Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2015-07
2015-02-27
LASF Tarybos posėdis pravestas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el.paštu).
Posėdis pradėtas 2015-02-24 17:00 val. baigtas 2015-02-27 12:00 val.
Dalyvavo:
LASF prezidentas – Gintaras Furmanavičius.
LASF Viceprezidentas - Darius Jonušis.
Lietuvos kartingo federacijos prezidentas – Ramūnas Savickas.
Komitetų pirmininkai - Gintaras Kaminskas, Šarūnas Liesis, Vidmantas Dailidė,
Mindaugas Boguševičius, Aloyzas Jurdonas, Antanas Kyguolis, Algirdas Gricius, Romualdas
Mažuolis, Rolandas Šležas, Eduardas Jakas.
Nedalyvavo:
LASF Viceprezidentas Rolandas Dovidaitis.
4X4 Komiteto pirmininkas Gediminas Grigaitis.
Posėdžio pirmininkas: LASF prezidentas Gintaras Furmanavičius.
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė.

Darbotvarkė:
1. KLAUSIMAS. Dėl VšĮ „Greičio manija“ 2015-02-24 d. rašto LASF tarybai
svarstymo.
2015-02-24 d. LASF gavo LASF tikrojo nario VšĮ „Greičio manija“ raštą, kuriuo
reikalauja nedelsiant sušaukti LASF tarybos posėdį, kurio metu būtų įtrauktas į 2015-03-28
LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkimų) suvažiavimo darbotvarkę klausimas „Dėl
leidimo žiniasklaidos atstovams dalyvauti 2015 metų LASF tikrųjų narių suvažiavime“ (priedas
Nr. 1).
LASF teisininkas R. Rupkus priminė, jog šį klausimą, pagal VšĮ „Greičio manija“
2015-02-10 raštą, LASF taryba jau nagrinėjo 2015-02-17 d. LASF tarybos posėdyje, kurio metu
priėmė nutarimą: „Per viešųjų ryšių kompaniją „Visetas“ ir dienraštyje „Lietuvos žinios“
išplatinti informaciją, jog 2015-03-28 d. pasibaigus LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų
rinkiminiam) suvažiavimui, toje pačioje viešbučio „Kaunas“ konferencijų salėje vyks spaudos
konferencija, į kurią kviečiami visuomenės informavimo priemonių (žiniasklaidos) atstovai.
Apie spaudos konferencijos laiką Taryba visuomenės informavimo priemonių (žiniasklaidos)
atstovus informuos atskiru pranešimu ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Suvažiavimo.“
Pagal LASF įstatų 7.2.6 p. (kurį cituoja ir pareiškėjas), nustato, jog „pateikti
papildomi klausimai yra svarstomi ir tvirtinami Tarybos posėdyje. Taryba, svarstydama pateiktus
papildomus klausimus, gali jų neįtraukti į išankstinę darbotvarkę, jeigu pateikti klausimai
neatitinka šio Suvažiavimo kompetencijai priskiriamų klausimų arba šie klausimai nėra tinkamai
parengti. Tokiu atveju Taryba privalo į Eilinio suvažiavimo medžiagą įtraukti gautus, tačiau
neįtrauktus papildomus Tikrųjų narių klausimus su jų neįtraukimo į išankstinę darbotvarkę
paaiškinimais. Tarybos patvirtinti papildomi klausimai įtraukiami į Eilinio suvažiavimo
išankstinę darbotvarkę. Dėl Tarybos neįtrauktų į išankstinę Suvažiavimo darbotvarkę klausimų
galutinį nutarimą priima Suvažiavimas, tvirtindamas Suvažiavimo darbotvarkę.“ LASF įstatų
7.2.6 p. yra sudedamoji dalis LASF įstatų 7 straipsnio, kuris vadinasi „Suvažiavimo
kompetencija, jo sušaukimo bei nutarimų priėmimo tvarka“. Tai reiškia, jog LASF įstatų 7
straipsnis aiškiai nustato LASF organų kompetenciją Suvažiavimo sušaukimo bei nutarimų
