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LASF Tarybos pos÷dis 
Protokolo Nr. 13 

Data: 2008 m. gruodis 22 d. 
 

Dalyvauja: Romas Austinskas, Evaldas Torrau, Eduardas Jakas, Kazimieras Gudžiūnas, Gintautas Firantas, 

Eugenijus Martin÷nas, Arūnas Lekavičius,  Vladas Vaitkus.  

Kviestiniai:  Donatas Večerskis 

 

Pos÷džio pirmininkas:  Romas Austinskas 

Pos÷džio sekretorius: Donatas Večerskis 

 

D I E N O T V A R K ö:

             1.  D÷l LASF  narių neeilinio suvažiavimo sušaukimo; 

             2.  D÷l  LASF  narių neeilinio suvažiavimo datos ir vietos paskelbimo; 

             3.  D÷l LASF  neeilinio suvažiavimo dienotvark÷s klausimų  patvirtinimo; 

             4. Del  LASF neeilinio suvažiavimo dienotvark÷s klausimų paskelbimo; 

             5. D÷l Tarybos kreipimosi į neeilinio suvažiavimo iniciatorius; 

             6. Kiti  klausimai.

     

Svarstyta: D÷l pos÷džio sekretoriaus 

R. Austinskas pasiūl÷, kad pos÷džiui sekretoriautų D. Večerskis. 

Pasiūlymui pritarta vienbalsiai.  

Nutarta:  Pos÷džio sekretorius D. Večerskis 

 

Svarstyta: D÷l pos÷džio dienotvark÷s patvirtinimo  

Pasiūlyta patvirtinti dienotvarkę. Pritarta vienbalsiai.  

 

Nutarta: patvirtinti pos ÷džio dienotvarkę: 

1.  D÷l LASF  narių neeilinio suvažiavimo sušaukimo; 

2.  D÷l  LASF  narių neeilinio suvažiavimo datos ir vietos paskelbimo; 

3.  D÷l LASF  neeilinio suvažiavimo dienotvark÷s klausimų  patvirtinimo; 

4. Del  LASF neeilinio suvažiavimo dienotvark÷s klausimų paskelbimo; 

5. D÷l Tarybos kreipimosi į neeilinio suvažiavimo iniciatorius ir jo paskelbimo; 

6. Kiti  klausimai. 
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1.  Svarstyta: LASF narių neeilinio suvažiavimo sušaukimas. 

R. Austinskas primin÷ LASF tarybai, kad 2008-11-27 dieną gautas LASF narių prašymas sušaukti neeilinį 

suvažiavimą (taip pat gautas patvirtinimas, kad pasirašę asmenys įgalioti tai padaryti). Remiantis LASF įstatų 

7.7. punktu: ”neeilinis suvažiavimas šaukiamas to pareikalavus daugiau nei pusei narių” – raštą pasiraš÷ 

daugiau nei pus÷ LASF narių. Tad LASF Taryba vadovaudamasi LASF narių prašymu ir LASF įstatų 8.4.1. p. 

privalo sušaukti neeilinį LASF narių suvažiavimą, teig÷ R. Austinskas. 

K. Gudžiūnas paklaus÷ d÷l kai kurių parašų teis÷tumo, apie ką buvo kalb÷ta pra÷jusiame pos÷dyje. 

R. Austinskas atsak÷, jog buvo pateikti LASF’ui patvirtinimai, kad parašai teis÷ti, tad dabar reikia atlikti tai, ką 

privalo padaryti taryba. 

E. Torrau išsak÷, kad jis turi kitą nuomonę d÷l to kaip reiktų elgtis. Pirmą - raštas kuris pakabintas 

www.rally.lt puslapyje (http://www.rally.lt/index.php?id=2481&all_comments=1), išreiškia nepasitik÷jimą 

LASF vadovybe, be to raštas yra užgaulus ir žeminantis. Tad yra įžeistas mano orumas, teig÷ E. Torrau. Antra 

– per prezidento inicijuotą susirinkimą buvo mesti kaltinimai LASF Tarybai, bei išreikštas nepasitik÷jimas, tad 

aš manau, kad mes turime atsistatydinti ir leisti žmon÷m besiveržiantiems į valdžią organizuoti suvažiavimą, 

teig÷ Torrau. 

R. Austinskas teig÷, kad jis mano, jog reikia būti stipriems ir, nepaisant užgauliojimų bei šmeižto, 

suorganizuoti suvažiavimą. 

