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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS ETIKOS IR DRAUSMĖS 
KOMISIJOS SPRENDIMAS 

2017-01-18 
Kaunas 

LASF etikos ir drausmės komisija (toliau – Komisija) susidedanti iš Komisijos narių: 
Komisijos pirmininko Leono Vedeikio, Komisijos pirmininko pavaduotojo Gintaro Kaminsko, 
Komisijos narių Sigito Januškos, Dariaus Matulio, Jono Balčiūno rašytinio proceso tvarka 
išnagrinėjusi drausminę bylą pagal buvusio LASF ralio komiteto pirmininko Maris Simson 
2016-12-12 skundą „Dėl netinkamo elgesio ir pasisakymų viešojoje erdvėje“ bei LASF 
Tikrojo nario VšĮ „Autosporto projektai“ 2016-12-14 skundą „Dėl netoleruotino elgesio ir 
pasisakymų viešoje erdvėje“ LASF Etikos ir drausmės komisijai,  

n u s t a t ė:  

Abu pateikti, tiek buvusio LASF Ralio komiteto tiek LASF tikrojo nario, skundai yra dėl to 
pačio dalyko ir skundžiami tie patys sportininkai, todėl abu skundai sujungiami ir nagrinėjami 
kaip vienas.  

Skundo teikėjai prašo  Komisijos įvertinti šių sportininkų/narių elegesį: Vytautas Švedas, 
Mindaugas Varža, Ramūnas Čapkauskas, Edvinas Pagirskas, Martynas Samsonas, Dainius 
Alekna, Tomas Savickas (Kelmės ASK atstovas). Abiejuose Skunduose, nurodyta, kad šie 
asmenys savo viešuose pasisakymuose vartojo įžeidžiančius ralio komiteto narius epitetus, 
naudojo konstatuojamojo pobūdžio išsireiškimus, apibūdinančius komiteto narius kaip 
nekompetentingus, o pačią komiteto veiklą kaip kenkėjišką autosportui. Tokiu būdu buvo 
sąmoningai menkinamas tiek Ralio komiteto, tiek asmenų, įeinančių į komiteto sudėtį, 
autoritetas, dezinformuojama visuomenė, skatinamas nepasitikėjimas LASF Ralio komitetu, 
šmeižiant ir įžeidžiamai atsiliepiant apie Ralio komitetą. Minėti asmenys savo neetiškais 
pasisakymais galimai pažeidžia LASF Etikos ir drausmės kodekso įtvirtintas nuostatas 
vadovautis dorumo ir pagarbos principais. Išankstiniai tendencingi, kenkėjiški tikrojo nario 
(Kelmės ASK) pasisakymai, pažeidžia tikrojo nario ir organizatoriaus VšĮ „Autosporto 
projektai“ teises bei teisėtus interesus.  

Komisija, susipažinusi su prie skundų pateikta medžiaga, nustatė, jog LASF Etikos ir 
drausmės kodeksas nustato, jog LASF nariai, narių nariai, sportininkai skaidriai ir sąžiningai, 
nešališkai ir nekorumpuotai, laikydamiesi demokratiškų rinkimų ir kitų procesų principų 
privalo: nedaryti nieko, kas galėtų suteršti automobilių sportą arba pakenti automobilių sporto 
įvaizdžiui bet kokiame lygmenyje (6 str.15 d. 12 p.), bei garbingai, deramai, oriai ir pagarbiai 
reprezentuoti automobilių sporto šaką (6 str. 15 d. 22 p. ), chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, 
necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių žodžių ir/ar gestų ir/ar veiksmų naudojimas (8 str. 
1d. 5 p.)., kito Dalyvio tiesioginis ar netiesioginis kaltinimas šališkumu, ar abejojimas jo 
sąžiningumu viešuose pasisakymuose, nesant tam pakankamai pagrįstų objektyvių įrodymų , 
laikomas pažeidimu (8 str. 1d. 12 p.); Privaloma vadovautis dorumo, sąžiningumo ir pagarbos 
principais, kaip esminiais automobilių sporto veiklos atžvilgiu ir niekada sąmoningai 
nepateikti melagingos informacijos kitiems (6 str. 10 p.); Privaloma vengti teisės pažeidimų, 
darančių žalą tiek automobilių sportui, tiek pažeidžiančių kitų asmenų teises bei teisėtus 
interesus (6 str. 11 p.).  
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LASF Etikos ir drausmės kodekso 8 str. 1 d. 13 ir 16 p. nustato, jog nesportiškas ir netinkamas 
elgesys yra draudžiamas. Nesportišku ir netinkamu elgesiu laikomas elgesys iki Varžybų, 
Varžybų metu ar Po Varžybų, Renginių metu ar bet kuriuo kitu laiku ir bet kurioje kitoje 
vietoje, jei tokie veiksmai yra nukreipti prieš LASF, prieš bet kurį Dalyvį, Oficialų Varžybų 
asmenį, Oficialų asmenį, FIA atstovą ir jei šiame punkte aiškiai nenurodyta kitaip, t.y.: kitų 
Dalyvių įžeidimas viešuose pasisakymuose (8 str. 1 d. 13 p.) bei bet kokie veiksmai, kuriais 
daroma žala kito Dalyvio įvaizdžiui ar reputacijai (8 str. 1d. 16 p.) yra laikomi pažeidimais. 
Todėl kai kurių minėtų Sportininkų veiksmai sukėlė viešas diskusijas, kuriose svarstoma Ralio 
komiteto narių veikla įžeidžiu tonu, kurstant nesantaiką, iškreipiant faktus ir skatinant 
nedalyvauti varžybose. Toks, kai kurių Sportininkų elgesys daro žala ne tik autosporto 
Dalyviams, bet ir pačio automobilių sporto  įvaizdžiui ir reputacijai. Sportininkai savo elgesiu 
turi reprezentuoti sportą, todėl pasisakant viešoje erdvėje negalima vartoti įžeidžiančių, 
skatinančių smurtą ir nedalyvavimą varžybose, bei necenzūrinių žodžių.  

