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Išrašas 
Lietuvos automobilių sporto federacija 

 
LASF Tarybos posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. 2012-17 
2012.11.28 

 
 
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.11.28 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto 

federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 17.10 val. 
Dalyvavo:  
LASF Prezidentas -  Gintaras Furmanavičius; 
Komitetų pirmininkai  - Eduardas Jakas, Vidmantas Dailidė, Antanas Kyguolis, 

Romualdas Mažuolis, Aloyzas Jurdonas, Algirdas Gricius, Ramūnas Šaučikovas, Gediminas Grigaitis, 
Rolandas Dovidaitis, Darius Grinbergas, Sigitas Alesius. 

Nedalyvavo: 
Teisėjų komiteto pirmininkas Šarūnas Liesis atsakymus pateikė el. paštu. 
Taip pat dalyvavo: LASF Teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė 

Rasa Jakienė. 
Posėdžio pirmininkas  – Gintaras Furmanavičius. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
 
I.  Darbotvark ės pristatymas ir tvirtinimas.  
Siūlyta:  Patvirtinti LAF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti LASF Tarybos pos ėdžio darbotvarkę: 
1. Komitetų pirminink ų pranešimai apie galutinį pasirengimą 2013 m. automobilių 

sporto sezonui ir jų paskelbimas LASF internetiniame tinklalapyje š. m. gruodžio 1 d. 
2. 2013 m. automobilių sporto čempionatų ir pirmenybi ų kalendoriaus tvirtinimas ir 

jo paskelbimas LASF internetiniame tinklalapyje š. m. gruodžio 1 d. 
3. Dėl LASF narių eilinio suvažiavimo datos, vietos ir preliminarios Suvažiavimo 

darbotvark ės patvirtinimo,  ir siūlymo LASF nariams teikti pasiūlymus dėl papildomų 
Suvažiavimo darbotvarkės klausimų bei siūlymų darbotvarkės klausimais. 

Siūloma: 
LASF narių eilinį suvažiavimą šaukti 2013 m. kovo 30 d. (šeštadienį) 11 val. (dalyvių 

registracija nuo 10 val. iki 10:55 val.) , Kaune, „Kauno“ viešbučio konferencijų salėje, adresu 
Laisvės alėja 79, LT-44297. 

Suvažiavimo preliminari darbotvark ė: 
1.  Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2012 metus pristatymas; 
2.  LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2012 metus pristatymas;  
3.  LASF 2012 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito 

ataskaitą; 
4.  LASF 2012 m. pajamų ir išlaidų sąmatos, LASF narių stojamojo ir nario 

mokesčių,  asocijuotų LASF narių tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti dydžių redakcijos 
ir papildymo tvirtinimas; 

5.  Galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto tvirtinimas; 
6.  LASF etikos ir drausmės kodekso tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų 

redakcinis projektas); 
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7.  LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų 
redakcinis projektas); 

8.  LASF Apeliacinio tesimo darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF 
įstatų redakcinis projektas); 

9.  LASF  Revizijos komisijos darbo nuostatų tvirtinimas(jeigu bus patvirtintas LASF 
įstatų redakcinis projektas); 

10. Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių papildymų ir(ar) pakeitim ų 
tvirtinimas; 

11. LASF Revizijos komisijos pirmininko rinkimai. 
4. Kiti klausimai: 
4.1. LASF kalendoriaus maketo svarstymas. 
4.2. ASK „AUTO KASLITA“ prašymo „D ėl kelionės išlaidų kompensavimo“ 

svarstymas. 
4.3. Informacija apie dalyvavimą Kūno kultūros ir sporto departamente 2012-11-21 

d. vykusiame pasitarime dėl Kūno kultūros ir sporto įstatymo nuostatų taikymo. (pristato LASF 
teisininkas R.Rupkus). 

 
II. Darbotvark ės klausimų nagrinėjimas: 
 
1. KLAUSIMAS.  Komitetų pirminink ų pranešimai apie galutinį pasirengimą 2013 

m. automobilių sporto sezonui ir jų paskelbimas LASF internetiniame tinklalapyje š. m. gruodžio 
1 d. 

A Jurdonas informavo, jog 2012-12-01 d. vyks susitikimas su Latvijos ir Estijos atstovais 
dėl rali-kroso varžybų organizavimo bei svorio lentelių, todėl iki 2012-12-01 d. paruošti reglamento 
nespės.  

