Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2013-09
2013.05.14
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2013.05.14 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto
federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 17.30 val.
Dalyvavo:
LASF Prezidentas - Gintaras Furmanavičius;
LASF Viceprezidentas - Rolandas Dovydaitis, l.e.p. Ralio komiteto pirmininko pareigas.
Komitetų pirmininkai - Algirdas Gricius, Vidmantas Dailidė, Antanas Kyguolis,
Romualdas Mažuolis, Šarūnas Liesis, Aloyzas Jurdonas, Ramūnas Savickas, Rolandas Šležas.
Nedalyvavo:,. Eduardas Jakas, Gediminas Grigaitis, Darius Grinbergas, Darius Jonušis.
Taip pat dalyvavo: LASF Teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė
Rasa Jakienė.
Posėdžio pirmininkas – Gintaras Furmanavičius.
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė.
I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.
1. Neeilinio LASF tikrųjų narių suvažiavimo sušaukimas vienu klausimu „Tarybos nario –
Ralio komiteto pirmininko rinkimai“.
2. Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos tvirtinimas.
3. Drag‘o komiteto darbo nuostatų tvirtinimas.
4. Drag‘o komiteto sudėties tvirtinimas.
5. LASF Komitetų darbo nuostatų redagavimas ir tvirtinimas, atsižvelgiant į LASF įstatų
naują redakciją.
6. Asocijuoto LASF nario „Auto Sporto Fanas“ narystės nutraukimas.
7. LASF naujų narių priėmimas.
8. LASF delegatų Šarūno Liesio ir Rasos Jakienės komandiruotės į Lenkiją, ralį „59 Rajd
Wisly“, kuris vyks š. m. gegužės mėn. 22-26 dienomis, tvirtinimas.
9. Kiti klausimai.
9.1. Informacija apie Kauno apylinkės teisme vykstančią civilinę bylą, kurioje LASF yra
atsakovai dėl 2012-05-01 varžybų metu sudegusio automobilio nuostolių atlyginimo.
9.2. Informaciją apie Trasų licencijavimą, (trasų savininkų, varžybų organizatorių,
varžybų saugos komisarų ir LASF kompetencija bei teisiniai santykiai ir pasekmės).
9.3. Dėl viešųjų paslaugų sutarties sudarymo.
9.4. Informacija dėl teikimo apdovanoti valstybės apdovanojimu.
Siūlyta: Patvirtinti LAF Tarybos posėdžio darbotvarkę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Patvirtinti LAF Tarybos posėdžio darbotvarkę.
1. Neeilinio LASF tikrųjų narių suvažiavimo sušaukimas vienu klausimu „Tarybos
nario – Ralio komiteto pirmininko rinkimai“.
2. Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos tvirtinimas.
3. Drag‘o komiteto darbo nuostatų tvirtinimas.
4. Drag‘o komiteto sudėties tvirtinimas.
5. LASF Komitetų darbo nuostatų redagavimas ir tvirtinimas, atsižvelgiant į LASF
įstatų naują redakciją.
6. Asocijuoto LASF nario „Auto Sporto Fanas“ narystės nutraukimas.
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7. LASF naujų narių priėmimas.
8. LASF delegatų Šarūno Liesio ir Rasos Jakienės komandiruotės į Lenkiją, ralį „59
Rajd Wisly“, kuris vyks š. m. gegužės mėn. 22-26 dienomis, tvirtinimas.
9. Kiti klausimai.
9.1. Informacija apie Kauno apylinkės teisme vykstančią civilinę bylą, kurioje LASF
yra atsakovai dėl 2012-05-01 varžybų metu sudegusio automobilio nuostolių atlyginimo.
9.2. Informaciją apie Trasų licencijavimą, (trasų savininkų, varžybų organizatorių,
varžybų saugos komisarų ir LASF kompetencija bei teisiniai santykiai ir pasekmės).
9.3. Dėl viešųjų paslaugų sutarties sudarymo.
9.4. Informacija dėl teikimo apdovanoti valstybės apdovanojimu.
II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:
1. Klausimas. Neeilinio LASF tikrųjų narių suvažiavimo sušaukimas vienu klausimu
„Tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko rinkimai“.
R. Rupkus informavo, jog vadovaujantis LASF įstatais, neeilinio Suvažiavimo
procedūros, jeigu yra renkamas Komiteto pirmininkas, yra atliekamos laikantis eilinio Suvažiavimo
sušaukimo terminų, kurie nustato, jog tikriesiems nariams Suvažiavimo data, vieta ir darbotvarkė
