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Išrašas 
Lietuvos automobilių sporto federacija 

 
LASF Tarybos posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. 2012-03  
2012.02.07 

 
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.02.07 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. 
Komitetų pirmininkai -Algirdas Gricius, Ričardas Abelkis, Aloyzas Jurdonas, Eduardas Jakas, 

Šarūnas Liesis, Algirdas Bilevičius. 
Nedalyvavo: Komitetų pirmininkai: Gediminas Grigaitis, Ramūnas Šaučikovas, Darius 

Grinbergas, Vidmantas Dailidė, LASF Garbės prezidentas Sigitas Alesius. 
Taip pat dalyvavo: LASF Teisininkas Ričardas Rupkus. 
Posėdžio pirmininkas – Gintaras Jonas Furmanavičius. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštienė. 
 
I. Dėl posėdžio vedimo tvarkos. 
Posėdis buvo vykdomas atliekant garso skaitmeninį įrašą.  
 
II. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.  
Pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
Nutarta: patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę: 
1. LASF Prezidento darbo užmokesčio peržiūrėjimas.  
2. Informacija apie LASF Apeliacinio teismo 2012-01-23 d. priimtą sprendimą dėl 2009 

m. LARČ reglamento redakcijos galiojimo ir klausimo dėl 2009 m. LARČ reglamento papildymo 
ar pakeitimo pakartotino svarstymo perdavimo LASF Ralio komitetui.  

3. Informacija apie Kauno apygardos  teismo sprendimą dėl A+ tech. reikalavimų bei 
2009 m. LARČ techninių reikalavimų priėmimo. 

4. LASF Prezidento informacija apie susitikimus su VšĮ „Egzotikos“ autosportas atstovu 
R.Lipeikiu, pagal 2012-01-10 d. Tarybos priimtą nutartį, bei VšĮ „Egzotikos“ autosportas 2012-
01-12 d. prašymo nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas.  

5. Dėl 2012-03-31 d. LASF narių eilinio suvažiavimo darbotvarkės papildymo. 
6. LASF narių priėmimas.  
7. Dėl kroso sporto šakos narių grupės sudarymo deryboms su kitomis Baltijos šalimis t. 

y. latviais ir estais, dėl bendrų renginių reglamentavimo ir organizavimo. 
8. Kiti klausimai:  
8.1. Informacija apie gautus LASF narių pasiūlymus LASF suvažiavimo darbotvarkės 

klausimais. 
8.2. Informacija apie 2012 m.Baltijos šalių ralio čempionato pravedimą. (klausimo 

iniciatorius Š.Liesis, pranešėjas R.Abelkis) 
8.3. Dėl LASF reklaminio ploto pardavimo likusiems 2012 m. čempionato 

etapams.(klausimą inicijavo R.Dovidaitis).   
8.4. Pranešimas dėl įvykusio LARČ pirmo etapo Halls Winter Rally informacijos 

sklaidos. (klausimą inicijavo R.Dovidaitis). 
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8.5. LASF Komitetų pirmininkų ataskaitos už 2011 m. 
 
III. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 
 
1. KLAUSIMAS. LASF Prezidento darbo užmokesčio peržiūrėjimas.  
Nutarta: LASF Prezidentui nustatyti naują darbo užmokesčio dydį, į darbo sutartį 

įrašyti 5 darbo dienų savaitė po 8 darbo valandas, laisvu darbo grafiku. 
 
2. KLAUSIMAS. Informacija apie LASF Apeliacinio teismo 2012-01-23 d. priimtą 

sprendimą dėl 2009 m. LARČ reglamento redakcijos galiojimo ir klausimo dėl 2009 m. LARČ 
reglamento papildymo ar pakeitimo pakartotino svarstymo perdavimo LASF Ralio komitetui.  

