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LKF prezidentui    2013-04-11 Nr. S-13/04-37 
Ramūnui Savickui                        Į 2013-04-09 Pranešimą  
LKF tarybai 
  

Atsakydami į Jūsų 2013-04-09 d. raštą dėl 2013-03-30 d. LASF narių suvažiavime 
priimtų sprendimų informuojame Jus, jog: 

Iki 1999 metų Lietuvos automobilių sporto federacijos struktūroje buvo Kartingo 
komitetas. 1998 metais FIA įkūrė savarankišką struktūrą - FIA Tarptautinę kartingo federaciją. 
Atsižvelgiant į FIA struktūrinius pasikeitimus, LASF panaikino Kartingo komitetą ir tuo pagrindu 
buvo įkurta Lietuvos kartingo federacija.  2001 metais FIA Tarptautinė kartingo federacija tapo FIA 
kartingo komisija, kuri yra FIA struktūros sudėtinė dalis. Atsižvelgdama į tai, jog FIA pripažįsta 
vienintelę Lietuvos automobilių sporto federaciją (LASF), kuri administruoja automobilių sportą 
Lietuvoje ir Lietuvos kartingo federaciją pripažįsta (LKF), kaip struktūrinį LASF padalinį, 2011 
metais LASF taryba rengdama LASF įstatų redakcinį projektą nutarė, į LASF sudėtį įtraukti  
(sugrąžinti) LASF organą - Kartingo komitetą.  

2011-11-15 d. LASF tarybos posėdyje buvo svarstomas pasiūlymas dėl LASF įstatų 
redakcinio projekto papildymo LASF struktūriniu padaliniu - Kartingo komitetas. Posėdyje 
dalyvavo LKF prezidentas R.Savickas kartu su Kauno automobilių sporto klubo prezidentu Ričardu 
Griška.  R.Savickas paprašė persiųsti Lietuvos kartingo federacijai LASF įstatų redakcinį projektą 
tam, kad Lietuvos kartingo federacija galėtų su šiuo projektu išsamiai susipažinti ir iki lapkričio 25 
d. pateikti savo pasiūlymus. Atsižvelgdama į LAK prezidento prašymą, LASF taryba nutarė LASF 
įstatų redakcinį projektą išsiųsti Lietuvos kartingo federacijai bei pakartotinai LASF tarybos 
nariams. Gautus pasiūlymus ir pastabas svarstyti 2011 m. lapkričio mėn. 28 d. Tarybos posėdyje, po 
kurio LASF įstatų redakcinis projektas bus paskelbtas internete viešam LASF narių svarstymui. 

2011-11-28 d. LASF tarybos posėdyje buvo svarstomi pasiūlymai dėl LASF įstatų 
redakcinio projekto ir kokiu statusu įtraukti kartingų sportą į LASF struktūrą: kaip komitetą ar, kaip 
kitą LASF organą – Lietuvos kartingo federaciją. Posėdyje dalyvavo LKF prezidentas R.Savickas, 
kuris pristatė raštišką pasiūlymą (priedas Nr.1) nuo LKF, į LASF struktūrą įtraukti kartingo sportą, 
kaip kitą organą - Lietuvos kartingo federaciją. Už šį LKF pasiūlymą LASF tarybos nariai balsavo: 
„už“ – 7; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 2. Nutarta: Į LASF struktūrą įtraukti Lietuvos kartingo 
federaciją, kaip kitą organą. Atsižvelgiant į priimtą Tarybos nutarimą, į LASF struktūrą įtraukti 
Lietuvos kartingo federaciją, LASF įstatų redakcinis projektas Nr.  L/2012-02-07 buvo papildytas 
LKF pasiūlytais straipsniais. 

2012-03-31 d. LASF narių suvažiavime LASF įstatų projektas Nr. L/2012-02-07, 
nebuvo priimtas. 

2012-04-25 d., atsižvelgiant į 2012-03-31 d. LASF narių suvažiavimo priimtus 
nutarimus, Taryba nutarė sudaryti LASF įstatų redakcijos darbo grupę ir  LASF nariams buvo 
siūloma iki 2012-05-25 d. deleguoti savo narius į šią Darbo grupę. Informacija LASF nariams buvo 
paskelbta LASF internetiniame tinklalapyje ir išsiųsta el.laiškais.    

2012-05-16 d. LASF taryba gavo LKF prezidento R.Savicko pasirašytą raštą (priedas 
Nr.2), kuriame buvo teigiama, jog LKF deleguoja prezidentą Ramūną Savicką į LASF įstatų 
redakcijos darbo grupę. 

