Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2014-03
2014-02-18

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2014-02-18 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto
federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 17.15 val.
Dalyvavo:
LASF Prezidentas - Gintaras Furmanavičius;
LASF viceprezidentai - Darius Jonušis, Rolandas Dovidaitis.
Komitetų pirmininkai - Eduardas Jakas, Antanas Kyguolis, Romualdas Mažuolis,
Algirdas Gricius, Šarūnas Liesis, Vidmantas Dailidė, Gediminas Grigaitis
Nedalyvavo:
Darius Grinbergas, Aloyzas Jurdonas, Rolandas Šležas, Ramūnas Savickas.
Taip pat dalyvavo: LASF teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė Rasa
Jakienė.
Posėdžio pirmininkas – Gintaras Furmanavičius.
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė.
Posėdžio metu buvo daromas skaitmeninis garso įrašas.
I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.
Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę. Techninių
reikalavimų komiteto pirmininkas A.Gricius teikė siūlymą posėdžio darbotvarkę papildyti klausimu dėl
svarstyklių, skirtų varžybose sverti automobilius, pirkimo.
Siūlyta: Tarybos posėdžio darbotvarkę papildyti 10 klausimu dėl svarstyklių, skirtų
varžybose sverti automobilius, pirkimo.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Patvirtinti LAF Tarybos posėdžio darbotvarkę:
1. Klausimas: Pasirengimo 2014-03-29 LASF tikrųjų narių suvažiavimui klausimų
tvirtinimas.
1.1. Galutinės 2014-03-29 LASF tikrųjų narių eilinio suvažiavimo darbotvarkės
tvirtinimas.
1.2 LASF Tarybos ataskaitos tvirtinimas. Komitetų veiklos ataskaitų už 2013 metus
pristatymas.
1.3. 2014 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.
1.4. 2014-2015 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių
tikslinių įnašų federacijos veiklai remti projekto, tvirtinimas.
1.5. Teikimo Suvažiavimui, pagal Senjorų komiteto teikimą Tarybai, apdovanoti LASF
garbės ženklu Vladislovą Šermukšnį ir Gediminą Maškauską tvirtinimas.
1.6. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario,
akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2014-03-29 d. eiliniame LASF tikrųjų narių suvažiavime
„Įgaliojimo pavyzdžio“ tvirtinimas.
1.7. Suvažiavime dalyvauja LASF tikrieji nariai sumokėję nario mokestį iki 2014 m. kovo
15 d. LASF tikrieji nariai įstoję vėliau kaip 45 dienom likus iki Suvažiavimo, vadovaujantis LASF
įstatų 7.2.4 p. teikti pasiūlymų Suvažiavimui nebegali.
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1.8. Suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti ir LASF asocijuoti nariai, kurie apie savo
dalyvavimą privalo informuoti LASF sekretoriatą iki 2014 m. kovo 20 d. Neužsiregistravę LASF
sekretoriate svečiai iki 2014-03-20 d. į Suvažiavimą nebus įleidžiami.
1.9. Suvažiavimo Mandatinės komisijos tvirtinimas. Siūloma Mandatinę komisiją sudaryti
iš trijų asmenų. Siūlomi Mandatinės komisijos nariai: Mandatinės komisijos pirmininkė – Rasa
Jakienė, nariai – Edita Kairiūkštė, Aldona Mažeikienė.
1.10. LASF tikrojo nario delegato mandato tvirtinimas.
1.11. Slapto balsavimo biuletenių F01/RK ir F02/ŽK pavyzdžių tvirtinimas.
1.12. Suvažiavimo medžiagos tvirtinimas.
2. Klausimas: L.e. Ralio komiteto pirmininko pareigas R.Dovidaičio informacija apie
Komiteto priimtą nutarimą dėl VšĮ M-Rally Team prašymo.
3. Klausimas. LASF naujų narių priėmimas.
4. Klausimas: Informacija apie Teismo nutartį dėl 2012-05-01 sudegusio automobilio
Nemuno žiede ir kita su šia nutartimi susijusi informacija dėl varžybų saugumo.
5. Klausimas. 2014 metų Lietuvos kartingo akademijos jaunųjų sportininkų rengimo
programos koordinatoriaus paskyrimas.
6. Klausimas. 4x4 komiteto pirmininko G.Grigaičio pasisakymas dėl LASF
užsakymu atliktų Spinter sociologinių tyrimų ir dėl "Dakaro" dalyvių apdovanojimų.
7. Klausimas. UAB Visetas atliktų darbų, gerinant LASF įvaizdį, apžvalga.
8. Klausimas. ASK Vilkyčiai pirmininko Kazimiero Gudžiūno organizuojamo 201406-01 Europos rali kroso Chalenge etapo Vilkyčiuose sąmatos pristatymas.
9. Klausimas. Informacija apie Pasaulio ralio čempionato etapo Lietuvoje - Lenkijoje
