
1 
 

Išrašas 
Lietuvos automobilių sporto federacija 

 
LASF Tarybos posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. 2014-11 
2014-09-09 

 
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2014-09-09 d. 16.00 val. baigtas 18.00 val. 
Dalyvavo:  
LASF Prezidentas – Gintaras Furmanavičius. 
LASF Viceprezidentas - Darius Jonušis. 
Komitetų pirmininkai - Šarūnas Liesis, Romualdas Mažuolis, Algirdas Gricius, 

Aloyzas Jurdonas (el.paštu), Eduardas Jakas, Antanas Kyguolis. 
Lietuvos kartingo federacijos prezidentas Ramūnas Savickas 
Nedalyvavo:  
LASF viceprezidentas Rolandas Dovidaitis, Komitetų pirmininkai: Rolandas Šležas, 

Gediminas Grigaitis, Vidmantas Dailidė, Mindaugas Boguševičius, Gintaras Kaminskas. 
Taip pat dalyvavo: LASF Teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė 

Rasa Jakienė. 
Posėdžio pirmininkas  – Gintaras Furmanavičius. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
 
1. Darbotvark ės pristatymas ir tvirtinimas.  
Nutarta: Patvirtinti papildyt ą LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę: 
1. Klausimas: Pasirengimas 2015 m. automobilių sporto sezonui.   
2. Klausimas: priėmimas į LASF Tikruosius narius. 
3. Klausimas. LASF tikrųjų narių 2015-03-28 d. Suvažiavimo datos, vietos, 

preliminarios darbotvark ės, pasirengimo Suvažiavimui procedūrų, LASF tikr ųjų narių 
sąrašo ir jų teisų teikti pasiūlymus, dalyvauti ir balsuoti Suvažiavime bei svečių dalyvavimo 
Suvažiavime tvirtinimas. 

4. Klausimas: LASF stebėtojo Arno Paliuk ėno automobilių ralio „300 Lakes 
Rally“ ataskaitos dalies susijusios su LASF komitetų bei LASF administracijos veikla 
svarstymas. 

5. Klausimas: LKF prezidento informacija apie priimtus sprendimus susijusius su 
kartingo sporto sportininkų dalyvavimu kitose šalyse vykdomose varžybose, pagal Dariaus 
Grinbergo pateiktą LASF‘ui paklausimą.   

6. Klausimas: priėmimas į LASF asocijuotus narius. 
7. Klausimas. Drifto komiteto sudėties papildymas nauju nariu. 
7.1. Drifto komiteto teikimas dėl stebėtojų paskyrimo Drift‘o sporto šakos 

varžyboms. 
8. Kiti klausimai. 
8.1. Informacija apie Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

nusikaltimų tyrimo skyriuje atliekamo tyrimo d ėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl 
neatsargumo, kuris įvyko 2014-08-09  automobilių ralio „300 Lakes rally“ metu.  

8.2. Dėl licencijų kortelių spausdintuvo remonto/naujo spausdintuvo pirkimo. 
8.3. Informacija apie įvykusi WRC etapą ir pasiruošimą sekančiam 2015 m. WRC 

etapui. 
8.4. 2014 -09-01 Apeliacinio teismo įpareigojimų vykdymas ir LASVOVT 27 str. 3 

d. 11 p. naujos redakcijos tvirtinimas. 
8.5. Informacija apie FIA apdovanojimus. 
8.6. Senjorų komiteto teikimas KKSD apdovanojimams. 
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II. Darbotvark ės klausimų nagrinėjimas: 
1. Klausimas. Pasirengimas 2015 m. automobilių sporto sezonui.   
1.1. Šiuo klausimu yra pradedamas pasirengimas 2015 metų automobilių sporto 

sezonui.  
Nutarta:  Patvirtinti 2015 m. pasirengimo automobilių sporto sezonui terminus: 
1. Iki spalio 1 dienos Komitetai  renka pasiūlymus iš organizatorių ir sportininkų dėl 

reglamentų, taisyklių, techninių reikalavimų, SVO, teisėjų darbo tobulinimo, pakeitimo ar 
papildymo. 

