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Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Tarybos posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 2013-06 

2013.04.04 
 
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2013.04.04 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto 

federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 17.30 val. 
Dalyvavo:  
LASF Prezidentas -  Gintaras Furmanavičius; 
Komitetų pirmininkai  - Eduardas Jakas, Vidmantas Dailidė, Antanas Kyguolis, 

Romualdas Mažuolis,  Gediminas Grigaitis, Šarūnas Liesis, Rolandas Dovidaitis, Darius Grinbergas,. 
Nedalyvavo: Garbės prezidentas Sigitas Alesius, Komitetų pirmininkai - Aloyzas 

Jurdonas, Algirdas Gricius.  
Taip pat dalyvavo: LASF Teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė 

Rasa Jakienė, svečio teisėmis Drago‘o komiteto pirmininkas Rolandas Šležas. 
Posėdžio pirmininkas  – Gintaras Furmanavičius. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
 
I. Darbotvark ės pristatymas ir tvirtinimas.  
 
Pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę: 
1. Laikinai einančio Ralio komiteto pirmininko pareigas LASF tarybos nario skyrimas 

pagal 2013-03-30 LASF narių suvažiavimo delegatų teikimą. 
2. LASF Ralio komiteto sudėties, laikinai einančios Ralio komiteto pareigas, tvirtinimas, 

atsižvelgiant į 2013-03-30 d. LASF narių suvažiavimo priimtus nutarimus.  
3. Dėl neeilinio LASF narių suvažiavimo sušaukimo vienu klausimu „LASF tarybos nario 

– Ralio komiteto pirmininko rinkimai“. 
4. LASF kartingo akademijos įsteigimas ir pasirašytos su  FIA Institutu programos 

„Jaunųjų sportininkų rengimas“ vykdymo delegavimas . 
5. LASF naujo nario VšĮ „VITESSE 1“priėmimas. 
6. Kiti klausimai. 
6.1. Dėl informacijos paskelbimo LASF nariams apie kandidatų į LASF Drag‘o komiteto 

narius teikimo.  
6.2. Dėl įgaliojimo suteikimo teikti Juridinių asmenų registrui 2013-03-30 LASF narių 

suvažiavime priimtų LASF valdymo organo narių ir LASF steigimo dokumentų duomenų pakeitimo.  
6.3. Informacija apie FIA organizuojamą FIA sporto atstovų konferenciją, kuri vyks 

birželio 25-27 dienomis Jungtinėje Karalystėje. 
 
Pirmininkas: Atsižvelgiant į daugumos  LASF tarybos narių pasisakymus dėl 5 

darbotvarkės klausimo svarstymo, jog būtų tikslinga svarstant šį klausimą išklausyti VšĮ „VITESSE 1“  
vadovo stojimo tikslus į LASF narius. Į Tarybos posėdį yra atvykęs  VšĮ „VITESSE 1“ direktorius 
Giedrius Čenkus. Siūlyta,  tvirtinant darbotvarkę, 5 darbotvarkės klausimą perkelti į pirmą.  

Siūlyta:  Patvirtinti LAF Tarybos posėdžio darbotvarkę, perkeliant 5 darbotvarkės 
klausimą į pirmą. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti LASF Tarybos pos ėdžio darbotvarkę: 
1. LASF naujo nario VšĮ „VITESSE 1“pri ėmimas. 
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2. Laikinai einančio Ralio komiteto pirmininko pareigas LASF tarybos nario 
skyrimas pagal 2013-03-30 LASF narių suvažiavimo delegatų teikimą. 

3. LASF Ralio komiteto sudėties, laikinai einančios Ralio komiteto pareigas, 
tvirtinimas, atsižvelgiant į 2013-03-30 d. LASF narių suvažiavimo priimtus nutarimus.  

4. Dėl neeilinio LASF narių suvažiavimo sušaukimo vienu klausimu „LASF tarybos 
nario – Ralio komiteto pirmininko rinkimai“. 

5. LASF kartingo akademijos įsteigimas ir pasirašytos su  FIA Institutu programos 
„Jaunųjų sportininkų rengimas“ vykdymo delegavimas. 

6. Kiti klausimai. 
6.1. Dėl informacijos paskelbimo LASF nariams apie kandidatų į LASF Drag‘o 

komiteto narius teikimo.  
6.2. Dėl įgaliojimo suteikimo teikti Juridini ų asmenų registrui 2013-03-30 LASF 

narių suvažiavime priimtų LASF valdymo organo narių ir LASF steigimo dokumentų duomenų 
pakeitimo.  

