Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2020-16
2020-10-02

LASF Tarybos posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis, pradėtas 2020-10-02 (penktadienį) 09:15
val., baigtas 2020-10-02 d. (penktadienį) 13:15 val.

Dalyvavo:
LASF Prezidentas – Egidijus Janavičius
LASF viceprezidentas – Vaidotas Žala
LASF Tarybos nariai- Vitoldas Milius, Mantas Babenskas, Vladas Pleskovas
Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius
Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė

I.

Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:
1. Techninių reikalavimų komiteto suformavimas;
2. Senjorų komiteto pirmininko rinkimai;
3. Pasiruošimas 2021 m. LASF Tikrųjų narių eiliniam suvažiavimui;
4. Dėl LASF Apeliacinio teismo veiklos ir gautų apeliacijų ar prašymų nagrinėjimo procedūros
sustabdymo;
5. Dėl Kroso komiteto pirmininko atsistatydinimo;
6. Dėl kreipimosi į Latvijos automobilių federaciją.

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai
NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:
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1. Techninių reikalavimų komiteto suformavimas;
2. Senjorų komiteto pirmininko rinkimai;
3. Pasiruošimas 2021 m. LASF Tikrųjų narių eiliniam suvažiavimui;
4. Dėl LASF Apeliacinio teismo veiklos ir gautų apeliacijų ar prašymų nagrinėjimo
procedūros sustabdymo;
5. Dėl Kroso komiteto pirmininko atsistatydinimo;
6. Dėl kreipimosi į Latvijos automobilių federaciją.

II.

Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:

1. Techninių reikalavimų komiteto suformavimas;

SVARSTYTA: 2020-09-09 LASF Tarybos posėdyje, protokolo Nr. 2020-15 buvo patvirtintas
Techninių reikalavimų komiteto pirmininkas Gediminas Šliumpa. Pagal LASF įstatų 12.5.4. punktą
Patvirtintas komiteto Pirmininkas per 10 kalendorinių dienų išsirenka komiteto narius, o iš jų tarpo
pirmininko Pavaduotoją ir teikia Tarybai tvirtinti. Komiteto pirmininko Pavaduotojo teisės ir pareigos
nurodytos Varžybų vykdymo ar Kitų Komitetų darbo nuostatuose.
SIŪLYTA: Patvirtinti šią Techninių reikalavimų komiteto sudėtį:
POZICIJA

VARDAS, PAVARDĖ

SPORTO

DISCIPLINA

Į

KURIĄ DELEGUOJAMA
PIRMININKAS

GEDIMINAS ŠLIUMPA

DRIFTAS, KITOS SPORTO
ŠAKOS

PAVADUOTOJAS

LIGITAS BUTKUS

DRAGAS

NARYS

VLADAS CIUNELIS

PAGALBA
KONSULTUOJANT

VISAS

DISCIPLINAS
NARYS

AURIMAS ŠIDLAUSKAS

KROSAS

NARYS

MANTAS POŽECKAS

4X4

NARYS

TADAS IVANAUSKAS

ŽIEDAS

NARYS

PAULIUS MILEŠKA

RALIS
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BALSUOTA: UŽ - vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti šią Techninių reikalavimų komiteto sudėtį:
POZICIJA