paskelbiami viešai ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki Suvažiavimo dienos. Laikantis šių
terminų, Suvažiavimą galima sušaukti ne anksčiau kaip š. m. liepos mėn. 19 d. Tačiau tikrieji nariai
savo pasiūlymus galėtų teigti tik iki birželio 3 d. Tai trumpas laiko tarpas sportininkams parinkti ir
teigti pasiūlymus kandidatų į Ralio komiteto pirmininko pareigas.
Tarybos nariai pasiūlė atsižvelgti į tai, jog vasara vyksta daug varžybų, atostogų metas ir
yra tikimybė, kad nesurinksime kvorumo. Tarybos nariai mano, jog Suvažiavimą geriausiai būtų šaukti
rugsėjo mėnesį po Lenkijoje vyksiančio LARČ etapo.
Siūlyta: Neeilinį LASF tikrųjų narių suvažiavimą vienu klausimu „Tarybos nario – Ralio
komiteto pirmininko rinkimai“ sušaukti 2013-09-17 d., adresu Draugystės g. 19, UAB „Bangos
energetika“ salėje. Registracija - 17:00 val., Suvažiavimo pradžia – 18:00 val. Šią informaciją paskelbti
viešai dienraštyje “Lietuvos žinios”, LASF tinklalapyje ir išsiunčiant el. paštu LASF tikriesiems
nariams.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Neeilinį LASF tikrųjų narių suvažiavimą vienu klausimu „Tarybos nario –
Ralio komiteto pirmininko rinkimai“ sušaukti 2013-09-17 d., adresu Draugystės g. 19, UAB
„Bangos energetika“ salėje. Registracija - 17:00 val. , Suvažiavimo pradžia – 18:00 val. Šią
informaciją paskelbti viešai dienraštyje “Lietuvos žinios”, LASF tinklalapyje ir išsiunčiant el.
paštu LASF tikriesiems nariams.
2.Klausimas. Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos tvirtinimas.
R. Rupkus pristatė pagal naujus LASF įstatų reikalavimus parengtą Suvažiavimo
sušaukimo ir pravedimo tvarką. Tarybos nariai dėl šios naujai parengtos tvarkos pastabų neturėjo.
Siūlyta: Patvirtinti Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarką ir atšaukti 2012-03-20 d.
Tarybos patvirtintus LASF rinkimų ir balsu skaičiavimo komisijos darbo nuostatus.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Patvirtinti Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarką ir atšaukti 201203-20 d. Tarybos patvirtintus LASF rinkimų ir balsu skaičiavimo komisijos darbo nuostatus.
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3. Klausimas. Drag‘o komiteto darbo nuostatų tvirtinimas.
Siūlyta: Patvirtinti Drag‘o komiteto darbo nuostatus.
Balsuota: Už – 11 (vienbalsiai).
Nutarta: Patvirtinti Drag‘o komiteto darbo nuostatus.
4. Klausimas. Drag‘o komiteto sudėties tvirtinimas.
R. Šležas pristatė kandidatus į Drag‘o komiteto narius:
1) Ovidijus Tylenis;
2) Gintautas Laukys;
3) Mantas Gasiūnas;
4) Arūnas Gudonis;
5) Andrius Efimenko.
Siūlyta: Patvirtinti pristatytą Drag‘o komiteto sudėtį.
Balsuota: Už – 11 (vienbalsiai).
Nutarta: Patvirtinti Drag‘o komiteto sudėtį:
1) Ovidijus Tylenis;
2) Gintautas Laukys;
3) Mantas Gasiūnas;
4) Arūnas Gudonis;
5) Andrius Efimenko.
5. Klausimas. LASF Komitetų darbo nuostatų redagavimas ir tvirtinimas,
atsižvelgiant į LASF įstatų naują redakciją.
R. Rupkus informavo, kad, atsižvelgiant į LASF įstatų naują redakciją, yra redaguoti
LASF Komitetų darbo nuostatai, kurie yra papildyti kandidato į Komiteto narius sutikimo forma
(priedas Nr. 1).
Siūlyta: patvirtinti redaguotus LASF Komitetų darbo nuostatus.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti redaguotus LASF Komitetų darbo nuostatus.
6. Klausimas. Asocijuoto LASF nario „Auto Sporto Fanas“ narystės nutraukimas.
LASF prezidentas informavo, kad 2013-04-30 gautas LASF asocijuoto nario „Auto
Sporto Fanas„ prašymas dėl narystės LASF‘e nutraukimo. LASF įstatų nustatyta tvarka, LASF tarybos
nutarimu yra nutraukiama narystė LASF‘e.
Siūlyta: Patenkinti LASF asocijuoto nario „Auto Sporto Fanas„ prašymą dėl narystės
LASF‘e nutraukimo.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Patenkinti LASF asocijuoto nario „Auto Sporto Fanas„ prašymą dėl
narystės LASF‘e nutraukimo.