R. Rupkus informavo, jog LASF Apeliacinis teismas, gavęs 2012-01-10 Tarybos nutarimu 
perduotą VšĮ „Ajags“ 2009-01-19 prašymą dėl išaiškinimo kuris 2009 m. LARČ reglamentas galioja, 
2012-01-23 d. jį išnagrinėjo ir priėmė sprendimą: Atsižvelgiant į tai, kad bendrosios kompetencijos 
teismai, nagrinėdami civilines bylas, pripažino, jog išaiškinimą dėl to, kuri 2009 LARČ Reglamento 
redakcija buvo ir yra teisėta bei galiojanti, gali pateikti tik LASF Apeliacinis teismas, Arbitražinė 
kolegija sprendžia, kad vienintelė teisėta ir galiojanti 2009 metų Lietuvos automobilių ralio 
čempionato (toliau – LARČ) Reglamento redakcija buvo ir yra 2008 11 25 d. priimta 2009 metų LARČ 
Reglamento redakcija, kuri, Arbitražinės kolegijos nuomone, vienintelė atitinka teisėtumo 
reikalavimus, įvertinus jos rengimo, priėmimo, pasirašymo ir paskelbimo procedūras patvirtinančias 
faktines aplinkybes bei šias procedūras reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Arbitražinės 
kolegijos sprendimas priimtas bendru sutarimu. 2009 metų LARČ oficialūs rezultatai turėtų būti 
skaičiuojami ir skelbiami, atsižvelgiant į šį LASF Apeliacinio teismo sprendimą. 

LASF Apeliacinis teismas nagrinėdamas VšĮ „Ajags“ prašymą, nagrinėjo tik procedūrines 
normas, kuriomis vadovaujantis buvo priimami 2009 m. LARČ reglamento pakeitimai bei papildymai. 
LASF Apeliacinis teismas nustatė, jog priimant 2009 m. LARČ reglamento pakeitimus ir papildymus, 
buvo nesilaikyta LASF norminiais aktais nustatytų privalomų reglamento pakeitimo bei papildymo 
procedūrų numatytų BLASOVS. LASF Apeliacinis teismas reglamento pakeitimų turinio bei 
automobilių sporto sportininkų pasiūlymų, gautų po 2008-12-01 d., nenagrinėjo. Iš to seka, jog šiuo 
metu liko teisiškai neišnagrinėti ir neįvertinti sportininkų pasiūlymai gauti po 2008-12-01 d. dėl 2008-
11-25 d. Ralio komitete priimto 2009 m. LARČ reglamento. Atsižvelgiant į tai: 

Nutarta: siekiant užtikrinti automobilių sporto sportininkų lūkesčius ir teisėtus 
interesus, numatytus LASF įstatų 4.1.3. p. ir vadovaujantis Tarybos darbo veiklos nuostatų 
4.1.14. p. teikti siūlymą Ralio komitetui artimiausiame Komiteto posėdyje persvarstyti 2008-12-
10, 2008-12-23 d. Ralio komiteto priimtus sprendimus susijusius su 2009 m. LARČ reglamento 
papildymais ir pakeitimais, pasikviečiant į posėdį 2008-12-10 ir 2008-12-23 d. Ralio komiteto 
posėdžiuose dalyvavusius sportininkus. Svarstant sportininkų pasiūlymus, būtina įvertinti kaip 
šie pasiūlymai yra susiję su BLASOVS 2.2. a;b;c; p.p. reikalavimais.   

 
3. KLAUSIMAS. Informacija apie Kauno apygardos  teismo sprendimą dėl A+ tech. 

reikalavimų bei 2009 m. LARČ techninių reikalavimų priėmimo. 
R. Rupkus informavo, jog 2012-01-26  Kauno apygardos teismas priėmė nutartį, kuria paliko 

galioti 2011-06-08 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo Teismas pripažino  2009 m. 
techninius reikalavimus A+ grupės automobiliams negaliojančiais, kurie buvo priimti nesilaikant 
Automobilių sporto kodekso 200 str. reikalavimų, t.y. priimti ne iki gruodžio 1 d.  

