Lietuvos automobilių sporto federacijos Tarybos
Posėdžio protokolas
Nr. 12
Posėdžio data, laikas: 2008.12.09; 15.00
Posėdžio vieta: Draugystės g. 19 – 344, Kaunas
Dalyvauja: Romas Austinskas, Evaldas Torrau, Eduardas Jakas, Kazimieras Gudžiūnas, Gintautas Firantas,
Eugenijus Martinėnas, Arūnas Lekavičius (į posėdį atvyko svarstant trečiąjį dienotvarkės klausimą)
Kviestiniai: Renata Burbulienė, Donatas Večerskis
Posėdžio pirmininkas: Romas Austinskas
Posėdžio sekretorius: Donatas Večerskis
Dienotvarkė
1. Dėl LASF narių kreipimosi, sušaukti neeilinį LASF narių suvažiavimą
surinktų parašų teisėtumo.
2. Dėl LASF narių siūlomos dienotvarkės neeilinam suvažiavimui.
3. Dėl " 2009 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF
narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti " nustatymo.
4. Dėl 2009m. sporto renginių kalendoriaus.
5. Dėl LASF Tarybos nario E. Jako gauto rašto.
6. Dėl VO „Motofaktorija“ ir VšĮ. „Ataka racing“ priėmimo į asocijuotus LASF narius.
7. Kiti klausimai
a) Dėl bendradarbiavimo sutarties su savaitraščiu „Sportas“.
b) Dėl LASF skolininkų sąrašo.
Svarstyta: Dėl posėdžio sekretoriaus
R. Austinskas pasiūlė, kad posėdžiui sekretoriautų D. Večerskis.
Pasiūlymui pritarta vienbalsiai.
Nutarta: Posėdžio sekretorius D. Večerskis
Svarstyta: Dėl posėdžio dienotvarkės patvirtinimo
Tarybos nariai pasiūlė papildyti dienotvarkę papildomais klausimais:
c) Dėl pašalpos, mirus R. Baltrušiui – Baltrušaičiui skyrimo;
d) Dėl LASF Generalinio sekretoriaus darbo sutarties nutraukimo;
e) Dėl teisėjų licencijų galiojimo pratęsimo;
f) Dėl žiedo komiteto posėdžio medžiagos pristatymo ir komiteto sudėties patvirtinimo;
g) Dėl 4X4 komiteto sudėties praplėtimo;
Nutarta: Patvirtinti posėdžio dienotvarkę:
1. Dėl LASF narių kreipimosi, sušaukti neeilinį LASF narių suvažiavimą surinktų parašų
teisėtumo.
2. Dėl LASF narių siūlomos dienotvarkės neeilinam suvažiavimui.
3. Dėl " 2009 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių
įnašų federacijos veiklai remti " nustatymo.
4. Dėl 2009m. sporto renginių kalendoriaus.
5. Dėl LASF Tarybos nario E. Jako gauto rašto.
6. Dėl VO „Motofaktorija“ ir VšĮ. „Ataka racing“ priėmimo į asocijuotus LASF narius.
7. Kiti klausimai
a) Dėl bendradarbiavimo sutarties su savaitraščiu „Sportas“.
b) Dėl LASF skolininkų sąrašo.
c) Dėl pašalpos, mirus R. Baltrušiui – Baltrušaičiui skyrimo;
d) Dėl LASF Generalinio sekretoriaus darbo sutarties nutraukimo;
e) Dėl teisėjų licencijų galiojimo pratęsimo;
f) Dėl žiedo komiteto posėdžio medžiagos pristatymo ir komiteto sudėties patvirtinimo;