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priėmimo klausimais. LASF įstatų 7 straipsnio 9 punktas (7.9 p.), nustato, kas priima nutarimą
dėl svečių pakvietimo į Suvažiavimą, t.y. „Taryba gali nuspręsti į Suvažiavimą pakviesti
svečius“. LASF įstatų 7.9 p. nustato kompetencijos ribas, kas gali priimti nutarimus, svečių
kvietimo į Suvažiavimą klausimais. Ši kompetencija yra deleguota išskirtinai LASF tarybai, o ne
Suvažiavimui. Šios kompetencijos išskyrimas yra susijęs su pasirengimu Suvažiavimui. Svečių
kvietimas į Suvažiavimą yra susijęs su išankstiniais pranešimais ir išankstinėmis pasirengimo
Suvažiavimui procedūromis. Kviečiant svečius, reikia numatyti sąlygas jų atvykimui,
registracijai, vietos išskyrimui ir kiti organizaciniai klausimai. Visa tai susiję su pasirengimu
Suvažiavimui, todėl Suvažiavimui nėra priskirti klausimai, kurie yra susiję su pasirengimo
Suvažiavimui procedūromis. LASF įstatų 7.2.2 p. nustato, jog „Vadovaujantis šiais Įstatais bei
Tarybos patvirtinta Suvažiavimų sušaukimo ir pravedimo tvarka, Eilinį suvažiavimą šaukia ir
visas su šaukimu susijusias procedūras atlieka Taryba.“ Svečių kvietimas į Suvažiavimą yra
procedūra, kuri priskiriama prie sušaukimo procedūrų, todėl svečių kvietimo klausimas yra
išskirtinai Tarybos, o ne Suvažiavimo kompetencijoje. Kauno apygardos teismo 2011-01-10 d.
sprendime, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-05-12 dienos sprendime, kuriuose buvo
nagrinėjamas LASF suvažiavimo sušaukimo procedūrų teisėtumas, Teismai teigė, jog asociacijos
veikia laikydamosios LR Konstitucijos, LR Civilinio kodekso, LR Asociacijos įstatymo bei kitų
įstatymų, Vyriausybės nutarimų kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais. LR Asociacijos
įstatymo 8 str. „Visuotinis narių susirinkimas“ 1 dalis nustato visuotino susirinkimo
kompetenciją. Šioje straipsnio dalyje nėra visuotino suvažiavimo kompetencijai priskirto
klausimo susijusio su svečių kvietimu. Šio straipsnio 2 dalis nustato, jog Visuotinis narių
susirinkimas sprendžia ir kitus Asociacijos įstatyme ir asociacijos įstatuose visuotinio narių
susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Asociacijos įstatymą tai nepriskirta
kitų asociacijos organų kompetencijai, ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos. Šioje
dalyje Įstatymas aiškiai nustato, jog visuotinas narių susirinkimas negali spręsti tų klausimų,
kurie yra priskirti kitų asociacijos organų kompetencijai, ir kurių kompetenciją nustato LR
Civilinis kodeksas, LR Asociacijų įstatymas, bei asociacijos įstatai. LR Civilinio kodekso 2.82
str. 3 d. nustato, jog Suvažiavimo sušaukimas yra tik juridinio asmens Valdymo organo
kompetencijoje. LR Asociacijų įstatymo 9 str. 2 d. nustato, jog Valdymo organai be LR civilinio
kodekso 2.82 str. numatytų funkcijų sprendžia asociacijos įstatuose valdymo organo
kompetencijai priskirtus klausimus. LASF įstatų 7.9 p. nustato, jog tik LASF taryba sprendžia
klausimą dėl svečių pakvietimo į Suvažiavimą klausimą.
Vadovaujantis Šalies Teismų praktiką ir išaiškinimais, bei LR Civiliniu kodekso,
