VIEŠOJI ĮSTAIGA „AUTOSPORTO PROJEKTAI“

LASF Etikos ir drausmės komisijai

SKUNDAS DĖL NEPAGARBAUS IR NEETIŠKO ELGESIO
2016-03-03
Vilnius

Š.m. kovo 26 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiagoje, paskelbtoje www.lasf.lt
tinklapyje, yra skelbiama LASF Teisėjų komiteto pirmininko 2015 metų ataskaita, kurioje nepagarbiai
atsiliepiama tiek apie mūsų, kaip LASF Tikrojo nario, vienas iš organizuojamų varžybų, tiek apie LASF
Prezidentą bei Ralio komiteto veiklą.
Viešai paskelbtoje Teisėjų komiteto pirmininko ataskaitoje yra nepagarbiai atsiliepiama
apie kitos šalies teisėjus, dirbusius „300 Lakes Rally“ varžybose, kaltinamas LASF Prezidentas, tariamai
pradėjęs Lietuvos teisėjų menkinimo kampaniją, įžeidžiamai atsiliepiama apie Ralio komitetą ir jo
pirmininką, kaltinant jį savanaudiškų asmeninių norų siekimu, destrukciniais veiksmais, LASF oficialūs
asmenys bei Ralio komitetas kaltinami tariamai kurstoma nesantaika, neapykanta, Lietuvos teisėjų
niekinimu su tikslu juos sunaikinti ir t.t.
Ataskaitoje esantys pasisakymai yra šmeižtas, tikrovės neatitinkanti informacija. Kaip
LASF valdymo ir kitų organų narys, atsakingas už Lietuvos automobilių sporto reputaciją bei kuriam
taikomos LASF Etikos ir drausmės kodekso nuostatos, Š. Liesis privalo užtikrinti savo viešuose
pasisakymuose etikos, sąžiningumo, garbingumo, orumo, profesionalaus ir garbingo elgesio normas
bei užtikrinti, kad būtų išvengta apgaulės, neetiškos praktikos arba bet kokio kito elgesio, kuris yra ar
gali būti aiškinamas kaip negarbingas arba kenkia automobilių sportui. Š. Liesis savo elgesiu pažeidžia
LASF Etikos ir drausmės kodekso 6 str. 10 p. įtvirtintą nuostatą vadovautis dorumo, sąžiningumo ir
pagarbos principais ir niekada sąmoningai nepateikti melagingos informacijos kitiems, taip pat
pažeidžia 6 str. 15 p. 8 d.,12 d., 8 str. 1 d. 1, 4, 13, 16 p. nuostatas.
Atsižvelgus į LASF Etikos ir drausmės kodekso 6 str. 7 p. numatytą kiekvieno asmens
teisę į orumą bei pagarbų elgesį bei 6 str. 13 p. numatytą prievolę užtikrinti, kad diskriminacija,
priekabiavimas, šmeižtas ir/ arba piktnaudžiavimas nebūtų toleruojami jokiame lygmenyje, o
atitinkama politika ir procesai būtų tikslingai nukreipti siekiant išvengti negatyvaus elgesio, prašau
apsvarstyti Š. Liesio elgesį ir viešai pateiktos ataskaitos netinkamą, etikos normas pažeidžiantį turinį.

Vadovaujantis LASF Etikos ir drausmės kodekso 16 str. 3 p. bei 11 str. 1 p., taikant
sankcijas, prašau atkreipti dėmesį, kad tai ne pirmas kartas, kai Š. Liesis nepagarbiai, neetiškai viešai
pasisako. 2015 m. LASF Tarybos nariui bei Teisėjų komiteto pirmininkui Š. Liesiui jau buvo paskirtas
įspėjimas už įžeidžiančio turinio el. laišką ir tokio laiško viešą platinimą, kuriuo buvo įžeisti
automobilių sporto dalyviai bei padaryta žala automobilių sporto dalyvių įvaizdžiui ir reputacijai.
Atsižvelgus, kad viešai paskelbta šmeižikiško pobūdžio informacija privalo būti viešai
paneigta, prašau priimti sprendimą ir paviešinti jį iki š.m. kovo mėn. 26 d. LASF Tikrųjų narių
suvažiavimo.
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