g) Dėl 4X4 komiteto sudėties praplėtimo;
I. Svarstyta: Dėl LASF narių kreipimosi, sušaukti neeilinį LASF narių suvažiavimą
surinktų parašų teisėtumo.
R. Austinskas informavo LASF tarybą, kad per antstolį, 2009.11.27 gautas raštas, kuris pasirašytas 34
parašais ir kuriame reikalaujama sušaukti LASF neeilinį suvažiavimą.
R. Austinskas perskaito minėtą raštą.
R. Austinskas informavo LASF tarybą, kad buvo kreiptasi į LASF teisininkę R. Burbulienę ir paprašyta
atlikti minėtojo rašto teisinį įvertinimą.
R. Burbulienė informavo Tarybą, kad: remiantis gautu dabartinio Prašymo turiniu (dėl neeilinio
suvažiavimo sušaukimo), jame nurodytos darbotvarkės klausimams nėra jokios būtinybės šaukti neeilinio
narių suvažiavimo ir nagrinėti tuos klausimus, kurie yra priskirti eilinio narių suvažiavimo kompetencijai.
Neeilinis suvažiavimas negali būti šaukiamas spręsti klausimų kurie priskirti eiliniam suvažiavimui, jeigu
tokiame Rašte keliamiems darbotvarkės klausimams nėra nurodytos priežastys (LASF įstatų 7.7. p.). Be to,
klausimai dėl LASF organų atstatydinimo nepasibaigus jų kadencijai, taip pat gali būti keliami tik turint tam
svarbias priežastis (pvz.: LASF 9.1. punktas). Todėl, kiekvienas siūlymas sušaukti neeilinį suvažiavimą ir
tokiame siūlyme nurodytos darbotvarkės kiekvienas klausimas turi būti motyvuotas ir pagrįstas tam tikromis
objektyviomis priežastimis, kurios neatidėliotinai skatina šaukti tokį neeilinį suvažiavimą.
R. Austinskas priminė tarybos nariams, kad ką tik jo perskaitytame rašte nenurodyta jokia priežastis
(motyvas) kodėl siūlomas vienas ar kitas klausimas.
E. Torrau pasitikslino ar jis gerai suprato, jog tai tik sąrašas klausimų ir parašų, bet be jokio motyvo sušaukti
neeilinį suvažiavimą.
R. Burbulienė atsakė, jog taip. Nes taryba, kaip nurodoma LASF įstatuose, šaukdama neeilinį suvažiavimą
turi matyti, t.y. prašantieji turi nurodyti, priežastį kodėl reikia tai daryti.
R Austinskas pratęsė gautojo rašto analizę. LASF prezidentas informavo Tarybą, kad: remiantis LASF
įstatų 7.7. p.: “ Neeilinis Suvažiavimas gali būti sušauktas raštiškai to pareikalavus daugiau nei pusei narių”.
Ant Prašymo sušaukti neeilinį narių suvažiavimą iš tiesų padėti 34 parašai ir LASf narių antspaudai. Tad
atrodo, jog reikiamas kiekis parašų yra, konstatavo R. Austinskas.
Tačiau, tęsė R. Austinskas pagal LASF 1.1.p. LASF vienija: “Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius
asmenis, kultivuojančius, propaguojančius ar remiančius automobilių sportą.” O LR Civilinis kodeksas 2.81
str. teigia, kad: „Juridiniai asmenys įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per
savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus“. Tai
gali būti tiek direktorius, tiek įstaigos vadovas ar kitas įgaliota asmuo, kuris remiantis juridinio asmens
steigimo dokumentais gali pasirašinėti teisinius dokumentus ir prisiimti teises bei pareigą.
R. Austinskui ir D. Večerskiui patikrinus visus 34 narius pasirašiusius Prašymą paaiškėjo, kad remiantis
paskutiniais LASF turimais oficialiais dokumentais pateiktais tų pačių narių, nesutampa už juridinį asmenį
pasirašęs asmuo su asmeniu, kuris pagal LASF'ui pateiktus juridinio asmens dokumentus, gali pasirašyti.
R. Austinskas LASf tarybos nariams parodė prašymus priimti į LASF narius ir gautąjį raštą. Parodyta, kad
tarp tokių narių yra:
1. VŠĮ " AG racing " klubas -LASF pateikta, kad direktorius - Saulius Butrimavičius , pasirašo
Arūnas Šufinskas;
2. VŠĮ " Automotoprojektai " -LASF pateikta, kad direktorius - Linas Mataitis, pasirašo Audrius
Gimžauskas;
3. Kauno sporto klubas “Oktanas " -pateikta LASF kad, direktorius Ramūnas Kliaudaitis, pasirašo
Nerijus Dagilis;
4. VO Lietuvos BMW klubas - LASF pateikta, kad klubo prezidentas Rytis Klimas, pasirašo K.