ir Europos rali kroso Chalenge etapo datų patikslinimas.
10. Klausimas. Dėl svarstyklių, skirtų varžybose sverti automobilius, pirkimo.
II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:
1. KLAUSIMAS. Pasirengimo 2014-03-29 LASF tikrųjų narių suvažiavimui
klausimų tvirtinimas.
1.1. Galutinės 2014-03-29 LASF tikrųjų narių eilinio suvažiavimo darbotvarkės
tvirtinimas.
LASF teisininkas R.Rupkus informavo Tarybą, jog nustatytais terminais, LASF tikrieji
nariai nepateikė jokių siūlymų ar pastabų dėl 2014-03-29 Suvažiavimo darbotvarkės.
Siūlyta: patvirtinti galutinę 2014-03-29 LASF tikrųjų narių eilinio suvažiavimo
darbotvarkę:
Balsuota: “už” – 10 (vienbalsiai).
Nutarta: patvirtinti galutinę 2014-03-29 LASF tikrųjų narių eilinio suvažiavimo
darbotvarkę:
1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
3. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
4.
LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus
pristatymas.
5.
LASF 2013 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito
ataskaitą.
6. LASF 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7.
2014-2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų
LASF veiklai remti įnašų dydžių projekto tvirtinimas.
8. LASF tarybos nario - Ralio komiteto pirmininko rinkimai.
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9. LASF tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko rinkimai.
10. Dėl 2014 m. „LASF garbės ženklo“ apdovanojimo.
1.2 LASF Tarybos ataskaitos tvirtinimas. Komitetų veiklos ataskaitų už 2013 metus
pristatymas.
Prezidentas pristatė LASF Tarybos ataskaitą už 2013 metus.
Siūlyta: Patvirtinti LASF Tarybos ataskaitą už 2013 metus.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Patvirtinti LASF Tarybos ataskaitą už 2013 metus.
LASF teisininkas informavo Tarybą, jog Komitetai pristatė veiklos ataskaitas už 2013
metus, išskyrus 4x4 Komitetas. 4x4 Komiteto pirmininkas informavo Tarybą, jog Komiteto veiklos
ataskaita bus pateikta kitą dieną, t.y. 2014 m. vasario 19 d.
1.3. 2014 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.
LASF Generalinė sekretorė Rasa Jakienė pristatė 2014 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatą.
Siūlyta: patvirtinti 2014 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatą.
Balsuota: bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti 2014 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatą.
1.4. 2014-2015 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių
tikslinių įnašų federacijos veiklai remti projekto tvirtinimas. (Priedas Nr.1).Taip pat buvo pateikta 2013
m. finansinė atskaitomybė ir informuoja, jog šiuo metu LASF vyksta auditas. Pasibaigus auditui
informacija bus pateikta Tarybos nariams ir Suvažiavimui.
Siūlyta: patvirtinti. 2014-2015 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų
LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti projektą.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti. 2014-2015 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių,
asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti projektą.
1.5. Teikimo Suvažiavimui, pagal Senjorų komiteto teikimą Tarybai, apdovanoti LASF
garbės ženklu Vladislovą Šermukšnį ir Gediminą Maškauską tvirtinimas.
Siūlyta: Teikti Suvažiavimui, pagal Senjorų komiteto teikimą, apdovanoti LASF garbės
ženklu Vladislovą Šermukšnį ir Gediminą Maškauską.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Teikti Suvažiavimui, pagal Senjorų komiteto teikimą, apdovanoti LASF
garbės ženklu Vladislovą Šermukšnį ir Gediminą Maškauską.
1.6. LASF tikrojo nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario,
akcininko, įgalioto atstovauti LASF tikrąjį narį 2014-03-29 d. eiliniame LASF tikrųjų narių
suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdžio“ tvirtinimas.
Siūlyta: patvirtinti LASF tikrojo nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario,
dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF tikrąjį narį 2014-03-29 d. eiliniame LASF tikrųjų
narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdį“.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti LASF tikrojo nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo
nario, dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF tikrąjį narį 2014-03-29 d. eiliniame
LASF tikrųjų narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdį“.
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1.7. Suvažiavime dalyvauja LASF tikrieji nariai sumokėję nario mokestį iki 2014 m. kovo
15 d. LASF tikrieji nariai įstoję vėliau kaip 45 dienom likus iki Suvažiavimo, vadovaujantis LASF
įstatų 7.2.4 p. teikti pasiūlymų Suvažiavimui nebegali.
Siūlyta: patvirtinti, jog Suvažiavime dalyvauja LASF tikrieji nariai sumokėję nario
mokestį iki 2014 m. kovo 15 d. LASF tikrieji nariai įstoję vėliau kaip 45 dienom likus iki Suvažiavimo,
vadovaujantis LASF įstatų 7.2.4 p. teikti pasiūlymų Suvažiavimui nebegali.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Suvažiavime dalyvauja LASF tikrieji nariai sumokėję nario mokestį iki
2014 m. kovo 15 d. LASF tikrieji nariai įstoję vėliau kaip 45 dienom likus iki Suvažiavimo,
vadovaujantis LASF įstatų 7.2.4 p. teikti pasiūlymų Suvažiavimui nebegali.
1.8. Suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti ir LASF asocijuoti nariai, kurie apie savo
dalyvavimą privalo informuoti LASF sekretoriatą iki 2014 m. kovo 20 d. Neužsiregistravę LASF
sekretoriate svečiai iki 2014-03-20 d. į Suvažiavimą nebus įleidžiami.
Siūlyta: patvirtinti, jog Suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti ir LASF asocijuoti
nariai, kurie apie savo dalyvavimą privalo informuoti LASF sekretoriatą iki 2014 m. kovo 20 d.
Neužsiregistravę LASF sekretoriate svečiai iki 2014-03-20 d. į Suvažiavimą nebus įleidžiami.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti, jog Suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti ir LASF
asocijuoti nariai, kurie apie savo dalyvavimą privalo informuoti LASF sekretoriatą iki 2014 m.
kovo 20 d. Neužsiregistravę LASF sekretoriate svečiai iki 2014-03-20 d. į Suvažiavimą nebus
įleidžiami.
1.9. Suvažiavimo Mandatinės komisijos tvirtinimas.
Siūloma: Suvažiavimo Mandatinę komisiją sudaryti iš trijų asmenų. Siūlomi Mandatinės
komisijos nariai: Mandatinės komisijos pirmininkė – Rasa Jakienė, nariai – Edita Kairiūkštė, Aldona
Mažeikienė.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Suvažiavimo Mandatinę komisiją sudaryti iš trijų asmenų. Mandatinės
komisijos nariai: Mandatinės komisijos pirmininkė – Rasa Jakienė, nariai – Edita Kairiūkštė,
Aldona Mažeikienė.
1.10. LASF nario delegato mandato tvirtinimas.
1.11. Slapto balsavimo biuletenių F01/RK ir F02/ŽK pavyzdžių tvirtinimas.
Siūlyta: patvirtinti, LASF nario delegato mandato bei Slapto balsavimo biuletenių
F01/RK ir F02/ŽK pavyzdžius.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti, LASF nario delegato mandato bei Slapto balsavimo biuletenių
F01/RK ir F02/ŽK pavyzdžius.
1.12. Suvažiavimo medžiagos tvirtinimas.
Siūlyta: Patvirtinti visą Suvažiavimui parengtą medžiagą su jos priedais ir iki 2014-02-26
d. šią medžiagą išsiųsti LASF nariams registruotais laiškais, patalpinti LASF internetiniame
tinklalapyje http://www.lasf.lt/suvaziavimai/, bei informaciją apie Suvažiavimo data, laiką, vietą,
darbotvarkę paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Patvirtinti visą Suvažiavimui parengtą medžiagą su jos priedais ir iki 201402-26 d. šią medžiagą išsiųsti LASF nariams registruotais laiškais, patalpinti LASF
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internetiniame tinklalapyje http://www.lasf.lt/suvaziavimai/, bei informaciją apie Suvažiavimo
data, laiką, vietą, darbotvarkę paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“.
2. KLAUSIMAS. : L.e. Ralio komiteto pirmininko pareigas R.Dovidaičio informacija
apie Komiteto priimtą nutarimą dėl VšĮ M-Rally Team prašymo.
L.e. Ralio komiteto pirmininko pareigas R. Dovidaitis informavo, jog Ralio komitetas
2014-02-05 d. vykusiame posėdyje, išnagrinėję VšĮ M-Rally team prašymą nutarė, kad LASF neturi
piniginių lėšų sportininkų rėmimui, todėl neturi galimybės paremti piniginėmis lėšomis M. Samuičio ir
R. Šaučikovo ekipažo dalyvavimui ERC etapuose.
3. KLAUSIMAS. LASF naujų narių priėmimas.
Eil.
Nr.
1
2
3
4
Eil.
Nr.
1

