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LASF Tarybos posėdis pradėtas 2011.07.01 d. baigtas 2011.07.05, vedamas elektroninemis 
kominukavimo priemonėmis (el.paštu) 

Dalyvauja:  
LASF Prezidentas Gintaras Jonas Furmanavičius; 
LASF Viceprezidentas Ramūnas Šaučikovas; 
Tarybos natriai (komitetų pirmininkai): 
Šarūnas Liesis, Aloyzas Jurdonas, Darius Grinbergas, Vidmantas Dailidė, Algirdas Gricius, 

Ričardas Abelkis, Algirdas Bilevičius, Gediminas Grigaitis. 
Nedalyvavo:  Eduardas Jakas, Rolandas Dovydaitis.  
Taip pat dalyvauja: 
LASF Garbės prezidentas Sigitas Alesius, Generalinė sekretorė Rasa Jakienė, LASF 

teisininkas Ričardas Rupkus.  
Posėdžio pirmininkas - Gintaras Furmanavičius, 

               Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštienė 
 

I.Dėl posėdžio vedimo tvarkos. 
posėdis vedamas elektroninemis komunikavimo priemonemis (el.paštu) 
 
II.Dienotvarkė. 
1. Dėl Apeliacinio skundo padavimo Kauno apygardos teismui dėl Kauno m. apylinkės teismo 2011-

06-08 priimto sprendimo panaikinti 2009 m. techninius reikalavimus A+ grupės automobiliams. 
 
III. Dienotvarkės klausimų nagrinėjimas: 
 
1. Dėl Apeliacinio skundo padavimo Kauno apygardos teismui dėl Kauno m. apylinkės teismo 2011-

06-08 priimto sprendimo panaikinti 2009 m. techninius reikalavimus A+ grupės automobiliams. 
 
Elektroniniu paštu visiems Tarybos nariams klausimą pristatė LASF teisininkas Ričardas Rupkus: 
Kauno m. apylinės teismas išnagrinėjęs VšĮ “Egzotikos” autopsportas ieškinį dėl 2009 m. techninių 
reikalavimų A+ grupės automobiliams pripažinimo negaliojančiais, 2011-06-08 priėmė sprendimą 
tenkinti ieškinį ir pripažino 2009 m. techninius reikalavimus A+ grupės automobiliams negaliojančiais. 
Pagrindinis motyvas šio sprendimo buvo tai, jog šie techniniai reikalavimai buvo pasirašyti 
nenustatytais LASF norminių aktų terminais. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog teismas šį dokumentą 
panaikino kaip savarankiška norminį aktą, kuriam yra taikomi priėmimo terminai numatyti LASK 
(automobilių sporto kodekse). Teismas neįvertino tų aplinkybių, jog šis dokumentas yra tik priedas 
pagrindinio dokumento, tai Lietuvos automobilių ralio čempionato reglamento. Techniniai reikalavimai 
tai išplėstinis, paaiškinamasis dokumentas, kuris plačiau išaiškina reglamente numatytų A+ 
automobilių grupių techninius reiklavimus. Yra pagrindo manyti, jog toks Teismo sprendimas yra 
neteisėtas neteisingai taikant ir aiškinant LASF norminius aktus. Teismas negalėjo panaikinti 



 

 

pagrindinio dokumento priedo, nepanaikinęs pagrindinio dokumento, tai yra 2009 m. automobilių ralio 
reglamento. Toks teismo sprendimas yra neteisėtas ir paremtas netinkamai interpretuojant LASF 
norminius aktus, todėl turėtų būti skundžiamas Kauno apygardos teismui. Prašau Jūsų pateikti savo 
nuomuone šiuo klausimu el.paštu iki š.m. liepos 5 d. Pridetas Apeliacinio skundo projektas. 
              Siūlyta: Pateikti Apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui dėl 2011-06-08 Kauno m. 
apylinkės teismo priimto sprendimo panaikinti 2009 A+ grupės automobilių techninius reikalavimus 
CB Nr. 2-1281-435/2011. 

Balsuota: už - 10, (vienbalsiai), pasisakymai pateikti el.paštu, priedas Nr.1. 
Nutarta: Pateikti Apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui dėl 2011-06-08 Kauno m. 

apylinkės teismo priimto sprendimo panaikinti 2009 A+ grupės automobilių techninius reikalavimus 
CB Nr. 2-1281-435/2011. Įgalioti LASF prezidentą G. J. Furmanavičių pasirašyti įgaliojimą atstovauti 
LASFą šioje byloje LASF teisininkui R. Rupkui. 

 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas                                         G. J. Furmanavičius 
 
 
Posėdžio sekretorė                                              E. Kairiūkštienė         
 


