Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Teisėjų komiteto posėdžio,
PROTOKOLAS Nr.2019-03
2019-02-28
LASF teisėjų komiteto posėdis pradėtas 2019-02-28 d. 17:00 val.
Dalyvavo:
Komiteto pirmininkas Š.Liesis, komiteto nariai M.Mikuševičius, A.Bilevičius, V.Šlėderienė.
Nedalyvavo: G.Smetonis, S.Aukštkalnis, G.Laukys, S.Stanaitis (informavo, kad negali dalyvauti dėl
darbo), D.Matulis (pastoviai gyvena užsienyje).
Posėdžio pirmininkas – Š.Liesis
Posėdžio sekretorė – V.Šlėderienė
Dienotvarkės klausimai:
1. Aptarimas gautų atsakymų iš LASF.
Komiteto pirmininkas informavo, kad gautas atsakymas iš LASF į teisėjų komiteto pateiktus
klausimus. Komiteto pirmininkas pakomentavo šiuos atsakymus.
Klausimas: Norim žinoti, kodėl nevykdomas Tarybos priimtas sprendimas svarstyti Š.Liesio
elgesį pagal revizijos komiteto teikimą?
Atsakymas: Kaip jums žinoma, LASF Tarybos posėdžio metu, kuris vyko 2018-10-30, Š.Liesiui buvo
pasiūlyta atsistatydinti iš užimamų pareigų savo noru, tačiau Š.Liesis nesutiko su jam išsakytom
pastabom ir atsisakė atsistatydinti savo noru. LASF Taryba mano, kad kiekvienas komiteto
pirmininkas ar komiteto narys, kuris praranda LASF prezidento ar LASF Tarybos pasitikėjimą, turi
pasielgti taip, kaip jo požiūriu yra etiška ir garbinga. LASF Taryba prie Š.Liesio klausimo nagrinėjimo
sugrįš, kai bendru LASF Tarybos narių sutarimu taip bus nuspręsta.
Komentaras: Š.Liesis komentuodamas atsakymą nurodė, kad taip ir negali suprasti, už kokias
nuodėmes jisai turėtų būti atstatydintas ar pats atsistatydinti. Atsakyme teigiama, kad jis neteko
prezidento pasitikėjimo. Š.Liesis pabrėžė, kad jis prezidento pasitikėjimo neturėjo nuo pat kadencijos
pradžios, jo prezidentas nenorėjo matyti teisėjų komiteto pirmininku, motyvuodamas, kad jis nėra jo
komandos narys. Tačiau suvažiavimas Š.Liesį patvirtino teisėjų komiteto pirmininku ir Š.Liesis mano,
kad jis būsimo suvažiavimo metu apie savo veiklą teisėjų komiteto pirmininko poste atsiskaitys
suvažiavimo dalyviams, kurie ir išreiškė pasitikėjimą juo.
Š.Liesis susirinkusiems komiteto nariams papasakojo, kokiais veiksmais dabartinis prezidentas kartu
su vienu iš savo viceprezidentų laimėjo LASF prezidento rinkimus, kaip visos kadencijos metu
kiekviena proga ieškojo priekabių dėl komiteto pirmininko ir viso komiteto bei eilinių teisėjų darbo,
kaip turėjo atidirbinėti asmenims, kurių pagalba jis tapo prezidentu. Taip, kad kalbėti apie etišką ir
garbingą veiklą šis prezidentas turi mažiausiai pagrindo. O etiškai ir garbingai elgdamasis jis pats savo
noru turėtų atsistatydinti.
Klausimas: Kodėl yra ignoruojamos teisėjų komiteto pastabos ruošiant reglamentuojančius
dokumentus?
Atsakymas: Visų LASF komitetų pateikti pasiūlymai yra svarstomi LASF Taryboje, jeigu jie yra
tinkamai ir laiku paruošti, logiški ir tikėtina turi naudos automobilių sportui. Atkreipiame dėmesį, kad
LASF Taryba turi teisę nepritarti LASF komitetų pateiktiems siūlymams, jeigu taip mano esant

teisinga. Galime garantuoti, kad LASF teisėjų komiteto pastabos dėl reglamentuojančių dokumentų
nėra ignoruojamos. Norime priminti, kad 2018-11-28 el. paštu vyko susirašinėjimas ir diskusija tarp
LASF teisėjų komiteto pirmininko Š.Liesio ir tuometės generalinės sekretorės dėl numatomų
pakeitimų 2019 m. LASVOVT dokumente. Po el paštu vykusios diskusijos buvo atsižvelgta į LASF
teisėjų komiteto pirmininko Š.Liesio pastabas dėl LASVOVT dokumento pataisymų ir minėtas
dokumentas LASF Taryboje buvo priimtas su pasiūlytais pataisymais.
