzotikos“ autosportas ieškinį d÷l laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Tarybos 2009-
02-04 ir 2009-02-19 d. sprendimams, paliko nenagrin÷tu. 
 
10. Informacija apie 2009-04-23 d Kauno apylink÷s teismo nutartį d÷l laikin ųjų 
apsaugos priemonių taikymo techniniams reikalavimas „A+“ grup÷s 
automobiliams, (kurį LASF gavo 2009-05-06) pagal Všį „Egzotikos“ autosportas 
ieškinį  (praneš÷jas R.Rupkus). 
 LASF apskund÷ šią nutartį Kauno apygardos teismui. 
 
11. Informacija apie 2009-04-27 d Kauno apylink÷s teismo pranešimą pagal Všį 
„Egzotikos“ autosportas ieškinį. 
LASF pareng÷ atsiliepimą į šį ieškinį. 
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12. Informacija apie 2009-05-08 d  Kauno apylink÷s teismo nutartį d÷l laikin ųjų 
apsaugos priemonių taikymo - sustabdyti Tarybos 2009-01-22 d. sprendimą d÷l 
LARČ reglamento pakeitimo galiojimo(kurį LASF gavo 2009-05-08) pagal Všį 
„Egzotikos“ autosportas ieškinį  (praneš÷jas R.Rupkus). 
Yra parengtas LASF atskiras skundas Kauno apygardos teismui d÷l šio nutarimo. 
 
13. Informacija apie Juridini ų asmenų registro Kauno filialo raštą, d÷l atsisakymo 
registruoti duomenų pakeitimus (praneš÷jas R.Rupkus). 
Šiuo klausimu LASF vadovyb÷ kreip÷si į LR Teisingumo ministeriją. Šiuo metu 
laukiama atsakymo. 
 
14. Ukmerg÷s automobilių sporto klubo advokato M.Devyžis prašymas d÷l Tarybos 
2009-04-15 d. pos÷džio  protokolo, kuris reikalingas rengiantis nagrin÷ti civilin ę 
bylą teisme. 
LASF pateik÷ advokatui Tarybos 2009-04-15 d. pos÷džio protokolo kopiją. 
 
15. D÷l generalinio sekretoriaus bandomojo laikotarpio pasibaigimo. (praneš÷jas 
LASF Prezidentas G.Furmanavičius) 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: prat ęsti LASF generalinio sekretoriaus darbo sutartį.  
 
16. Raštas iš Vytauto didžiojo Karo muziejaus „d÷l eksponatų“. 
Siūlyta:  netenkinti VDU Karo muziejaus prašymo nemokamai padovanoti muziejui 
LASF „Garb÷s vardo“ apdovanojimo pavyzdžio. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
17. D÷l eilinio LASF nari ų suvažiavimo mandatin÷s komisijos paskyrimo. 
Siūlyta:  į eilinio LASF narių suvažiavimo, vyksiančio 2009-05-16 dieną, mandatinę 
komisiją paskirti: R. Rupkų, R. Jakienę, E. Bukinaitę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: į eilinio LASF narių suvažiavimo, vyksiančio 2009-05-16 dieną, mandatinę 
komisiją paskirti: R. Rupkų, R. Jakienę, E. Bukinaitę. 
 
18. D÷l R. Austinsko užklausimo „ Ar gal÷s dalyvauti eiliniame LASF 
suvažiavime?“. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  pakviesti kandidatus į LASF valdymo organus dalyvauti eiliniame LASF 
narių suvažiavime 2009-05-16 dieną, svečio teis÷mis, tik klausimuose, kai bus 
renkami LASF valdymo organai. 
 
19. D÷l prašymų priimti į LASF asocijuotus narius. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: į LASF asocijuotus narius priimti:  

1 UAB ROTOMA 
2 UAB PROMO SPORTAS 
3 UAB JUMITA 
4 AB BANKAS SNORAS 
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5 UAB BEMVERUS 
6 UAB AUTOPRIZMö 
7 UAB EUROCONCTRUCTION GROUP 
8 TSŠK PILöNAI 
9 SK DAROLA 
10 RS MOTORSPORT 
11 ŠIAULIŲ APSKR. KLUBAS ŽIEDAS 
12 ALYTAUS ASK K öBULAS 
13 VŠĮ. TIJA RACING 
14 ASK FAJERAS 
15 4X4 TAURAGö 
16 ASK EINSO 
17 ASK FENIKSAS 
18 ASK ŽAIBAS 
19 VŠĮ. BEKELöS FIESTA 
20 VŠĮ. NV SPORT 
21 BIRŽŲ EKSTREMALAUS SK 
22 VŠĮ. LAUKINIS KARPIS 
23 KLAIPöDOS DRAG LENKTYNINKŲ SĄJUNGA 

 
20. D÷l LASF ralio komiteto nari ų 1 ir 2 protokolų skelbimo. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patalpinti LASF ralio komiteto nari ų 1 ir 2 protokolus LASF 
internetiniame puslapyje su prierašu, kad tai yra LASF ralio komiteto narių 
susirinkimo protokolai. 
 
Iš viso: protokolo lapų – 9. 
 
Pos÷džio pirmininkas     Gintaras Furmanavičius 
 
Pos÷džio sekretor÷     Egl÷ Bukinait÷ 