Eil.
Nr.
1

7. Klausimas. LASF naujų narių priėmimas.
Kandidatas į LASF Asocijuotus narius
Vadovas
Extempas ASK

Margarita Skabeikienė

2

Supergreitis VšĮ

Audrius Makarskas

3

Garvitas UAB

Dainius Petrulis

4

Rotoma UAB

Marius Mickevičius
3

5

Evera SK

Gintautas Firantas

6

Toveros Sportas VšĮ

Tomas Žalpys

7

Skorpiono ASK

Saulius Žunda

8

Bolids

Giedrius Stonys

9

Calibra plius Klubas

Rolandas Šležas

10 EFI Projektai IĮ
11 BF Motorsport

Andrius Efimenko

12 FCP Engineering UAB
13 Kauno visureigių sporto klubas VšĮ

Rasa Giedraitytė

14 WinArt UAB
15 NV sport VšĮ

Tamara Podbareckienė
Evaldas Stanionis

16 Via Auto VšĮ

Vylius Rožukas

Andrius Miciūnas
Vitalijus Kavaliauskas

Siūlyta: priimti pateiktus juridinius asmenis į LASF asocijuotus narius.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: priimti pateiktus juridinius asmenis į LASF asocijuotus narius.
8. Klausimas. LASF delegatų Šarūno Liesio ir Rasos Jakienės komandiruotės į
Lenkiją, ralį „59 Rajd Wisly“, kuris vyks š. m. gegužės mėn. 22-26 dienomis, tvirtinimas.
R. Jakienė informavo, jog buvo atvykę Lenkijos atstovai susitikti su ralio „Kauno ruduo“
organizatoriais dėl bendro etapo pravedimo ir, kadangi iki šiol negavo tikslios informacijos apie ralio
trasą, prašė patikslinti greituminių ruožų ilgį.
LASF atstovus ir organizatorių atstovus pakvietė į ralį Wisly, pasižiūrėti kaip pravedamas
etapas pas juos, kad varžybos Lietuvoje būtų vykdomos atsižvelgiant į jų reikalavimus.
Vyko diskusijos apie pasiruošimą ralio „Kauno ruduo“ varžyboms.
Siūlyta: 1) Patvirtinti LASF delegatų Šarūno Liesio ir Rasos Jakienės komandiruotę į
Lenkiją, ralį „59 Rajd Wisly“, kuris vyks š. m. gegužės mėn. 22-26 dienomis.
2) Po komandiruotės į Lenkija, pakviesti į Tarybos posėdį ralio „Kauno ruduo“
organizatorius, kurie pateiktų informaciją apie pasiruošimą varžyboms.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: 1) Patvirtinti LASF delegatų Šarūno Liesio ir Rasos Jakienės komandiruotę
į Lenkiją, ralį „59 Rajd Wisly“, kuris vyks š. m. gegužės mėn. 22-26 dienomis.
2) Po komandiruotės į Lenkija, pakviesti į Tarybos posėdį ralio „Kauno ruduo“
organizatorius, kurie pateiktų informaciją apie pasiruošimą varžyboms.
9. Kiti klausimai.
9.1. Informacija apie Kauno apylinkės teisme vykstančią civilinę bylą, kurioje LASF
yra atsakovai dėl 2012-05-01 varžybų metu sudegusio automobilio nuostolių atlyginimo.
R. Rupkus informavo Tarybos narius apie Kauno apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės
bylos eigą, kurioje LASF kartu su Kauno M. Šalčiaus sporto klubu yra atsakovai dėl žalos atlyginimo
už 2012-05-01 d. varžybų metu sudegusį automobilį. Šioje byloje 2013-05-06 d. vyko posėdis dėl
laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriame LASF prašė pakeisti nutartį, netaikyti arešto
sąskaitoms. Teismas priėmė nutartį taikyti areštą tik Kauno M. Šalčiaus sporto klubui priklausančioms
transporto priemonėms. Civilinės bylos parengiamasis posėdis yra paskelbtas 2013-06-13 d.
4