Komentaras: komiteto pirmininkas, komentuodamas atsakymą, sutiko su viskuo kas yra parašyta:
taip, vyko vaisingas dialogas, ko pasėkoje LASVOVT tikrai buvo pataisytas. Tačiau esminio
klausimo, teisėjų komiteto keliamo jau antrus metus, Taryba nesvarstė (arba jis nebuvo teikiamas, arba
jis neaprašytas protokole) – klausimo dėl teisės teisėjų komitetui skirti du komisarus Lietuvos
čempionato etapams. Tik tokiu atveju galima tikėtis naujų veidų atsiradimui komisarų bei varžybų
vadovų pareigose. Į jokias diskusijas šiuo klausimu teisėjų komiteto atstovų Taryba nekvietė, ir, kaip
dabar yra teigiama, kad teisėjų komitetas neaugina naujų žmonių yra tik tokios politikos pasekmė.
Prisiminus, kas dabartinę skyrimo tvarką siūlė, kaip prezidentas ir viceprezidentas aktyviai
tarpininkavo šiam siūlymui, galima numanyti, kad tai buvo vienas iš atidirbinėjimo atvejų, o apie
tolesnę LASF teisėjų perspektyvą niekam neįdomu.
Klausimas: Ar Tarybos sprendimas nesiųsti į seminarą Budapešte LASF teisėjų padeda LASF
teisėjams tobulėti ir kodėl apie kandidatūras nebuvo bendrauta su teisėjų komitetu?
Atsakymas: 2019 m Budapešte vykusiame FIA Off-Road komisijos organizuojamame seminare
dalyvavo LASF licencijuotas teisėjas R.Bilevičius, turintis LASF teisėjų komiteto suteiktą aukščiausią
teisėjo kategoriją.
Komentaras: LASF teisėjas R.Bilevičius Budapešte vykusiame Off-Road seminare dalyvavo kaip
FIA Off-Road komisijos narys ir jo dalyvavimas visiškai nesurištas su teiginiu, kad LASF jį ten siuntė.
Ir į šį FIA komitetą R.Bilevičius pakliuvo tik savo asmeninių kontaktų dėka. LASF pagalba buvo
minimali. Šiais metais Lietuvoje bus pravedama kelios FIA kroso ir ralio kroso varžybos, ir Lietuvos
teisėjai jose teisėjauti negalės, kadangi pas visus yra pasibaigusios FIA licencijos, kurios ir
patvirtinamos dalyvaujant FIA seminare. Taigi visas teisėjavimas bus atliekamas kaimynų latvių, o
LASF teisėjai prezidento ir Tarybos pagalba liks nuošalyje. Bet, kaip mėgsta sakyti prezidentas –
biznis yra biznis, o sportas yra sportas.
Klausimas: Ar Taryba tikrai priėmė sprendimą nesiųsti R.Bilevičiaus į seminarą Ženevoje ir
kodėl šis sprendimas su jo priėmimo motyvais niekur nepaskelbtas?
Atsakymas: Jūsų minimas FIA seminaras, kuris vyko vasario 8-10 d. Ženevoje buvo atviras visiems
teisėjams, kuriuos deleguoja federacijos, be to seminaras skirtas beveik visų sporto šakų komisarams ir
varžybų vadovams, o ne konkrečiai ralio. Norime atkreipti dėmesį, kad registracija į minimą seminarą
buvo pasibaigusi sausio 7 d., iki to laiko LASF Taryba nebuvo gavus jokio LASF teisėjų komiteto
siūlymo ar prašymo deleguoti konkretų teisėją ar teisėjus į seminarą.
