
Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Tarybos posėdžio  
PROTOKOLAS Nr. 2013-05 

2013.03.26 
 

LASF Tarybos posėdis pravestas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el.paštu). Posėdis 
pradėtas 2013-03-25, 19:00 val. baigtas 2013-03-26 d. 12:50 val.  

Dalyvavo: LASF Prezidentas - Gintaras Furmanavičius; 
LASF Viceprezidentas - Rolandas Dovydaitis (telefoniniu rysiu);  
Komitetų pirmininkai -   Algirdas Gricius, Šarūnas Liesis, Darius Grinbergas, 

Eduardas Jakas, Antanas Kyguolis, Vidmantas Dailidė, Aloyzas Jurdonas, Gediminas Grigaitis 
Nedalyvavo: Romualdas Mažuolis  
Posėdžio pirmininkas:  Gintaras Furmanavičius.  
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė 
  
Tarybos posėdžio darbotvarkė: 
1. Klausimas: LASF Tarybos teikimas 2013-03- 30 d. LASF narių suvažiavimui 

dėl papildomo  klausimo įtraukimo į Suvažiavimo darbotvarkę  - „LASF tarybos nario - Ralio 
komiteto pirmininko rinkimai". 

2013-03-25 d. LASF prezidentui, el.paštu, buvo pateiktas LASF tarybos nario - Ralio 
komiteto pirmininko Ramūno Šaučikovo  pranešimas apie atsistatydinimą iš užimamų pareigų, 
kuriuo jis informuoja LASF tarybą, jog atsistatydina iš pareigų nuo 2013-03-25 d. Po šio prašymo, 
prašymus atsistatydinti iš LASF Ralio komiteto narių pateikė Ralio komiteto nariai Miglė Juškaitė-
Žalnierukynienė ir Vladas Vaitkus. Vadovaujantis LASF įstatų 14.3. p., atsistatydinus Komiteto 
pirmininkui, komitetui iki Suvažiavimo vadovauja, komiteto pasiūlytas ir Tarybos patvirtintas kitas 
Tarybos narys. Tačiau, LASF Ralio komiteto nuostatų 12.10. p. nustato, jog Komiteto posėdis bus 
laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė komiteto narių. Šiuo metu iš penkių 
Komiteto narių trys nariai atsistatydino ir Ralio komitetas tapo neveiksnus. Remiantis šiomis 
nuostatomis konstatuojamas faktas, jog šiuo metu Ralio komitetas negali atlikti jam priskirtų 
funkcijų ir priimti sprendimų. Susidarius tokiai situacijai, vadovaujantis LASF įstatų 8.2. p. ir 
14.3.p. Siūloma :  

 1. Teikti 2013-03- 30 d. LASF narių suvažiavimui dėl papildomo  klausimo įtraukimo 
į Suvažiavimo darbotvarkę  - „LASF tarybos nario - Ralio komiteto pirmininko rinkimai".   

2. Pasiūlyti LASF nariams kandidatų į LASF tarybos nario - Ralio komiteto 
pirmininkus sąrašus su jų sutikimais nuo LASF nario pateikti 2013-03- 30 d. delegatų registracijos  
į Suvažiavimą metu, arba el. paštu lasf@lasf.lt  LASF administracijai iki 2013-03-29 d. darbo 
pabaigos. 

 3. Šį teikimą skubos tvarka elektroninėmis ryšio priemonėmis ne vėliau kaip iki 2013-
03-26 d. darbo pabaigos išsiųsti visiems LASF nariams. 

 Balsuota: „Už“ – 9; „Susilaikė:  – 1 (A.Kyguolis) 
Nutarta:  
1. Teikti 2013-03- 30 d. LASF narių suvažiavimui dėl papildomo  klausimo 

įtraukimo į Suvažiavimo darbotvarkę  - „LASF tarybos nario - Ralio komiteto pirmininko  
rinkimai“.   

2. Pasiūlyti LASF nariams kandidatų į LASF tarybos nario - Ralio komiteto 
pirmininkus sąrašus su jų sutikimais nuo LASF nario pateikti 2013-03- 30 d. delegatų 
registracijos  į Suvažiavimą metu, arba el. paštu lasf@lasf.lt  LASF administracijai iki 2013-
03-29 d. darbo pabaigos. 



 3. Šį teikimą skubos tvarka elektroninėmis ryšio priemonėmis ne vėliau kaip iki 
2013-03-26 d. darbo pabaigos išsiųsti visiems LASF nariams. 

 
Pridedama: 
El. paštu gauti Tarybos narių balsavimo rezultatai. 

 
Viso protokolo lapų: 2 

  
Posėdžio pirmininkas                                                                                Gintaras Furmanavičius 
 
 
 
Posėdžio sekretorė                                                                                     Edita Kairiūkštė 