Siūlyta:  2012-12-01 d. paskelbti reglamentus, tačiau Komitetai savo reglamentuose prie 
punktų, kurie bus koreguojami, parašytų, jog jie yra preliminarūs ir datą, kada atitinkamas punktas bus 
patvirtintas.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: 2012-12-01 d. paskelbti reglamentus, tačiau Komitetai savo reglamentuose 

prie punktų, kurie bus koreguojami, parašytų, jog jie yra preliminar ūs ir datą, kada atitinkamas 
punktas bus patvirtintas.  

 
2. KLAUSIMAS.  2013 m. automobilių sporto čempionatų ir pirmenybi ų 

kalendoriaus tvirtinimas ir jo paskelbimas LASF internetiniame tinklalapyje š. m. gruodžio 1 d. 
Siūlyta:  Patvirtinti ir š. m. gruodžio mėn. 1 d.LASF internetiniame tinklalapyje paskelbti 

2013 m. automobilių sporto čempionatų ir pirmenybių kalendorius. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti ir š. m. gruodžio m ėn. 1 d.LASF internetiniame tinklalapyje 

paskelbti 2013 m. automobilių sporto čempionatų ir pirmenybi ų kalendorius. 
 
3. KLAUSIMAS.  Dėl LASF narių eilinio suvažiavimo datos, vietos ir preliminarios 

Suvažiavimo darbotvarkės patvirtinimo, ir siūlymo LASF nariams teikti pasiūlymus dėl 
papildomų Suvažiavimo darbotvarkės klausimų bei siūlymų darbotvarkės klausimais. 

R. Rupkus pateikė siūlymą apie 2013 m. LASF narių eilinio suvažiavimo vietą ir laiką bei 
preliminarią darbotvarkę su norminių aktų projektais. Siūlė šią pateiktą medžiagą patvirtinti Taryboje, 
paskelbti viešai bei LASF internetiniame tinklalapyje. Taip pat pateikė informaciją, jog LASF Įstatų 
redakcijos darbo grupės nariai, t.y. Andrėjus Savčenko ir Rimvydas Agurkis nepateikė jokių pasiūlymų 
ir nedalyvavo rengiant LASF Įstatų redakcinį projektą, bei su juo susijusį LASF etikos ir drausmės 
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kodeksą. Pagal LASF Įstatų redakcijos darbo grupės priimtą nutarimą, tik visiems Darbo grupės 
nariams pritarus vienbalsiai, LASF Įstatų redakcinis projektas bei su juos susiję norminiai aktai gali 
būti priimti ir skelbiami internetiniame tinklalapyje. Atsižvelgiant į tai, jog LASF įstatų redakcinis 
projektas bei su juo susijęs LASF etikos ir drausmės kodeksas nebuvo vienbalsiai priimtas LASF įstatų 
redakcijos darbo grupėje, prašė LASF Tarybos patvirtinti parengtą dalies Darbo grupės narių LASF 
Įstatų redakcinį projektą bei su juos susijusį LASF etikos ir drausmės kodeksą, kad būtų galima jį 
paskelbti LASF internetiniame tinklalapyje.  

Prezidentas G. Furmanavičius prašė į Suvažiavimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl 
LASF viceprezidento rinkimų.  

E. Jakas prašė į suvažiavimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl 2013 m. „LASF garbės 
vardo“ apdovanojimo.  

Siūlyta: 1) Patvirtinti ir LASF internetiniame tinklalapyje paskelbti, jog LASF narių 
eilinis suvažiavimas vyks 2013 m. kovo 30 d. (šeštadienį) 11 val. (dalyvių registracija nuo 10 val. iki 
10:55 val.), Kaune, „Kauno“ viešbučio konferencijų salėje, adresu Laisvės alėja 79, LT-44297. 

  2) Patvirtinti LASF Įstatų redakcinį projektą bei su juo susijusį LASF etikos ir 
drausmės kodekso projektą  ir paskelbti LASF internetiniame tinklalapyje. 