LR Asociacijų įstatymo bei LASF įstatų normomis, 2015-02-17 d. LASF taryba nagrinėdama
2015-02-10 d. VšĮ „Greičio manija“ prašymą įtraukti klausimą į 2015-03-28 d. LASF tikrųjų
narių (LASF valdymo organų rinkimų) suvažiavimo darbotvarkę „dėl leidimo 2015 metų LASF
tikrųjų narių suvažiavime dalyvauti žiniasklaidos atstovams (be balsavimo teisės)“, priėmė
teisėtą nutarimą atsižvelgiant į teiktą VšĮ „Greičio manija“ 2015-02-10 d. prašymą, visuomenės
informavimo priemonių (žiniasklaidos) atstovus pakviesti į spaudos konferenciją, kuri vyks po
2015-03-28 LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkimų) suvažiavimo.
Vadovaujantis aukščiau pateiktu teisės normų išaiškinimu bei suteikta LASF tarybai
kompetencija,
Siūlyta balsuoti:
1. Kas už tai, kad vadovaujantis LR Civilinio kodekso 2.82 str. LR Asociacijų
įstatymo 8 str. 1 ir 2 dalimi, 9 str. 2 dalimi bei LASF įstatų 7.2.2; 7.2.6; 7.9 punktų reikalavimais
VšĮ „Greičio manija“ 2015-02-24 d. prašymas, įtraukti 2015-02-10 d. pateiktą klausimą „dėl
leidimo žiniasklaidos atstovams dalyvauti 2015 metų LASF tikrųjų narių suvažiavime“ į
išankstinę suvažiavimo darbotvarkę, būtų atmestas kaip nepriskiriamas Suvažiavimo
kompetencijai.
2. Vadovaujantis LASF įstatų 7.2.6. p visą LASF tarybos posėdžio protokolą su VšĮ
„Greičio manija“ 2015-02-10 ir 2015-02-24 d. prašymais, el.paštu išsiųsti LASF tikriesiems
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nariams kaip priedą prie 2015-03-28 Suvažiavimo medžiagos bei paskelbti LASF internetiniame
puslapyje skiltyje Suvažiavimai.
3. Pateikti VšĮ „Greičio manija“ atsakymą, jog vadovaujantis LASF Apeliacinio
teismo darbo nuostatų 2.2 p. bei 4.1 p., VšĮ „Greičio manija“ gali teikti apeliaciją LASF
Apeliaciniam teismui dėl LASF tarybos priimtų nutarimų teisėtumo.
Balsuota: „UŽ“ – 13 (vienbalsiai).
Nutarta: 1. Vadovaujantis LR Civilinio kodekso 2.82 str. LR Asociacijų
įstatymo 8 str. 1 ir 2 dalimi, 9 str. 2 dalimi bei LASF įstatų 7.2.2; 7.2.6; 7.9 punktų
reikalavimais, atmesti VšĮ „Greičio manija“ 2015-02-24 d. prašymą, įtraukti 2015-02-10 d.
pateiktą klausimą „dėl leidimo žiniasklaidos atstovams dalyvauti 2015 metų LASF tikrųjų
narių suvažiavime“ į išankstinę suvažiavimo darbotvarkę, kaip nepriskiriamą Suvažiavimo
kompetencijai.
2. Vadovaujantis LASF įstatų 7.2.6. p visą LASF tarybos posėdžio protokolą su
VšĮ „Greičio manija“ 2015-02-10 ir 2015-02-24 d. prašymais, el.paštu išsiųsti LASF
tikriesiems nariams kaip priedą prie 2015-03-28 Suvažiavimo medžiagos bei paskelbti
LASF internetiniame puslapyje skiltyje Suvažiavimai.
3. Pateikti VšĮ „Greičio manija“ atsakymą, jog vadovaujantis LASF
Apeliacinio teismo darbo nuostatų 2.2 p. bei 4.1 p., VšĮ „Greičio manija“ gali teikti
apeliaciją LASF Apeliaciniam teismui dėl LASF tarybos priimtų nutarimų teisėtumo.

Pridedama: 1. VšĮ „Greičio manija“ 2015-02-10 d. ir 2015-02-24 d. prašymai LASF tarybai.
Viso protokolo lapų: 3 lapai.

LASF Prezidentas

Posėdžio sekretorė

Gintaras Furmanavičius

Edita Kairiūkštė
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Priedas Nr. 1