Komisija pažymi, kad negali identifikuoti, kas, kada  ir ką pasakė/parašė Lenkijos motosporto 
federacijai, todėl negali šios informacijos priskirti kokiam nors asmeniui ar jų grupei, todėl šis 
klausimas nenagrinėtinas. 

LASF nario Kelmės ASK ir sportininko Martyno Samsono pasisakymuose Komisija 
pažeidimų nenustatė. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus faktus bei vadovaujantis LASF Etikos ir drausmės kodekso 
6 str. 10, 11 p. , 15 d. 12 ir 22 punktų, 8 str. 1 d. 4-6, 13 ir 16 p., bei 10 str. 2 d. 1-2p. ir 11-12 
str. reikalavimais, Komisija  

n u s p r e n d ė:  

1. Vadovaujantis LASF Etikos ir drausmės kodeksu; 

1.1.  Kelmės ASK atstovui Tomui Savickui ir LASF sportininkui Martynui Samsonui 
neskirti sankcijų. 

1.2. Už pasisakymus viešoje erdvėje ir 6 str. 10 p., 8 str. 1d. 12 p.) pažeidimus, LASF 
sportininkui Vytautui Švedui paskirti įspėjimą. 

1.3. Už pasisakymus viešoje erdvėje ir 6 str. 15 d. 12) ir 22), 8 str. 1d. 4-5 p.), 8 str. 1d. 12 
p.) pažeidimus, LASF sportininkui Mindaugui Varžai paskirti penkių šimtų eurų (500 
eur) piniginę baudą.  

1.4.  Už pasisakymus viešoje erdvėje ir 6 str. 15 d. 12) ir 22), 8 str. 1d. 4-5 p.), 8 str. 1d. 12 
p.) pažeidimus, LASF sportininkui Ramūnui Čapkauskui paskirti penkių šimtų eurų 
(500 eur) piniginę baudą. 

1.5. Už pasisakymus viešoje erdvėje ir 6 str. 15 d. 12) ir 22) , 8 str. 1d. 5 p.), 8 str. 1d. 12 
p.) pažeidimus, LASF sportininkui Edvinui Pagirskui paskirti penkių šimtų eurų (500 
eur) piniginę baudą. 

1.6. Už pasisakymus viešoje erdvėje ir 6 str. 15 d. 12) ir 22), 8 str. 1d. 5 p.), 8 str. 1d. 12 
p.) pažeidimus, LASF sportininkui Dainiui Aleknai paskirti penkių šimtų eurų (500 eur) 
piniginę baudą. 
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2. Sportininkai nurodyti 1.3.- 1.6. punktuose privalo susimokėti pinigines baudas iki š.m. 
vasario 2 d. Sportininkams laiku nesusimokėjusiems piniginių baudų suspenduoti 
licencijas, o neturintiems- neišduoti licencijų ar leidimo išsiimti kitoje ASF, kol nebus 
sumokėta piniginė bauda.  

3. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti Vytautą Švedą, Mindaugą Varžą, 
Ramūną Čapkauską, Edviną Pagirską, Martyną Samsoną, Dainių Alekną,  LASF tikrąjį 
narį Kelmės ASK, VšĮ „Autosporto projektai“, Maris Simson.  

4. Komisijos sprendimą patalpinti LASF internetiniame tinklalapyje.  

Komisijos sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos. Vadovaujantis LASF Etikos ir 
drausmės kodekso 38 str. šis Komisijos sprendimas gali būti apskųstas LASF Apeliaciniam 
teismui per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.  

Drausminės bylos nagrinėjimo posėdis, elektroninėmis ryšio priemonėmis baigtas 2017 metų 
sausio 18 d. 16 val.  

Komisijos balsavimo rezultatai: „Už“ – 3, „Susilaikė“ - 2.  

 

 

Komisijos pirmininkas Leonas Vedeikis  

  

 

 

 

 

 