2. Iki spalio 1 dienos paskelbti preliminarius 2015 m. automobilių sporto varžybų 
kalendorius (LASVOVT 5 str. 1 d.).  

3. Iki lapkričio 1 d. priimti Tikrųjų narių paraiškas organizatoriaus licencijai gauti, A 
lygos čempionatų varžybų organizavimui (LASVOVT 13 str. 4 d.).  

4. Iki lapkričio 1 dienos svarstomi gauti siūlymai Komitetuose.  
5. Iki lapkričio 24 d. vyksta derinimai norminių aktų tarp Komitetų ir tvirtinami 

Komitetuose reglamentai, taisyklės ir preliminarūs čempionatų kalendoriai su datomis ir 
Organizatoriais.  

6. Lapkričio 25 dieną Tarybos posėdyje pateikiami parengti taisyklės, reglamentai ir 
Taryba tvirtina Lietuvos automobilių sporto 2015 metų čempionato kalendorių. Šiame Tarybos 
posėdyje Taryba paveda LASF sekretoriatui visus 2015 metų automobilių sporto varžybas 
reglamentuojančius dokumentus ne vėliau kaip lapkričio 28 dieną paskelbti LASF tinklalapyje. 
 

1.2. Automobilių sporto varžybas reglamentuojančių dokumentų rengimas. 
Nutarta:  iki spalio 1 d. peržiūrėti visus automobilių sportą ir LASF organų veiklą 

reglamentuojančius dokumentus ir pateikti pasiūlymus dėl koregavimo, atsižvelgiant į susidariusias 
konfliktines situacijas ir automobilių sporte įvykusius nelaimingus atsitikimus. Įpareigoti LASF 
sekretoriatą periodiškai priminti Komitetams apie nustatytą grafiką. 

 
2. Klausimas: priėmimas į LASF Tikruosius narius. 
Nutarta: Priimti į LASF Tikruosius narius Asociaciją „N 40 vyrų autoklubas“ ir VšĮ 

“Promo Events“. 
 
3. Klausimas. LASF tikrųjų narių 2015-03-28 d. Suvažiavimo datos, vietos, 

preliminarios darbotvark ės, pasirengimo Suvažiavimui procedūrų, LASF tikr ųjų narių 
sąrašo ir jų teisų teikti pasiūlymus, dalyvauti ir balsuoti Suvažiavime bei svečių dalyvavimo 
Suvažiavime tvirtinimas. 

3.1. 2015 metų LASF tikr ųjų narių rinkiminio suvažiavimo datos, laiko, vietos 
tvirtinimas.  

Nutarta: Patvirtinti 2015 metų LASF tikrųjų narių rinkiminio suvažiavimo datą, laiką, 
vietą. 

LASF narių suvažiavimo data: 2015 m. kovo 28 d. 
Suvažiavimo vieta: ”Kauno viešbutis” konferencijų salė. 
Adresas: Laisvės alėja 79, LT-44297 Kaunas.  
Dalyvių registracijos pradžia - 10.00 val. 
Suvažiavimo pradžia - 11.00 val. 

 
3.2. 2015 metų LASF tikr ųjų narių rinkiminio suvažiavimo preliminarios 

Suvažiavimo dienotvarkės tvirtinimas.  
Nutarta: Patvirtinti preliminarią 2015 metų LASF tikrųjų narių rinkiminio 

suvažiavimo darbotvarkė: 
1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2014 metus pristatymas. 
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas. 
3. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas. 
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4. LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus 
pristatymas. 

5. LASF 2014 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito 
ataskaitą. 

6. LASF 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 
7. 2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF 

veiklai remti įnašų dydžių patvirtintų 2014-03- 29 d. LASF tikrųjų narių suvažiavime tikslinimas 
bei 2016 metų LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti 
įnašų dydžių tvirtinimas. 