Jurkša;
5. UAB " Euroconstrukcion group " - LASF pateikta, kad direktorius Vytautas Baranauskas,
pasirašo G. Celiešius;
6. VŠĮ ASK " 4STAM " - pateikta LASF kad direktorius D. Augūnas, pasirašo Ignas Taletavičius.
E. Jakas informavo LASF tarybą, kad jis gali, kaip steigėjas, patvirtinti, jog šiuo momentu VŠĮ
"Automotoprojektai " įgaliotas atstovauti A. Gimžauskas, o L. Mataitis jau nebėra direktorius.
G. Firantas išreiškė nuomonę, kad visi pasirašiusieji yra žinomi mums asmenys.
R. Austinskas taip pat sutiko, kad visi asmenys yra žinomi, tačiau LASF taryba turi elgtis juridiškai, kad jos
sprendimai negalėtų būti apskųsti teismui.
E. Torrau pasisakė, jog tikrai žino, kad iš pasirašiusiųjų tarpo taip pat yra klubų, kuriuose pagal įstatus
vadovas dėti parašus ant tokių sprendimų gali tik gavęs klubo valdybos, tarybos įgaliojimą. Pvz., klubas
kurio jis valdybos narys yra, tikrai neįgaliojo A. Griciaus pasirašyti ant minėtojo dokumento.
R. Burbulienė teigė, kad viskas priklauso nuo LASF nario įstatų. Tokiais atvejais turi būti protokolas
kuriame patvirtinamas įgaliotas asmuo ir pritarimas sprendimui. Remiantis LR CK 2.81 str. tokių narių
parašus negalima pripažinti teisėtais, kol LASF nebus pateikti įrodymai (juridinio asmens dokumentai apie
naujai išrinktą juridinio asmens vadovą, protokolas), kad parašą padėjęs asmuo yra įgaliotas pasirašinėti
juridinio asmens vardu. Be šito tai tik asmeninė pasirašiusiojo asmens nuomonė, o ne LASF nario valios
patvirtinimas.
E. Torrau išsakė nuomonę, kad LASF taryba turi elgtis juridiškai, pagrįstai ir neprieštaraujant įstatymams.
R. Austinskas pritarė, kad tai nėra „kabliukų“ ieškojimas, bet siekis elgtis pagal galiojančius įstatymus ir
įstatus.
E. Jakas pasiūlė, kad ateinančiais metais LASF reikalautų, jog mokėdami narystės mokestį LASF nariai
nurodytų kas yra įgaliotas atstovauti klubą.
R. Austinskas, pasiūlė, kadangi tai susijęs klausimas, apsvarstyti dienotvarkės klausimą - 7b: Dėl LASF
skolininkų sąrašo.
R. Austinskas priminė, kad pagal LASF įstatų 3.3. p. “ LASF narys per vieną mėnesį nuo Tarybos
sprendimo privalo sumokėti nustatyto dydžio stojamąjį ir nario mokestį”; LASF įstatų 3.6. p. nurodo, kad:
“LASF nariui nesumokėjus nario mokesčio iki einamųjų metų kovo 15 d., tokio nario narystė LASF
nedelsiant automatiškai nutrūksta ir narys laikomas pašalintu dėl finansinių įsipareigojimų nevykdymo”.
Šiuo metu Motorsporto klubas "Akademija" yra pilnai nesumokėjęs (po pakartotinų priminimų nesumokėta
200 litų) narystės mokesčio.
R. Burbulienė priminė, kad remiantis LASF įstatų 3.6. p. LASF narys nesumokėjus LASF narystės
mokesčio, narystė automatiškai nutrūksta, todėl Motorsporto klubo "Akademija" narystė, yra automatiškai
nutrūkusi, o jos parašas ant minėto narių kreipimosi yra neteisėtas, nes tik LASF nariai gali kreiptis dėl
neeilinio suvažiavimo šaukimo.
Vienbalsiai nutarta: Motorsporto klubą "Akademija", nesumokėjusį narystės mokesčio pripažinti
neteisėtai pasirašiusį ant Prašymo, kadangi jo narystė, remiantis LASF įstatų 3.6. p. yra automatiškai
nutrūkusi. LASF sekretoriatui pavedama apie narystės nutrūkimą registruotu raštu informuoti
Motorsporto klubą "Akademija", bei išbraukti iš LASF narių sąrašo.
R. Austinskas tesė, kad taip pat, remiantis LASF įstatų 3.5. p.: “ LASF nario, nesilaikančio LASF Įstatų,
materialinių įsipareigojimų ar kitaip darančio LASF materialinę ar moralinę žalą, narystė Tarybos

