Išrašas
Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2012-04
2012.02. 21
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.02.21 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto
federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 18.30 val.
Dalyvavo:
LASF Prezidentas - Gintaras Jonas Furmanavičius;
LASF Viceprezidentai - Rolandas Dovidaitis.
Komitetų pirmininkai -Algirdas Gricius, Ričardas Abelkis, Eduardas Jakas, Šarūnas Liesis,
Gediminas Grigaitis, Darius Grinbergas, Vidmantas Dailidė.
Nedalyvavo:
Komitetų pirmininkai: Aloyzas Jurdonas, Algirdas Bilevičius.
LASF Viceprezidentas: Ramūnas Šaučikovas.
Taip pat dalyvavo: LASF Teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė Rasa
Jakienė, LASF Garbės prezidentas Sigitas Alesius
Posėdžio pirmininkas – Gintaras Jonas Furmanavičius.
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštienė.
I. Dėl posėdžio vedimo tvarkos.
Pirmininkas informavo, kad posėdžio metu bus atliekamas garso skaitmeninis įrašas.
II. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.
Pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę ir paklausė ar yra norinčių ją
papildyti.
Nutarta: patvirtinti papildytą LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:
1. 2012 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatos bei 2012-2013 m. LASF narių stojamojo ir
nario mokesčių, LASF asocijuotų narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžių redakcijos
ir papildymo teikimas LASF narių suvažiavimui tvirtinti.
2. Priimtų iki 2011 m. gruodžio 1 d. automobilių sportą reglamentuojančių dokumentų
laikymosi, keitimo bei papildymo teisinės pasekmės.
3. Dėl delegatų komandiravimo į NEZ šalių susirinkimą Danijoje 2012.03.24-25
dienomis.
4. 4x4 autosportas LASF kontekste.
5. Dėl Lietuvos automobilių ilgų distancijų žiedinių lenktynių atviro čempionato
organizavimo.
6. Dėl “LASF Garbės vardo” suteikimo Vikiui Olekai už nuopelnus automobilių sportui.
7. SVO komiteto pirkininko atsistatydinimas iš LASF Tarybos nario - SVO komiteto
pirmininko pareigų.
8. Dėl situacijos Ralio komitete.
9. Ralio „Žemaitija -2012“ aptarimas.
10. 2012-03-31 d. LASF narių suvažiavimo galutinės darbotvarkės tvirtinimas ir
medžiagos aptarimas.
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III. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:
1. KLAUSIMAS. 2012 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatos bei 2012-2013 m. LASF narių
stojamojo ir nario mokesčių, LASF asocijuotų narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti
dydžių redakcijos ir papildymo teikimas LASF narių suvažiavimui tvirtinti.
Nutarta: teikti LASF narių suvažiavimui tvirtinti 2012 m. LASF pajamų ir išlaidų
sąmatą bei pakoreguotus 2012-2013 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčius, asocijuotų
LASF narių tikslinius įnašus federacijos veiklai remti.
2. KLAUSIMAS. Priimtų iki 2011 m. gruodžio 1 d. automobilių sportą
reglamentuojančių dokumentų laikymosi, keitimo bei papildymo teisinės pasekmės.
R. Rupkus informavo LASF Tarybos narius, jog teisinės pasekmės pažeidus Lietuvos
automobilių sporto kodekso 200 str. dėl 2008 metais priimtų automobilių sportą reglamentuojančių
dokumentų po gruodžio mėn. 1 d. sprendžiamos dar ir šiandien, <..>.
Lietuvos automobilių sporto kodekso 200 str. yra nurodyta, kad visi kiti reglamentuojantys
dokumentai turi būti paskelbti iki gruodžio mėn. 1 d. ir jokie keitimai negalimi, išskyrus BLASOVS
numatytas sąlygas.
3. KLAUSIMAS. Dėl delegatų komandiravimo į NEZ šalių susirinkimą Danijoje
2012.03.24-25 dienomis.
