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LASF Tarybos pos÷dis prad÷tas 2011.03.23 d. 16.00 val. „NIC“ Pramon÷s g. 8E, 
Kaune, pirmininkaujant LASF Prezidentui Romui Austinskui. 

 
Dalyvauja: 
LASF Prezidentas Romas Austinskas; 
LASF Viceprezidentas Sigitas Alesius; 
LASF Viceprezidentas Evaldas Torrau; 
Tarybos nariai: 
Eduardas Jakas; Algirdas Gricius, Sigitas Januška; Šarūnas Liesis, Gintautas Firantas; 

Ričardas Abelkis, Eugenijus Martin÷nas; Kazimieras Gudžiūnas, Rolandas Dovidaitis. 
Nedalyvauja: 
Gintautas Šl÷deris; Gediminas Grigaitis; Algirdas Bilevičius, Vladas Vaitkus, Arūnas 

Lekavičius. 
Taip pat dalyvauja: 
1) LASF Tarybos pos÷džio sekretor÷ Edita Kairiūkštien÷; 
2) Generalin÷ sekretor÷ Rasa Jakien÷; 
3) Finansinink÷ Karolina Auštrait÷. 
 
R. Austinskas supažindino su dienotvarke ir pasiūl÷ 18 punkte „Kiti klausimai“ aptarti: 
18.1. Informaciją apie teismus; 
18.2.  D÷l teisininko paslaugų pirkimo suvažiavimo pravedimo metu. 
S. Alesius taip pat pasiūl÷ aptarti 2011-01-10 Kauno apygardos teismo sprendimo 

apskundimo galimybę. 
 
 
 
 DARBOTVARK ö: 

1. LASF narių, turinčių balsavimo teises, sąrašo tvirtinimas. Informacijos kas turi teisę atstovauti 
LASF narį, LASF narių eiliniame rinkiminiame suvažiavime patikslinimas; 
2. D÷l informacijos apie LASF narius Registrų centre užsakymo ir apmok÷jimo LASF l÷šomis; 
3. LASF narių pasiūlymų d÷l papildomų klausimų įtraukimo į LASF Suvažiavimo darbotvarkę 
svarstymas. Suvažiavimo darbotvark÷s tvirtinimas; 
4. D÷l laikinai einančio LASF Kroso komiteto pirmininko pareigas LASF tarybos nario 
patvirtinimo; 
5. 2010 m. LASF faktiškai gautų pajamų ir patirtų išlaidų tvirtinimas; 
6. 2011 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų 
federacijos veiklai remti projekto aptarimas ir teikimas LASF narių suvažiavimui tvirtinti; 
pasikeitimų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų 
federacijos veiklai remti 2012 m. pristatymas ir aptarimas; 
7. D÷l 2011 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatos projekto svarstymo ir teikimo suvažiavimui 
tvirtinti;  



8. D÷l audito kompanijos samdymo LASF eiliniam rinkiminiam narių suvažiavimui: nešališkam ir 
objektyviam balsų skaičiavimui ir suvažiavimo protokolavimui. Siūloma kompanija UAB 
„Rimess“, paslaugų kaina 2100 ,- litų; 
9. „LASF rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos darbo nuostatų“ projekto svarstymas ir 
tvirtinimas; 
10. D÷l LASF tarybos narių (komitetų pirmininkų) ataskaitų pateikimo ir įtraukimo į LASF 
suvažiavimo medžiagą datos nustatymas;  
11. D÷l įgaliojimų suteikimo LASF tarybos nariui, Suvažiavimui pristatyti LASF tarybos ataskaitą 
už 2010 m ;  
12. D÷l Suvažiavimo kviestinių svečių sąrašo;   
13. D÷l Suvažiavimo dalyvių maitinimo; 
14. Informacija apie  LASF reklaminio ploto pardavimo sutartį 2011 m.  LARČ. 
15. Informacija apie dalyvavimą  NEZ susirinkime Taline 2011.03.26 -27 d.d. Komandiruočių 
tvirtinimas. 
16. LASF prezidento ir tarybos rinkimų balsavimo biuletenių formų: F01/PR ir F02/TR tvirtinimas. 
Mandatin÷s komisijos tvirtinimas. 
17. LASF asocijuotų narių tvirtinimas; 
18. Kiti klausimai. 
 