sprendimu gali būti nutraukiama.” Prie tokių asmenų, kurie nevykdo materialinių įsipareigojimų galima
priskirti, klubą "AJAGS ", kuris atsisako pilnai sumokėti LASF tarybos, LASF ralio komiteto teikimu, skirtą
baudą - 1800 lt. Tad Taryba turi nuspręsti, ką daryti su nariu nesilaikančiu materialinių įsipareigojimų t.y.
palikti ar šalinti iš narių.
Siūloma dėl klubo „AJAGS“ pašalinimo apsispręsti balsuojant.
D. Večerskis pasiūlė nustatyti terminą iki kurio būtų suteikta galimybė sumokėti skirtąją baudą, o
nesumokėjus pašalinti.
R. Burbulienė priminė, kad bauda skirta jau senai ir senai turėjo būti sumokėta.
Siūloma balsavimui:
a) pašalinti Klubą " AJAGS " (skolingą 1800 lt) iš LASF narių už LASF Įstatų ir materialinių
įsipareigojimų nesilaikymą.
b) nustatyti trijų dienų terminą baudos sumokėjimui, o nesumokėjus iki nurodyto laiko automatiškai
pašalinti Klubą " AJAGS " (skolingą 1800 lt) iš LASF narių už LASF Įstatų ir materialinių
įsipareigojimų nesilaikymą.
Balsuota:
Už siūlymą a – 4
Už siūlymą b - 2
Nutarta: Remiantis LASF įstatų 3.5. p. Taryba nusprendžia pašalinti klubą "AJAGS" (skolingą
1800 lt) iš LASF narių už LASF Įstatų ir materialinių įsipareigojimų nesilaikymą. LASF
sekretoriatui pavedama apie narystės nutrūkimą registruotu raštu informuoti klubą "AJAGS ", bei
išbraukti iš narių sąrašo.
Posėdžio pirmininkas paragino grįžti prie 1 dienotvarkės klausimo ir apsispręsti balsuojant.
Siūlyta:
Gražinti Prašymą jo iniciatoriui (-iams) per antstolį su prierašu, kad Prašymas sušaukti neeilinį narių
suvažiavimą netenkintinas, kadangi jo turinys neatitinka LASF įstatų 7.7. p. reikalavimų: “ Neeilinis
Suvažiavimas svarsto tik tuos klausimus, dėl kurio buvo sušauktas. Apie jo datą, vietą ir sušaukimo
priežastį bei dienotvarkę LASF nariams turi būti pranešta registruotu laišku arba paskelbiama viešai.”
Kadangi, Neeilinis narių suvažiavimas yra šaukiamas LASF narių iniciatyva, tai tokio neeilinio susirinkimo
priežastis ir dienotvarkę, remiantis LASF įstatų 7.7. p. privalo pateikti Prašymo iniciatorius (-iai).
E. Jakas išreiškė nusistebėjimą, kad sprendimas jau paruoštas.
R. Austinskas priminė E. Jakui, kad tai normalus dalykas ir niekas nieko neprimeta, sprendimą priima LASF
taryba balsuodama, pateikiama tik posėdžio medžiaga ir siūlomas sprendimo variantas.
Balsuota:
Vienbalsiai – už.
Nutarta:
Gražinti Prašymą jo iniciatoriui (-iams) per antstolį su prierašu, kad Prašymas sušaukti neeilinį narių
suvažiavimą netenkintinas, kadangi jo turinys neatitinka LASF įstatų 7.7. p. reikalavimų: “ Neeilinis
Suvažiavimas svarsto tik tuos klausimus, dėl kurio buvo sušauktas. Apie jo datą, vietą ir sušaukimo
priežastį bei dienotvarkę LASF nariams turi būti pranešta registruotu laišku arba paskelbiama
viešai.” Kadangi, neeilinis narių suvažiavimas yra šaukiamas LASF narių iniciatyva, tai tokio
neeilinio susirinkimo priežastis ir dienotvarkę, remiantis LASF įstatų 7.7. p. privalo pateikti Prašymo
iniciatorius (-iai).
Siūlyta:

Remiantis LR CK 2.81 str.:VŠĮ " AG racing " klubas;VŠĮ " Automotoprojektai "; Kauno sporto
klubas “Oktanas "; VO Lietuvos BMW klubas; UAB " Euroconstrukcion group ";VŠĮ ASK "
4STAM "- šių parašų LASF taryba negali pripažinti kaip teisėtos LASF narių pozicijos išraiškos, kol
LASF‘ui nebus pateikti įrodymai (juridinio asmens dokumentai apie naujai išrinktą juridinio asmens
vadovą, sprendimo protokolo kopija), kad parašą padėjęs asmuo yra įgaliotas pasirašinėti juridinio asmens
vardu.
Balsuota:
Vienbalsiai – už.
Nutarta:
Remiantis LR CK 2.81 str.:VŠĮ " AG racing " klubas;VŠĮ " Automotoprojektai "; Kauno sporto
klubas “Oktanas "; VO Lietuvos BMW klubas; UAB " Euroconstrukcion group ";VŠĮ ASK "
4STAM "- šių parašų LASF taryba negali pripažinti kaip teisėtos LASF narių pozicijos išraiškos, kol
LASF‘ui nebus pateikti įrodymai (juridinio asmens dokumentai apie naujai išrinktą juridinio asmens
vadovą, sprendimo protokolo kopija), kad parašą padėjęs asmuo yra įgaliotas pasirašinėti juridinio
asmens vardu.
II. Svarstyta: Dėl LASF narių siūlomos dienotvarkės neeilinam suvažiavimui.
R. Austinskas išreiškė nuomonę, kad atsižvelgiant į pirmu dienotvarkės klausimu priimtą sprendimą, nebėra
priežasties svarstyti LASF neeilinio suvažiavimo dienotvarkės, kadangi dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių,
neeilinis suvažiavimas nešaukiamas. Tačiau pasiūlė LASF Tarybai, patvirtinti eilinio suvažiavimo, kurį
praėjusiame posėdyje nutarėme šaukti 2009 kovo 21 dieną, preliminarią dienotvarkę.
E. Jakas išreiškė nuomonę, kad tokiu atveju reikia modifikuoti šio posėdžio dienotvarkės klausimą.
Pasiūlyta modifikuoti antrą dienotvarkės klausimą taip: Dėl LASF narių suvažiavimo preliminarios
dienotvarkės.
Balsuota:
Vienbalsiai – už.
Nutarta: modifikuoti antrą dienotvarkės klausimą taip: Dėl LASF narių suvažiavimo preliminarios
dienotvarkės.
Pristatyta LASF eilinio suvažiavimo preliminari dienotvarkė:
I. Prezidento ir LASF Tarybos ataskaita
II. Revizijos komisijos ataskaita
III. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos
ataskaitą.
IV. LASF ralio, LASF SVO, LASF teisėjų komitetų pirmininkų rinkimai.
V. 2009 metų LASF Pajamų – Išlaidų sąmatos ir stojamojo ir metinio mokesčio bei asocijuotų LASF narių
tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžio Papildymo tvirtinimas.
VI. Lietuvos automobilių sporto kodekso naujos redakcijos tvirtinimas.
VII. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir apeliacinio teismo arbitrų rinkimai.
Balsuota:
Vienbalsiai – už.
Nutarta: Patvirtinti tokia preliminarią LASF suvažiavimo, vyksiančio 2009 metų kovo mėnesio 21
dieną dienotvarkę:
I. Prezidento ir LASF Tarybos ataskaita
II. Revizijos komisijos ataskaita
III. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ir revizijos
komisijos ataskaitą.
IV. LASF ralio, LASF SVO, LASF teisėjų komitetų pirmininkų rinkimai.
V. 2009 metų LASF Pajamų – Išlaidų sąmatos ir stojamojo ir metinio mokesčio bei asocijuotų LASF
narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžio Papildymo tvirtinimas.

VI. Lietuvos automobilių sporto kodekso naujos redakcijos tvirtinimas.
VII. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir apeliacinio teismo arbitrų rinkimai.
Pavesta LASF sekretoriatui nustatyta tvarka informuoti LASF narius apie suvažiavimo preliminarią
dienotvarkę.
III. Svarstyta: " 2009 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių
tikslinių įnašų federacijos veiklai remti " nustatymas.
D. Večerskis pristatė siūlomą tvirtinimui dokumento projektą. Taip pat priminė, kad galutinai jis tvirtinamas
bus LASF narių suvažiavime. Nesiūlomi jokie drastiški mokesčių pakėlimai.
LASF Tarybos nariai papunkčiui peržiūrėjo siūlomas tvirtinti sumas. Diskutuota dėl LASF trasos licencijų
išdavimo tvarkos, bei būtinumo trasos licencijas gauti vykdant oficialias varžybas.
K. Gudžiūnas pasiūlė tarybai nustatyti mažesnį mokestį už sportinio automobilio techninį pasą uždaroms
trasoms skirtiems automobiliams.
D. Večerskis išreiškė abejonę ar yra kokia nors objektyvi priežastis tokiai diferenciacijai. Be to, tas mokestis
nekeičiamas jau trys metai.
K. Gudžiūnas išsakė nuomonę, kad sportininkams būtų lengviau psichologiškai priimti mažesnę sumą.
Siūloma:
a) Nustatyti 100 litų nario mokestį už sportinio automobilio techninį pasą uždaroms trasoms skirtiems
automobiliams
b) Nustatyti nediferencijuotą 150 litų nario mokestį už sportinio automobilio techninį pasą.
Balsuota:
Už a pasiūlymą – 1
Už b pasiūlymą – 6
Nutarta: Nustatyti nediferencijuotą 150 litų nario mokestį už sportinio automobilio techninį pasą.
Siūloma: patvirtinti "2009 metų LASF narių stojamuosius ir nario mokesčius, asocijuotų LASF narių
tikslinius įnašus federacijos veiklai remti".
Balsuota:
Už – vienbalsiai
Nutarta: patvirtinti "2009 metų LASF narių stojamuosius ir nario mokesčius, asocijuotų LASF
narių tikslinius įnašus federacijos veiklai remti".
Nutarimas - pridedamas.
IV. Svarstyta: 2009m. sporto renginių kalendorius.
D. Večerskis pristatė ateinančių metų pagrindinių sporto renginių kalendorių. Lieka dar tiksliai suderinti
NEZ varžybas.
Pasiūlyta: patvirtinti 2009m. sporto renginių kalendorių.
Balsuota:
Už – vienbalsiai
Nutarta: patvirtinti 2009m. sporto renginių kalendorių. Kitų sporto šakų komitetui pavesta,
atsižvelgiant į pagrindinį kalendorių, numatyti savo renginių datas.
V. Svarstyta: LASF Tarybos nario E. Jako raštas LASF tarybai.