VARDAS, PAVARDĖ

SPORTO

DISCIPLINA

Į

KURIĄ DELEGUOJAMA
PIRMININKAS

GEDIMINAS ŠLIUMPA

DRIFTAS, KITOS SPORTO
ŠAKOS

PAVADUOTOJAS

LIGITAS BUTKUS

DRAGAS

NARYS

VLADAS CIUNELIS

PAGALBA
KONSULTUOJANT VISAS
DISCIPLINAS

NARYS

AURIMAS ŠIDLAUSKAS

KROSAS

NARYS

MANTAS POŽECKAS

4X4

NARYS

TADAS IVANAUSKAS

ŽIEDAS

NARYS

PAULIUS MILEŠKA

RALIS

2. Senjorų komiteto pirmininko rinkimai;
SVARSTYTA: Pagal LASF Įstatų 12.5.2 p. buvo skelbti rinkimai į Senjorų komiteto pirmininko
poziciją. Komiteto Pirmininko kandidatūras Tarybai galėjo teikti visi LASF nariai (Tikrieji ir
Asocijuoti). Kandidatūros buvo teikiamos el. paštu lasf@lasf.lt nuo 2020-09-10 iki 2020- 09-24
imtinai. Buvo gauti šie pasiūlymai:

KANDIDATAS

PASIŪLĘS NARYS

SUTIKIMAS

ŠARŪNAS MAŽEIKA

TASVA

GAUTAS

GINTARAS ŠADAUSKAS

TASVA

GAUTAS

ŠARŪNAS LIESIS

ASK „AUTORALIS“

NEGAUTAS

Tarybos nariai diskutavo dėl kandidatų.
SIŪLYTA: Senjorų komiteto pirmininku patvirtinti Šarūną Mažeiką. Pagal
LASF įstatų 12.5.4. punktą Patvirtintas komiteto Pirmininkas per 10 kalendorinių dienų išsirenka
komiteto narius, o iš jų tarpo pirmininko Pavaduotoją ir teikia Tarybai tvirtinti. Komiteto
pirmininko Pavaduotojo teisės ir pareigos nurodytos Varžybų vykdymo ar Kitų Komitetų darbo
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nuostatuose.
BALSUOTA: UŽ - vienbalsiai
NUTARTA: Senjorų komiteto pirmininku patvirtinti Šarūną Mažeiką. Pagal
LASF įstatų 12.5.4. punktą Patvirtintas komiteto Pirmininkas per 10 kalendorinių dienų
išsirenka komiteto narius, o iš jų tarpo pirmininko Pavaduotoją ir teikia Tarybai tvirtinti.
Komiteto pirmininko Pavaduotojo teisės ir pareigos nurodytos Varžybų vykdymo ar Kitų
Komitetų darbo nuostatuose.

3. Pasiruošimas 2021 m. LASF Tikrųjų narių eiliniam suvažiavimui.

SVARSTYTA: Gen. sekretorius informavo LASF Tarybą apie planuojamą eilinio LASF Tikrųjų
narių suvažiavimo datą 2021-03-27 (Salė suvažiavimui šiai datai numatyta „Park Inn by Radisson
Kaunas“ Kaunas, K. Donelaičio g. 27). Numatomas suvažiavimo grafikas:

DATA

DARBAI

Iki 2021-01-27

Paskelbti

LASF

suvažiavimo

datą

ir

preliminarią darbotvarkę (lasf.lt ir RC)
Iki 2021-02-11

LASF nariai teikia pasiūlymus dėl suvažiavimo
darbotvarkės ir medžiagos.

Iki 2021-02-26

Visa suvažiavimo medžiaga ir galutinė
Darbotvarkė paskelbiama nariams (lasf.lt ir RC,
tikrųjų narių el. paštais).

2021-03-26

LASF Tikrųjų narių tvirtinimas, turinčių teisę
balsuoti LASF tikrųjų narių suvažiavime

