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Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Tarybos posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 2013-11 

2013.06.21 
 

LASF Tarybos posėdis pravestas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el.paštu). Posėdis 
pradėtas 2013-06-18 17:00 val. baigtas 2013-06-21 d. 12:00 val. 

Dalyvavo:  
LASF Prezidentas - Gintaras Furmanavičius; 
LASF Viceprezidentai - Rolandas Dovydaitis, Darius Jonušis. 
Lietuvos kartingo federacijos prezidentas – Ramūnas Savickas. 
Komitetų pirmininkai - Algirdas Gricius, Vidmantas Dailidė, Šarūnas Liesis, 

Romualdas Mažuolis, , Darius Grinbergas, Aloyzas Jurdonas, Rolandas Šležas. 
Nedalyvavo: Gediminas Grigaitis, Antanas Kyguolis, Eduardas Jakas 
Posėdžio pirmininkas: Gintaras Furmanavičius.  
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
  
Posėdžio darbotvarkė: 
  
1. KLAUSIMAS. 2013-06-11 d. gauto LARČ V etapo varžybų direktoriaus 

M.Simson rašto svarstymas. 
2013-06-11 LASF Ralio komitetas gavo LARČ V etapo varžybų direktoriaus Maris 

Simson raštą „Dėl prašymo suteikti teisę susieti varžybų pavadinimą su informacinio partnerio 
vardu, netaikant mokesčio. LASF Ralio komitetas 2013-06-11 svarstė šį raštą ir nusprendė šį raštą 
perduoti LASF tarybai, kadangi klausimai susiję su atleidimu nuo mokesčių nėra Komiteto 
kompetencijoje. (priedas Nr.1 )  

Siūlomas LASF tarybos atsakymo į M.Simson raštą projektas: 
„LASF įstatų 7.3.9. p. nustato, jog LASF tikrųjų narių suvažiavimas tvirtina LASF 

pajamų ir išlaidų sąmatas, LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF 
veiklai remti dydį. 2013-04-30 LASF tikrųjų narių suvažiavimas patvirtino 2013 m. LASF narių 
stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžius. Šių mokesčių 3.4. p. 
patvirtintas 1000 Lt dydžio mokestis už komercinės kompanijos, organizacijos, produkto, ženklo 
(emblemos) ar vardo naudojimą varžybų pavadinime. Nei LASF įstatai, nei kiti LASF veiklą 
reglamentuojantys dokumentai nenumato ir nenustato kompetencijos kokiam nors LASF organui 
(išskyrus LASF tikrųjų narių suvažiavimą) atleisti LASF narius nuo Suvažiavimo nustatytų 
mokesčių ar juos pakeisti. Vadovaujantis LASF įstatais, Taryba negali spręsti klausimų priskirtų tik 
Suvažiavimo kompetencijai, t.y. spręsti klausimus dėl atleidimo nuo LASF tikrųjų narių 
suvažiavimo patvirtintų mokesčių“  

Siūlyta balsuoti: 
„Kas už tai, kad būtų patvirtintas LASF tarybos atsakymo į 2013-06-11 d. M.Simson 

raštą, projektas.“ 
Balsuota: Už – 11. Prieš – 0. 
Nutarta: Patvirtinti LASF tarybos atsakymo į 2013-06-11 M.Simson raštą, 

projekt ą. 
 
2. KLAUSIMAS. 2013-06-18 d. gauto LASF SVO komiteto nario Remigijaus 

Bilevičiaus prašymo svarstymas. 
2013-06-18 LASF gavo LASF SVO komiteto nario Remigijaus Bilevičiaus 2013-06-

10 prašymą dėl LASF kroso komiteto nario Zenono Sinkevičiaus netinkamo elgesio Lietuvos 
autokroso čempionato antro etapo „Ukmergė 2013“ metu. (priedas Nr.2). 

LASF narių, LASF valdymo ir kitų organų narių nesportišką ir netinkama elgesį, 
vadovaujantis LASF etikos ir drausmės kodeksu, nagrinėja LASF etikos ir drausmės komisija. 

Siūlyta balsuoti: 
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„Kas už tai, kad LASF SVO komiteto nario R.Bilevičiaus prašymą dėl nesportiško ir 
netinkamo LASF kroso komiteto nario Zenono Sinkevičiaus elgesio perduoti LASF etikos ir 
drausmės komisijai.“ 

Balsuota: Už – 10, Prieš – 0, Susilaikė – 1. 
Nutarta: LASF SVO komiteto nario R.Bilevičiaus prašymą dėl nesportiško ir 

netinkamo LASF kroso komiteto nario Zenono Sinkevičiaus elgesio perduoti LASF etikos ir 
drausmės komisijai. 

  
 Pridedama:  
Priedas Nr. 1. LARČ V etapo varžybų direktoriaus Maris Simson raštas. 
Priedas Nr. 2. LASF SVO komiteto nario Remigijaus Bilevičiaus 2013-06-10 

prašymas LASF tarybai ir LASF etikos ir drausmės komisijai dėl LASF kroso komiteto nario 
Zenono Sinkevičiaus netinkamo elgesio. 

 
Viso protokolo lapų: 2 lapai. 
 
 
Posėdžio pirmininkas                                                                                Gintaras Furmanavičius 
 
 
Posėdžio sekretorė                                                                                     Edita Kairiūkštė 