Nutarta: Ralio komitetui, nagrinėjant 2009 m. LARČ reglamentą tuo pačiu klausimu 
patvirtinti, kurie su šiuo reglamentu susijusią techniniai reikalavimai yra galiojantys. 
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4. KLAUSIMAS.  LASF Prezidento informacija apie susitikimus su VšĮ „Egzotikos“ 
autosportas atstovu R. Lipeikiu, pagal 2012-01-10 d. Tarybos priimtą nutartį, bei VšĮ 
„Egzotikos“ autosportas 2012-01-12 d. prašymo nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas. 

LASF Prezidentas informavo, jog vadovaujantis 2012-01-10 d. Tarybos nutarimu dėl 
apeliacinių mokesčių grąžinimo VšĮ „Egzotikos“ autosportas, buvo susitikęs su VšĮ „Egzotikos“ 
autosportas atstovu R. Lipeikiu. Pokalbio metu buvo siekiama išsiaiškinti kokį sprendimo variantą 
siūlo minėtas LASF narys.  Po 2012-01-10 LASF Tarybos posėdžio, 2012-01-13 d. LASF gavo 2012-
01-12 d. VšĮ „Egzotikos“ autosportas prašymą adresuotą LASF Tarybai „Dėl mokesčių už apeliacijas 
grąžinimo“. Šiuo prašymu VšĮ „Egzotikos“ autosportas prašo Tarybos pavesti LASF Apeliaciniam 
teismui pakartotinai svarstyti VšĮ „Egzotikos“ autosportas sumokėtų mokesčių grąžinimo klausimus už 
2009 m. sausio ir vasario mėnesiais pateiktas LASF Apeliaciniam teismui apeliacijas t. y.: 1) dėl 2009-
01-22 d. LASF Tarybos sprendimo susijusio su 2009 m. LARČ reglamento patvirtinimu, panaikinimo; 
2)  dėl 2009 m. LARČ I-etapo „Winter rally – 2009“ Sporto komisarų kolegijos sprendimų Nr.1, 2, 3 
teisėtumo, (kadangi šalies Teismai pripažino LASF Tarybos sprendimą dėl LARČ reglamento 
negaliojantį, tai atsižvelgiant į tai ir Sporto komisarų sprendimai yra negaliojantys, kadangi buvo 
priimti negaliojančio reglamento pagrindu). Pakartotinai šį klausimą nagrinėti LASF Apeliaciniame 
teisme pareiškėjas prašo, kadangi mano, jog buvo pažeistos LASF Apeliacinio teismo nuostatuose 
numatytos procesinės normos, t.y. į 2011-12-12 d. posėdį nebuvo pakviestas pareiškėjas VšĮ 
„Egzotikos“ autosportas. 

Nutarta:  
1) Atsižvelgiant į tai, jog Kauno miesto apylinkė teismas 2011-04-26 d. sprendimu ir 

Kauno apygardos teismas 2011-11-10 d. nutartimi panaikino 2009-01-22 Tarybos priimtą 
sprendimą dėl išaiškinimo kuris 2009 m. LARČ reglamentas galioja, VšĮ „Egzotikos“ 
autosportas grąžinti apeliacinį mokestį (2000 Lt) už pateiktą 2009 m. LASF Apeliaciniam teismui 
apeliaciją  „dėl 2009-01-22 d. LASF Tarybos sprendimo susijusio su 2009 m. LARČ reglamento 
patvirtinimu, panaikinimo“. 