  3) Patvirtinti ir LASF internetiniame tinklalapyje paskelbti LASF narių eilinio 
suvažiavimo preliminarią darbotvarkę:  

1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2012 metus pristatymas; 
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2012 metus pristatymas;  
3. LASF 2012 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito 

ataskaitą; 
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. LASF etikos ir drausmės kodekso tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų 

redakcinis projektas); 
7. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų 

redakcinis projektas); 
8. LASF Apeliacinio tesimo darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF 
įstatų redakcinis projektas); 

9. LASF  Revizijos komisijos darbo nuostatų tvirtinimas(jeigu bus patvirtintas LASF 
įstatų redakcinis projektas); 

10. Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių papildymų ir(ar) pakeitimų 
tvirtinimas; 

11. LASF Revizijos komisijos pirmininko rinkimai. 
12. LASF viceprezidento rinkimai. 
13. Dėl 2013 m. „LASF garbės vardo“ apdovanojimo. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: 1) Patvirtinti ir viešai paskelbti bei LAS F internetiniame tinklalapyje, jog 

LASF narių eilinis suvažiavimas vyks 2013 m. kovo 30 d. (šeštadienį) 11 val. (dalyvių registracija 
nuo 10 val. iki 10:55 val.), Kaune, „Kauno“ viešbučio konferencijų salėje, adresu Laisvės alėja 
79, LT-44297. 

  2) Patvirtinti LASF Įstatų redakcinį projekt ą bei su juo susijusį LASF 
etikos ir drausmės kodekso projektą ir  paskelbti LASF internetiniame tinklalapyje. 

  3) Patirtinti ir LASF internetiniame tinklalapyje  paskelbti LASF narių 
eilinio suvažiavimo preliminarią darbotvarkę:  

1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2012 metus pristatymas; 
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2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2012 metus pristatymas;  
3. LASF 2012 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito 

ataskaitą; 
4. LASF 2012 m. pajamų ir išlaidų sąmatos, LASF narių stojamojo ir nario 

mokesčių,  asocijuotų LASF narių tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti dydžių 
redakcijos ir papildymo tvirtinimas; 

5. Galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto tvirtinimas; 
6. LASF etikos ir drausmės kodekso tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų 

redakcinis projektas); 
7. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų 

redakcinis projektas); 
8. LASF Apeliacinio tesimo darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas 

LASF įstatų redakcinis projektas); 
9. LASF  Revizijos komisijos darbo nuostatų tvirtinimas(jeigu bus patvirtintas 

LASF įstatų redakcinis projektas); 
10. Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių papildymų ir(ar) pakeitim ų 

tvirtinimas; 
11. LASF Revizijos komisijos pirmininko rinkimai. 
12. LASF viceprezidento rinkimai. 
13. Dėl 2013 m. LASF garbės vardo suteikimo. 
 
4. KLAUSIMAS. Kiti klausimai: 
4.1. KLAUSIMAS. LASF kalendoriaus maketo svarstymas. 
Siūlyta: Kalendorius gaminti trijų dalių. Komitetų pirmininkai iki 2012-12-03 d. 

įpareigojami atsiųsti po 3 nuotraukas, pagal sporto šaką.  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta : Kalendorius gaminti trij ų dalių. Komitetų pirmininkai iki 2012-12-03 d. 

privalo atsiųsti nuotraukas, pagal sporto šakas. 
 
4.2. KLAUSIMAS. ASK „AUTO KASLITA“ prašymo „D ėl kelionės išlaidų 

kompensavimo“ svarstymas. 
Siūlyta: ASK „AUTO KASLITA“ prašymo „Dėl kelionės išlaidų kompensavimo“ 

perduoti svarstyti Ralio komitetui, kuris suformulavęs savo siūlymą pateiks LASF Tarybai.  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  ASK „AUTO KASLITA“ prašymo „D ėl kelionės išlaidų kompensavimo“ 

perduoti svarstyti Ralio komitetui, kuris suformulavęs savo siūlymą pateiks LASF Tarybai. 
 
4.3. KLAUSIMAS. Informacija apie dalyvavimą Kūno kultūros ir sporto 

departamente 2012-11-21 d. vykusiame pasitarime dėl Kūno kultūros ir sporto įstatymo nuostatų 
taikymo. (pristato LASF teisininkas R.Rupkus). 