2012-05-22 d. Taryba patvirtino LASF įstatų redakcijos darbo grupės sudėtį: Kauno 
SK „Juta“ – atstovas Egidijus Janavičius, Vilniaus m. Sportinio vairavimo centras – atstovas 
Andrejus Savčenko, Vš.Į „Greičio manija“ – atstovas Rimvydas Agurkis, Lietuvos kartingo 
federacija – atstovas LKF prezidentas Ramūnas Savickas, K.Girdausko ASK – atstovas Gintaras 
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Kaminskas. Nuo Tarybos į šią darbo grupę buvo pasiūlyti - LASF garbės prezidentas Sigitas 
Alesius, Tarybos narys Darius Grinbergas, LASF teisininkas Ričardas Rupkus. 

2012-06-04 d. LASF įstatų redakcijos darbo grupė susirinko į pirmą posėdį, kuriame 
priėmė nutarimą nekurti naujų LASF įstatų, o redaguoti esamus LASF įstatus, už pagrindą imti 
2013-03-31 d. LASF narių suvažiavimui pateiktą LASF įstatų redakcinį projektą Nr. L/2012-02-07. 
Šiame posėdyje, kaip LASF įstatų redakcijos darbo grupės narys, dalyvavo LKF prezidentas R. 
Savickas. Per visą LASF įstatų redakcinės darbo grupės darbo laikotarpį, iš Darbo grupės nario 
LKF prezidento R.Savicko pasiūlymų dėl LASF įstatų redakciniame projekte esančių straipsnių, 
susijusių su LKF, negauta.  

2012-11-28 d. Taryba patvirtino dalies LASF Įstatų redakcijos darbo grupės narių 
pateiktą LASF įstatų redakcinį projektą ir apie tai informavo LASF narius LASF internetiniame 
puslapyje, dienraštyje „Lietuvos žinios“ bei siūlė LASF nariams teikti pasiūlymus dėl Suvažiavimo 
darbotvarkės ir pateiktų projektų. Per nustatytą LASF įstatais siūlymų teikimo terminą, pasiūlymų 
iš LASF narių dėl LASF įstatų redakcinio projekto, negauta. 

2013-03-30 d. LASF narių suvažiavime buvo priimtas LASF įstatų redakcinis 
projektas. Suvažiavimo metu LASF narių delegatai neišsakė pastabų dėl Suvažiavimo pasirengimo 
procedūrų, dėl siūlymų teikimų bei balsavimo procedūrų. Suvažiavime dalyvavo LASF nario LKF 
delegatas - LKF prezidentas Ramūnas Savickas. 

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą faktų chronologiją, konstatuojame jog vadovaujantis 
LR Civilinio kodekso, LR Asociacijų įstatymo nuostatomis bei LASF įstatais, rengiant LASF įstatų 
projektą nuo LKF dalyvavo LKF prezidentas Ramūnas Savickas. LASF‘ui nekilo jokių abejonių, 
jog Ramūnas Savickas atstovauja LKF netinkamai, teikdamas raštiškus pasiūlymus nuo LKF dėl 
LASF įstatų redakcinio projekto straipsnių pakeitimo bei delegavimo nuo LKF į LASF įstatų 
rengimo darbo grupę raštą. LKF yra LASF narys, kurį atstovauja ne vien LKF prezidentas, o visi 
LKF organai ir LKF nariai. Visa su LASF įstatų redakciniu projektu susijusi medžiaga buvo 
publikuojama LASF tinklalapyje, LASF nariams siunčiama el. paštu ir registruotais laiškais. LASF 
įstatai numato LASF narių pareigas: laikytis LASF įstatų, vykdyti Suvažiavimo ir Tarybos 
sprendimus. LKF tarybos nariai yra atsakingi už LKF veiklą ir narystės įsipareigojimus LASF. 
LASF įstatai nustato ir LASF narių teises: dalyvauti LASF veikloje, teikti pasiūlymus ir 
pageidavimus Komitetams, LASF tarybai, Suvažiavimui. LKF tarybos nariai turėjo visas teises 
teikti pasiūlymus LASF tarybai bei Suvažiavimui. Šia LASF įstatais nustatyta teise LKF taryba 
nepasinaudojo. Manome, jog LKF prezidento raštas LASF‘ui, dėl 2013-03-30 d. LASF narių 
suvažiavimo priimtų sprendimų, yra teisiškai nepagrįstas. Taip pat informuojame Jus, jog 
vadovaujantis šalies įstatymais ir LASF įstatais, aukščiausio juridinio organo visuotinio narių 
susirinkimo sprendimus gali panaikinti tik visuotinis narių susirinkimas arba šalies Teismai, jeigu 
buvo pažeisti įstatymai.  

 
Pridedama: 
 
Priedas Nr.1   2011-11-25 LKF prašymas dėl LASF įstatų projekto. 
Priedas Nr.2   2012-05-15 LKF raštas dėl LKF prezidento delegavimo į LASF įstatų rengimo grupę. 
 
Atsakymas parengtas vadovaujantis 2013-04-10 d. LASF tarybos nutarimu. Protokolas Nr. 2013-07. 
 
Pagarbiai,  

LASF prezidentas 

 

 

Gintaras Furmanavičius 

 