2)  Vadovaujantis Kauno miesto apylinkė teismo 2011-04-26 d. sprendimu ir Kauno 
apygardos teismo 2011-11-10 d. nutartimi dėl 2009-01-22 Tarybos priimto sprendimo, aiškinant, 
kuris 2009 m. LARČ reglamentas galioja, panaikinimo, bei LASF Apeliacinio teismo 2012-01-23 
d. priimtu sprendimu dėl 2009 m. LARČ reglamentų galiojimo teisėtumo, apeliacinio mokesčių 
grąžinimo  klausimą  dėl VšĮ „Egzotikos“ autosportas 2009 m. teiktų LASF Apeliaciniam teismui 
apeliacijų  dėl 2009 LARČ I-etapo „Winter rally – 2009“ Sporto komisarų kolegijos sprendimų 
Nr.1, 2, 3 teisėtumo, atidėti iki tol, kol LASF Ralio komitetas pakartotinai išnagrinės 2008 metais 
po gruodžio 1 dienos gautus automobilių sporto sportininkų pasiūlymus bei priims sprendimą dėl 
2009 m. LARČ reglamento 2008-11-25 d. redakcijos pakeitimų, papildymo ar išaiškinimo.  

 
 
5. KLAUSIMAS. Dėl 2012-03-31 d. LASF narių eilinio suvažiavimo darbotvarkės 

papildymo. 
Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvoje yra aktyviai kultivuojama automobilių sporto šaka „Drift‘as“ 

ir vadovaujantis LR Kūno kultūros ir sporto įstatymo 43 ir 44 straipsniais kuriuose nurodoma, jog už 
atitinkamos sporto šakos varžybų sistemos ir jų vykdymo sąlygų nustatymą yra atsakingos nacionalinės 
atitinkamos sporto šakos federacijos, bei už visų lygių sporto varžybų organizavimą ir vykdymą atsako 
Kūno kultūros ir sporto departamento pripažinta nacionalinė atitinkamos sporto šakos federacija, LASF 
Prezidentas siūlė, įsteigti LASF organą „Drift‘o komitetą“, kuris nustatytų šios sporto šakos varžybų 
sistemos ir vykdymo sąlygas, atstovautų šią sporto šaką tiek nacionaliniame tiek tarptautiniame 
lygmenyje. Drift‘o atstovams apsisprendus, jog nori būti LASF struktūroje kaip Drift‘o komitetas ir 
pateikus kandidatus į Komiteto pirmininko ir narių rinkimus, šio organo steigimo klausimą teikti 
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svarstyti LASF narių suvažiavimui, atitinkamai išrenkant ir šio organo- „Drift‘o komiteto“ pirmininką. 
Atsižvelgiant į tai:  

Nutarta: į 2012-03-31 d. LASF narių suvažiavimo darbotvarkę įtraukti: 
1) 5 klausimu klausimą „ LASF organo „Drift‘o komiteto“ steigimas.  
2) 6 klausimu klausimą „LASF tarybos nario – „Drift‘o komiteto“ pirmininko rinkimai.  
3) Atitinkamai papildyti LASF įstatų redakcinį projektą 6.3.1.10 p. „Drift‘o komitetas“. 
4) Kitų esančių darbotvarkės klausimų numeraciją pakeisti atsižvelgiant į šiuos 

pakeitimus. 
5) Šia informaciją vasario 8 dieną patalpinti LASF tinklalapyje ir informuoti LASF 

narius apie galimybę teigti kandidatus į Komiteto pirmininko ir komiteto narių rinkimus. LASF 
nariai teigdami kandidatus privalo nurodyti į kokia pozicija yra teikiamas kandidatas ir 
pateikiamas jo aprašymas. Pasiūlymai priimami iki vasario 15 d. imtinai. 

  
6. KLAUSIMAS. LASF narių priėmimas. 

Eil. Nr. Kandidatas į LASF narius Rekomenduoja 

1 VšĮ ASK „Samsono motorai“ UAB Pitlane 
2 ASK „Vaišvydava“ Šiaulių m. ASK „Slikas“ 

 
 
Eil. Nr. Kandidatas į LASF Asocijuotus narius Vadovas 
1 VšĮ „Vici sport „ Šarūnas Matijošaitis 
2 VšĮ „Ataka racing“ Vitoldas Milius 
3 VšĮ Integres (VAPSVOS racing)  Linas Vaškys  
4 Mažeikių ASK Vitalijus Plastininas 
5 Zask akseleratorius Arvydas Petkevičius 
6 VšĮ 222 klubas Igoris Sidunovas 
7 VšĮ Afganas ir ko „Auto-baik klubas“ Alvydas Šimkus 
 

Nutarta: priimti šiuos juridinius asmenis į LASF narius ir LASF asocijuotus narius. 
 