E. Jakas pasakė, kad jis jaučiasi įžeistas, kad viešai paskelbta, jog jis, vykstant Kauno raliui, girdint Kauno
miesto ir rajono valdžios atstovams šmeižė federaciją. Jis turi minėtų atstovų patvirtinimą, kad to nebuvo.
Be to, tuo metu jis net nedalyvavo.
D. Večerskis patikino tarybos narius, kad iš tiesų buvo įsivėlusi protokolavimo klaida E. Bukinaitei
protokoluojant ankstesnį posėdį. S. Girdausko žodžiai per klaidą buvo priskirti E. Jakui. Ir sekretoriato
vardu atsiprašė E. Jako.
E. Torrau apgailestavo, jog pagal klaidingai suprotokoluota protokolą, gavosi taip, kad jis šmeižia E. Jaką.
Jis patvirtino D. Večerskio teiginius, jog tai protokolavimo klaida.
E. Jakas teigė, kad iš jo dabar visi juoktis pradėjo, esą R. Austinskas „susitvarkė“ su A. Bilevičiumi, Š.
Liesiu, o dabar atėjo laikas jam.
R. Austinskas išsakė pastabą, jog jis su nieko „nesusitvarkė“, minėti asmenys patys pasitraukė iš LASF
tarybos, o nebuvo atstatydinti.
E. Torrau išsakė mintį, kad vis tiek E. Jako pasisakymas ralio atidarymo metu buvo nekorektiškas.
R. Austinskas taip pat pritarė šiai minčiai, nes keistai skamba, kai E. Jakas būdamas tarybos nariu apsimeta
nežinąs kas vyksta federacijoje ir skelbia tai nuo scenos. Būtent už šį pasisakymą (buvo išklausytas garso
įrašas) buvo ankstesniame posėdyje skirtas įspėjimas E. Jakui.
E. Jakas išsakė prašymą, atsižvelgiant į visas aplinkybes, protokolavimo klaidas panaikinti įspėjimą. Be to
paragino ateityje tarybos narius svarstant tarybos narių klausimus daryti tai tuomet, kai narys dalyvauja
posėdyje.
K. Gudžiūnas išsakė savo nuomonę, kad E. Jakas elgiasi taip pat keistai, jei matydamas protokolavimo
klaidą neša protokolą Kauno miesto ir rajono valdžios atstovams. Tokie dalykai turi būti išspręsti viduje,
teigė K. Gudžiūnas.
E. Torrau išreiškė įsitikinimą, kad tai nieko nekeičia tame, kad E. Jakas būdamas tarybos nariu
nekorektiškai pasisakė apie LASF veiklą ir nepagrįstai formavo blogą nuomonę apie LASF sprendimus, už
tai ir buvo skirtas įspėjimas.
Pasiūlyta: Atsižvelgiant į visas susiklosčiusias aplinkybes panaikinti įspėjimą LASF Tarybos nariui E.
Jakui.
Balsuota:
Už – 5
Prieš – 1
Susilaikė - 1
Nutarta: Atsižvelgiant į visas susiklosčiusias aplinkybes panaikinti įspėjimą LASF Tarybos nariui E.
Jakui.
VI. Svarstyta: VO „Motofaktorija“ ir VšĮ. „Ataka racing“ priėmimas į asocijuotus LASF narius.
Pasiūlyta: priimti VO „Motofaktorija“ ir VšĮ. „Ataka racing“ į asocijuotus LASF narius.
Balsuota:
Vienbalsiai
Nutarta: priimti VO „Motofaktorija“ ir VšĮ. „Ataka racing“ į asocijuotus LASF narius.

