Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2020-12
2020-08-17

LASF Tarybos posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis, pradėtas 2020-08-17 (pirmadienį) 10:20 val.,
baigtas 2020-08-18 d. (antradienį) 17:00val.

Dalyvavo:
LASF Prezidentas – Egidijus Janavičius
LASF viceprezidentai – Ernestas Staponkus, Darius Vaičiulis (posėdyje dalyvavo iki 2020-08-17,
11:26), Vitoldas Milius, Kastytis Torrau (posėdyje dalyvavo iki atsistatydinimo)
Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius
Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė

I.

Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:
1. LASF Prezidento darbo užmokesčio dydžio nustatymas, vadovaujantis LASF tikrųjų narių
apklausos rezultatais bei LASF įstatų 8.4.19., 8.4.24., 11.10. punktais;
2. Tikrųjų narių priėmimas;
3. Techninių reikalavimų komiteto pirmininko rinkimų paskelbimas.
BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai
NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:
1. LASF Prezidento darbo užmokesčio dydžio nustatymas, vadovaujantis LASF tikrųjų narių
apklausos rezultatais bei LASF įstatų 8.4.19., 8.4.24., 11.10. punktais;
2. Tikrųjų narių priėmimas;
3. Techninių reikalavimų komiteto pirmininko rinkimų paskelbimas.
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Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:

II.