R.Rupkus informavo Tarybą, jog LASF prezidento įgaliotas, 2012-11-21 d. dalyvavo 
Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės (KKSD) pasitarime. Pasitarime dalyvavo 
KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojas V. Vainys ir KKSD Teisės skyriaus viršininko 
pavaduotojas R. Prišmantas. Pasitarimo metu KKSD prašė išdėstyti LASF argumentus dėl LASF 
draudimo LASF licencijas turintiems sportininkams ir teisėjams dalyvauti su LASF nesuderintuose 
automobilių sporto renginiuose ir kaip ši LASF pozicija siejama su LR Kūno kultūros ir sporto 
įstatyme įtvirtintam teisiniam reguliavimui. KKSD atstovams buvo pateikti konkrečios LR Kūno 
kultūros ir sporto įstatymo, Lietuvos automobilių sporto kodekso, Tarptautinės automobilių federacijos 
statuto bei Tarptautinio sporto kodekso nuostatos, kuriomis vadovaujantis LASF draudžia LASF 
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licencijų turėtojams dalyvauti su LASF nesuderintose varžybose. Tarptautiniuose norminiuose aktuose 
yra draudžiamoji nuostata, kuri draudžia licencijų turėtojams dalyvauti draudžiamose varžybose. Ši 
nuostata yra įkelta ir į Lietuvos automobilių sporto kodeksą. LASF yra Tarptautinės automobilių 
federacijos (FIA) narė, kuri, vadovaujantis FIA statutu, įsipareigojo besąlygiškai laikytis FIA norminių 
aktų. LR Kūno kultūros ir sporto įstatymas taip pat privalomai numato, jog už atitinkamos sporto šakos 
varžybų sistemos ir jų vykdymo sąlygų nustatymą yra atsakingos atitinkamos sporto šakos nacionalinės 
sporto federacijos, kurios privalo užtikrinti sporto varžybų organizavimą ir vykdymą pagal tarptautinių 
sporto organizacijų reglamentus, taisykles, nuostatus. KKSD  atstovai į šiuos LASF argumentus išsakė 
savo poziciją, jog LASF norminiuose aktuose esanti draudžiamoji nuostata draudžianti LASF licencijų 
turėtojams dalyvauti su LASF nesuderintose varžybose, prieštarauja LR Kūno kultūros ir sporto 
įstatymo bendriesiems principams, t.y. LR gyventojai turi teisę laisvai pasirinkti fizinės veiklos formas 
ir sporto šakas, vienytis į sporto organizacijas, dalyvauti sporto valdyme, užsiimti profesionalia sporto 
veikla, kita sporto veikla, kurios nedraudžia įstatymas ( 4 str.). KKSD nuomone LASF turėtų atsižvelgti 
į šiuos bendruosius principus ir pakeisti Lietuvos automobilių sporto kodekse esančias draudžiamąsias 
nuostatas, taip, kad jos nevaržytų sportininkų laisvės ir teisės laisvai pasirenkant fizinės veiklos formas 
ir sporto šakas. Jeigu to nebus padaryta, KKSD 2013 m. atkreips dėmesį į tai peržiūrėdama 
Nacionalinių sporto federacijų pripažinimą.  Į šį KKSD argumentą R.Rupkus atsakė, jog LASF šios 
draudžiamosios nuostatos pati nesukūrė, o tik privalomai vadovaujasi Tarptautinės automobilių 
federacijos norminiais aktais, iš kurių ši nuostata ir buvo perkelta į Lietuvos automobilių sporto 
kodeksą. KKSD atstovai įpareigojo R.Rupkų KKSD poziciją šiuo klausimu perduoti LASF valdymo 
organams ir spręsti šį klausimą iš esmės. 

Siūlyta: Atsižvelgiant į tai, jog KKSD ir LASF pozicijos skiriasi dėl šalies ir Tarptautinių 
norminių aktų taikymo, kreiptis į FIA informuojant ją apie susidariusią situaciją Lietuvoje bei KKSD 
poziciją dėl FIA norminių aktų taikymo, ir prašyti oficialaus FIA išaiškinimo šiuo klausimu. 

Balsuota: bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta: Kreiptis į FIA informuojant j ą apie susidariusią situaciją Lietuvoje bei 

KKSD poziciją dėl FIA normini ų aktų taikymo, ir prašyti oficialaus FIA išaiškinimo šiuo 
klausimu. 

 
 
Viso protokolo lapų: 6 
 
 
Posėdžio pirmininkas      G. Furmanavičius 
 
 
Posėdžio sekretorė      E. Kairiūkštė 
 