Komentaras: Š.Liesis pakomentavo, kad atsakyme pateikti teiginiai yra akivaizdus melas. Teisėjų
komitetas neturėjo jokios informacijos iš LASF apie numatomą seminarą ir teigti, kad teisėjų
komitetas pats yra kaltas yra paprasčiausiai negarbinga. Būdamas FIA Off-Road komitete Budapešte
R.Bilevičius atsitiktinai sužinojo apie būsimą seminarą, asmeniškai susitarė su šio seminaro
organizatoriumi apie poros dienų registracijos pratesimą ir kreipėsi į LASF prezidentą tarpininkavimo
rašto. Deja, LASF prezidentas leido sau nelabai korektiškai atsakyti į R.Bilevičiaus prašymą ir
vienasmeniškai priėmė neigiamą sprendimą. Iš atsakymo galima spręsti, kad kai kada ir Taryba lieka
už borto.

Klausimas: Kodėl į FIA seminarą ralio saugumo klausimais yra siunčiami atsitiktiniai žmonės,
kurių kandidatūros nėra aptartos nei SVO nei teisėjų komitetuose?
Atsakymas: LASF Taryba 2019-02-18 vykusiame posėdyje, protokolo Nr.2, klausimas Nr.8,
nagrinėjo LASF atstovų delegavimo į FIA Rally Safety seminarą klausimą. LASF Taryba nusprendė į
seminarą deleguoti du atstovus, tai D.Matulį ir T.Žemaitį. LASF Taryba mano, kad ralio komiteto
pirmininko T.Žemaičio kaip ir D.Matulio delegavimas į seminarą yra reikalingas, norint kelti jų
kvalifikaciją, taip pat LASF Taryba mano, kad abu deleguoti asmenys įgytas žinias, sužinotas
naujienas perduos LASF teisėjų, ralio ir SVO komitetams.
Komentaras: teisėjų komiteto pirmininkas konstatavo, kad LASF Taryba kartu su prezidentu prisiima
teisę spręsti visus klausimus nebendraujant su tiesiogiai atsakingais komitetais. Galima daryti išvadą,
kad nei SVO, nei teisėjų komitetas yra nereikalingi. Kas liečia D.Matulį, tai D.Matulis gyvena
vietovėje, kur bus seminaras ir sakyti, kad LASF jį komandiruoja ir apmoka komandiruotės išlaidas
yra paprasčiausiai nesolidu. Tuo labiau D.Matulis net neplanuoja grįžti į Lietuvą ir perduoti kokias tai
įgytas žinias. T.Žemaitis niekad nedirbo ralyje saugumo klausimais, jis neturi jokios licencijos ir
perspektyvoj jo įgytos žinios bus nenaudojamos.
Pasibaigus atsakymų aptarimui, komiteto pirmininkas konstatavo, kad nesusirinkus kvorumui jokio
balsavimo kokiais tai klausimais nebus. Iš atsakymų darytina išvada, kad LASF teisėjų komitetas
LASF struktūroje esant dabartiniam prezidentui bei Tarybai yra nereikalingas, visi klausimai, susiję su
teisėjais ir teisėjavimu yra sprendžiami vienasmeniškai prezidento, kuris daugelyje atveju pateikia
netikslią informaciją Tarybai , kuri savo ruožtu irgi priima visapusiškai neišnagrinėtus sprendimus.
Komiteto pirmininkas informavo komitetą, kad penki komiteto nariai yra pateikę pareiškimus išeiti iš
teisėjų komiteto.
Po debatų, nutarta dar pora dienų palaukti, dar kartą paskaityti reglamentuojančius dokumentus,
susipažinti su protokolu, duoti savo pataisymus ar pastabas ir dar kartą patvirtinti arba ne savo norą
atsistatydinti iš teisėjų komiteto.
2019.03.04 12:00 el. paštu iš visų komiteto narių gauti atsakymai dėl protokolo, pastabų ir papildymų
negauta. Komiteto pirmininkas šiuo metu yra gavęs septynių komiteto narių prašymus apie išėjimą iš
LASF teisėjų komiteto: G.Smetonis, S.Stanaitis, A.Bilevičius, G.Laukys, S.Aukštkalnis, V.Šlėderienė
ir D.Matulis.
M.Mikuševičius pasilieka komitete. Komiteto pirmininkas Š.Liesis laukia, kada LASF Taryba svarstys
jo klausimą apie atstatydinimą.
Komiteto pirmininkas įpareigotas protokolą ir atsistatydinimo prašymus pristatyti į LASF.
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