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Dalyvauja:  
Komiteto pirmininkas – Š.Liesis. 
Komiteto nariai - A.Bilevičius, G.Smetonis, S.Stanaitis, D.Matulis. 
 
I. D÷l pos÷džio vedimo tvarkos. 
Pagal išankstinį susitarimą pos÷dis vedamas mobiliųjų telefonų konferenciniu ryšiu. 
Pos÷džio sekretorius nerenkamas. Pos÷dį protokoluos Komiteto pirmininkas. 
 
II. Dienotvark ÷. 
Pirmininkas pasiūl÷ tokią pos÷džio dienotvarkę: 

1. Ralio „Aukštaitija-2009“ papildomų nuostatų derinimas. 
2. ASK „AJAGS“ prašymo d÷l komisarų skyrimo nagrin÷jimas. 
3. SKK skyrimas raliui „Aukštaitija-2009“. 
4. Ralio „Aplink Lietuvą-2009“ papildomų nuostatų derinimas. 
5. SKK skyrimas raliui „Aplink Lietuvą-2009“. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti pos ÷džio dienotvarkę: 

1. Ralio „Aukštaitija-2009“ papildom ų nuostatų derinimas. 
2. ASK „AJAGS“ prašym ą d÷l komisarų skyrimo nagrin÷jimas. 
3. SKK skyrimas raliui „Aukštaitija-2009“. 
4. Ralio „Aplink Lietuv ą-2009“ papildomų nuostatų derinimas. 
5. SKK skyrimas raliui „Aplink Lietuv ą-2009“. 

 
II. Dienotvark ÷s klausimų nagrin÷jimas: 
1.Klausimas: Ralio „Aukštaitija-2009“ papildom ų nuostatų derinimas. 
Vyko diskusijos. Diskusijos metu pagrindiniai iškilę klausimai, yra sekretoriatui ir SKK 
organizatoriaus sudarytoje programoje nustatyti laikai, kada reikalaujama pateikti 
varžybų rezultatus. Komiteto nariai mano, kad laikai, nurodyti programoje, yra nerealūs 
ir sekretoriatas bei SKK nesugeb÷s laiku bei kokybiškai atlikti savo darbo. Komitetas 
nori gauti organizatoriaus paaiškinimą šiuo klausimu ir, jam nekeičiant programoje 
numatytų laikų, raštiško atsakomyb÷s prisi÷mimo už teis÷jų galimo programos terminų 
nesilaikymo. 
Siūlyta: įpareigoti komiteto pirmininką Š.Liesį gavus atsakymą iš organizatoriaus, 
pasirašyti ralio „Aukštaitija-2009“ papildomus nuostatus. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 



Nutarta: įpareigoti komiteto pirminink ą Š.Liesį gavus atsakymą iš organizatoriaus, 
pasirašyti ralio „Aukštaitija-2009“ papildomus nuostatus. 
 
2.Klausimas: ASK „AJAGS“ prašymą d÷l komisarų skyrimo nagrin÷jimas. 
Pirmininkas komiteto nariams pristat÷ ASK „AJAGS“ prašymą ralio „Aukštaitija-2009“ 
komisaru skirti Latvijos atstovą J.Krastinš. Komiteto nariai išsak÷ savo nuomonę, kad tai 
daryti netikslinga ir atsakymą ASK „AJAGS“ parengti remiantis šiais argumentais: 
 a. teis÷jų komitetas vadovaujasi BLOSOVVS punktais 8.1 ir 8.2 
 b. dabartin÷je susiklosčiusioje situacijoje vyr. komisaru ar komisaru skirti kitos 
šalies atstovą yra nelogišką, kadangi šis komisaras n÷ra pakankamai gerai integruotas į 
LARČ vykdymo niuansus. 
 c. AJAGS nuorodą į neutralų komisarą galima suprasti, kad Lietuvos teis÷jai yra 
šališki ir neobjektyvūs. Komitetas mano, kad tokie organizatoriaus teiginiai yra neetiški ir 
toliau neeskaluojami. 
 d. komitetas turi nuostatą, kad būtina auginti savo teis÷jus. Taip pat laikomąsi 
nuomon÷s, kad tarpusavio teis÷jų mainai su kitomis valstyb÷mis yra skatinami, tačiau tai 
turi būti daroma abipusiai. 
Siūlyta: įpareigoti Komiteto pirmininką parengti atsakymą ASK „AJAGS“ remiantis 
aukščiau pateiktais argumentais. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: įpareigoti Komiteto pirminink ą parengti atsakymą ASK „AJAGS“ 
remiantis aukščiau pateiktais argumentais. 
 
3.Klausimas: SKK skyrimas raliui „Aukštaitija-2009“ . 
Komiteto nariai pasiūl÷ kandidatus į ralio „Aukštaitija-2009“ SKK. 
Siūlyta:  ralio „Aukštaitija-2009“ SKK sekančios sud÷ties: 
SKK pirmininkas T.Majauskas lic.Nr.152/09 nacionalin÷ kategorija 
   E.Jakas lic.Nr.001/09 nacionalin÷ kategorija 
   D.Matulis lic.Nr.010/09 nacionalin÷ kategorija 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: į ralio „Aukštaitija-2009“ SKK skirti: 
SKK pirmininkas     T.Majauskas  lic.Nr.152/09 nacionalin÷ kategorija 
   E.Jakas lic.Nr.001/09 nacionalin÷ kategorija 
   D.Matulis lic.Nr.010/09 nacionalin÷ kategorija 
 
 
4. Klausimas: Ralio „Aplink Lietuv ą-2009“ papildomų nuostatų derinimas. 
Komiteto nariai susipažinę su ralio „Aplink Lietuvą-2009“ papildomais nuostatais, 
pastabų nepateik÷. 
Siūlyta: įpareigoti komiteto pirmininką Š. Liesį pasirašyti ralio „Aplink Lietuvą-2009“ 
papildomus nuostatus. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  įpareigoti komiteto pirminink ą Š. Liesį pasirašyti ralio „Aplink Lietuv ą-
2009“ papildomus nuostatus.  
 
 



5. Klausimas: SKK skyrimas raliui „Aplink Lietuv ą-2009“. 
Komiteto nariai pasiūl÷ kandidatus į ralio „Aplink Lietuvą-2009“ SKK. 
Siūlyta:  ralio „Aplink Lietuvą-2009“ SKK sekančios sud÷ties: 
SKK pirmininkas Š.Liesis lic.Nr.057/09 tarptautin÷ kategorija 
   T.Majauskas lic.Nr.152/09 nacionalin÷ kategorija 
   E.Jakas lic.Nr.001/09 nacionalin÷ kategorija 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: į ralio „Aplink Lietuv ą-2009“ SKK skirti: 
SKK pirmininkas      Š.Liesis lic.Nr.057/09 tarptautin÷ kategorija 
   T.Majauskas lic.Nr.152/09 nacionalin÷ kategorija 
   E.Jakas lic.Nr.001/09 nacionalin÷ kategorija 
 
 
 
  
 
 
Protokolą suraš÷ 
Teis÷jų komiteto pirmininkas                                         Š.Liesis 