6.3. Informacija apie FIA organizuojamą FIA sporto atstovų konferenciją, kuri vyks 
birželio 25-27 dienomis Jungtinėje Karalystėje. 

 
II. Darbotvark ės klausimų nagrinėjimas: 
1. Klausimas: LASF naujų narių pri ėmimas. 
Pirmininkas pateikė informaciją, jog 2013-04-02 yra gautas VšĮ „VITESSE 1“ (direktorius 

Giedrius Čenkus) prašymas pagal LASF nustatytus reikalavimus priimti juos į LASF narius. Savo 
veiklos aprašyme jie nurodo, jog vykdo „Fast Lap“ varžybas. 2012 m. „Fast Lap“ varžybose dalyvavo 
129 dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir Suomijos. Šį juridinį asmenį į LASF narius 
rekomenduoja LASF nariai VšĮ „Greičio manija“ – vadovas Rimvydas Agurkis ir VšĮ „Dakotas 
Racing“– vadovas Tomas Orentas. 

LASF informacija:  2012 metais nei vienoms VšĮ „VITESSE 1“  pravedamoms „Fast Lap“ 
varžyboms nebuvo gauta LASF organizatoriaus licencija ir šios varžybos buvo vykdomos neturint 
LASF organizacinio leidimo.  

2012 metais Giedriaus Čenkaus pasisakymai ir kiti straipsniai susiję su „Fast Lap“ 
varžybomis ir LASF straipsniai: 
http://www.15min.lt/naujiena/gazas/nuomones/giedrius-cenkus-kaip-ziediniu-lenktyniu-autoritetai-
autosporta-daboja-536-207701 
http://www.15min.lt/naujiena/gazas/autosportas/dziudo-federacijos-byla-sufleruoja-fast-lap-
lenktynininku-ir-lasf-konflikto-atsakyma-25-311348 
http://www.15min.lt/naujiena/gazas/autosportas/vienuolika-fast-lap-rekomendaciju-automobiliu-
sporto-federacijai-25-268132 
http://www.15min.lt/naujiena/gazas/autosportas/lasf-ir-fast-lap-nesutarimu-tunelyje-sviesos-nematyti-
25-265769 
http://www.15min.lt/naujiena/gazas/autosportas/diskusija-ar-fast-lap-ir-lasf-ras-bendra-kalba-25-
265580 
http://www.15min.lt/naujiena/gazas/autosportas/tiesiogineje-gazas-lt-konferencijoje-spresime-fast-lap-
ir-lasf-konflikta-25-264759 
http://www.15min.lt/naujiena/gazas/autosportas/lasf-suspendavo-fast-lap-varzybose-dalyvavusiu-
profesionaliu-lenktynininku-licencijas-25-261857 

Ši informacija visiems Tarybos nariams buvo išsiųsta su išankstine Tarybos posėdžio 
darbotvarke. Pirmininkas pakvietė į posėdį VšĮ „VITESSE 1“ direktorių Giedrių Čenkų, išsakyti 
stojimo į LASF tikslus.  

G.Čenkus trumpai pasisakė, jog pagrindiniai jų tikslai yra tapti LASF nariais ir su 
komanda dalyvauti LASF organizuojamose Lietuvos automobilių ilgų distancijų žiedinėse lenktynėse, 
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bei dalyvauti Federacijos veikloje. G.Čenkui buvo primintos Tarptautinio sporto kodekso ir Lietuvos 
automobilių sporto kodekso nuostatos dėl dalyvavimo draudžiamosiose varžybose ir kokias sankcijas, 
vadovaudamasi šiais norminiais aktais, LASF taiko.  

LASF tarybos nariai uždavė klausimus G.Čenkui, kuriam į juos atsakius, buvo padėkota 
už dalyvavimą posėdyje ir paprašyta palikti posėdžių salę, bei buvo pasakyta, kad apie tarybos 
sprendimą, dėl priėmimo į LASF narius, bus informuotas raštu. 

Pirmininkas pasiūlė balsuoti: 
„Kas už tai, kad  VšĮ „VITESSE 1“ būtų priimtas į LASF narius?“ 
Balsuota: Už – 5; Prieš – 2; Susilaikė – 2. 
Nutart a: VšĮ „VITESSE 1“ priimti į LASF narius. 
 