8. LASF prezidento rinkimai. 
9. LASF Viceprezidentų skaičiaus nustatymas. 
10. LASF tarybos narių ( Viceprezidentų, Komitetų pirmininkų) rinkimai. 
11. LASF Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai. 
12. LASF Garbės prezidento(ų) rinkimas(i). 
13. Dėl 2015 m. „LASF garbės ženklo“ apdovanojimo.  
 
3.3. 2015-03-28 LASF tikrųjų narių, turin čių teisę dalyvauti ir balsuoti 

rinkiminiame suvažiavime, sąrašo tvirtinimas. 
Nutarta: Patvirtinti Tarybos posėdžio dienai esančių LASF tikrųjų narių sąrašą, 

galinčių teikti pasiūlymus, dalyvauti ir balsuoti 2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių rinkiminiame 
suvažiavime (Priedas Nr. 1). 
 

3.4.  LASF tikrųjų narių pasiūlymų teikimo, dalyvavimo ir balsavimo 2015-03-28 
d. LASF tikr ųjų narių rinkiminiame suvažiavime teisės. 

Nutarta: Patvirtinti LASF tikrųjų narių pasiūlymų teikimo, dalyvavimo ir balsavimo 
2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių rinkiminiame suvažiavime teises. 

 
                     3.5. Pasirengimo Suvažiavimui procedūrų tvirtinimas. 

Nutarta: 
1. Pirminę informaciją apie 2015-03-28 LASF tikrųjų narių rinkiminio suvažiavimo 

šaukimą viešai paskelbti ne vėliau kaip iki 2014-09-16 d. imtinai dienraštyje „Lietuvos žinios“, 
LASF internetiniame tinklalapyje, bei pranešimą išsiunčiant el.laiškais LASF tikriesiems nariams. 

2. Visus LASF tikrųjų narių gaunamus pasiūlymus bei kitą su Suvažiavimu susijusią 
informaciją skelbti LASF internetiniame puslapyje http://www.lasf.lt/suvaziavimai/. 

 
3.6. Svečių dalyvavimas Suvažiavime. 
Nutarta:  Vadovaujantis LASF įstatų 7.9. p. į šį Suvažiavimą  svečių nekviesti. 

Svečiais yra laikomi ir LASF asocijuoti nariai (LASF įstatų 5.4.5. p.) 
 
 
4. Klausimas: LASF stebėtojo Arno Paliuk ėno automobilių ralio „300 Lakes 

Rally“ ataskaitos dalies susijusios su LASF komitetų bei LASF administracijos veikla 
svarstymas. 

Vyko diskusijos <...>. Prezidentas paragino visus Komitetų primininkus, savo veikloje 
vadovautis automobilių sportą bei LASF veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir atkreipti dėmesį 
į šią atskaitą, kad ateityje klaidos nepasikartotų. Prezidentas taip pat paragino visus Komitetų 
pirmininkus neformaliai pažiūrėti į sekančių metų norminių dokumentų rengimą, kad automobilių 
sporto varžybas būtų galima vykdyti sklandžiai. 

 
5. Klausimas: LKF prezidento informacija apie priimtus sprendimus susijusius su 

kartingo sporto sportininkų dalyvavimu kitose šalyse vykdomose varžybose, pagal Dariaus 
Grinbergo pateiktą LASF‘ui paklausimą.   



4 
 

Nutarta: Pritarti Lietuvos kartingo federacijos tarybos sprendimui, neišduoti sutikimo 
sportininkams: Gustui Grinbergui, Tomui Vaitekūnui, Danieliui Vavilovui, Kajui Samsonui gauti 
Italijos licenciją, kol nebus gautas oficialus atsakymas iš FIA dėl Lenkijos PZM licencijų išdavimo 
šiems sportininkams. 

 
6. Klausimas: priėmimas į LASF asocijuotus narius. 
Nutarta: Priimti į LASF asocijuotus narius – VšĮ Algirdai racing team (Algirdas 

Ramanauskas); Greičio projektai (Romas Poškaitis); UAB Kofeinas (Edmundas Dargis). 
 