1. LASF Prezidento darbo užmokesčio dydžio nustatymas, vadovaujantis LASF tikrųjų
narių apklausos rezultatais bei LASF įstatų 8.4.19., 8.4.24., 11.10. punktais;
SVARSTYTA: 2020 m. liepos 28 dieną įvyko neeilinis LASF Tikrųjų narių suvažiavimas, kurio
metu buvo atstatydintas LASF Prezidentas Saulius Girdauskas ir išrinktas naujas LASF Prezidentas
Egidijus Janavičius. Suvažiavimas įpareigojo LASF viceprezidentą Kastyti Torrau pasirašyti darbo
sutartį su naujai išrinktu prezidentu.
2020 m. rugpjūčio 7 dienos Prezidento sprendimu Nr. S08/01 LASF Tikriesiems nariams buvo
išsiųsta apklausa, kurioje buvo prašoma narių išsakyti nuomonę, koks turėtų būti LASF Prezidento
gaunamas darbo užmokestį rankas. LASF Taryba susipažino su apklausos rezultatais.
SIŪLYTA: 1.1 Įpareigoti LASF viceprezidentą Kastyti Torrau ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio
17 d. darbo dienos pabaigos (17:00 val.) pasirašyti darbo sutartį su LASF Prezidentu Egidijumi
Janavičiumi;
1.2 Nustatyti LASF Prezidentui, atskaičius mokesčius, mėnesinį darbo užmokestį.
Vitoldas Milius bei Ernestas Staponkus pasiūlė prezidentui nustatyti 2500 Eur dydžio, atskaičius
mokesčius, mėnesinį darbo užmokestį.
Darius Vaičiulis pasiūlė prezidentui nustatyti 1000 Eur dydžio, atskaičius mokesčius, mėnesinį darbo
užmokestį.
Kastytis Torrau balsavo – PRIEŠ ir pasisakė:
„BUS GALIMA SIŪLYTI, KUOMET PREZIDENTAS BAIGS PAŽEIDINĖTI LASF ĮSTATUS,
TARYBOS DARBO NUOSTATUS IR NUTRAUKS VEIKLAS NEDERANČIAS SU PREZIDENTO
PAREIGOMIS FEDERACIJOJE, PRADĖS VYKDYTI TIESIOGINES SAVO PAREIGAS. Išrinktasis
prezidentas palikęs Techninių reikalų komiteto pirmininko pareigas toliau vykdo Techninio eksperto
ir teisėjo darbą, išrašinėja sportinius pasus (gauna pajamas už tai) ir dirba varžybose techninių
specialistu (mažai tikėtina, jog neatlygintinai). Primenu, kad teisėjo licencijos turėjimas yra siejamas
su pareigomis. LASF Įstatai sako taip:
9.9. Prezidentas negali papildomai ar laikinai eiti jokių kitų pareigų LASF visą kadencijos laikotarpį,
išskyrus Tarybos pirmininko pareigas.
LASF Etikos ir drausmės kodeksas pasisako sekančiai:
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15.2. Vengti faktinių arba numanomų interesų konfliktų, kuomet vadovai, Oficialūs asmenys arba kiti
darbuotojai turi arba gali turėti privačių arba asmeninių interesų, kurie trukdytų atlikti savo
pareigas sąžiningai, nepriklausomai ir kryptingai (privatūs ir asmeniniai interesai apima bet
kokią galimą naudą sau, savo šeimos nariams, giminėms, draugams ir pažįstamiems bei bet
kurią organizaciją, kuriai priklauso asmuo ir/arba kuriai šis asmuo vadovauja ir/arba atstovauja).
15.3. Oficialių asmenų elgesys etikos požiūriu privalo būti nepriekaištingas. Jiems draudžiama
piktnaudžiauti savo pareigomis, gaunant asmeninę naudą ar naudojantis kokiu nors pranašumu
prieš kitus.
Jeigu prezidentas Darbo sutartyje nurodo, kad įsipareigoja laikytis LASF Įstatų ir kitų
reglamentuojančių dokumentų, tuomet prieš pasirašant sutartį PRIVALO pašalinti šias prieštaras.“
Egidijus Janavičius nuo balsavimo nusišalino ir atsakė:
„LASF prezidentu buvau įregistruotas 2020-08-07. Iki šios dienos manęs ir LASF nesieja darbo
santykiai (taikant darbo kodekso nuostatas). Įstatymų numatyta tvarka turiu teisę į savo veiklą, tai
yra į pajamų gavimą iš savo vykdomos veiklos, kuri yra sietina su LASF išduota teisėjo licencija.
Jokie LASF veiklą reglamentuojantys dokumentai nenurodo arba neatima teisės iš prezidento,
tarybos nario ar administracijos darbuotojo turėti LASF licenciją (vairuotojo, teisėjo). Licencija
negali būti laikoma pareigomis. Nes pareigos įgaunamos tik varžybų metu. Tai yra, licencijos
turėtojas įgauna pareigas tam tikro juridinio asmens organizuojamose varžybose.
Pasų išdavimas yra LASF darbas. Tad nuo šiol 10 Eur nuo vieno paso, kurie buvo mokami man už
paso pagaminimą, liks LASFe. Vadinasi LASF turės daugiau pajamų (mažiau išlaidų).
Mano vykdoma veikla negali būti sietina su viešųjų ir privačių interesų supainiojimu, nes tiek
prezidento, tiek teisėjo, tiek eksperto vykdoma veikla yra orientuota į LASF bendruomenės interesų
gynimą, jų atstovavimą, rūpinimąsi saugumu.“
Kadangi visi Tarybos nariai išreiškė savo nuomones, Egidijus Janavičius pasiūlė:
„Atsiradus prieštaroms ir neišsprendus dviejų klausimų, kaip posėdžio pirmininkas skelbiu posėdžio
pratęsimą iki 2020-08-18 17:00 valandos.
Posėdžio reziume:
I. Darbotvarkė – UŽ (penki balsai);