2.Klausimas: Laikinai einančio Ralio komiteto pirmininko pareigas LASF tarybos 

nario skyrimas pagal 2013-03-30 LASF narių suvažiavimo delegatų teikimą. 
Pirmininkas informavo Tarybos narius, jog 2013-03-30 d. LASF narių suvažiavimas 

priėmė sprendimą, vadovaujantis LASF įstatų 14.3. p. ir atsižvelgiant į tai, jog nėra Ralio komiteto 
narių, galinčių teikti siūlymą dėl laikinai einančio Ralio komiteto pirmininko pareigas vienam iš LASF 
tarybos narių, siūlyti LASF tarybai tvirtinti laikinai eiti šias pareigas Tarybos narį, LASF 
viceprezidentą Rolandą Dovidaitį ir suformuoti laikiną RASF ralio komitetą.  

Siūlyta: LASF tarybai patvirtinti 2013-03-30 d. LASF narių suvažiavimo siūlymu laikinai 
eiti Ralio komiteto pareigas LASF tarybos narį, LASF viceprezidentą Rolandą Dovidaitį. Įpareigoti 
l.e.p. Ralio komiteto pirmininką pateikti Tarybai kandidatus, laikinai einančius Ralio komiteto narių 
pareigas, tvirtinimui. 

Balsuota: Už – 8, Prieš – 0; Susilaikė – 1. 
Nutarta: patvirtinti 2013-03-30 d. LASF narių suvažiavimo siūlymu laikinai eiti 

Ralio komiteto pareigas LASF tarybos narį, LASF viceprezidentą Rolandą Dovidaitį iki kol bus 
išrinktas LASF nari ų suvažiavime Ralio komiteto pirmininkas. Įpareigoti l.e.p. Ralio komiteto 
pirminink ą pateikti Tarybai kandidatus, laikinai einančius Ralio komiteto narių pareigas, 
tvirtinimui. 

 
3. Klausimas: LASF Ralio komiteto sudėties, laikinai einančios Ralio komiteto 

pareigas, tvirtinimas, atsižvelgiant į 2013-03-30 d. LASF narių suvažiavimo priimtus nutarimus.  
Pirmininkas informavo Tarybos narius, jog vadovaujantis LASF įstatų 14.1 p. „Komiteto 

pirmininkas renkasi narius atsižvelgdamas į toje sporto šakoje dalyvaujančių LASF narių pateiktą 
kandidatų sąrašą“ bei Ralio komiteto nuostatų 7 p. „Komiteto pirmininkas komitetą formuoja iš 
Federacijos narių, tiesiogiai susijusių su šio komiteto veikla, gautų kandidatų į Komiteto narius sąrašo“, 
laikinai einantis LASF Ralio komiteto pirmininko pareigas R.Dovidaitis komitetų narius turi rinktis iš 
šio LASF narių pateikto sąrašo: 

2011-04-30 d. Suvažiavimui į Ralio komiteto narius buvo siūlomi: 
Ričardas Abelkis; Aleksandras Remiševskis; Jonas Balčiūnas; Gintaras Kaminskas; 

Edvinas Vašteris; 
Žilvinas Juršys; Napolis Vitonis; Algirdas Bilevičius; Algirdas Gricius; Darius 

Baltramiejūnas; Zenius Balčiūnas; Alvydas Albrechtas; Žilvinas Žeromskas; Žilvinas Sakalauskas; 
Rimantas Volungevičius. 

2012-03-31 d. LASF narių suvažiavimui buvo siūlomi: 
Žilvinas Sakalauskas; Žilvinas Juršys; Renatas Vaitkevičius; Miglė Žalnierukynienė; 

Audrius Šošas; Gražvydas Smetonis; Vladas Vaitkus; Edvinas Pagirskas; Aleksandras Dainys; Gintaras 
Kaminskas; Jonas Balčiūnas; Algirdas Bilevičius; Gintaras Šadauskas; Tomas Bilius; Martynas 
Samuitis; Ramūnas Fetingis; Algirdas Gricius; Rimas Volungevičius; Ričardas Abelkis; Artūras 
Pakėnas; Gražvydas Smetonis; Dominykas Butvilas. 
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Laikinai paskirtas eiti Ralio komiteto pirmininko pareigas Rolandas Dovidaitis informavo 
Tarybos narius, jog apie anksčiau pateiktas LASF narių kandidatūras į Ralio komiteto narius jis žinojo 
ir iš šio sąrašo pasirinko kandidatus į Ralio komiteto narius, kurių sutikimu jis juos teikia LASF tarybai 
tvirtinti, tai: Gintaras Kaminskas, Artūras Pakėnas, Algirdas Gricius, Aleksandras Dainys. 