7. Klausimas. Drifto komiteto sudėties papildymas nauju nariu. 
Nutarta: Patvirtinti kandidatą Romą Poškaitį  Drift‘o komiteto nariu ir papildyti 

Drift‘o komiteto sudėtį. 
 

7.1. Drift‘o komiteto teikimas dėl stebėtojų paskyrimo Drift‘o sporto šakos 
varžyboms. 

Nutarta: Patvirtinti Romą Poškaitį ir Andrių Miciūną LASF Drift‘o sporto šakos 
varžybų stebėtojais. 
 

8. Kiti klausimai. 
8.1. Informacija apie Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

nusikaltimų tyrimo skyriuje atliekamo tyrimo d ėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl 
neatsargumo, kuris įvyko 2014-08-09  automobilių ralio „300 Lakes rally“ metu.  

LASF Teisininkas R. Rupkus informavo, kad buvo gautas paklausimas iš Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos komisariato nusikaltimų tyrimo skyriaus, kuriame atliekamas 
tyrimas medžiagoje dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo automobilių lenktynių 
„300 LAKES RALLY“ metu, kuriame prašoma pateikti: varžybų papildomus nuostatus, saugos 
planą ir jo priedus, nelaimingo atsitikimo varžybose aktą, liudytojų parodymus, ralio dalyvių 
(lenktynininkų) duomenis. Paklausimas yra įvykdytas. R.Rupkus atkreipė Tarybos narių dėmesį į 
tai, jog remiantis varžybų dokumentaciją, LASF parengtais norminiais aktais, atsitikus nelaimingam 
atsitikimui varžybų metu, teisėsaugos institucijos vertina kas yra atsakingas už įvykusį įvykį. 
Atsižvelgiant į tai, LASF valdymo organai bei kiti LASF organai, rengdami ir tvirtindami 
automobilių sportą reglamentuojančius dokumentus, turėtų ypatingą dėmesį skirti šių dokumentų 
kokybei, atitikimui FIA reikalavimams, taip pat tiek patiems, tiek  reikalaujant iš varžybų oficialių 
asmenų, preciziškai jų laikytis.   

  
8.2. Dėl licencijų kortelių spausdintuvo remonto/naujo spausdintuvo pirkimo. 
Nutarta: Pritarti naujo kortelių spausdintuvo „Zenius“ pirkimui, kurio pasiūlymo 

kaina 3134 Lt su PVM. 
 

8.3. Informacija apie įvykusi WRC etapą ir pasiruošimą sekančiam 2015 m. WRC 
etapui. 

SVO Komiteto pirmininkas R. Mažuolis, apibendrindamas įvykusį 2014 metais WRC 
etapą Lietuvoje, bei galvodamas apie planuojamą vykdyti 2015 m. WRC etapą Lietuvoje, siūlė 
pagalvoti apie galimybę paskirti naują VšĮ „Pasaulio ralio čempionatas Lietuvoje“ direktorių.  

LASF Prezidentas informavo Tarybą, kad yra gauta WRC etapo, vykusio Lenkijoje-
Lietuvoje, ataskaita iš FIA. Ataskaitoje Lietuvai išsakytos pastabos yra dėl saugumo neužtikrinimo 
6 ir 7 greičio ruožuose, bei 8 greičio ruože trasa buvo nepravažiuojama. Dėl nuimtų greičio ruožų 
atsakomybę turime prisiimti kartu su Lenkijos atstovais. Kitų pastabų dėl etapo organizavimo 
Lietuvoje nebuvo gauta. Artimiausiu metu FIA priims sprendimą dėl galimybės vykdyti 2015 m. 
WRC etapą Lietuvoje. Po sprendimo priėmimo siūloma į LASF Tarybos posėdį pakviesti VšĮ 
„Pasaulio ralio čempionatas Lietuvoje“ direktorių Algį Poteliūną, kad pateiktų ataskaitą už atliktus 
darbus organizuojant 2014 m. WRC etapą. Išklausius VšĮ „Pasaulio ralio čempionatas Lietuvoje“ 
direktoriaus ataskaitą, steigėjai priims sprendimą dėl direktoriaus atitikimo užimamoms pareigoms. 
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Š. Liesio nuomone reiktų paviešinti gautą ataskaitą iš FIA. LASF Prezidentas atsakė, 
jog kol kas ši ataskaita yra konfidenciali, ją bus galima paviešinti, kai ji bus paskelbta FIA 
tinklalapyje. 

