Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2016-12
2016-12-13
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2016-12-13 d. (antradienis) 20:00 val., Europa Royale
viešbutyje, Miško g.11, Kaunas, baigtas 20:40 val.
Dalyvavo:
LASF Prezidentas - Romas Austinskas.
Komitetų pirmininkai: Šarūnas Liesis, Kazimieras Gudžiūnas, Evaldas Torrau, Egidijus
Janavičius, Maris Simson, Remigijus Antanavičius, Gintautas Firantas.
Viceprezidentai: Jonas Dereškevičius, Benediktas Vanagas.
Nedalyvavo: Linas Ramoška, Valdas Jonušis, Arūnas Gudonis, Vladas Pleskovas, Rimvydas
Agurkis, Gediminas Grigaitis.
Taip pat dalyvavo: LASF projektų vadovas Tadas Vasiliauskas, LASF revizijos komisijos
pirmininkė Neringa Simson.
Posėdžio pirmininkas – Romas Austinskas.
Posėdžio sekretorė – Renata Burbulienė.
Tarybos darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.
Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę ir paklausė, ar yra siūlymų
Tarybos darbotvarkės papildymui. Siūlymų negauta.
SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl LASF ralio sporto šakos bendruomenės pareikšto nepasitikėjimo LASF Ralio
komitetu.
2. Dėl LASF Tarybos nario paskyrimo laikinai eiti ralio komiteto pirmininko
pareigas ir laikino ralio komiteto narių suformavimo.
BALSUOTA: „UŽ“ vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.
1. Dėl LASF ralio sporto šakos bendruomenės pareikšto nepasitikėjimo LASF
Ralio komitetu.
2. Dėl LASF Tarybos nario paskyrimo laikinai eiti ralio komiteto pirmininko
pareigas ir laikino ralio komiteto narių suformavimo.
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• Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas.
1. Dėl LASF ralio sporto šakos bendruomenės pareikšto nepasitikėjimo LASF
Ralio komitetu.
SIŪLYTA: 2016-12-09 ir 2016-12-12 gautas LASF ralio bendruomenės (narių- pareiškėjų,
sportininkų, organizatorių) prašymas Tarybai atstatydinti LASF ralio komitetą dėl reiškiamo
nepasitikėjimo: nebendravimo aktualiais nariams klausimais, bendruomenės susirinkimų
nešaukimo, reglamentų ir kalendoriaus vienašališko priėmimo, kurie finansiškai įtakoja varžybų
dalyvius ir visą tai kartojasi antri metai.
2016-12-13 18 val. (Europa Royale viešbutyje) įvyko ralio bendruomenės, ralio komiteto ir
Tarybos bendras susirinkimas, kurio metu susirinkusi bendruomenė dar kartą Tarybos paprašė
atstatydinti komitetą, jei Ralio komitetas neatsistatydins pats.
LASF Prezidentas kreipėsi į LASF ralio komiteto pirmininką ir Tarybos narį Marį Simson su
klausimu, kaip jis ketina elgtis, po to, kai didžioji dalis bendruomenės jam pareiškė
nepasitikėjimą. M. Simson nuomone, tai yra tik dalies ralio bendruomenės išreikšta nuomonė dėl
nepasitikėjimo ir jis bei komitetas padarė viską, kad ši sporto šaka vystytųsi ir artėtų prie
tarptautinio lygio. Atsižvelgiant į situaciją, Tarybos nariams M.Simson žodiškai patvirtino, kad
atsistatydins, o dėl likusio komiteto narių atsakymą Tarybai duos iki pirmadienio po ralio
komiteto posėdžio.
B.Vanagas paminėjo, kad 2017 m. Ralio čempionato reglamentas jam patiko, tik tiek, kad
šiems pakeitimams bendruomenė nebuvo paruošta ir komitetas nesugebėjo apginti savo pozicijos.
K.Gudžiūnas pažymėjo, kad visada bus dalis bendruomenės kuri nepatenkinta, tačiau
labai svarbu nesislapstyti nuo jos priimant sprendimus, o bendrauti, susirinkti ir išsikalbėti. O
dabar ralio bendruomenė tokia nusivylusi, kad ji jau iš šio komiteto nieko nenorėjo ir girdėti.
Bendruomenės palaikymas svarbus ir jei jis prarandamas, reikėtų prisiimti atsakomybę komitetui
ir atsistatydinti.
LASF Prezidentas pabrėžė ir padėkojo, kad ralio komitetas padarė labai daug gerų
pakeitimų ir pokyčių, bet bendruomenės, priimant svarbius klausimus, negalima ignoruoti, o tai
jau kartojasi ne pirmą kartą. Grėsmingi ženklai, dėl ralio komiteto stabilumo, matėsi jau keletą
mėnesių. Viso to galima buvo išvengti, pavyzdžiui, bendraujant, ieškant kompromisų ir keičiant
varžybų sąlygas su pereinamuoju laikotarpiu. R.Austinskas kreipėsi į M.Simson ir įpareigojo
surengti ralio komiteto posėdį iki gruodžio 16 d. ir pranešti koks bus komiteto sprendimas dėl
atsistatydinimo. Ilgiau laukti negalima, nes situacija destabilizuota, už 1,5 mėnesio vyks pirmasis
ralio čempionato etapas, todėl kuo skubiau reikia priimti visus sprendimus.
BALSUOTA: „UŽ“ vienbalsiai.
NUTARTA: Įpareigoti LASF ralio komitetą priimti sprendimą dėl komiteto pirmininko ir
narių atsistatydinimo iki 2016-12-16 d. ir apie tai informuoti Gen. sekretorę el.paštu.
2. Dėl LASF Tarybos nario paskyrimo laikinai eiti ralio komiteto pirmininko
pareigas ir laikino ralio komiteto narių suformavimo.
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SIŪLYTA: R.Austinskas pažymėjo, kad tiki M.Simson žodiniu pareiškimu dėl atsistatydinimo ir
laukia raštiško atsistatydinimo bei kreipėsi į Tarybos narius su siūlymu, šiame Tarybos posėdyje
paskirti Tarybos narį laikinai eisiantį ralio komiteto pirmininko pareigas iki 2017 m. LASF
tikrųjų narių suvažiavimo. Pasiūlyta Tarybos nario Gintauto Firanto kandidatūra. G.Firantas
išreiškė sutikimą ir paminėjo, kad stengsis stabilizuoti situaciją bei atsistatydinus Ralio komiteto
nariams suformuos naują laikiną komitetą.
BALSUOTA: „UŽ“ vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti LASF Tarybos narį Gintautą Firantą laikinuoju LASF Ralio
komiteto pirmininku ir įpareigoti, jei dabartinis ralio komitetas atsistatydins, suformuoti
naują ralio komitetą ir pateikti naujų narių sutikimus iki š.m. gruodžio 23 d.
Kitų klausimų nėra.
PRIDEDAMA:
- 2016-12-09 ir 2016-12-12 kreipimasis į Tarybą dėl LASF ralio komiteto atstatydinimo.
Viso protokolo lapų: 3
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Posėdžio pirmininkas

R. Austinskas

Posėdžio sekretorė

R. Burbulienė

3!