VII. Svarstyta: kiti klausimai

a) Dėl bendradarbiavimo sutarties su savaitraščiu „Sportas“.
D. Večerskis pristatė savaitraščio „Sportas“ bendradarbiavimo pasiūlymą.
Pasiūlyta: pasirašyti bendradarbiavimo pasiūlymą su savaitraščiu „Sportas“. Bendradarbiavimo sąlygose
numatytas 3 metines prenumeratas paskirstyti taip: viena atitenka LASF, kita sporto metraštininkui J.
Marculanui, trečioji - Mato Šalčiaus klubui.
Balsuota:
Vienbalsiai
Nutarta: Pasirašyti bendradarbiavimo pasiūlymą su savaitraščiu „Sportas“. Bendradarbiavimo
sąlygose numatytas 3 metines prenumerata paskirstyti taip: viena atitenka LASF, kita sporto
metraštininkui J. Marculanui, trečioji - Mato Šalčiaus klubui.
c) Dėl pašalpos, mirus R. Baltrušiui – Baltrušaičiui skyrimo.
E. Martinėnas pristatė senjorų komiteto kreipimąsi su prašymu skirti vienkartinę pašalpą R. BaltrušioBaltrušaičio šeimai.
D. Večerskis išsakė mintį, kad LASF galėtų prisidėti prie visų mūsų gerbiamo Rimo paminklo išlaidų
padengimo.
Pasiūlyta: skirti vienkartinę 500 litų pašalpą dalinių išlaidų paminko Rimui Baltrušiui-Baltrušaičiui
padengimui.
Balsuota:
Vienbalsiai
Nutarta: skirti vienkartinę 500 litų pašalpą dalinių išlaidų paminko Rimui Baltrušiui-Baltrušaičiui
padengimui.
d) Dėl LASF Generalinio sekretoriaus darbo sutarties nutraukimo.
R. Austinskas informavo LASF tarybą, kad gautas LASF generalinio sekretoriaus prašymas savo noru išeiti
iš darbo nuo 2008 gruodžio 24 dienos.
D. Večerskis padėkojo LASF prezidentui už pasitikėjimą, kurį Prezidentas ir LASF Taryba parodė skirdama
jį į šias garbingas ir atsakingas pareigas. Taip pat palinkėjo LASF Tarybai ir Prezidentui ištvermės dirbant,
šį, dažnai nedėkingą, darbą sporto labui bei išreiškė viltį, jog bendras siekis, kad autosportas vystytųsi vis tik
suvienys automobilių sporto bendruomenę.
R. Austinskas pasiūlė už gerą, nuoširdų penkių metų darbą automobilių sporto federacijai, skirti D.
Večerskiui 1000 litų premiją (atskaičius mokesčius).
E. Jakas išreiškė nuomonę, kad, atsižvelgiant į turimą kompetenciją, būtų gerai, kad ateityje, reikalui esant ir
už tam tikrą užmokestį, D. Večerskis galėtų padėti spręsti tam tikrus klausimus.
D. Večerskis išsakė savo poziciją, kad tikrai geranoriškai, pagal galimybes padės būsimam generaliniam
sekretoriui patarimais.
Pasiūlyta: už gerą, nuoširdų penkių metų darbą automobilių sporto federacijai skirti D. Večerskiui 1000 litų
premiją (atskaičius mokesčius).
Balsuota:
Vienbalsiai
Nutarta: už gerą, nuoširdų penkių metų darbą automobilių sporto federacijai skirti D. Večerskiui
1000 litų premiją (atskaičius mokesčius).
e) Dėl teisėjų licencijų galiojimo pratęsimo.

