Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2012-11
2012.07.05
LASF Tarybos posėdis pravestas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el.paštu). Posėdis
pradėtas 2012-07-04, 09 val. baigtas 2012-07-05 d. 12 val.
Dalyvavo: LASF Prezidentas - Gintaras Furmanavičius;
LASF Viceprezidentas - Rolandas Dovydaitis;
Komitetų pirmininkai - Vidmantas Dailidė, Algirdas Gricius, Šarūnas Liesis, Romualdas
Mažuolis, Antanas Kyguolis, Ramūnas Šaučikovas, Aloyzas Jurdonas, Darius Grinbergas.
Nedalyvavo: Eduardas Jakas, Gediminas Grigaitis.
Posėdžio pirmininkas: Gintaras Furmanavičius.
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė
Posėdžio darbotvarkė:
1. KLAUSIMAS. VšĮ „BB klub“ direktoriaus Igno Jurginio prašymo „Dėl 2012-06-07
LASF ralio komiteto priimto sprendimo (protokolo Nr. 2012-07) dėl baudos skyrimo netvirtinimo“
nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas.
2012-07-03 d. LASF el.paštu gavo VšĮ „BB klub“ direktoriaus Igno Jurginio prašymą „Dėl
2012-06-07 d. LASF ralio komiteto priimto sprendimo dėl baudos skyrimo netvirtinimo“
(pridedama). Šiame rašte teigiama, jog 2012-06-07 d. LASF ralio komitetas, vadovaudamasis
Lietuvos automobilių sporto kodekso 151 p. (c) d. bei 152 str., nepagrįstai skyrė 2000 Lt. baudą
pareiškėjui VšĮ „BB klub“ už šio pareiškėjo sportininko Mindaugo Daunoravičiaus elgesį ralio
„Vilnius – 2012“ susipažinimo su trasa metu. Pareiškėjas, vadovaudamasis Ralio komiteto nuostatų
IV d. 11.10 p. teigia, jog toks ralio komiteto sprendimas (skirti baudą) turėjo būti patvirtintas
Tarybos ir remiantis tuo, prašo Tarybos netvirtinti šios baudos, kadangi buvo pažeistos baudos
skyrimo procedūros.
LASF Tarybos darbo veiklos nuostatų 4.1.20. p. ir Ralio komiteto nuostatų 11.10. p.
nustato, jog po detalios visų aplinkybių analizės Ralio komitetas skiria nuobaudas sportininkams,
teisėjams, pareiškėjams, varžybų organizatoriams ir šias baudas tvirtina LASF Taryba. LASF įstatų
8.4.24. p. nurodo, jog LASF Taryba tvirtina LASF komitetų skirtas baudas tik varžybų
organizatoriams. LASF įstatų 14.4.5. p. nurodo, jog Komitetai, po detalios visų aplinkybių analizės,
skiria LASF nustatytas nuobaudas sportininkams, teisėjams, pareiškėjams, varžybų
organizatoriams. Iš šių pateiktų straipsnių ir punktų matosi, jog LASF norminiuose aktuose yra
prieštaravimai tarp straipsnių ir punktų esančių LASF įstatuose ir LASF organų veiklą
reglamentuojančiuose nuostatuose.
Kauno apygardos teismas nagrinėdamas atsakovės Lietuvos automobilių sporto federacijos
apeliacinį skunda dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011-06-08 d. sprendimo civilinėje byloje
pagal ieškovės VšĮ „Egzotikos“ autosportas ieškinį CB Nr. 2A-89-527/2012 pasisakė, jog visi kiti
LASF, kaip juridinio asmens, priimti dokumentai negali prieštarauti LASF steigimo dokumentams,
t.y. įstatams. LASF įstatuose dėl nuobaudų skyrimo LASF Taryba turi įgaliojimus tvirtinti tik
Komitetų paskirtas baudas varžybų organizatoriams. Vadovaujantis LASF steigimo dokumentu
(įstatais), LASF Taryba negali priimti sprendimo dėl Ralio komiteto skirtos baudos pareiškėjui VšĮ
„BB klub“ tvirtinimo. Tačiau, LASF Taryba, vadovaudamasi LASF Tarybos darbo veiklos nuostatų
4.1.13. p. gali pareikalauti iš Komitetų paaiškinimo dėl komitetų priimtų sprendimų motyvų ir
priežasčių.
Siūloma:
1. Vadovaujantis LASF įstatų 8.4.24. p. suteiktais LASF Tarybai įgaliojimais, nesvarstyti
klausimo dėl Ralio komiteto sprendimo tvirtinimo skirti pareiškėjui VšĮ „BB klub“ 2000 Lt baudą.

2. Persiųsti Ralio komitetui VšĮ „BB klub“ direktoriaus Igno Jurginio prašymą „Dėl 201206-07 d. LASF Ralio komiteto priimto sprendimo dėl baudos skyrimo netvirtinimo“ ir
vadovaujantis LASF Tarybos darbo veiklos nuostatų 4.1.13. p. pareikalauti iš Ralio komiteto iki
2012-07-13 d. 12 val. pateikti LASF Tarybai paaiškinimą dėl komiteto priimto sprendimo skirti
pareiškėjui VšĮ „BB klub“ 2000 Lt baudą, motyvų ir priežasčių.
3. Nustatytais terminais gavus Ralio komiteto paaiškinimą, vadovaujantis LASF veiklą
reglamentuojančiais norminiais aktais spręsti klausimą dėl tolesnio VšĮ „BB klub“ direktoriaus Igno
Jurginio prašymo svarstymo eigos.
Balsuota: (el.paštu) „Už“ –10; „Prieš“ - 0.
Nutarta:
1. Vadovaujantis LASF įstatų 8.4.24. p. suteiktais LASF Tarybai įgaliojimais, nesvarstyti
klausimo dėl Ralio komiteto sprendimo tvirtinimo skirti pareiškėjui VšĮ „BB klub“ 2000 Lt baudą.
2. Persiųsti Ralio komitetui VšĮ „BB klub“ direktoriaus Igno Jurginio prašymą „Dėl 201206-07 d. LASF Ralio komiteto priimto sprendimo dėl baudos skyrimo netvirtinimo“ ir
vadovaujantis LASF Tarybos darbo veiklos nuostatų 4.1.13. p. pareikalauti iš Ralio komiteto iki
2012-07-13 d. 12 val. pateikti LASF Tarybai paaiškinimą dėl komiteto priimto sprendimo skirti
pareiškėjui VšĮ „BB klub“ 2000 Lt baudą motyvų ir priežasčių.
3. Nustatytais terminais gavus Ralio komiteto paaiškinimą, vadovaujantis LASF veiklą
reglamentuojančiais norminiais aktais spręsti klausimą dėl tolesnio VšĮ „BB klub“ direktoriaus Igno
Jurginio prašymo svarstymo eigos.
Viso protokolo lapų: 2
Pridedama:
1. VšĮ „BB klub“ direktoriaus Igno Jurginio prašymas „Dėl 2012-06-07 d. LASF Ralio
komiteto posėdžio priimto sprendimo dėl baudos skyrimo netvirtinimo“.
2. LASF tarybos narų balsavimas el.laiškais.

Posėdžio pirmininkas

G. Furmanavičius

Posėdžio sekretorė

E. Kairiūkštė

