
 

Lietuvos automobilių sporto federacija 

Revizijos komisijos posėdžio 

Protokolas Nr. 2017‐03 

2017 m. rugpjūčio 22 d. 

 
Revizijos komisijos (RK) posėdis vyko mobiliomis ryšio priemonėmis.    

Posėdžio pradžia: 20:00 val., posėdžio pabaiga: 20:40 val.  

 

Dalyvavo: revizijos komisijos pirmininkė  Neringa Simson (NS), komisijos nariai: Agnė  Vičkačkaitė-

Lauciuvienė (AVL) ir Mantas Babenskas (MB).  

Posėdžio pirmininkė: Neringa Simson  

Posėdžio sekretorius: Mantas Babenskas  

 

Posėdžio darbotvarkė:  

1. Dėl išorinės reklamos konkurso Lietuvos automobilių ralio (LARČ) ir Lietuvos automobilių ralio 
sprinto (LRSČ) čempionatuose. 

 

 

1. Dėl išorinės reklamos konkurso Lietuvos automobilių ralio (LARČ) ir Lietuvos automobilių ralio 
sprinto (LRSČ) čempionatuose. 
NS informavo, kad 2017 m. gegužės 20 dieną skelbtas Lietuvos automobilių sporto federacijos Lietuvos 

automobilių ralio čempionato bei Lietuvos ralio sprinto čempionato dalyvių sportinių automobilių 

išorinės reklamos ploto nuomos konkursas (toliau – Konkursas, nuoroda: https://goo.gl/uZzPvn), kurio 

tikslas buvo teisės suteikimas talpinti pateiktą reklamą konkurso dalyviui, pasiūliusiam didžiausią 

reklamos nuomos mokesčio dydį už LARČ III-VI bei LRSČ II-V etapus. 
 

Jos teigimu, pagal šios dienos LASF Tarybos posėdžio protokolus (po konkurso paskelbimo viešai 

prieinami tik protokolai 2017-06-13 protokolas Nr. 9 ir 2017-06-30 protokolas Nr. 10 – pridedami kaip 

priedai Nr. 1 ir Nr. 2) ir Konkurso nuostatų (Priedas Nr. 3) punktą Nr. 23, tokio klausimo Tarybos 

protokoluose nebuvo arba šie protokolai nepaskelbti, tačiau dalis etapų jau yra įvykę. 
 

MB pridūrė, kad pagal nuotraukas iš etapų galima susidaryti įspūdį, kad konkursas neįvyko arba 

reklama yra perpardavinėjama, nes etapuose reklamos skiriasi arba jų nėra iš viso. Jei Konkursas 

neįvyko, vadinasi ties kiekvienu etapu turėjo būti skelbiami papildomi konkursai arba pakartotinis 

bendras konkursas, tačiau lasf.lt tinklalapio Ralio skilties naujienose tokio pranešimo nėra (priedas Nr. 

4). Anot jo, perpardavinėti reklamą pagal Konkurso nuostatų punktą Nr. 30 yra draudžiama.  
 

Po vykusių diskusijų nutarta, kad norint išsiaiškinti situaciją, reikia LASF administracijos paprašyti 

paviešinti Konkurso rezultatus bei nurodyti Konkursą laimėjusį asmenį. Taip pat – pateikti sutartį su 

juo. Jei tokių nėra, tuomet atsakyti, kuo vadovaujantis iki šiol įvykusiuose LARČ bei LRSČ etapuose buvo 

naudojama privaloma reklama, nurodyta LARČ ir LRSČ Reglamentų Prieduose Nr. 1 (priedai Nr. 5 ir 6), 

kaip atitinkamai 6 bei 5 pozicijos. 
 

Vienbalsiai nutarta: LASF administracijos paprašyti paviešinti Konkurso rezultatus bei nurodyti 

Konkursą laimėjusį asmenį. Taip pat – pateikti sutartį su juo. Jei tokių nėra, tuomet atsakyti, kuo 

vadovaujantis iki šiol įvykusiuose LARČ bei LRSČ etapuose buvo naudojama privaloma reklama, 

nurodyta LARČ ir LRSČ Reglamentų Prieduose Nr. 1 (pridedami), kaip atitinkamai 6 bei 5 pozicijos. 

 

Posėdžio pirmininkė      Neringa Simson 

 

Posėdžio sekretorius      Mantas Babenskas 

https://goo.gl/uZzPvn
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