Išrašas
Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2012-01
2012.01.10
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.01.10 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto
federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 17.30 val.
Dalyvavo:
LASF Prezidentas - Gintaras Jonas Furmanavičius;
LASF Viceprezidentai - Rolandas Dovidaitis, Ramūnas Šaučikovas.
Komitetų pirmininkai -Algirdas Gricius, Ričardas Abelkis, Aloyzas Jurdonas, Eduardas Jakas,
Darius Grinbergas, Vidmantas Dailidė, Šarūnas Liesis.
Nedalyvavo:
Komitetų pirmininkai: Gediminas Grigaitis, Algirdas Bilevičius.
Taip pat dalyvavo:
LASF Garbės prezidentas Sigitas Alesius, LASF Teisininkas Ričardas Rupkus, LASF
generalinė sekretorė Rasa Jakienė.
Posėdžio pirmininkas – Gintaras Jonas Furmanavičius,
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštienė.
I. Dėl posėdžio vedimo tvarkos.
Pirmininkas dalyvaujančius pasveikino su naujaisiais metais ir paklausė, ar visi sutinka, kad
posėdžio metu būtų atliekamas garso skaitmeninis įrašas.
Prieštaraujančių nebuvo. Posėdis buvo vykdomas atliekant garso skaitmeninį įrašą.
II. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.
Siūlyta: patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:
1.
LASF eilinio narių suvažiavimo darbotvarkės projekto patvirtinimas, oficialus
Suvažiavimo datos ir vietos viešas paskelbimas, audito kompanijos paskyrimas.
2.
Redakcinio LASF įstatų projekto galutinis tvirtinimas ir oficialus paskelbimas
LASF tinklalapyje.
3.
Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių pakeitimo ir papildymo projekto
tvirtinimas ir oficialus paskelbimas LASF tinklalapyje.
4.
LASF Tarybos darbo nuostatų projekto tvirtinimas ir oficialus paskelbimas LASF
tinklalapyje.
5.
LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų projekto tvirtinimas ir oficialus
paskelbimas LASF tinklalapyje.
6.
LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų projekto tvirtinimas ir oficialus
paskelbimas LASF tinklalapyje.
7.
Kitų sporto šakų ir Žiedo komitetų nuostatų patikslinimas.
8.
Žiedo komiteto sudėties papildymas.
9.
LASF narių priėmimas.
10. Kiti klausimai:
10.1. Prezidento informacija apie įvykusią FIA generalinę asamblėją.
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10.2.Dėl apeliacinių mokesčių grąžinimo VšĮ „Egzotikos“ autosportas.
10.3. Dėl VšĮ ASK „Ajags“ 2009-01-20 d. gauto prašymo išaiškinti, kuris 2009 m. LARČ
reglamentas galioja, perdavimo LASF Apeliaciniam teismui, atsižvelgiant į 2011-11-10 d.
Kauno apygardos teismo priimtą nutartį .
III. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:
1. KLAUSIMAS. LASF eilinio narių suvažiavimo darbotvarkės projekto patvirtinimas,
oficialus Suvažiavimo datos ir vietos viešas paskelbimas, audito kompanijos paskyrimas.
1.1. Dėl oficialaus Suvažiavimo datos ir vietos viešo paskelbimo.
Siūlyta: patvirtinti ir viešai paskelbti oficialią Suvažiavimo datą ir vietą.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Patvirtinti ir viešai paskelbti, kad Suvažiavimas vyktų 2012 m. kovo mėn. 31 d.
viešbutyje „Kaunas“ konferencijų salėje, Laisvės al. 79, Kaune. Delegatų registracija nuo 10.00
val. iki 10 val. 55 min. Suvažiavimo pradžia 11.00 val.