SIŪLYTA: Patvirtinti 2021 m. LASF Tikrųjų narių eilinio suvažiavimo pasiruošimo grafiką.
BALSUOTA: UŽ - vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti 2021 m. LASF Tikrųjų narių eilinio suvažiavimo pasiruošimo grafiką.
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4. Dėl LASF Apeliacinio teismo veiklos ir gautų apeliacijų ar prašymų nagrinėjimo
procedūros sustabdymo.
SVARSTYTA: 2020-09-30 buvo gautas Apeliacinio teismo pirmininko A. Savčenko atsistatydinimo
prašymas, kuriame nurodyta, kad pirmininkas negali eiti pareigų dėl sveikatos būklės ir asmeninių
priežasčių. Pagal LASF Įstatų 14.5. punktą Apeliacinio teismo Pirmininkui atsistatydinus ar tapus
neveiksniu, iki Suvažiavimo Apeliaciniam teismui laikinai vadovauja vienas iš Apeliacinio teismo
Arbitrų, kurį išrenka ir paskiria Apeliacinio teismo Arbitrai. Apeliacinio teismo darbo nuostatų 3.5.
punktas numato, kad Teismo pirmininkui mirus, atsistatydinus ar tapus neveiksniu, iki artimiausio
Suvažiavimo Teismui laikinai vadovauja vienas iš Arbitrų, kurį išrenka Arbitrų susirinkimas. LASF
administracija gavusi pranešimą apie Teismo pirmininko atsistatydinimą, mirtį ar tapusį neveiksniu,
ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos, organizuoja Arbitrų
susirinkimą. Tačiau nėra tikslinga organizuoti Arbitrų susirinkimą ir skirti laikinai einantį Teismo
pirmininką, kadangi šioje situacijoje turi būti taikomos kiti LASF Įstatų bei Apeliacinio teismo darbo
nuostatų punktai, o būtent LASF Įstatų 14.8. punktas bei Apeliacinio teismo darbo nuostatų 3.8.
punktas.
M. Babenskui tapus LASF Tarybos nariu iki Teismo pirmininko atsistatydinimo Apeliacinis teismas
turėjo 9 arbitrus, atsistatydinimus A. Savčenko Apeliaciniame teisme liko 8 arbitrai. LASF Įstatų
14.8. punkte numatyta, jog jeigu Arbitrų sąraše yra mažiau nei 9 Arbitrai, Teismo veikla automatiškai
sustabdoma iki artimiausio Suvažiavimo. Teismo Pirmininkas privalo nedelsiant informuoti LASF
Tarybą apie mažesnį nei 9 asmenų Arbitrų sąrašą. LASF Taryba į artimiausio Suvažiavimo
darbotvarkę įtraukia klausimą dėl Arbitrų sąrašo papildymo naujais Arbitrais. Teismo veiklos
sustabdymo metu visų gautų apeliacijų ar prašymų nagrinėjimo procedūros sustabdomos iki tol, kol
bus papildytas Arbitrų sąrašas. Analogišką nuostatą įtvirtinta ir Apeliacinio teismo darbo nuostatų
3.8. punktas.
SIŪLYTA: Pagal LASF Įstatų 14.8 punktą ir Apeliacinio teismo darbo nuostatų 3.8. punktą
sustabdyti Apeliacinio teismo darbą iki artimiausio Tikrųjų narių suvažiavimo bei sustabdyti visų iki
šios datos gautų apeliacijų ar prašymų nagrinėjimo procedūras iki tol, kol bus papildytas Arbitrų
sąrašas. Į planuojamo 2021-03-27 LASF Tikrųjų narių suvažiavimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl
Apeliacinio teismo pirmininko rinkimų ir arbitrų sąrašo papildymo.
BALSUOTA: UŽ - vienbalsiai
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NUTARTA: Pagal LASF Įstatų 14.8 punktą ir Apeliacinio teismo darbo nuostatų 3.8. punktą
sustabdyti Apeliacinio teismo darbą iki artimiausio Tikrųjų narių suvažiavimo bei sustabdyti
visų iki šios datos gautų apeliacijų ar prašymų nagrinėjimo procedūras iki tol, kol bus
papildytas Arbitrų sąrašas. Į planuojamo 2021-03-27 LASF Tikrųjų narių suvažiavimo