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II. 1.1. Sutarties pasirašymas – jei Kastyčiui nepakanka Egidijaus Janavičiaus išsakytų
argumentų, siūlau sutarties pasirašymą perduoti LASF tarybos nariui Vitoldui Miliui.
Balsuoju – UŽ;
1.2. Prezidento darbo užmokesčio dydis. Siūlyta: 1000 Eur (vienas balsas), 2500 Eur (du
balsai). Išvedus vidurkį tarp mažiausio ir didžiausio pasiūlyto darbo užmokesčio dydžio
gauname – 1750 Eur. Nuo balsavimo nusišalinu.
2.1. ir 2.2. Narių priėmimas – UŽ (penki);
2. Techninių reikalavimų komiteto pirmininko rinkimų paskelbimas – UŽ (penki).
Laukiu Jūsų balsų dėl klausimų 1.1. bei 1.2. iki rytojaus 17:00 valandos.“
Kastytis Torrau atsakė:
Mano pozicija išdėstyta pirmame balsavimo laiške. Prezidento atsakymas nieko nekeičia.
Tolimesniame procese nebedalyvauju.
Egidijus Janavičius atsakė:
„Aš suprantu, kad niekas negali Kastyčio Torrau kaip asmens priversti pasirašyti darbo sutartį su
manimi, tačiau noriu priminti, kad LASF narių suvažiavimas yra aukščiausia LASF valdžia ir 202008-07 suvažiavime įpareigojo Kastyti Torrau pasirašyti darbo sutartį su naujuoju LASF prezidentu.
„2.5. Dėl įgaliojimo pasirašyti darbo sutartį su išrinktu LASF prezidentu. Pirmininkaujantis
informavo, kad suvažiavimas turi įgalioti vieną asmenį pasirašyti darbo sutartį su naujai išrinktu
LASF prezidentu. Siūlo, kad darbo sutartį pasirašytų vienas iš esamų LASF Tarybos narių viceprezidentų. Pirmininkaujantis paklausė ar yra kitokių siūlymų. Pasiūlyta įgalioti LASF tarybos
narį Kastyti Torrau pasirašyti darbo sutartį su išrinktu LASF prezidentu Egidijumi Janavičiumi.
Balsuota: Už- 52 (penkiasdešimt du) Prieš- 0 (nulis) Nutarta: Įgalioti LASF Tarybos narį Kastytį
Torrau pasirašyti darbo sutartį su naujai išrinktu LASF prezidentu Egidijumi Janavičiumi“.
Būdamas LASF tarybos nariu, Kastytis Torrau privalo laikytis LASF suvažiavimo priimtų sprendimų
ir negalėdamas jų vykdyti suvažiavimo metu turėjo išsakyti savo poziciją, tuo labiau, kad net
suvažiavimo metu buvo iškeltas klausimas dėl mano tolimesnio teisėjavimo varžybose tapus
prezidentu. Atsakiau, kad ir toliau dirbsiu, nes negalėčiau per trumpą laiką perduoti savo veiklų
kitiems asmenims ir dėl to nukentėtų visas Lietuvos automobilių sportas. Ir jei pasikonsultavus su
teisininkais bus pripažinta, kad teisėjo funkcija = pareigos LASF, privalėsiu teisėjo darbo atsisakyti,
nes pagal LASF įstatus negaliu eiti kitų pareigų LASF.
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Kastytis Torrau nesilaikydamas LASF narių suvažiavimo priimtų sprendimų (nepasirašydamas darbo
sutarties), privalo pateikti LASF etikos ir drausmės komisijos ar LASF apeliacinio teismo išvadas
(spendimus) dėl mano galimai netinkamai vykdomų pareigų, kurių net negaliu eiti, nes su manimi
nėra pasirašyta darbo sutartis. Šiuo atveju VISUOMENINĖS prezidento pareigos negali užkirsti kelio
man rūpintis savo ir mano šeimos gerove. Vadinasi ir toliau privalėsiu užsiimti kitomis, net ir su
automobilių sportu susijusiomis, veiklomis.
Nesant LASF etikos ir drausmės komisijos ar LASF apeliacinio teismo išvadoms (sprendimams),
Kastyčio Torrau atsisakymą pasirašyti darbo sutartį laikau nemotyvuotu, taip pat šis atisakymas bus
laikomas LASF narių suvažiavimo sprendimų nevykdymu.
Todėl dar kartą paklausiu Kastyčio Torrau, ar jis galutinai atsisako vykdyti LASF narių suvažiavimo
sprendimą (įgaliojimą)?“
Kastytis Torrau 2020-08-18 apie 15 valandą LASF administracijai pateikė atsistatydinimo iš LASF
tarybos prašymą. Pagal LASF Įstatų 8.9. p. atsistatydinęs Tarybos narys negali eiti jokių pareigų
LASF – 4 metus, atsistatydinus dėl asmeninių priežasčių, nesusijusių su einamomis pareigomis - 2
metus.
Vitoldas Milius bei Ernestas Staponkus prabalsavo – UŽ. 1.1. Prezidento darbo sutarties pasirašymą
pavesti Vitoldui Miliui; 1.2. Prezidentui nustatyti 1750 Eur dydžio, atskaičius mokesčius, mėnesinį
darbo užmokestį.
Darius Vaičiulis nebalsavo.
BALSUOTA: UŽ – 2
PRIEŠ – 1
NEBALSAVO – 1
NUSIŠALINO – 1
NUTARTA: Atsižvelgiant į Tarybos darbo nuostatų 5.15 punktą, kuris teigia, kad klausimas
turi būti priimtas balsų dauguma, o LASF tarybos narys Kastytis Torrau atsisakė pasirašyti
prezidento darbo sutartį bei posėdžio metu atsistatydino, dėl to negali būti vykdomas LASF
tikrųjų narių suvažiavime priimtas sprendimas (įgaliojimas Kastyčiui Torrau pasirašyti
prezidento darbo sutartį), šio klausimo svarstymą perduoti naujai suformuotai LASF Tarybai.
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2. Tikrųjų narių priėmimas;