1.2. Pristatytas Suvažiavimo darbotvarkės projektas.
Siūlyta: patvirtinti LASF eilinio narių suvažiavimo darbotvarkės projektą.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti LASF eilinio narių suvažiavimo darbotvarkės projektą.
1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2011 metus pristatymas;
2. Revizijos komisijos ataskaitos už 2011 pristatymas;
3. LASF 2011 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ir
revizijos komisijos ataskaitas;
4. LASF 2012 m. pajamų ir išlaidų sąmatos, LASF narių stojamojo ir nario
mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžių
redakcijos ir papildymo tvirtinimas;
5. Galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto tvirtinimas;
6. Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių papildymų ir(ar) pakeitimų
tvirtinimas;
7. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas;
8. LASF Apeliacinio tesimo darbo nuostatų tvirtinimas;
9. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų tvirtinimas.
10. Apeliacinio teismo pirmininko ir Apeliacinio teismo arbitrų rinkimai (jeigu
Suvažiavime nepriimamas redakcinis LASF įstatų projektas), arba Apeliacinio
teismo pirmininko ir Apeliacinio teismo arbitrų įgaliojimų pratęsimas iki LASF
valdymo organų rinkiminio suvažiavimo. (2012 m. gegužės mėn. baigiasi
įgaliojimai).
1.3. Dėl audito kompanijos paskyrimo.
Siūlyta: LASF auditą už 2011 m. atlikti audito kompanijai „Thezis“.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: LASF auditą už 2011 m. atlikti audito kompanijai „Thezis“.
1.4. Pristatytas pasirengimo suvažiavimui grafikas.
Siūlyta: patvirtinti pasirengimo Suvažiavimui grafiką.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti pasirengimo Suvažiavimui grafiką:
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Sausio 31 d. – iki šios dienos turi būti paskelbta viešai ( dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir
internetiniame tinklalapyje www.lasf.lt, LASF nariams Suvažiavimo data, vieta ir darbotvarkės
projektas.
Vasario 15 d. – paskutinė diena, kai priimami LASF narių pasiūlymai dėl Suvažiavimo
darbotvarkės projekto ir kitų papildomų klausimų.
Vasario 20 arba 21 d. – Tarybos posėdis dėl gautų LASF narių pasiūlymų dėl
Suvažiavimo darbotvarkės projekto ir kitų papildomų klausimų ir galutinės Suvažiavimo
darbotvarkės parengimas. Mandatinės komisijos sudarymas.
Vasario 29 d. – paskutinė diena, kai Suvažiavimo darbotvarkė ir su ja susijusi medžiaga
turi būti išsiųsta LASF nariams registruotais laiškais.
Kovo 20 arba 21 d. – Tarybos posėdis, kuriame tvirtinamas Mandatinės komisijos
pateiktas LASF narių sąrašas, kurių delegatai turi balso teisę dalyvauti Suvažiavime.
Kovo 31 d. – LASF narių eilinis suvažiavimas.
2. KLAUSIMAS. Redakcinio LASF įstatų projekto galutinis tvirtinimas ir oficialus
paskelbimas LASF tinklalapyje.
Siūlyta: patvirtinti galutinį LASF redakcinį įstatų projektą ir oficialiai paskelbti LASF
tinklalapyje. LASF Nariai iki š. m. vasario mėn. 15 d. galės teikti pasiūlymus.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti galutinį LASF redakcinį įstatų projektą ir oficialiai paskelbti LASF
tinklalapyje.
3. KLAUSIMAS. Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių pakeitimo ir