G. Firantas išreiškė pageidavimą, kad iki 2009.01.31 dienos būtų pratęstas LASF teisėjų licencijų
galiojimas.
Pasiūlyta: Iki 2009.01.31 dienos pratęsti LASF teisėjų licencijų galiojimą.
Balsuota:
Vienbalsiai
Nutarta: Iki 2009.01.31 dienos pratęsti LASF teisėjų licencijų galiojimą.
f) Dėl žiedo komiteto posėdžio medžiagos pristatymo ir komiteto sudėties patvirtinimo.
E. Jakas pristatė LASF žiedo komiteto patvirtintus reglamentuojančius dokumentus. Taip pat pasiūlė
patvirtinti naują komiteto narį Gintautą Šlepiką, bei naują komiteto sudėtį.
E. Torrau išsakė abejones, kodėl tarybai pristatinėjami dokumentai.
E. Jakas teigė,kad visi turi į LASF pristatyti patvirtintus dokumentus, sporto šakos kalendorius. Be to LASF
Prezidentas ir LASF Generalinis sekretorius buvo išreiškę abejones dėl ankstesnio posėdžio, kuris vyko, kai
LASF vadovai buvo FIA Asamblėjoje.
R. Austinskas išsakė nuomonę, kad žiedinių lenktynių komitetui reiktų labiau įsiklausyti į sportininkų
balsus.
D. Večerskis išsakė savo nuomonę, kad buvo šokiruotas kaip D. Jonušis ir D. Grinbergas sureagavo į jo bei
prezidento pastabą, kad jie nei buvo informuoti, nei turėjo galimybę dalyvauti žiedinių lenktynių komiteto
posėdyje (nes atstovavo LASF FIA asamblėjoje), kuriame buvo svarstomi 2009 metų reglamentai,
nulemiantys ateinančių metų sporto ateitį, ir ant kurių jis, kaip generalinis sekretorius, turi dėti parašą.
Be to, jis išsakė įsitikinimą, kad jo paruoštas siūlymas pravesti ateinančiais metais ilgų distancijų žiedinių
lenktynių čempionatą bei čempionato reglamento projektas negalėjo būti adekvačiai apsvarstytas, nes jis
kaip projekto autorius nedalyvavo posėdyje.
Tad generaliniam sekretoriui tenka konstatuoti, kad žiedinių lenktynių komitetas neįsigilino iš esmės į šį
siūlymą, kuris jo ir prezidento nuomone, tikrai atspindėjo ilgų distancijų lenktynėse dalyvaujančių
sportininkų lūkesčius, o čempionato įskaitos vedimas tokio tipo varžybose tikrai būtų prisidėjęs prie
automobilių sporto populiarinimo. Deja tai liko tik projektas, prie kurio, įsiklausius į sportininkų
pageidavimą, tikiuosi bus sugrįžta ateinančiais metais, baigė D. Večerskis.
Pasiūlyta: patvirtinti tokią žiedinių lenktynių komiteto sudėtį:
Pirmininkas - Eduardas Jakas.
Nariai:
Darius Grinbergas;
Darius Jonušis;
Valdas Jonušis;
Egidijus Gutaravičius;
Romualdas Mažuolis;
Ramūnas Čapkauskas;
Gintautas Šlepikas.
Balsuota:
Vienbalsiai
Nutarta: patvirtinti tokią žiedinių lenktynių komiteto sudėtį:
Pirmininkas - Eduardas Jakas.
Nariai:
Darius Grinbergas;
Darius Jonušis;
Valdas Jonušis;
Egidijus Gutaravičius;

Romualdas Mažuolis;
Ramūnas Čapkauskas;
Gintautas Šlepikas.
g) Dėl 4X4 komiteto sudėties praplėtimo.
A. Lekavičius išsakė nuomonę, kad galvoja praplėsti savo komitetą vienu nariu A. Sutkumi. Pagrindinė
priežastis, kad šis žmogus aktyviai dalyvauja kuruojant NEZ 4X4 varžybas Lietuvoje, bei kuriant techninius
reikalavimus.
D. Večerskis išsakė nuomonę, kad dabartiniu momentu komitete yra geras narių balansas ir komitetas jau
pakankamai skaitlingas efektyviam darbui. Tad gal tikslingiau būtų įgalioti A. Sutkų 4X4 komiteto vardu
spręsti NEZ 4X4 varžybų organizavimo klausimus bei atstovauti 4X4 komitetą sprendžiant bendruosius
NEZ 4X4 klausimus.
Pasiūlyta: nedidinti LASF 4X4 komiteto narių skaičiaus ir rekomenduoti LASF 4X4 komitetui įgalioti A.
Sutkų 4X4 komiteto vardu spręsti NEZ 4X4 varžybų organizavimo klausimus bei atstovauti 4X4 komitetą
sprendžiant bendruosius NEZ 4X4 klausimus.
Balsuota:
Vienbalsiai
Nutarta: nedidinti LASF 4X4 komiteto narių skaičiaus ir rekomenduoti LASF 4X4 komitetui įgalioti
A. Sutkų 4X4 komiteto vardu spręsti NEZ 4X4 varžybų organizavimo klausimus bei atstovauti 4X4
komitetą sprendžiant bendruosius NEZ 4X4 klausimus.

Viso lapų: 10
Priedai: 1

Posėdžio pirmininkas

(parašas)

Romas Austinskas

Posėdžio sekretorius

(parašas)

Donatas Večerskis

