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LASF Apeliacinio teismo posėdis vyko 2014-09-01 LASF patalpose adresu 

Draugystės g. 19, Kaunas. Posėdis pradėtas 18 val., baigtas 20.30 val. 
 
Dalyvavo:  
Apeliacinė kolegija: Apeliacinio teismo pirmininkas Andrejus Savčenko; Arbitrai:  

Romas Austinskas ir Jonas Dereškevičius. 
Apeliantas: VŠĮ „Motorsport LT“ direktorius Valdas Stankūnas 
Atsakovas: LASF teisėjų komiteto pirmininkas Šarūnas Liesis 
Taip pat dalyvavo LASF teisininkas Ričardas Rupkus 
 
Posėdžio pirmininkas Andrejus Savčenko 
Posėdžio sekretorius Ričardas Rupkus 

 
Posėdžio pirmininkas paskelbė apeliacijos nagrinėjimo pradžią: buvo nagrinėjama VŠĮ 
„Motorsport LT“ direktorius Valdo Stank ūno apeliacija, kuria prašoma: 

• Kuo greičiau įvertinti, ar gauta apeliacija ar prašymas atitinka apeliacijos ar prašymo 
pateikimo keliamus reikalavimus, bei pagal turinį priklauso nagrinėti teismui bei paskirti 
Apeliacinio teismo svarstymo datą, atsižvelgus, kad numatomų varžybų datą 2014.09.13. 

• Pateikti teisinį įvertinimą dėl LASF teisėjų komiteto sprendimo drausti Organizatoriui 
pasirinkti kitos šalies ASF teisėjus, kurių kvalifikacija atitinka varžybų reikalavimus. 

• Panaikinti LASF teisėjų komiteto sprendimą ir patenkinti Organizatoriaus prašymą 
patvirtinti pasirinktą varžybų vadovo kandidatūrą. 

• Įpareigoti LASF teisėjų komitetą paskirti į Lietuvos automobilių kroso čempionato V-ojo, 
Latvijos automobilių kroso čempionato V-ojo bei Baltijos šalių kroso čempionato IV etapų 
varžybas vyr.komisarą. 

• Įpareigoti LASF teisėjų komitetą suderinti/pasirašyti Lietuvos automobilių kroso 
čempionato V-ojo, Latvijos automobilių kroso čempionato V-ojo bei Baltijos šalių kroso 
čempionato IV etapų papildomus nuostatus.  

 
Pasisakė ir į Apeliacinės kolegijos klausimus atsakė: Apeliantas Valdas Stankūnas, Atsakovas 
Šarūnas Liesis bei LASF teisininkas Ričardas Rupkus. 
Po Apeliacinės kolegijos pasitarimo, posėdžio pirmininkas paskelbė Apeliacinės kolegijos 
priimt ą sprendimą: 

1. Vadovaujantis LR Civilinio kodekso 2.90; 2.93 str. LASF įstatų 8.8 p., LASF teisėjų 
komiteto darbo nuostatų 12, 12.12, 12.13, punktais, Teisėjų komiteto pirmininkui 
nepateikus Teisėjų komiteto posėdžio protokolo apie priimtus sprendimus dėl 
atsisakymo pritarti Organizatoriaus pasirinktai Lie tuvos automobilių kroso 
čempionato V-ojo, Latvijos automobilių kroso čempionato V-ojo bei Baltijos šalių 
kroso čempionato IV etapų varžybų vadovo Gunars Kosoj kandidatūrai bei nederinti 
varžybų papildomų nuostatų, skaityti jog Teisėjų komiteto pirmininko Šarūno Liesio 
pateikti sprendimai yra priimti vienasmeniškai viršijant savo kompetencijos ribas. 

2. Pripažinti, kad LASF Teisėjų komiteto pirmininko Šarūno Liesio sprendimas 
nepritarti LASF tikrojo nario Vš Į „MotorsportLT“ pasirinktai Lietuvos automobili ų 
kroso čempionato V-ojo, Latvijos automobilių kroso čempionato V-ojo bei Baltijos 
šalių kroso čempionato IV etapų varžybų vadovo Gunars Kosoj kandidatūrai 



prieštarauja Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių 
18str. 4 p.; 28str. 2 p., LASF teisėjų komiteto darbo nuostatų 11.6 p. nuostatams. 

3. Pripažinti, kad LASF Teisėjų komiteto pirmininko Šarūno Liesio sprendimas 
nederinti Lietuvos automobilių kroso čempionato V-ojo, Latvijos automobilių kroso 
čempionato V-ojo bei Baltijos šalių kroso čempionato IV etapų varžybų „Papildomus 
nuostatus“ prieštarauja Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir 
vykdymo taisyklų 21 str. 4 ir 6 p.; LASF teisėjų komiteto darbo nuostatų 11.7 p. 
nuostatams. 

4. Įpareigoti, LASF teisėjų komitetą ne vėliau kaip iki 2014 metų rugsėjo 5 d. 12 val., 
pritarti  LASF tikrojo nario Vš Į „MotorsportLT“ pasirinktai Lietuvos automobili ų 
kroso čempionato V-ojo, Latvijos automobilių kroso čempionato V-ojo bei Baltijos 
šalių kroso čempionato IV etapų varžybų vadovo Gunars Kosoj varžybų vadovo 
kandidatūrai. 

5. Įpareigoti, LASF teisėjų komitetą ne vėliau kaip iki 2014 metų rugsėjo 5 d. 12 val., 
suderinti Lietuvos automobilių kroso čempionato V-ojo, Latvijos automobilių kroso 
čempionato V-ojo bei Baltijos šalių kroso čempionato IV etapų varžybų „Papildomus 
nuostatus“. 

6. Įpareigoti, LASF teisėjų komitetą ne vėliau kaip iki 2014 metų rugsėjo 5 d. 12 val., 
atlikti savo pareigą ir paskirti Lietuvos automobili ų kroso čempionato V-ojo Latvijos 
automobilių kroso čempionato V-ojo bei Baltijos šalių kroso čempionato IV etapų 
varžybų SKK Pirminink ą ir pritarti kitoms SKK kandidat ūroms. 

7. Pripažinti, kad šis sprendimas galioja visoms analogiškoms situacijoms, kol nebus 
pakeisti LASF norminiai aktai. 

8. Įpareigoti, LASF teisėjų komitetą ne vėliau kaip iki 2014 metų rugsėjo 5 d. 12 val., 
pateikti LASF sekretoriatui LASF teisėjų komiteto protokolą apie Apeliacinio teismo 
įpareigojimų įvykdymą. 

9. Grąžinti apeliacinį mokestį VŠĮ „Motorsport LT“. 
10. Atkreipti LASF tarybos d ėmesį į tai, kaip jai pavaldžios struktūros laikosi LASF 

veiklą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų. 
 
Apeliacinė kolegija už šio sprendimo visus punktus balsavo vienbalsiai. 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas                                               Andrejus Savčenko 
 
 
Posėdžio sekretorius                                                 Ričardas Rupkus 
 
 
 

 
 

 
 