Kandidatas į LASF asocijuotus narius
VšĮ 222 Klubas.
VšĮ AEGN engineering.
Asociacija Bolids.
UAB Autoverslas

Kandidatas į LASF
Tikruosius narius
Šakių ASK

Vadovas
Tadas Viliūšis

Vadovas
Igoris Sidunovas
Artūras Ežerskis
Giedrius Stonys
Valdemaras Zakarauskas
Rekomenduoja
1) Kelmės ASK
2) Dolce Moto

Siūlyta: Priimti į LASF asocijuotus ir LASF tikruosius narius aukščiau išvardintus
juridinius asmenis.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta:
1. Priimti į LASF asocijuotus narius šiuos juridinius asmenis: VšĮ 222 Klubas, VšĮ
AEGN engineering, Asociacija Bolids, UAB Autoverslas.
2. Priimti į LASF tikruosius narius Šakių ASK.
4 KLAUSIMAS. Informacija apie Teismo nutartį dėl 2012-05-01 sudegusio
automobilio Nemuno žiede ir kita su šia nutartimi susijusi informacija dėl varžybų saugumo.
Teismas, išnagrinėjęs faktinę bylos medžiagą, 2014-02-10 d. priėmė sprendimą atmesti
pil. Valdo Skirmanto ir UAB „Intermetal“ ieškinį kaip nepagrįstą. Teismas nustatė, jog automobilis
užsidegė dėl sportininko Juliaus Skirmanto kaltės ir jo netinkamų veiksmų. Teismas sprendime nurodė,
jog sportininkas turėjo vairuotojo licenciją, kuri nustato vairuotojo pareigą laikytis KKSĮ, LASK,
varžybas reglamentuojančių dokumentų. Sportininkas dalyvaudamas varžybose supranta šių varžybų
pavojingumą ir prisiima atsakomybę už galimas pasekmes. Teismas LASF ir varžybų organizatoriaus
Kauno M.Šalčiaus sporto klubo veiksmuose kaltės nenustatė.
5. KLAUSIMAS. 2014 metų Lietuvos kartingo akademijos jaunųjų sportininkų
rengimo programos koordinatoriaus paskyrimas.
Siūlyta: 2014 metų Lietuvos kartingo akademijos jaunųjų sportininkų rengimo programos
koordinatoriumi paskirti LASF Tarybos narį - Viceprezidentą Darių Jonušį, bei įgalioti jį LASF vardu
pasirašyti sutartis su Lietuvos kartingo akademijos dalyviais bei trečiaisiais asmenimis, vykdant
pasirašytą su FIA institutu programą.
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Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: 2014 metų Lietuvos kartingo akademijos jaunųjų sportininkų rengimo
programos koordinatoriumi paskirti LASF Tarybos narį - Viceprezidentą Darių Jonušį, bei
įgalioti jį LASF vardu pasirašyti sutartis su Lietuvos kartingo akademijos dalyviais bei
trečiaisiais asmenimis, vykdant pasirašytą su FIA institutu programą.
6. KLAUSIMAS. 4x4 komiteto pirmininko G.Grigaičio pasisakymas dėl LASF
užsakymu atliktų Spinter sociologinių tyrimų ir dėl "Dakaro" dalyvių apdovanojimų.
G. Grigaitis informavo Tarybą, jog po atliktų sociologinių tyrimų pasidomėjo visuomenės
požiūriu ir supratimu apie automobilių sportą, jo nuomone reiktų informuoti visuomenę apie sporto
šakas ir jų skirtumus.
Taip pat apgailestavo, kad sportininkai Gintas Petrus ir Rimvydas Rimša, kurie dalyvavo
bekelės varžybose „SONANGOL AFRICA ECO RACE 2014“, liko nepasveikinti.
Prezidentas informavo G. Grigaitį, kad pateiktų visą informaciją susijusią su 4x4 sporto
šaka, daugiau bendrautų su LASF sekretoriatu, bei teiktų pasiūlymus LASF Tarybai.
7. KLAUSIMAS. UAB Visetas atliktų darbų, gerinant LASF įvaizdį, apžvalga.