papildymo projekto tvirtinimas ir oficialus paskelbimas LASF tinklalapyje.
Siūlyta: patvirtinti Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių pakeitimo ir papildymo
projektą ir jį oficialiai paskelbti LASF tinklalapyje.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių pakeitimo ir
papildymo projektą ir jį oficialiai paskelbti LASF tinklalapyje.
4.
KLAUSIMAS. LASF Tarybos darbo nuostatų projekto tvirtinimas ir oficialus
paskelbimas LASF tinklalapyje.
Siūlyta: pritarti LASF Tarybos darbo nuostatų projektui ir oficialiai paskelbti LASF
tinklalapyje.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: pritarti LASF Tarybos darbo nuostatų projektui ir oficialiai paskelbti LASF
tinklalapyje.
5. KLAUSIMAS. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų projekto tvirtinimas ir
oficialus paskelbimas LASF tinklalapyje.
Siūlyta: pritarti LASF Apeliacinio teismo nuostatų projektui ir oficialiai paskelbti LASF
tinklalapyje.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: pritarti LASF Apeliacinio teismo nuostatų projektui ir oficialiai paskelbti
LASF tinklalapyje.
6. KLAUSIMAS. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų projekto tvirtinimas ir
oficialus paskelbimas LASF tinklalapyje.
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Siūlyta: pritarti LASF Revizijos komisijos nuostatų projektui ir oficialiai paskelbti LASF
tinklalapyje.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: pritarti LASF Revizijos komisijos nuostatų projektui ir oficialiai paskelbti
LASF tinklalapyje.
7. KLAUSIMAS. Kitų sporto šakų ir Žiedo komitetų nuostatų patikslinimas.
Žiedo komitetas teikė siūlymą, jog sporto šaka Mini žiedas būtų perkeltas iš Kitų sporto šakų
ir priskirtas prie Žiedo komiteto veiklos
Siūlyta: Automobilių sporto šaką Mini žiedą priskirti Žiedo komiteto kuravimui ir atlikti
atitinkamas pataisas Žiedo ir Kitų sporto šakų komitetų nuostatuose t.y. iš Kitų sporto šakų veiklos
(nuostatų) išbraukti sporto šakos rūšį mini žiedas ir jį įtraukti į Žiedo komiteto funkcijas. Žiedo
komiteto funkcijas aprašyti „...organizuojantis automobilių Žiedinių lenktynių sporto šakos darbą.“
Atitinkamai padaryti pakeitimus visuose kituose šių Komitetų nuostatų punktuose.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Automobilių sporto šaką Mini žiedą priskirti Žiedo komiteto kuravimui ir
atlikti atitinkamas pataisas Žiedo ir Kitų sporto šakų komitetų nuostatuose t.y. iš Kitų sporto
šakų veiklos (nuostatų) išbraukti sporto šakos rūšį mini žiedas ir jį įtraukti į Žiedo komiteto
funkcijas. Žiedo komiteto funkcijas aprašyti „...organizuojantis automobilių Žiedinių lenktynių
sporto šakos darbą.“ Atitinkamai padaryti pakeitimus visuose kituose šių Komitetų nuostatų
punktuose.
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KLAUSIMAS. Žiedo komiteto sudėties papildymas.
D. Grinbergas siūlė papildyti žiedo komiteto sudėtį ir priimti Remigijų Venį, kadangi jis
aktyviai dalyvauja sprendžiant žiedinių lenktynių klausimus.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Žiedo komiteto sudėtį papildyti ir priimti Remigijų Venį.
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KLAUSIMAS. LASF narių priėmimas.
Kandidatas į LASF narius
ASK „AUTO KASLITA“
Kandidatas į LASF asocijuotus narius

