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Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Kitų sporto šakų komiteto posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 2015-02 

2015-05-05 
 

LASF Kitų sporto šakų komiteto posėdis pravestas elektroninėmis ryšio priemonėmis 
(el.paštu). Posėdis pradėtas 2015-05-05 13:00 val. baigtas 2015-05-05 14:00 val. 

 
Dalyvavo:  
LASF Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas – Gintautas Firantas; 
Komiteto nariai - Andrejus Savčenko, Tadas Zdanavičius, Karolis Raišys, Justas 
Eimontas, Silverijus Lapėnas. 

 
 
Posėdžio pirmininkas – Gintautas Firantas. 
Posėdžio sekretorius – Andrejus Savčenko. 

 
I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.  
Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Kitų sporto šakų komiteto (toliau-komitetas) 

darbotvarkę.  
Siūlyta: Patvirtinti LASF Komiteto posėdžio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti LASF Komiteto posėdžio darbotvarkę: 
1. VšĮ „Anello“ 2015-05-05 gauto prašymo nagrinėjimas dėl Lietuvos 
automobilių greituminio slalomo pirmenybių ir Lietuvos automobilių slalomo 
čempionato etapų datos pakeitimo. 
2.              Dėl varžybų organizatoriaus VšĮ „Anello“ atitikimo LASVOVT. 
3.  Dėl naujo varžybų organizatoriaus konkurso paskelbimo suorganizuoti 
2015 m. Lietuvos automobilių greituminio slalomo ir kalnų lenktynių čempionato 2 
etapams ir 2015 m. Lietuvos automobilių slalomo čempionato 2 etapams. 
 

 
II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas. 
 
 
1.  Klausimas. VšĮ „Anello“ 2015-05-05 gauto prašymo nagrinėjimas dėl Lietuvos 

automobilių greituminio slalomo pirmenybių ir Lietuvos automobilių 
slalomo čempionato etapų datos pakeitimo. 

 
Komiteto pirmininkas informavo, kad 2015-05-05 gautas VšĮ „Anello“ prašymas perkelti 
Lietuvos automobilių greituminio slalomo pirmenybių ir Lietuvos automobilių slalomo 

čempionato etapų datas iš 2015-05-10 į 2015-06-21. Prašyme nurodyta, kad varžybas nukelti dėl force 
majeure aplinkybių, tačiau nenurodyta kokios būtent tai aplinkybės iš nurodytų LASVOVT 6 straipsnio 
1 dalyje. 
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Siūlyta: Netenkinti VšĮ „Anello“ prašymo nukelti Lietuvos automobilių greituminio 
slalomo pirmenybių ir Lietuvos automobilių slalomo čempionato etapų datas iš 2015-05-10 į 2015-06-
21, kadangi jame nenurodytos force majeure aplinkybės, kurios trukdo organizuoti varžybas laiku- taip 
kaip nurodyta patvirtintame LASF varžybų kalendoriuje. LASF puslapyje informuoti varžybų dalyvius, 
kad Lietuvos automobilių greituminio slalomo pirmenybių ir Lietuvos automobilių slalomo čempionato 
etapų varžybos atšauktos dėl varžybų organizatoriaus VšĮ „Anello“ kaltės.   

Balsuota: 5-UŽ, 1-SUSILAIKĖ. 
Nutarta: Netenkinti VšĮ „Anello“ prašymo nukelti Lietuvos automobilių greituminio 

slalomo pirmenybių ir Lietuvos automobilių slalomo čempionato etapų datas iš 2015-05-10 į 
2015-06-21. Kadangi jame nenurodytos force majeure aplinkybės, kurios trukdo organizuoti 
varžybas laiku- taip kaip nurodyta patvirtintame LASF varžybų kalendoriuje. LASF puslapyje 
informuoti varžybų dalyvius, kad Lietuvos automobilių greituminio slalomo pirmenybių ir 
Lietuvos automobilių slalomo čempionato etapų varžybos atšauktos dėl varžybų organizatoriaus 
VšĮ „Anello“ kaltės.   

