
 

 

Lietuvos automobilių sporto federacija 

 

LASF Teisėjų komiteto posėdžio, 

 PROTOKOLAS Nr.2019-02 

 2019-02-18  

 

LASF teisėjų komiteto posėdis pravestas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el.paštu). Posėdis 

pradėtas 2019-02-14 d. 12:00 val.  Lietuvos automobilių sporto federacijoje, Savanorių pr. 56, Kaune, 

baigtas 2019-02-18 12:00 val. 

 

Dalyvavo: 

Komiteto pirmininkas Š.Liesis, komiteto nariai G.Smetonis, D.Matulis, S.Stanaitis, S.Aukštkalnis, 

M.Mikuševičius, A.Bilevičius, V.Šlėderienė, G.Laukys. 

Nedalyvavo:   

Posėdžio pirmininkas – Š.Liesis 

  

Dienotvarkės klausimai: 

1. Klausimai LASF Tarybai 

Komiteto pirmininkas informavo komiteto narius apie susidariusią situaciją, liečiančią teisėjų 

komitetą. Klausimai LASF Tarybai yra aktualūs tolesnei teisėjų komiteto veiklai. Komiteto 

pirmininkas prašė komiteto narių atidžiai perskaityti klausimus, pamastyti ir duoti savo atsakymą dėl 

šio rašto tolesnės eigos. Komiteto pirmininkas paragino diskutuoti, bet neužsilaikyti su savo nuomonės 

išreiškimu. 

LASF teisėjų komiteto klausimai LASF Tarybai 
 

Gerb. Tarybos nariai. LASF teisėjų komitetas norėtų gauti paaiškinimus į sekančius LASF Tarybos 

priimtus sprendimus. 

1. LASF Tarybos posėdžio protokole Nr.7 2018-10-30 10-u klausimu revizijos komisijos 

prašymu  buvo svarstomas teisėjų komiteto pirmininko Š.Liesio elgesys. Tarybos nutarimu 

Š.Liesiui buvo siūloma atsistatydinti iš teisėjų komiteto pirmininko pareigų. Galutinį sprendimą 

Taryba turėjo priimti sekančiame Tarybos posėdyje išklausiusi Š.Liesį. Nuo šio sprendimo jau 

įvyko keturi Tarybos posėdžiai ir nei viename jų nebuvo svarstomas Š.Liesio klausimas. 

Norim žinoti, kodėl buvo nevykdomas Tarybos priimtas sprendimas? 

2. Teisėjų komitetas ruošiant 2018 m. reglamentuojančius dokumentus raštu kreipėsi į LASF 

siūlydamas pataisymus, kurie leistų gerinti teisėjų darbą. Šios pastabos nebuvo priimtos, į 

svarstymą nepakviesti pasiūlymų autoriai. Tokie patys pataisymai buvo siunčiami ir ruošiant 

2019 m. reglamentuojančius dokumentus ir, kaip matyti iš Tarybos protokolų, jie vėl nebuvo 

svarstomi Taryboje. Ar galima suprasti, kad teisėjų komiteto pastabos yra ignoruojamos ir 

paskesniuose pokalbiuose ieškoma, kaip neigiamai įvertinti komiteto veiklą? 

3. 2019 m. į Budapešte vykusį FIA kroso komiteto organizuojamą seminarą nebuvo pasiųstas nei 

vienas teisėjas. Seminaro išklausymas leidžia LASF teisėjams teisėjauti FIA bei NEZ 

organizuojamose kroso ir rali kroso varžybose. Ar toks Tarybos sprendimas padeda LASF 

teisėjams tobulėti, ar tai sąmoningas teisėjų institucijos menkinimas? 

4. LASF licencijuotas teisėjas R.Bilevičius savo kanalais gavo asmeninį kvietimą dalyvauti FIA 

komisarų bei varžybų vadovų seminare. Tai būtų pirmas atvejis, kai LASF teisėjai įkelia koją į 

FIA ralio organizavimo ir teisėjavimo virtuvę. R.Bilevičius kreipėsi LASF Prezidentą 

R.Austinską, kad būtų gautas oficialus leidžiamasis raštas iš LASF. Deja, Prezidentas 

paaiškino, kad yra priimtas Tarybos sprendimas nesiųsti R.Bilevičiaus į šį seminarą. Ar 

Taryba tikrai priėmė tokį sprendimą? Jeigu priėmė, tai kodėl jis nepaviešintas ir kokie 

tokio sprendimo motyvai? 



5. Kovo pradžioje bus pravedamas FIA seminaras ralio saugumo klausimais. Į šį seminarą 

siunčiamas ralio komiteto pirmininkas T.Žemaitis, kuris praktiškai nedalyvauja saugumo bei 

teisėjavimo procesuose ralio varžybose. Kodėl siunčiamas minėtas asmuo, kodėl 

kandidatūra nėra aptariama nei su SVO nei su teisėjų komitetais, kodėl Prezidentas 

vienasmeniškai sprendžia šiuos klausimus? O gal tai Tarybos sprendimas, nors jis niekur 

ne įformintas? Rezultate bus išleisti pinigai be jokios naudos sportui. 

 

Susidaro vaizdas, kad teisėjų komitetas yra kaip ir nereikalingas organas, su juo nevedamas joks 

dialogas, tik visą laiką bandoma rasti kokių tai negerovių jo bei visų teisėjų darbe. Gauti Jūsų 

atsakymai į pateiktus klausimus padės apsispręsti apie tolimesnę komiteto veiklą. 

 

 

Komitete priimtas sprendimas : 

Pritarti klausimų pateikimui LASF Tarybai 

Balsuota:  „UŽ“  vienbalsiai - 9 nariai. 

 

          

 

 

 

 

LASF teisėjų komiteto pirmininkas   Š.Liesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