9.2. Informaciją apie Trasų licencijavimą, (trasų savininkų, varžybų organizatorių,
varžybų saugos komisarų ir LASF kompetencija bei teisiniai santykiai ir pasekmės).
R.Rupkus informavo Tarybos narius apie Trasų licencijavimą. Vadovaujantis Lietuvos
automobilių sporto kodekso nuostatomis bei LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo
taisyklėmis, Trasų licencijos išduodamos tik tiems juridiniams asmenims, kurie yra LASF nariai. Jeigu
stacionarios trasos savininkas nėra LASF narys, jam licencija neišduodama, o Trasos licencija
išduodama varžybų organizatoriui ir tik konkrečioms varžyboms. Jeigu stacionarios trasos savininkas
ar valdytojas nori gauti metinę Trasos licenciją, jis turi pateikti prašymą LASF’ui ir tapti LASF nariu.
Išdavus Trasos savininkui ar valdytojui metinę trasos licenciją, jos tinkamumą konkrečioms varžyboms
tikrina SVO deleguotas varžybų komisaras, kuris patikrina ar trasa atitinka išduotos trasos licencijos
keliamus reikalavimus ir priima sprendimą ar trasa yra tinkama varžyboms. Kai stacionarios trasos
savininkas ar valdytojas nėra LASF narys, LASF su juo neturi jokiu teisinių santykiu ir trasos
priėmimo klausimus LASF sprendžia tik su varžybų organizatoriumi, kuris privalo rūpintis, kad trasa
atitiktų trasos saugumui keliamus reiklavimus.
R. Mažuolis informavo Tarybos narius, jog šiuo metu VšĮ ‘”Nemuno žiedas” trasa
neatitinka keliamų saugumo reikalavimų ir SVO negali išduoti žiedinių lenktynių organizatoriams
trasos licencijos. Padedant organizatoriams spresti VšĮ “Nemuno žiedas” trasos tinkamumą
varžyboms, VšĮ “Nemuno žiedo “ trasos vadovui A. Samohinui yra pateikti aktai, kuriuose nurodyta
ką reikėtų padaryti, kad trasa atitiktų saugumo reikalavimų. Praktika rodo, jog VšĮ “Nemuno žiedas”
vadovas A.Samohinas tik žada atlikti reikiamus darbus, tačiau jų nevykdo.
Vyko diskusijos.
Siūlyta: atsižvelgiant į susidariusią situaciją, jog dėl netinkamos VšĮ “Nemuno žiedas”
trasos gali neįvykti numatyti žiedinių lenktynių čempionatai, kartu su Motociklų sporto federacija
parengti raštą į KKSD apie padėtį VšĮ “Nemuno žiedas”.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: atsižvelgiant į susidariusią situaciją, jog dėl netinkamos VšĮ “Nemuno
žiedas” trasos gali neįvykti numatyti žiedinių lenktynių čempionatai, kartu su Motociklų sporto
federacija parengti raštą į KKSD apie padėtį VšĮ “Nemuno žiedas”.
Tuo pačiu klausimu vyko diskusijos dėl LASF licencijuotų sportininkų dalyvavimo
draudžiamosiose varžybose.
Siūlyta: vadovaujantis FIA išaiškinimu dėl draudžiamųjų varžybų, parengti LASF
nariams priminimą, jog už dalyvavimą draudžiamosiose varžybose bus taikomos Lietuvos automobilių
sporto kodekse numatytos sankcijos, Licencijos suspendavimas. Šią informaciją paskelbti LASF
tinklalapyje ir išsiųsti LASF nariams el. paštu.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: vadovaujantis FIA išaiškinimu dėl draudžiamųjų varžybų, parengti LASF
nariams priminimą, jog už dalyvavimą draudžiamosiose varžybose bus taikomos Lietuvos
automobilių sporto kodekse numatytos sankcijos, Licencijos suspendavimas. Šią informaciją
paskelbti LASF tinklalapyje ir išsiųsti LASF nariams el. paštu.
9.3. Dėl viešųjų paslaugų sutarties sudarymo.
G. Furmanavičius pristatė viešųjų paslaugų sutartį, pagal kurią UAB „Visetas“ įsipareigos
operatyviai skleisti su LASF veikla ir automobilių sportu susijusią aktualią informaciją viešoje erdvėje
ir prašė Tarybos pritarimo pasirašyti šią sutartį.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: suteikti LASF prezidentui įgaliojimus pasirašyti viešų paslaugų sutartį su
UAB “Visetas”
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9.4. Informacija dėl teikimo apdovanoti valstybės apdovanojimu.
G. Furmanavičius informavo Tarybos narius, kad 2013-05-08 d. gautas LR Vidaus reikalų
ministerijos raštas dėl teikimo apdovanoti valstybės apdovanojimu Sigitą Alesių, kuriame, atsižvelgiant
į tai, kad šis veteranas nėra įvertintas Kūno kultūros ir sporto departamento (KKSD) apdovanojimais,
siūlyta kreiptis į KKSD dėl Sigito Alesiaus teikimo apdovanoti už nuopelnus automobilių sportui 70
metų jubiliejaus proga.
Siūlyta: šią informaciją perduoti Senjorų komitetui, dėl teikimo projekto pateikimo
Tarybai.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: gautą raštą iš LR Vidaus reikalų ministerijos perduoti Senjorų komitetui,
kurie parengtų teikimo projektą į KKSD dėl Sigito Alesiaus apdovanojimo už nuopelnus
automobilių sportui 70 metų jubiliejaus proga.
Pridedama: Kandidato į Komiteto narius sutikimo forma.

Viso protokolo lapų: 6

Posėdžio pirmininkas

G. Furmanavičius

Posėdžio sekretorė

E. Kairiūkštė
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