Tarybos nariams el. paštu buvo išsiųsta UAB Visetas atliktų darbų, gerinant LASF įvaizdį,
apžvalga (Priedas Nr. 2). R. Jakienė informavo, kad šiuo metu vyksta derybos bei derinama sąmata su
UAB Visetas atstovais dėl edukacinio filmo sukūrimo apie automobilių sporto šakas. Ragino visus
Komitetų pirmininkus, kurie turi kokybiškos video medžiagos, ją atsiųsti į LASF sekretoriatą, kad būtų
galima panaudoti edukacinio filmo kūrime.
8. KLAUSIMAS. ASK Vilkyčiai pirmininko Kazimiero Gudžiūno organizuojamo
2014-06-01 Europos rali kroso Chalenge etapo Vilkyčiuose sąmatos pristatymas.
R. Jakienė pristatė varžybų organizavimo sutartį, kurią pasirašė ASK Vilkyčiai
pirmininkas K. Gudžiūnas dėl 2014-06-01 d. Europos rali kroso Chalenge etapo organizavimo ir
pristatė pateiktą sąmatą (Priedas Nr. 3).
Siūlyta: Kompensuoti 5000,- eurų už varžybų organizavimo licenciją, organizuojant
2014-06-01 Europos rali kroso Chalenge etapą.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Kompensuoti 5000,- eurų už varžybų organizavimo licenciją, organizuojant
2014-06-01 Europos rali kroso Chalenge etapą.
9. KLAUSIMAS. Informacija apie Pasaulio ralio čempionato etapo Lietuvoje Lenkijoje ir Europos rali kroso Chalenge etapo datų patikslinimas.
Prezidentas informavo, kad Pasaulio ralio čempionato etapas Lietuvoje vyks 2014-06-27
(penktadienį). Europos rali kroso Chalenge etapas vyks Vilkyčiuose 2014-06-01.
Taip pat pateikė informacija, kad vyksta derybos su televizijos, radijo bei mobiliojo ryšio
organizacijomis dėl galimybės bendradarbiauti organizuojant Pasaulio ralio čempionatą.
10. KLAUSIMAS. Dėl svarstyklių, skirtų varžybose sverti automobilius, pirkimo
Techninių reikalavimų komiteto pirmininkas A.Gricius informavo Tarybą, kad LASF
turimos automobilių svėrimo svarstyklės, naudojamos varžybose, yra susidėvėjusios ir netinkamos
naudoti.
Siūlyta: Įpareigoti A. Gricių sekančiam Tarybos posėdžiui pateikti informaciją apie
galimybes: LASF nupirkti automobilių svėrimo svarstykles, kuriomis varžybų organizatoriai už
nustatytą mokestį galėtų naudotis varžybose (svarstyklių kainos, galimos svarstyklių nuomos kaina ir
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pan.) arba nepirkti automobilių svėrimo svarstyklių ir pavesti organizatoriams patiems pasirūpinti
automobilių svėrimo svarstyklėmis.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Įpareigoti A. Gricių sekančiam Tarybos posėdžiui pateikti informaciją apie
galimybes: LASF nupirkti automobilių svėrimo svarstykles, kuriomis varžybų organizatoriai už
nustatytą mokestį galėtų naudotis varžybose arba nepirkti automobilių svėrimo svarstyklių ir
pavesti organizatoriams patiems pasirūpinti automobilių svėrimo svarstyklėmis.

PRIDEDAMA: 1) 2015 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių
įnašų federacijos veiklai remti projektas.
2) UAB Visetas atliktų darbų, gerinant LASF įvaizdį, apžvalga.
3) Europos rali kroso Chalenge etapo organizavimo sąmata.
Viso protokolo lapų: 7

Posėdžio pirmininkas

G. Furmanavičius

Posėdžio sekretorė

E. Kairiūkštė
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