7. KLAUSIMAS. Dėl kroso sporto šakos narių grupės sudarymo deryboms su kitomis 

Baltijos šalimis t. y. latviais ir estais, dėl bendrų renginių reglamentavimo ir organizavimo. 
Nutarta: A. Jurdonui parengti rašto projektą Latvijos ir Estijos automobilių federacijų 

vadovams dėl darbo grupių susitikimo, darbotvarkės, datos ir vietos. 
 
8. KLAUSIMAS. Kiti klausimai. 
8.1. Informacija apie gautus LASF narių pasiūlymus LASF suvažiavimo darbotvarkės 

klausimais. 
1) Dėl Suvažiavimo darbotvarkės papildomų klausimų negauta, išskyrus VšĮ „Jonušis 

autosportas“ el. paštu gautas pasiūlymas, kuriuo teikiamas naujas LASF įstatų projektas. Šis 
pasiūlymas pateiktas tik el. paštu, be jokio oficialaus LASF nario rašto bei šiuos įstatus lydinčių 
norminių aktų paketo, t. y. LASF Tarybos, Apeliacinio teismo, Revizinės komisijos darbo veiklos 
nuostatų pakeitimo, kurie kartu su naujais įstatais priimami Suvažiavime. Šiam LASF nariui yra 
atsakyta, jog jis privalo pateikti šį siūlymą oficialiai ir su atitinkamas lydinčių norminių dokumentu 
projektais. V. Jonušis atsakė, jog savo pasiūlymus nustatyta tvarka pateiks iki vasario 15 d. 

2) Atlikus siūlomų  LASF Tarybos LASK straipsnių pakeitimų analizę, aptikta, jog keičiant 18 
str. liko nepakeistas atitinkamai su juo tiesiogiai susijęs ir 21 str. 
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Nutarta:LASF narių suvažiavimui siūlomo LASK straipsnių redakcinio projektą 
papildyti 21 str. pakeitimais. 

 
8.2. Informacija apie 2012 m.Baltijos šalių ralio čempionato pravedimą. (klausimo 

iniciatorius Š.Liesis, pranešėjas R.Abelkis) 
Vyko diskusijos apie priežastis dėl ko nepavyko suorganizuoti Baltijos šalių ralio čempionatą. 
 
8.1. Dėl LASF reklaminio ploto pardavimo likusiems 2012 m. čempionato 

etapams.(klausimą inicijavo R.Dovidaitis).  
Vyko diskusijos dėl LASF reklaminio ploto panaudojimo ant sportinių automobilių ir jų 

kainas. 
 
8.4. Pranešimas dėl įvykusio LARČ pirmo etapo Halls Winter Rally informacijos 

sklaidos. (klausimą inicijavo R.Dovidaitis). 
Nutarta: klausimą dėl Varžybų organizavimo sutarties 3.10 p. pažeidimo, įpareigoti 

išnagrinėti Ralio komitete ir apie rezultatus informuoti LASF Tarybą. 
 
8.5.  LASF Komitetų pirmininkų ataskaitos už 2011 m.  
LASF Prezidentas informavo, kad iki 2012-02-20 visi Komitetų pirmininkai privalo LASF 

generalinei sekretorei pateikti Komitetų veiklos ataskaitas už 2011 metus, kurios bus įdėtos į 
suvažiavimo medžiagą. 

 
Pridedama: Posėdžio garso įrašo protokolas. 
 
 
Viso protokolo lapų: 8 
 
 
Posėdžio pirmininkas     G. J. Furmanavičius 
 
 
 
 
Posėdžio sekretorė      E. Kairiūkštienė 