Vadovas
Kastytis Volbekas
Vadovas

UAB „Bauer International“
Ramūnas Čapkauskas
Siūlyta: pritarti LASF nario ir LASF asocijuoto nario priėmimui.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: pritarti LASF nario ir LASF asocijuoto nario priėmimui.

9 LAUSIMAS. Kiti klausimai:
10.1. Prezidento informacija apie įvykusią FIA generalinę asamblėją.
Prezidentas G. J. Furmanavičius informavo, jog LASF Tarybos pritarimu kartu su Dariumi
Jonušiu dalyvavo 2011-12-05/10 d. Indijoje, Delli vykusioje FIA generalinėje asamblėjoje, kur kartu
vyko ir čempiono apdovanojimas.
2011 m. rudeny LASF FIA generalinei asamblėjai pateikė siūlymą dėl kartingo sportininkų,
nes yra priimtos naujos FIA taisykles, kuriose pažymėta, jog nepilnamečiams iki 13 metų neleidžiama
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išvažiuoti į varžybas užsienyje. Siūlymas buvo pateiktas dėl nepilnamečių amžiaus prailginimo.
Siūlymo Asamblėja nesvarstė. Siūlymas tik šiomis dienomis yra peržiūrimas FIA juristų.
Prezidentas taip pat pateikė informaciją apie Asamblėjos pravedimo procedūras, kaip
sprendžiami ir rengiami klausimai Asamblėjai, apie užmegztus naujus kontaktus su kitų Federacijų
atstovais, ypatingai geri kontaktai užsimezgė su Jungtinių Arabų Emyratų atstovu.
10.2.Dėl apeliacinių mokesčių grąžinimo VšĮ „Egzotikos“ autosportas.
R. Rupkus informavo susirinkusius LASF Tarybos narius, jog 2011-11-23 d.buvo gautas VšĮ
„Egzotikos“ autosportas prašymas dėl mokesčių už apeliacijas grąžinimo. Prezidento nurodymu šis
prašymas buvo persiųstas LASF Apeliaciniam teismui. 2011-12-12 d. LASF Apeliacinis teismas
išnagrinėjo VšĮ „Egzotikos“ autosportas prašymą ir pateikė išvadą, jog nemato jokio teisinio pagrindo
iš naujo spręsti mokesčių už apeliacijas grąžinimo klausimo, kadangi šiuo klausimu LASF Apeliacinis
teismas priėmė nutartis 2009-06-18 d. LASF Apeliacinio teismo posėdžio metu. Po šio LASF
Apeliacinio teismo sprendimo, VšĮ „Egzotikos“ autosportas atstovas R. Lipeikis telefonu kalbėjo su
LASF Prezidentu ir manimi prašydamas dar kartą šį klausimą išnagrinėti Taryboje ir rasti galimybę
užbaigti šį klausimą taikiai, grąžinant jam apeliacinius mokesčius sumoje 8000 lt, priešingu atveju jis
bus priverstas kreiptis dėl šio klausimo sprendimo į šalies teismus.
Vyko diskusijos.
Siūlyta: Prezidentui dar kartą susitikti su R.Lipeikiu ir aptarti VšĮ „Egzotikos“ autosportas
siūlomus šio klausimo sprendimo variantus ir šį klausimą spręsti kitame Tarybos posėdyje.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: pavesti Prezidentui dar kartą susitikti su R.Lipeikiu ir aptarti VšĮ „Egzotikos“
autosportas siūlomus šio klausimo sprendimo variantus ir šį klausimą spręsti kitame Tarybos
posėdyje.
10.3. Dėl VšĮ ASK „Ajags“ 2009-01-20 d. gauto prašymo išaiškinti, kuris 2009 m. LARČ
reglamentas galioja, perdavimo LASF Apeliaciniam teismui, atsižvelgiant į 2011-11-10 d. Kauno
apygardos teismo priimtą nutartį .
R.Rupkus informavo Tarybą, jog remiantis Kauno m. apylinkės teismo ir Kauno apygardos
teismo sprendimais ir nutartimis yra panaikintas 2009-01-22 d. LASF Tarybos sprendimas dėl 2009
LARČ reglamento pagal ASK „Ajags“ 2009-01-20 gautą prašymą dėl išaiškinimo pateikimo kuris
LARČ reglamentas yra galiojantis. Kauno m. apylinkės teismas tik panaikino LASF Tarybos
sprendimą remdamasis tuo, jog pagal LASF įstatus tarybai nėra priskirta kompetencija spręsti ginčus
kylančius dėl automobilių sportą reglamentuojančių dokumentų. Kauno m. apylinkės teismas
konstatavo, jog šiuos nesutarimus sprendžia LASF Apeliacinis teismas vadovaudamasis LASF
Apeliacinio teismo nuostatų 4.1.4 p.. Šalies teismams panaikinus LASF Tarybos priimtą sprendimą
liko neišnagrinėtas ASK „Ajags“ 2009-01-20 prašymas. Pareiškėjas savo prašymo nesiruošia atsiimti.
Siūloma: Remiantis Teismo sprendimais ir LASF Apeliacinio teismo nuostatais, ASK
„Ajags“ prašymą persiųsti LASF Apeliaciniam teismui, dėl sprendimo priėmimo, kuris 2009 m. LARČ
reglamentas yra galiojantis.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Remiantis Teismo sprendimais ir LASF Apeliacinio teismo nuostatais, ASK
„Ajags“ prašymą persiųsti LASF Apeliaciniam teismui, dėl sprendimo priėmimo, kuris 2009 m.
LARČ reglamentas yra galiojantis.
Pridedama: 1) LASF įstatų redakcinis projektas;
2) Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių pakeitimo ir papildymo
projektas;
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3) LASF Tarybos darbo nuostatų projektas;
4)Apeliacinio teismo darbo nuostatų projektas;
5) Revizijos komisijos nuostatų projektas;
6) Žiedo komiteto nuostatai su pakeitimais;
7) Kitų sporto šakų nuostatai su pakeitimais;
8) posėdžio garso įrašo protokolas.

Viso protokolo lapų: 7
Posėdžio pirmininkas

G. J. Furmanavičius

Posėdžio sekretorė

E. Kairiūkštienė
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