Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Etikos ir drausmės komisijos posėdžio protokolas Nr. 2022-1
2022-04-06

LASF Etikos ir drausmės komisijos posėdis įvykęs nuotoliniu būdu per Zoom platformą, pradėtas 202204-06 18:30 val., baigtas 19:00 val.
Dalyvavo:
LASF Etikos ir drausmės komisijos nariai – pirmininko pavaduotojas Povilas Bonkevičius, nariai:
Alvydas Banys, Ingrida Savickienė, Rolandas Sutkevicius, Katažina Šeinauskienė.
Posėdžio pirmininkas – LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko pavaduotojas Povilas
Bonkevičius
I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:
SIŪLYTA: patvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. Pirmajame komisijos posėdyje iš Etikos ir drausmės komisijos narių tarpo išsirinkti
Pirmininką;
2. Svarstyti 2022-03-28 LASF prezidento Egidijaus Janavičiaus, pagal LASF tarybos
įgaliojimą (LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2022-07 2022-03-21/03-22), kuriame prašoma LASF
Etikos ir drausmės komisijos įvertinti ar G. Maškausko veiksmai (komentaras) galėtų būti vertinami kaip
LASF Etikos ir drausmės kodekso pažeidimas.
BALSUOTA: UŽ – VIENBALSIAI
NUTARTA: patvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. Pirmajame komisijos posėdyje iš Etikos ir drausmės komisijos narių tarpo išsirinkti
Pirmininką;
2. Svarstyti 2022-03-28 LASF prezidento Egidijaus Janavičiaus, pagal LASF tarybos
įgaliojimą (LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2022-07 2022-03-21/03-22), kuriame prašoma LASF
Etikos ir drausmės komisijos įvertinti ar G.Maškausko veiksmai (komentaras) galėtų būti vertinami kaip
LASF Etikos ir drausmės kodekso pažeidimas.
II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:
1. Pirmajame komisijos posėdyje iš Etikos ir drausmės komisijos narių tarpo išsirinkti
Pirmininką
SVARSTYTA: Atsistatydinus LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininkei Ingai Volugevičiūtei
LASF etikos ir drausmės komisijoje liko 4 nariai. LASF Eilinio tikrųjų narių suvažiavimo metu, vykusio
nuo 2022 m. kovo 26 dienos (šeštadienio) 12:12 val. iki 2022 m. kovo 26 dienos (šeštadienio) 13:35 val.
buvo išrinkta ir patvirtinta nauja komisijos narė Katažina Šeinauskienė. Vadovaujantis Įstatų 15.2. punktu

LASF Etikos ir drausmės komisiją sudaro 5 (penki) nariai, kurie pirmajame komisijos posėdyje iš Etikos
ir drausmės komisijos narių tarpo išsirenka Pirmininką.
SIŪLYTA: Komisijos pirmininke išrinkti Katažiną Šeinauskienę.
BALSUOTA: UŽ – VIENBALSIAI
Balsuojant už Pirmininkę, Katažina Šeinauskienė balsavime nedalyvavo.
NUTARTA: Komisijos pirmininke išrinkti Katažina Šeinauskienę.
2. Svarstyti 2022-03-28 LASF prezidento Egidijaus Janavičiaus prašymą, pagal LASF
tarybos įgaliojimą (LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2022-07 2022-03-21/03-22), kuriame
prašoma LASF Etikos ir drausmės komisijos įvertinti ar G. Maškausko veiksmai (komentaras)
galėtų būti vertinami kaip LASF Etikos ir drausmės kodekso pažeidimas.
SVARSTYTA: Komisija 2022-03-28 gavo LASF prezidento Egidijaus Janavičiaus prašymą, pagal LASF
tarybos įgaliojimą (LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2022-07 2022-03-21/03-22), kuriame prašoma
LASF Etikos ir drausmės komisijos įvertinti ar G. Maškausko veiksmai (komentaras) galėtų būti
vertinami kaip LASF Etikos ir drausmės kodekso pažeidimas.
Šių metų kovo 4 dieną LASF administracija gavo elektroninį laišką iš LASF tikrojo nario
atstovo Artūro Daunoravičiaus, kuriame jis prisegė ekrano nuotrauką su komentaru iš socialinio tinklo
Facebook, kurioje automobilių sporto atstovas (2021 metų vairuotojo licencijos turėtojas) Gediminas
Maškauskas (jaunesnysis) išdėstė savo mintis dėl karo Ukrainoje: „Chersone tokius su Molotovo
kokteiliais per 5 minutes į faršą pavertė, net rankos pakelti nespėjo. Žmonės neturintys žalio supratimo
apie karą, bando žaisti didvyrius, o jūs dar jiems padedat. Visa Europa juos paliko likimo valioj, nes
mato, kad dainelė sudainuota, o jūs su penkiais surūdijusiais džipais ir buteliais galvojat šiais laikais karą
išlošti. Beprasmiškos žmonių mirtys. Ar irgi džiaugsmingai prisidedat prie Ukrainos nacikų, daryti viską,
kad būtų kuo daugiau aukų tarp civilių gyventojų....“. A. Daunoravičius e-laiške išdėstė savo poziciją:
„LASF dėmesiui ir narių dėmesiui: prašau įvertinti Maškausko pasisakymus. Jie yra žemiau. Mano
nuomone toks asmuo negali būti tarp licenzijuotų LASF narių“.
Drausmės pažeidimai pagal Kodeksą, kurio nuostatos taikomos nariams bei narių nariams ir
darbuotojams, yra kasdienėje veikloje veikti pagal demokratijos ir atskaitomybės principus, užtikrinti, kad
būtų išvengta apgaulės, neetiškos praktikos arba bet kokio kito elgesio, kuris yra ar gali būti aiškinamas
kaip negarbingas arba kenkia automobilių sportui, veikti patikimai, taip kaip privalo elgtis patikimas
darbuotojas, kuriuo galima pasitikėti, laikytis įstatymų bei visuotinai pripažintų teisinių ir moralinių
normų, garbingai, deramai, oriai ir pagarbiai reprezentuoti automobilių sporto šaką, netinkamas dalyvių
elgesys, susijęs su asmens diskriminacija dėl kilmės, rasės, tautybės, religijos, kalbos, lyties, seksualinės
orientacijos ar dėl kitų, su asmeniu susijusių aplinkybių, asmeninių savybių, neapykantos ir/ar smurto
(psichologinio, fizinio) kurstymas ir panaudojimas, kitų Dalyvių įžeidimas ir patyčios viešuose
pasisakymuose ar viešas pasisakymas – reiškiantis bet kokį viešą pasisakymą viešoje erdvėje įskaitant
visas elektronines ryšio priemones, internetinę erdvę ( naujienų tinklapiai ir jų komentarai, socialiniai
tinklai ir jų komentarai, kiti tinklalapiai, kuriuos gali pasiekti tiek vieši, tiek registruoti vartotojai),
spaudinius (laikraščiai, skrajutės, plakatai ir kiti spaudiniai), viešus pasisakymus renginių ar varžybų
metu.
Įvertinusi prašymą bei prie jo pridėtą medžiagą Komisija konstatavo, jog šie įrodymai
nepatvirtina esant drausmės pažeidimo ir kad Dalyvis nepadarė Drausmės pažeidimo. G. Maškausko
pasisakymo turinyje dėl karo Ukrainoje, kurį išdėstė komentare socialiniame tinkle Facebook nėra