Nutarta: į NEZ šalių susirinkimą, kuris vyks Danijoje 2012.03.24-25 dienomis, deleguoti
LASF Generalinę sekretorę Rasą Jakienę ir Donatą Večerskį.
4. KLAUSIMAS. 4x4 autosportas LASF kontekste.
4x4 komiteto pirmininkas G. Grigaitis pasisakė apie problemas organizuojant 4x4 automobilių
sporto varžybas ir išsakė savo pastebėjimus dėl sportininkų dalyvavimo 4x4 Lietuvos čempionate su
kaimyninių šalių Federacijų išduotomis licencijomis, negausaus dalyvių skaičiaus čempionate bei
licencijų kainų.
LASF Prezidentas atsakė, jog 4x4 autosporto populiarinimo bei iškylančios problemos turi
būti sprendžiamos 4x4 komitete ir prašė pateikti konkrečius prašymus ir pasiūlymus LASF Tarybai,
kurios kompetencijai yra priskirta juos spręsti.
5. KLAUSIMAS. Dėl Lietuvos automobilių ilgų distancijų žiedinių lenktynių atviro
čempionato organizavimo.
Nutarta: pritarti nuo šių metų organizuoti Lietuvos automobilių ilgų distancijų žiedinių
lenktynių ir įtraukti Lietuvos automobilių ilgų distancijų žiedinių lenktynių čempionatą į oficialų
LASF varžybų kalendorių .
6. KLAUSIMAS. Dėl „LASF Garbės vardo” suteikimo Vikiui Olekai už nuopelnus
automobilių sportui.
Senjorų komiteto pirmininkas E. Jakas pristatė automobilių sportui nusipelniusio Vikio
Oleko kandidatūrą “LASF Garbės vardo” suteikimui. (Priedas Nr. 2).
Nutarta: Į LASF narių suvažiavimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl “LASF Garbės
vardo” suteikimo Vikiui Olekai.
7. KLAUSIMAS. Saugaus varžybų organizavimo (SVO) komiteto pirmininko
atsistatydinimas iš LASF Tarybos narių-SVO komiteto pirmininko pareigų.
LASF Prezidentas informavo, jog yra gautas SVO komiteto primininko prašymas dėl jo
atsistatydinimo iš LASF tarybos nario-SVO komiteto pirmininko pareigų (Priedas Nr. 3).
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Nutarta: Patenkinti SVO pirmininko prašymą dėl jo atsistatydinimo iš LASF tarybos
nario-SVO komiteto pirmininko pareigų ir į LASF narių suvažiavimo darbotvarkę įtraukti
klausimą dėl Tarybos nario-SVO komiteto pirmininko rinkimų. LASF sekretoriatui 2012-02-22
LASF internetiniame tinklalapyje paskelbti, bei el.paštu išsiųsti LASF nariams informaciją apie
numatomus Tarybos nario-SVO komiteto pirmininko rinkimus 2012-03-31 d. LASF narių
suvažiavime ir pratęsti terminą LASF narių teikiamiems siūlymams dėl kandidatų teikimo į
LASF tarybos nario-SVO pirmininko pareigas iki 2012-03-07 d.
8.
KLAUSIMAS. Dėl situacijos Ralio komitete.
Prezidentas pasisakė dėl situacijos Ralio komitete: <...>
LASF Prezidentui suteikus galimybę pasisakyti Ralio komiteto pirmininkui Ričardui Abelkiui,
pastarasis pateikė LASF Tarybai prašymą dėl atsistatydinimo iš Tarybos nario - Ralio komiteto
pirmininko pareigų (Priedas Nr. 4).
Nutarta: Patenkinti Ralio komiteto pirmininko Ričardo Abelkio prašymą dėl
atsistatydinimo iš Tarybos nario-Ralio komiteto pirmininko pareigų ir į LASF narių suvažiavimo
darbotvarkę įtraukti klausimą dėl Tarybos nario - Ralio komiteto pirmininko rinkimų. LASF
sekretoriatui 2012-02-22 LASF internetiniame tinklalapyje paskelbti bei el.paštu išsiųsti LASF
nariams informaciją apie numatomus Tarybos nario-Ralio komiteto pirmininko rinkimus 201203-31 d. LASF narių suvažiavime ir pratęsti terminą LASF narių teikiamiems siūlymams dėl
kandidatų teikimo į LASF tarybos nario-Ralio komiteto pirmininko pareigas iki 2012-03-07 d.