SVARSTYTA: Yra gauti LASF asocijuotų narių Kupiškio AMSK ir Ugira Kross (buvęs ilgametis
tikrasis narys) prašymai tapti Tikraisiais nariais bei prašoma perskaičiuoti metinius narystės
mokesčius. Abu nariai organizuoja Kroso čempionato etapus. Atsižvelgiant į LASF Įstatų 4.3 p.
„LASF valdymo organų kadencijos pabaigos metais, arba kai yra šaukiamas LASF Tikrųjų narių
suvažiavimas dėl LASF valdymo organų atšaukimo, prašymai dėl naujų Tikrųjų narių priėmimo
nesvarstomi nuo pirmojo Tarybos posėdžio, kuriame yra priimamas nutarimas šaukti LASF valdymo
organo(ų) rinkiminį Suvažiavimą, iki šio Suvažiavimo galutinių nutarimų priėmimo dienos“.
Vadovaujantis šiomis LASF Įstatų nuostatomis iki šios dienos (2020-08-17) Tarybos posėdžio
nebuvo svarstyti asocijuotų narių Kupiškio AMSK ir Ugira Kross prašymai tapti Tikraisiais nariais.
SIŪLYTA: 2.1 į LASF Tikruosius narius priimti :
Eil.

Tikrojo nario pavadinimas

Vadovas

1

Kupiškio AMSK

Saulius Valiukas

2

Ugira Kross

Aloyzas Jurdonas

Nr.

2.2 Perskaičiuoti narystės mokesčius, kaip tikrajam nariui (404,00 Eur. metinis mokestis ir
168,00Eur. stojamasis mokestis) ir užskaityti sumokėtą asocijuoto nario metinį narystės mokestį
(263,00Eur). Perskaičiavus mokesčius, klubai LASF turi sumokėti skirtumą- po 309 Eur.
BALSUOTA: UŽ - vienbalsiai
NUTARTA: 2.1 į LASF Tikruosius narius priimti :
Eil.

Tikrojo nario pavadinimas

Vadovas

1

Kupiškio AMSK

Saulius Valiukas

2

Ugira Kross

Aloyzas Jurdonas

Nr.

2.2 Perskaičiuoti narystės mokesčius, kaip tikrajam nariui (404,00 Eur. metinis mokestis ir
168,00 Eur. stojamasis mokestis) ir užskaityti sumokėtą asocijuoto nario metinį narystės
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mokestį (263,00 Eur). Perskaičiavus mokesčius, klubai LASF turi sumokėti skirtumą - po 309
Eur.
3. Techninių reikalavimų komiteto pirmininko rinkimų paskelbimas.

SVARSTYTA: 2020 m. liepos 28 dieną Techninių reikalavimų komiteto (toliau – TRK) pirmininkas
E. Janavičius buvo išrinktas LASF Prezidentu bei 2020 m. rugpjūčio 7 dieną buvo įregistruotas LASF
Prezidentu VĮ „Registrų centras“. Nuo 2020 m. rugpjūčio 7 dienos Egidijus Janavičius nebegali eiti
TRK pirmininko pareigų vadovaujantis LASF Įstatų 9.9. punktu. Pagal LASF Įstatų 12.5.6. punkto
analogiją iki naujo TRK pirmininko patvirtinimo dienos jo pareigas eina LASF Generalinis
sekretorius. Kandidatams į komiteto Pirmininko pareigas privaloma pateikti Tarybai raštišką
Sutikimą, Gyvenimo aprašymą bei trumpą automobilių sporto srities vystymo Viziją. Taryba,
motyvuotu sprendimu, turi teisę nepatvirtinti kandidatūros, ir svarstyti kitą pasiūlytą ir daugiausiai
balsų surinkusią kandidatūrą ar skelbti naują terminą kandidatūroms teikti, jei kandidatų daugiau
nėra.
SIŪLYTA: Pagal LASF Įstatų 12.5.2 p. skelbti rinkimus į TRK pirmininko poziciją. Komiteto
Pirmininko kandidatūrų raštiškus pasiūlymus ir sutikimus Tarybai gali teikti visi LASF nariai
(Tikrieji ir Asocijuoti). Kandidatūros teikiamos el. paštu lasf@lasf.lt nuo 2020-08-18 iki 2020-09-01
imtinai.
Patvirtinti, kad iki naujo TRK pirmininko išrinkimo dienos jo pareigas eina LASF Generalinis
sekretorius Tadas Vasiliauskas.
BALSUOTA: UŽ - vienbalsiai
NUTARTA: Pagal LASF Įstatų 12.5.2 p. skelbti rinkimus į TRK pirmininko poziciją. Komiteto
Pirmininko kandidatūrų raštiškus pasiūlymus ir sutikimus Tarybai gali teikti visi LASF nariai
(Tikrieji ir Asocijuoti). Kandidatūros teikiamos el. paštu lasf@lasf.lt nuo 2020-08-18 iki 202009-01 imtinai.
Patvirtinti, kad iki naujo TRK pirmininko išrinkimo dienos jo pareigas eina LASF Generalinis
sekretorius Tadas Vasiliauskas.
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Protokolo lapų – 8 (aštuoni).
Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius
Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė
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