 
 
2.  Klausimas. Dėl varžybų organizatoriaus VšĮ „Anello“ atitikimo LASVOVT. 

 
 

Komiteto pirmininkas informavo, kad LASF teisininkė pateikė informaciją, jog varžybų organizatoriui 
VšĮ „Anello“ 2015-04-09 yra iškelta bankroto byla (Civilinės bylos Nr. B2-3722-640/2015) ir paskirtas 
bankroto administratorius. VšĮ “Anello” yra įtrauktas į LASF patvirtintą varžybų kalendorių kaip 2015 
m. Lietuvos automobilių greituminio slalomo ir kalnų lenktynių čempionato etapų ir 2015 m. Lietuvos 
automobilių slalomo čempionato etapų varžybų organizatorius. Remiantis LASVOVT 13 str., VšĮ 
„Anello“ negali vykdyti finansinių įsipareigojimų, kadangi iškelta bankroto bylą šiam juridiniam 
asmeniui ir jis neatitinka LASVOVT 13 straipsnio reikalavimų, keliamų varžybų organizatoriui. 

 
Siūlyta: Atsižvelgiant į tai, kad VšĮ „Anello“ iškelta bankroto byla ir remiantis 

LASVOVT 13 straipsniu, neleisti vykdyti VšĮ „Anello“ likusių Lietuvos automobilių greituminio 
slalomo ir kalnų lenktynių čempionato 2 etapų ir 2015 m. Lietuvos automobilių slalomo čempionato 2 
etapų. 

Balsuota: 5-UŽ, 1-SUSILAIKĖ. 
Nutarta: Atsižvelgiant į tai, kad VšĮ „Anello“ iškelta bankroto byla ir remiantis 

LASVOVT 13 straipsniu, neleisti vykdyti VšĮ „Anello“ likusių Lietuvos automobilių greituminio 
slalomo ir kalnų lenktynių čempionato 2 etapų ir 2015 m. Lietuvos automobilių slalomo 
čempionato 2 etapų. 
 

 
 
3. Dėl naujo varžybų organizatoriaus konkurso paskelbimo suorganizuoti 2015 m. 

Lietuvos automobilių greituminio slalomo ir kalnų lenktynių 
čempionato 2 etapams ir 2015 m. Lietuvos automobilių slalomo 
čempionato 2 etapams. 
 

Komiteto pirmininkas informavo, kad atsižvelgiant į tai, jog VšĮ „Anello“ iškelta bankroto byla ir 
remiantis LASVOVT 13 str. 12 punktu, reikia skelbti konkursą varžybų- 2015 m. Lietuvos automobilių 
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greituminio slalomo ir kalnų lenktynių čempionato 2 etapams ir 2015 m. Lietuvos automobilių slalomo 
čempionato 2 etapams, organizatoriui surasti.  
Siūlyta: LASF svetainėje viešai paskelbti konkursą 2015 m. Lietuvos automobilių greituminio slalomo 
ir kalnų lenktynių čempionato 2 etapams (2015.07.05 ir 2015.09.06) ir 2015 m. Lietuvos automobilių 
slalomo čempionato 2 etapams (2015.07.05 ir 2015.09.06) varžybų suorganizavimui. Nustatant paraiškų 
padavimo terminą-iki 2015 gegužės 20 d., varžybų organizatoriaus licencijai gauti.  

Balsuota: 5-UŽ, 1-SUSILAIKĖ. 
Nutarta: LASF svetainėje viešai paskelbti konkursą 2015 m. Lietuvos automobilių 

greituminio slalomo ir kalnų lenktynių čempionato 2 etapams (2015.07.05 ir 2015.09.06) ir 2015 
m. Lietuvos automobilių slalomo čempionato 2 etapams (2015.07.05 ir 2015.09.06) varžybų 
suorganizavimui. Nustatant paraiškų padavimo terminą-iki 2015 gegužės 20 d., varžybų 
organizatoriaus licencijai gauti. 
 

 
 
 

Viso protokolo lapų: 3 (trys) 
 

 
Posėdžio pirmininkas      Gintautas Firantas 
 

 
 

                     Posėdžio sekretorius      Andrejus Savčenko 