Iki Suvažiavimo rekomenduoti Ralio komiteto nariams, siūlyti Tarybai Ralio komiteto
pirmininko pareigas laikinai eiti paskirti LASF Viceprezidentą Ramūną Šaučikovą.
9. KLAUSIMAS. LARČ 2012 m. II etapo „Žemaitija -2012“ aptarimas.
Prezidentas inicijavo diskusiją dėl įvykusių incidentų LARČ 2012 m. II etapo „Žemaitija 2012“ metu. Pasisakė šiuo klausimu Teisėjų komiteto pirmininkas Š.Liesis. Vyko diskusijos.
Nutarta:1) Ralio komitetui ir Teisėjų komitetui išnagrinėti situaciją kilusią taikant Ralio
taisykles ir skiriant baudas LARČ 2012 m. II etapo “Žemaitija-2012” metu. Priimti atitinkmus
nutarimus ir informuoti apie tai Tarybą. 2) Ralio komitetui apsvarstyti negarbingą sportininkų
Martyno Samuičio ir Vytauto Švedo elgesį LARČ 2012 m. II etapo “Žemaitija-2012” metu ir apie
priimtus nutarimus informuoti Tarybą. 3) Ralio komitetui apsvarstyti klausimą dėl LARČ ir
LASF logotipų nenaudojimo LARČ etapuose ir imtis atitinkamų veiksmų. Apie priimtus
nutarimus informuoti Tarybą.
10. KLAUSIMAS. 2012-03-31 d. LASF narių suvažiavimo galutinės darbotvarkės
tvirtinimas ir medžiagos aptarimas.
Siūlyta: LASF narių suvažiavimo darbotvarkę papildyti SVO komiteto pirmininko, Ralio
komiteto pirmininko rinkimų klausimais ir “LASF Garbės vardo” suteikimo Vikiui Olekai klausimu,
bei patvirtinti papildytą LASF narių suvažiavimo darbotvarkę:
Nutarta: patvirtinti papildytą LASF narių suvažiavimo darbotvarkę:
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. LASF organo „Drift‘o komiteto“ steigimas;
6. LASF tarybos nario – „Drift‘o komiteto“ pirmininko rinkimai;
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7. LASF tarybos nario - Saugaus varžybų organizavimo komiteto pirmininko rinkimai;
8. LASF tarybos nario - Ralio komiteto pirmininko rinkimai;
9. Galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto tvirtinimas;
10. Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių papildymų ir(ar) pakeitimų
tvirtinimas;
11. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų
redakcinis projektas);
12. LASF Apeliacinio tesimo darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF
įstatų redakcinis projektas);
13. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų tvirtinimas(jeigu bus patvirtintas LASF
įstatų redakcinis projektas);
14. 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)
15. Dėl Tarybos siūlymo suteikti “LASF Garbės vardo” apdovanojimą Vikiui Olekai.
Pridedama:
1) 2012-2013 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčiai, asocijuotų LASF narių tiksliniai
įnašai federacijos veiklai remti.
2) Pasiūlymas dėl “LASF Garbės vardo” suteikimo Vikiui Olekai už nuopelnus automobilių
sportui.
3) (SVO) komiteto pirkininko prašymas dėl atsistatydinimas iš pareigų ir LASF Tarybos narių.
4) Ralio komiteto pirkininko prašymas dėl atsistatydinimas iš pareigų ir LASF Tarybos narių.
5) Posėdžio garso įrašo protokolas.
Viso protokolo lapų: 7
Posėdžio pirmininkas

G. J. Furmanavičius

Posėdžio sekretorė

E. Kairiūkštienė
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