E. Torrau atsak÷, kad jis vis tiek nesupranta, kod÷l visuomenininkai turi dirbti toliau, jei jais nepasitikima ir 

šmeižiama. 

K. Gudžiūnas pritar÷, kad jo orumas taip pat yra įžeistas, kada kai kurie kroso dalyviai ar net komiteto nariai 

reikalus sprendžia notos būdu ir paskalų platinimu.  

R. Austinskas pasiūl÷ LASF Tarybai apsispręsti d÷l neeilinio LASF narių suvažiavimo sušaukimo.  

Balsuota: 

Už -7 

Pireš - 1 

 

Nutarta: Skelbti LASF nari ų neeilinį suvažiavimą. 

  

2.  Svarstyta: LASF  narių neeilinio suvažiavimo datos ir vietos paskelbimas. 

Tarybos nariai diskutavo d÷l datos tinkamumo.   

 

R. Austinskas primin÷, kad neeilinis suvažiavimas turi būti surengtas ne v÷liau kaip per 2 m÷n. nuo prašymo 

sušaukti neeilinį suvažiavimą gavimo dienos, tod÷l pasiūl÷ LASF narių neeilini suvažiavimą vykdyti 2009 

metų  sausio 17 dieną; vieta: ”Kauno viešbutis” konferencijų sal÷. Adresas: Laisv÷s al÷ja 79, LT-44297 

Kaunas. Suvažiavimo pradžia - 10.00 val. 
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Balsuota: Vienbalsiai už 

 

Nutarta: LASF nari ų neeilini suvažiavimą vykdyti 2009 metų  sausio 17 dieną; vieta: ”Kauno viešbutis” 

konferencijų sal÷. Adresas: Laisv÷s al÷ja 79, LT-44297 Kaunas. Suvažiavimo pradžia - 10.00 val. 

 

  3.  Svarstyta: LASF  neeilinio suvažiavimo dienotvark÷s klausimų  patvirtinimas. 

R. Austinskas siūlo patvirtinti LASF narių prašyme nurodytą LASF neeilinio suvažiavimo dienotvarkę. 

D. Večerskis išsak÷ mintį, kad suvažiavimo iniciatoriai pateikdami tokią dienotvarkę pademonstruoja savo 

nekompetenciją, pavyzdžiui: reikalauti finansin÷s atskaitomyb÷s vertinimo kai dar nesibaig÷ metai yra 

nesusipratimas, plius pagal įstatus finansin÷ atskaitomyb÷ gali būti tvirtinama tik atsižvelgiant į audito 

išvadas, o auditas dar nepasamdytas. Tad tikrai šis klausimas negal÷s būti svarstomas; taip pat į kokią neetišką 

poziciją statomi pretendentai į prezidento postą, jei jie tur÷s pagal įstatus iškelti savo kandidatūras nesibaigus 

dabartinio prezidento kadencijai ir dar jo neatšaukus; o dar didesnį neramumą kelią ketinimai keisti įstatus ir 

kodeksą, ar tai reiškia, kad 34 nariai slapta ruošia įstatų pakeitimus nevykstant diskusijai, nepateikiant 

projekto platesniam vertinimui (kaip, kad buvo daroma anksčiau keičiant įstatus), be to įstatų keitimą 

reglamentuoja dabartiniai galiojantys įstatai, tad turi būti laikomasi nurodytų procedūrų. Deja ir tai nebus 

įgyvendinta. 

R. Austinskas nors pritar÷ išsakytiems pasteb÷jimams, pasiūl÷ patvirtinti LASF narių prašyme nurodytą LASF 

neeilinio suvažiavimo dienotvarkę, nes Tarybai nepalikta teis÷s neįtraukti kažkokio klausimo. 

Balsuota: Vienbalsiai už. 