 
8.4. 2014 -09-01 Apeliacinio teismo įpareigojimų vykdymas ir LASVOVT 27 str. 3 

d. 11 p. naujos redakcijos tvirtinimas. 
1.Dėl 2014-09-01 Apeliacinio teismo įpareigojimų vykdymo. 
 R. Rupkus informavo, kad Apeliacinio teismo nagrinėtos bylos sprendime, pagal  VšĮ 

„Motorsport LT“ pateiktą apeliaciją dėl Teisėjų komiteto priimtų sprendimų, buvo priimtas vienas 
iš įpareigojimų, liečiančių LASF tarybą, tai: Atkreipti LASF tarybos dėmesį į tai, kaip jai 
pavaldžios struktūros laikosi LASF veiklą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų. 

Vyko diskusijos dėl esamų LASF veiklą reglamentuojančių dokumentų būtino 
koregavimo, Komitetų posėdžių protokolavimo, varžybų dokumentacijos rengimo.   

Taip pat pateikta informacija, kad spalio mėn. (data bus patikslinta) bus 
organizuojamas seminaras, skirtas varžybų organizatoriams, Komitetų nariams, kuriame bus 
nagrinėjami varžybų saugumo, dokumentacijos rengimo bei atsakomybės klausimai.  

Teisėjų komiteto pirmininkas informavo, jog Komitetas vykdydamas Apeliacinio 
teismo įpareigojimus, patvirtino Lietuvos  automobilių kroso čempionato V etapo, Latvijos 
autokroso čempionato VI etapo, bei Baltijos šalių autokroso čempionato IV etapo papildomus 
nuostatus, prijungiant atskirąją nuomonę konkrečiu klausimu (Priedas N. 5).  

LASF prezidentas, pasisakydamas šiuo klausimu, atkreipė Tarybos narių dėmesį į tai, 
jog konfliktinės situacijos automobilių sporte kyla dėl nesilaikymo LASF norminių aktų arba dėl jų 
neatitikimo esamos realios situacijos. Visi LASF nariai ir LASF valdymo organų bei kitų LASF 
organų nariai, privalo laikytis priimtų LASF norminių aktų, vykdyti LASF tikrųjų narių 
suvažiavimo, Apeliacinio teismo, Etikos ir drausmės komisijos, Tarybos, Komitetų priimtus 
nutarimus ir sprendimus, savo kompetencijos ribose kontroliuoti kaip laikomasi LASF norminių 
aktų reikalavimų ar LASF organų sprendimų, o jeigu LASF norminiai aktai yra netobuli ar 
neatitinka realios situacijos, teikti siūlymus juos pakeisti. LASF prezidentas paprašė visų Tarybos 
narių ateityje laikytis LASF norminių aktų arba teigti siūlymus dėl jų pakeitimo, vykdyti LASF 
organų sprendimus, savo kompetencijos ribose kontroliuoti kaip laikomasi LASF norminių aktų 
reikalavimų ar LASF organų sprendimų. 

 
2. Dėl LASVOVT 27 str. 3 d. 11 p. naujos redakcijos tvirtinimo. 
Teisėjų komitetas, atsižvelgdamas į tai, jog Teisėjų komiteto darbo nuostatai numato 

Teisėjų komiteto teises, pareigas ir funkcijas, bet nei vienas LASF veiklą reglamentuojantis 
dokumentas nesuteikia jokių įrankių Teisėjų komitetui įgyvendinti jam deleguotas funkcijas. 
Atsižvelgiant į tai, Teisėjų komitetas siūlo pakeisti  LASVOVT 27 str. 3 d. 11 punkto redakciją. 