Siūlyta: patvirtinti laikinai paskirto eiti Ralio komiteto pirmininko pareigas Rolando 
Dovidaičio teikiamus kandidatus laikinai eiti Ralio komiteto narių pareigas iki kol bus LASF narių 
suvažiavime išrinktas naujas Ralio komiteto pirmininkas. 

Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti laikinai eiti Ralio komiteto n arių pareigas Gintarą Kaminską, 

Art ūrą Pakėną, Algird ą Gricių, Aleksandrą Dainį iki kol bus LASF narių suvažiavime išrinktas 
naujas Ralio komiteto pirmininkas. 

 
4. Klausimas: Dėl neeilinio LASF narių suvažiavimo sušaukimo vienu klausimu 

„LASF tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko rin kimai“. 
LASF teisininkas R.Rupkus informavo Tarybos narius, jog atsižvelgiant į tai, jog 2013-

03-25/27 dienomis atsistatydinus Ralio komiteto pirmininkui bei nariams, ir laikantis LASF įstatų 
reikalavimų nebuvo galimybių spręsti šio klausimo 2013-03-30 LASF narių suvažiavime, siūloma 
sušaukti neeilinį LASF narių suvažiavimą vienu klausimu „LASF tarybos nario – Ralio komiteto 
pirmininko rinkimai“.  

Šiuo metu galiojantys LASF įstatai neaiškiai nusako neeilinio suvažiavimo sušaukimo 
tvarką ir terminus, dėl kurių vyko ginčai šalies teismuose.  Jeigu Suvažiavimo sušaukimo procedūros 
būtų atliekamos pagal šiuo metu galiojančius įstatus, tai Suvažiavimo pravedimo metu jau galiotų 
įregistruoti nauji LASF įstatai, kurie kitaip reglamentuoja neeilinio Suvažiavimo sušaukimo tvarką.  
Tokia situacija gali sukelti nepageidaujamas teisines pasekmes bei ginčus. 

Siūlyta:  neeilinio  LASF narių suvažiavimo vienu klausimu „ LASF tarybos nario – Ralio 
komiteto pirmininko rinkimai“ sušaukimo procedūras pradėti  po to, kai bus įregistruoti nauji LASF 
įstatai ir sušaukimo procedūras atlikti pagal naujus LASF įstatų reikalavimus.  

Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: neeilinio  LASF nari ų suvažiavimo vienu klausimu „LASF tarybos nario – 

Ralio komiteto pirmininko rinkimai“ sušaukimo proce dūras pradėti  po to, kai bus įregistruoti 
nauji LASF įstatai ir sušaukimo procedūras atlikti pagal naujus LASF įstatų reikalavimus. 

 
5. Klausimas: LASF kartingo akademijos įsteigimas ir pasirašytos su  FIA Institutu 

programos „Jaunųjų sportininkų rengimas“ vykdymo delegavimas . 
LASF Žiedo komiteto pirmininkas Darius Grinbergas informavo Tarybą, jog  parengė ir 

pateikė FIA institutui jaunųjų sportininkų rengimo programą, pagal FIA instituto keliamus 
reikalavimus. 2013-03-26 d. ši programa FIA instituto  buvo patvirtinta. D.Grinbergas išsamiai pristatė 
šios programos tikslus ir uždavinius. Ši programa yra pasirašyta tarp FIA instituto ir LASF, kur LASF 
yra prisiėmusi įsipareigojimus dėl programos įgyvendinimo. Šiai programai vykdyti yra reikalinga 
įsteigti LASF struktūrinį padalinį - Lietuvos kartingo akademija. 

Siūlyta: 
1. Vadovaujantis LASF įstatų 8.4.19. p.,  įsteigti LASF‘e Lietuvos kartingo akademiją, 

kurios tikslas užtikrinti  FIA instituto patvirtintos jaunųjų sportininkų rengimo programos vykdymą.  
2. Lietuvos kartingo akademijai vadovauja LASF taryba. 
3. Lietuvos kartingo akademijos jaunųjų sportininkų rengimo programos koordinatoriumi 

paskirti LASF tarybos narį Darių Grinbergą bei įgalioti jį,  LASF vardu pasirašyti sutartis su Lietuvos 
kartingo akademijos dalyviais, bei trečiaisiais asmenimis, vykdant pasirašytą su FIA institutu 
programą.  
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4.LASF tinklalapyje „Kitos struktūros“ įtraukti naują struktūrą Lietuvos kartingo 
akademiją ir patalpinti trumpą Akademijos programą, bei kontaktinę informaciją. 

Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  
1.Vadovaujantis LASF įstatų 8.4.19. p.,  įsteigti LASF‘e Lietuvos kartingo 

akademiją, kurios tikslas užtikrinti  FIA instituto patvirti ntos jaunųjų sportininkų rengimo 
programos vykdymą.  

2. Lietuvos kartingo akademijai vadovauja LASF taryba. 
3.Lietuvos kartingo akademijos jaunųjų sportininkų rengimo programos 

koordinatoriumi paskirti LASF tarybos nar į Darių Grinbergą bei įgalioti j į  LASF vardu 
pasirašyti sutartis su Lietuvos kartingo akademijos dalyviais bei trečiaisiais asmenimis, vykdant 
pasirašytą su FIA institutu program ą.  

4.LASF tinklalapyje „Kitos strukt ūros“ įtraukti nauj ą struktūrą Lietuvos kartingo 
akademiją ir patalpinti trump ą Akademijos programą, bei kontaktinę informacij ą. 

 
6. Kiti klausimai. 
6.1. Dėl informacijos paskelbimo LASF nariams apie kandidatų į LASF Drag‘o 

komiteto narius teikimo.  
Pirmininkas informavo Tarybos narius, jog 2013-03-30 LASF narių suvažiavimas įsteigė 

LASF Drag‘o komitetą ir jos pirmininku išrinko Rolandą Šležą, kuris, kol kas svečio teisėmis, kol nėra 
įregistruotas Juridinių asmenų registre, posėdyje dalyvauja svečio teisėmis. Tai naujas sporto 
Komitetas ir iki Suvažiavimo nebuvo gauta iš LASF narių pasiūlymų dėl kandidatų į Drago komiteto 
narius. 

Siūlyta:  pateikti LASF nariams informaciją, jog jie gali teikti pasiūlymus kandidatų į 
Drag‘o komiteto narius. Teikimus siūloma leisti teikti iki 2013-04-26 d. Šia informaciją LASF nariams 
2013-04-05 d. išsiųsti el.paštu bei patalpinti LASF tinklalapyje. 

Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  pateikti LASF nariams informacij ą, jog jie gali teikti pasiūlymus kandidatų 

į Drag‘o komiteto narius. Teikimus siūloma leisti teikti iki 2013-04-26 d. Šia informaciją LASF 
nariams 2013-04-05 d. išsiųsti el.paštu bei patalpinti LASF tinklalapyje. 

 
6.2. Dėl įgaliojimo suteikimo teikti Juridini ų asmenų registrui 2013-03-30 LASF 

narių suvažiavime priimtų LASF valdymo organo narių ir LASF steigimo dokumentų duomenų 
pakeitimo.  

Pirmininkas informuoja Tarybos narius, jog reikia įgalioti LASF atstovą atstovauti LASF 
Juridinių asmenų registre, teikiant 2013-03-30 LASF narių suvažiavime priimtų LASF valdymo organo 
narių ir  LASF steigimo dokumentų duomenų pakeitimus 

Siūlyta:  pavesti LASF prezidentui G.Furmanavičiui įgalioti LASF teisininką Ričardą 
Rupkų teikti Juridinių asmenų registrui 2013-03-30 LASF narių suvažiavime priimtų LASF valdymo 
organo narių ir  LASF steigimo dokumentų duomenų pakeitimus. 

Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  pavesti LASF prezidentui G.Furmanavičiui įgalioti LASF teisininką 

Ričardą Rupkų teikti Juridini ų asmenų registrui 2013-03-30 LASF narių suvažiavime priimtų 
LASF valdymo organo narių ir  LASF steigimo dokumentų duomenų pakeitimus. 

 
6.3. Informacija apie FIA organizuojamą FIA sporto atstovų konferenciją, kuri vyks 

birželio 25-27 dienomis Jungtinėje Karalystėje. 
Pirmininkas pateikė Tarybos nariams informaciją apie 2013-06-25/27 dienomis Jungtinėje 

karalystėje vyksiančią FIA sporto atstovų konferenciją. Pirmininko nuomone, jog šioje konferencijoje 
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turėtų dalyvauti ir LASF atstovai. Pirmininkas pasiūlė Tarybos nariams, jog jie per artimiausias dienas 
pateiktų savo siūlymus kas turėtų nuo LASF dalyvauti šioje konferencijoje. Pasiūlymus pateikti 
el.paštu. 
 

Viso protokolo lapų: 6 
 

 
 
Posėdžio pirmininkas        G. Furmanavičius 

 
 
 
  

Posėdžio sekretorė        E. Kairiūkštė 
 