darbotvarkę įtraukti klausimą dėl Apeliacinio teismo pirmininko rinkimų ir arbitrų sąrašo
papildymo.
5. Dėl Kroso komiteto pirmininko atsistatydinimo;
SVARSTYTA: 2020-10-01 buvo gautas Kroso komiteto pirmininko V.Stankūno atsistatydinimo iš
užimamų pareigų prašymas. Pagal LASF Įstatų 12.4.13. punktą Atstatydinus ar atsistatydinus
Komiteto Pirmininkui, automatiškai įgaliojimų netenka ir pirmininko Pavaduotojas. Kiti Komiteto
nariai lieka Komitete. Atstatydintas Komiteto narys negali užimti LASF organuose jokių pareigų 4
metus, o atsistatydinęs (išskyrus dėl asmeninių priežasčių, nesusijusių su einamomis pareigomis) - 2
metus. Atstatydinus Pirmininką ar jam atsistatydinus, jo bei pirmininko Pavaduotojo pareigas, iki
naujo Pirmininko ir Pavaduotojo patvirtinimo dienos eina LASF Generalinis sekretorius.
SIŪLYTA: Patvirtinti Kroso komiteto pirmininko V.Stankūno atsistatydinimo prašymą bei pagal
LASF Įstatų 12.4.2 punktą 2020 m. spalio 5-19 dienomis skelbti rinkimus Kroso komiteto pirmininko
pareigoms užimti.
BALSUOTA: UŽ - vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti Kroso komiteto pirmininko V.Stankūno atsistatydinimo prašymą bei
pagal LASF Įstatų 12.4.2 punktą 2020 m. spalio 5-19 dienomis skelbti rinkimus Kroso komiteto
pirmininko pareigoms užimti.
6. Dėl kreipimosi į Latvijos automobilių federaciją.
SVARSTYTA: 2020-09-24 įvyko ralio komiteto posėdis, kurio metu komitetas svarstė klausimą
susijusį su Latvijos ralio sprinto taurės ir Historic taurės etapų atšaukimu „Kuusamet Group Rally
Elektrėnai 2020“ varžybose. Ralio komitetas, kartu su organizatoriumi VšĮ „Čapkausko autosportas“
išreiškė nusivylimą, kad LAF ralio komitetas sprendimą, atšaukti varžybas, priėmė pirmiausiai
neinformavęs LASF ralio komiteto ir organizatoriaus, taip pat apie sprendimą atšaukti etapą buvo
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sužinota tik iš LAF Facebook paskyros. Komiteto laikosi pozicijos, kad tokie sprendimai turi būti
priimti po diskusijų tarp komitetų ir kaip įmanoma anksčiau, o ne likus dviems dienoms iki varžybų,
kai organizatorius jau yra pilnai pasiruošęs varžyboms.
Viceprezidentas Vaidotas Žala informavo, kad bendravo su LAF Ralio komisijos pirmininku Janis
Karstinš, kuris atsiprašė už komunikacijos trūkumą ir informavo, kad sprendimas buvo priimtas
skubos tvarka, nes Latvijos vyriausybė, planavo įvesti kelionių apribojimus grįžtantiems iš Lietuvos
teritorijos į Latviją. Tiesa, toks sprendimas nebuvo priimtas. Ralio komiteto nariai išsakė mintį, kad
reikėtų nusiųsti oficialų raštą LAF (įskaitant LAF prezidentą).
M.Babenskas pasiūlė parašyti raštą ne diplomatinės notos forma, o konstruktyviai, pasiūlant drauge
paieškoti būdų, kaip galima efektyviau bendradarbiauti ateityje.
SIŪLYTA: Nusiųsti LAF oficialų raštą išsakant LASF poziciją susijusią su atšauktomis varžybomis,
parengtą raštą pakartotinai pateikti LASF Tarybai.
BALSUOTA: UŽ-4
PRIEŠ-1
NUTARTA: Nusiųsti LAF oficialų raštą išsakant LASF poziciją susijusią su atšauktomis
varžybomis, parengtą raštą pakartotinai pateikti LASF Tarybai.

Protokolo lapų –7 .
Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius
Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė
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