Nutarta: Patvirtinti naują  LASVOVT 27 str. 3 d. 11 p. redakciją ir ją išdėstyti taip: 
„LASF stebėtojas – tai atitinkamo Komiteto rekomenduotas ar vienasmeniškai LASF Tarybos 
paskirtas, ne mažesnę kaip Pirmą teisėjo kategoriją turintis, arba per paskutinius du metus nemažiau 
kaip du kartus yra organizavęs A lygos varžybas, arba iki šių taisyklių priėmimo nemažiau kaip per 
paskutinius metus buvo paskirtas LASF stebėtoju nemažiau kaip dvejose A lygos varžybose, ir 
pagal terminuotą darbo sutartį į LASF priimtas fizinis asmuo, kurio funkcijos yra stebėti ir vertinti 
pravedamas automobilių sporto varžybas, parengti Teisėjų komiteto nustatytos formos ataskaitą ir ją 
pateikti atitinkamos sporto šakos Komitetui ar Tarybai (kai skiria Taryba). LASF stebėtoju negali 
būti varžybų Organizatorius, einamaisiais metais organizuojantis ir vykdantis tos pačios sporto 
šakos varžybas. LASF stebėtojas skiriamas Tarybos vienasmeniškai Tarybos nutarimu arba Tarybai 
rekomendavus, atitinkamo Komiteto siūlymu, atsižvelgiant į varžybų ypatumus, kelių šalių vienu 
metu pravedamas varžybas, vienu metu pravedamas varžybas, kelių lygų (pvz. A, B, C) gali būti 
skiriames ne vienas LASF stebėtojas, kuriems būtų padalintos stebėtojų fukncijos (stebėti varžybų 
vadovo darbą, techninės komisijos darbą, sekretoriato darbą ir pan.). Šie LASF stebėtojai savo 
ataskaitas pateikia Tarybai abra atitinkamam Komitetui atskirai pagal jiems deleguotas funkcijas“.  
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8.5. Informacija apie FIA apdovanojimus. 
Viceprezidentas informavo, kad šiais metais FIA Generalinės Asamblėjos metu bus 

apdovanoti 7 nominantai „Metų išskirtinumas“. Kategorijos: geriausias varžybų vadovas, 
komisaras, techninis komisaras, techninės komisijos narys, posto teisėjas, daktaras, paramedikas, 
gaisrinės darbuotojas, chronometravimo darbuotojas. 

Nutarta: iki 2014-10-01 Komitetams pateikti pasiūlymus su kandidatais į „Met ų 
išskirtinumas“ apdovanojimus, kurie per 2014 metus atliko darbą varžybose, kurių 
kandidatūros būtų teikiamos į FIA. 
 

8.6. Senjorų komiteto teikimas KKSD apdovanojimams. 
Nutarta: Senjorų komitetui, kartu su LASF sekretoriatu, parengti teikimus, pagal 

LASF ir KKSD normini ų aktų reikalavimus, KKSD apdovanojimams.  
 
Pridedama: 
Priedas Nr.1 -  LASF tikrųjų narių sąrašas, galinčių teikti pasiūlymus, dalyvauti ir 

balsuoti 2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių rinkiminiame suvažiavime. 
Priedas Nr.2 - LASF stebėtojo Arno Paliukėno automobilių ralio „300 Lakes Rally“ 

ataskaitos dalis, susijusios su LASF komitetų bei LASF administracijos veikla. 
Priedas Nr.3 - LKF Prezidento pranešimas LASF tarybai į D.Grinbergo raštą LASF‘ui. 
Priedas Nr.4 – D.Grinbergo raštas LASF‘ui.  
Priedas Nr.5 -  Teisėjų komiteto protokolas. 
 
 

 
 
Viso protokolo lapų: 10 
 
Posėdžio pirmininkas     G. Furmanavičius 
 
Posėdžio sekretorė       E. Kairiūkštė 