diskriminacijos, tyčiojimosi, niekinimo, grasinimų, neapykantos ar smurto skatinimo ir/ar kurstymo,
šmeižto ir dezinformacijos, viešame pasisakyme G. Maškauskas tik išreiškė savo nuomonę. LASF Etikos
ir drausmės kodekso 6 straipsnio 8 dalis įtvirtina asmens, susijusio su automobilių sportu teises
"Automobilių sporte neturi būti jokios diskriminacijos dėl rasės, lyties, religijos, politinių ar filosofinių
įsitikinimų, šeimyninės padėties ar dėl kitų pagrindų", LR konstitucijos 25 straipsnis įtvirtina žmogaus
teisę į žodžio laisvę "Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti
kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti
informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai,
garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. Laisvė reikšti
įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės
ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. Pilietis
turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį."
Komisija taip pat diskutavo apie kitų automobilių sporto bendruomenės narių pasisakymus
viešoje erdvėje ir jų supratimą, apie tai kokią didelę reikšmę ir prasmę turi pasakyti žodžiai ir ar teisingai
suvokiame tikrąją išsakyto žodžio prasmę ir galią. Akivaizdu, kad bendruomenė, susidedanti iš daugybės
individų, turinčių skirtingą nuomonę, tačiau būdami automobilių sporto atstovais, į kurią lygiuojasi
jaunimas, turi atsakingai ir apgalvotai reikši mintis, nes mintyse atsispindi automobilių sporto atstovų
etika ir moralė. Kiekvieno asmens teisė į orumą bei pagarbų elgesį yra neatsiejama Etikos ir drausmės
kodekso dalis, privaloma užtikrinti, kad diskriminacija, šmeižtas ir įžeidinėjimai nebūtų toleruojami
jokiame lygmenyje, o atitinkama politika ir procesai būtų tikslingai nukreipti siekiant išvengti negatyvaus
elgesio.
SIŪLYTA:
1. Remiantis LASF Etikos ir drausmės kodekso 37 straipsnio 1 dalies 3 punktu pripažinti, kad G.
Maškauskas nepadarė Drausmės pažeidimo.
2. Siūlyti LASF informuoti automobilių sporto bendruomenės narius apgalvotai ir atsargiau reikšti mintis
viešuose pasisakymuose.
BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI
NUTARTA:
1. Pripažinti, kad G. Maškauskas nepadarė Drausmės pažeidimo;
2. Siūlyti LASF informuoti automobilių sporto bendruomenės narius apgalvotai ir atsargiau reikšti mintis
viešuose pasisakymuose.
Komisijos pirmininkė - Katažina Šeinauskienė ____________________________
Komisijos pirmininko pavaduotojas - Povilas Bonkevičius ____________________________
Posėdžio sekretorė - Ingrida Savickienė ____________________________
Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
KATAŽINA,ŠEINAUSKIEN
Ė
Data: 2022-04-08 15:40:42

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
POVILAS,BONKEVIČIUS
Data: 2022-04-08 15:23:03