Nutarta: Patvirtinti toki ą LASF neeilinio suvažiavimo dienotvarkę, kokią ją pateik÷ suvažiavimo 

šaukimo iniciatoriai:  

1. LASF Tarybos ataskaitos išklausymas; 

2. LASF Prezidento ataskaitos išklausymas; 

3. LASF Revizijos komisijos ataskaitos išklausymas; 

4. Asociacijos LASF finansin÷s atskaitomyb÷s vertinimas ir tvirtinimas, atsižvelgiant į Revizijos 

komisijos ataskaitą; 

5. Einančiojo pareigas LASF Prezidento atšaukimas; 

6. LASF Prezidento rinkimai;  

7. Einančiųjų pareigas LASF Tarybos narių atšaukimas; 

8. LASF Tarybos narių rinkimai; 

9. Einančiųjų pareigas LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitr ų atšaukimas; 

10. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitr ų rinkimai; 

11. Einančiojo pareigas LASF Viceprezidento atšaukimas; 

12. LASF  Viceprezidentų skaičiaus nustatymas ir rinkimai; 
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13. Einančiųjų pareigas LASF Revizijos komisijos narių atšaukimas; 

14. LASF Revizijos komisijos narių rinkimai; 

15. LASF veiklos krypčių ir form ų numatymas ir nustatymas; 

16. LASF įstatų keitimas; 

17. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas; 

18. LASF Revizin÷s komisijos darbo nuostatų tvirtinimas; 

19. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas; 

20. Lietuvos automobilių sporto kodekso keitimas ir papildymas; 

21. LASF narių stojamojo ir nario mokesčio bei asocijuotų LASF narių tikslini ų įnašų federacijos 

veiklai remti dydžių tvirtinimas.  

 

 

4. Svarstyta LASF neeilinio suvažiavimo dienotvark÷s klausimų paskelbimas. 

R. Austinskas pasiūl÷, vadovaujantis LASF įstatų 7.7., 8.4.1. ir 17.2. punktais, pranešti ir paskelbti LASF 

nariams apie LASF neeilinį suvažiavimą viešai dienraštyje “Lietuvos žinios” ir oficialiame LASF 

internetiniame puslapyje www.lasf.lt . 

 

Balsuota: Vienbalsiai už. 

 

Nutarta: vadovaujantis LASF įstatų 7.7., 8.4.1. ir 17.2. punktais, pranešti ir paskelbti LASF nariams 

apie LASF neeilinį suvažiavimą viešai dienraštyje “Lietuvos žinios” ir oficialiame LASF internetiniame 

puslapyje www.lasf.lt . 

 

   5. Svarstyta: Tarybos kreipimasis į neeilinio suvažiavimo iniciatorius. 

R. Austinskas pasiūl÷ kreiptis į suvažiavimo šaukimo iniciatyvinę grupę. Siūloma remiantis LASF įstatų 7.7. 

p. Tarybai įpareigoti neeilinio suvažiavimo iniciatorius likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki neeilinio 

suvažiavimo datos, pristatyti LASF Tarybai dokumentą, kuriame turi būti nurodyta neeilinio suvažiavimo 

dienotvark÷s kiekvieno klausimo tikslai, pasiūlymai bei siūlomų klausimų sprendimų projektai. Kiekvienas 

LASF narys turi teisę žinoti, kas siūloma kiekvienu konkrečiu dienotvark÷s klausimu, tod÷l neeilinio 

suvažiavimo iniciatoriai privalo juos nurodyti, o Taryba juos paskelbs viešai LASF narių susipažinimui LASF 

internetiniame puslapyje. 

D. Večerskis pritar÷ šiai minčiai, kad visi nariai turi iš anksto tur÷ti galimybę su siūlymais, kitaip 

suvažiavimas gausis farsas ir neišdiskutuotų nutarimų pri÷mimas arba, priešingai, sprendimai nebus priimti, 

nes nebus tinkamai pasiruošta.   

Balsuota: Vienbalsiai už. 
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Nutarta: kreiptis į LASF narių neeilinio suvažiavimo iniciatorius, kad jie likus ne mažiau kaip 5 

dienoms iki neeilinio suvažiavimo datos, pristatytų LASF Tarybai dokumentą, kuriame turi b ūti 

nurodyta neeilinio suvažiavimo dienotvark÷s kiekvieno klausimo tikslai, pasiūlymai bei siūlomų 

klausimų sprendimų projektai. Kadangi kiekvienas LASF narys turi teisę žinoti, kas siūloma kiekvienu 

konkrečiu dienotvark÷s klausimu, tod÷l neeilinio suvažiavimo iniciatoriai privalo juos nurodyti, o 

Taryba juos paskelbs viešai LASF narių susipažinimui LASF internetiniame puslapyje 

 

 

6. Kiti  klausimai. 

NöRA 

 

 

Viso lapų: 5 
 
Priedai: - 
 
 
 
Pos÷džio pirmininkas   (parašas)  Romas Austinskas 
 

Pos÷džio sekretorius  (parašas)  Donatas Večerskis 


