Išrašas
Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2013-08
2013.04.22
LASF Tarybos posėdis pravestas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el.paštu). Posėdis
pradėtas 2013-04-19 15:30 val. baigtas 2013-04-22 12:00 val.
Dalyvavo: LASF Prezidentas - Gintaras Furmanavičius;
Komitetų pirmininkai - Vidmantas Dailidė, Šarūnas Liesis, Gediminas Grigaitis,
Darius Grinbergas, Aloyzas Jurdonas, Algirdas Gricius.
Nedalyvavo: Rolandas Dovydaitis, Romualdas Mažuolis, Antanas Kyguolis, Eduardas
Jakas.
Posėdžio pirmininkas: Gintaras Furmanavičius.
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė
Posėdžio darbotvarkė:
1. KLAUSIMAS. 2013-04-10 d. Kauno apylinkės teismo nutartis dėl laikinų
apsaugos priemonių taikymo Kauno M.Šalčiaus sporto klubui ir LASF.
Pirmininko el. paštu pateikta informacija LASF tarybos nariams: 2013-04-10 Kauno
apylinkės teismas priėmė nutartį pagal ieškovų Valdo Skirmanto ir UAB „Intermetal“ prašymą dėl
laikinų apsaugos priemonių taikymo Kauno M.Šalčiaus sporto klubui ir LASF. Prašymas paremtas
ieškovų pateiktu ieškiniu dėl 33316,80 Lt patirtos žalos, 2012-05-01 m. varžybų metu sudegė
automobilis Honda Integra. LASF šią nutartį gavo 2013-04-18 d. <...>
Balsuota: Už - 7 , Prieš – 0.
Nutarta: Teikti prašymą Kauno apylinkės teismui dėl laikinų apsaugos priemonių
pakeitimo, pervedant 33316,80 Lt į teismo depozitinę sąskaitą ir šį prašymą Teismui pateikti
įgalioti LASF teisininką R.Rupkų.
2. KLAUSIMAS. Dėl atsiliepimo į Valdo Skirmanto ir UAB „Intermetal“ ieškinį
teikimo Kauno apylinkės teismui.
Pirmininko el. paštu pateikta informacija LASF tarybos nariams: 2013-04-18 LASF
gavo Kauno apylinkės teismo pranešimą, per 14 dienų pateikti atsiliepimą į Valdo Skirmanto ir
UAB „Intermetal“ ieškinį, kuriuo jie prašo priteisti V.Skirmantui 143600 Lt ir UAB „Intermetal“
18956.80 Lt patirtos žalos už 2012-05-01 Mini žiedinių lenktynių metu sudegusį automobilį Honda
Integra. Šias aplinkybes LASF taryba svarstė 2012-05-22 d. tarybos posėdyje.
Siūlyta: pritarti LASF prezidento siūlymui įgalioti LASF teisininką pateikti
atsiliepimą į ieškinį ir atstovauti LASF Kauno apylinkės teisme.
Balsuota: Už - 7 , Prieš – 0.
Nutarta: pritarti LASF prezidento siūlymui įgalioti LASF teisininką pateikti
atsiliepimą į ieškinį ir atstovauti LASF Kauno apylinkės teisme.
3. KLAUSIMAS. Dėl LASF vairuotojo licencijos išdavimo laikino suspendavimo
Juliui Skirmantui.
<...>
Siūlyta: Vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto įstatymo, LASF įstatų ir LASK
nuostatomis, neišduoti LASF vairuotojo licencijos Juliui Skirmantui, kol nebus išspręsta byla dėl

žalos atlyginimo už sudegusį automobilį 2012-05-01 Mini žiedinių lenktynių metu, kurį vairavo
J.Skirmantas.
Balsuota: Už – 3, Prieš – 3.
Balsams pasiskirsčius lygiomis dalimis, posėdžio pirmininkas atsižvelgdamas į tai, jog
šiuo klausimu Žiedo komiteto pirmininkas balsavo „prieš“ siūlymą neišduoti LASF vairuotojo
licencijos Juliui Skirmantui, o klausimus susijusius su Vairuotojo licencijos išdavimu sprendžia
atskiros sporto šakos komitetas ir tik išskirtinais atvejais LASF tarybą, siekdamas išlaikyti Žiedo
komiteto, administruojančio šią sporto šaką, teisinę viršenybę
Nutarė: išduoti LASF vairuotojo licenciją Juliui Skirmantui, kai jis įvykdys visus
LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklėse numatytus reikalavimus.
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