Pasiūlyta papildyti pos÷džio darbotvarkę sekančiais klausimais:  
 18.1. D÷l galimyb÷s apskųsti 2011-01-10 Kauno apygardos teismo sprendimą; 
 18.2. Informacija apie teismus; 
 18.3. D÷l teisininko samdymo LASF eilinio rinkiminio suvažiavimo 2011-04-30 pravedimui.  

Bendru sutarimu darbotvarkei su papildomais klausimais pritarta. 
 

1. KLAUSIMAS.  LASF narių, turin čių balsavimo teises, sąrašo tvirtinimas. 
Informacijos kas turi teisę atstovauti LASF narį, LASF narių eiliniame rinkiminiame 
suvažiavime patikslinimas. 

R. Austinskas informavo kas šiais metais sumok÷jęs naryst÷s mokestį ir turi teisę 
dalyvauti LASF narių eiliniame rinkiminiame suvažiavime su balsavimo teise. 

Taip pat buvo sprendžiamas klausimas d÷l AJAGS automobilių sporto klubo naryst÷s 
mokesčio, kadangi šis klubas 2011 m. neims Pareišk÷jo licencijos ir pirks teis÷jų licencijas. 
Pasisakoma, kad šiam teis÷jų klubui, neimančiam Pareišk÷jo licencijos, leisti mok÷ti mažesnį 800,- 
Lt naryst÷s mokestį išlaikant balsavimo teisę rinkiminiame suvažiavime. Projektas d÷l 2010 metų 
LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai 
remti svarstytas  2009 m. gruodžio 21 d. LASF Tarybos pos÷dyje (Protokolo Nr. 17) ir patvirtintas 
LASF narių suvažiavime  2010 m. kovo 27 d.  

Bendru sutarimu LASF narių sąrašas patvirtintas. Priedas Nr. 1 
 
2 KLAUSIMAS. D ÷l informacijos apie LASF narius Registrų centre užsakymo ir 

apmok÷jimo LASF l ÷šomis.  
R. Austinskas informavo, kad yra paruoštas raštas VĮ Registrų centrui d÷l informacijos 

pateikimo. Remiantis LR Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi: „Asociacijos narys- juridinis 
asmuo gali būti atstovaujamas visuotiniame narių suvažiavime tik to juridinio asmens darbuotojų, 
dalyvių  ar valdymo organo narių“. Tod÷l reikalinga informacija iš VĮ Registrų centro apie VĮ 
Registrų centre įregistruotus Juridinių asmenų valdymo organų narius bei dalyvius, norint sužinoti, 
kas turi teisę atstovauti LASF narį, LASF narių rinkiminio suvažiavimo metu.  

Siūloma už pažymą iš VĮ Registrų centro apmok÷ti LASF l÷šomis. Paaišk÷jus, kas gali 
atstovauti LASF narį eiliniame rinkiminiame suvažiavime ir informavus narius, liktų apie m÷nuo 
laiko LASF nariams sutvarkyti savo dokumentus teis÷tam atstovavimui. 



S. Alesius perskait÷ LR Civilinio kodekso 2.45 straipsnį, kas yra Juridinio asmens 
dalyvis, nor÷damas pasakyti, kad ir klubo narys yra juridinio asmens dalyvis ir gali atstovauti LASF 
narį.  

R. Austinskas įsipareigojo VĮ Registrų centre pasikonsultuoti šiuo klausimu, ir gavus 
atsakymą, LASF nariai bus informuoti d÷l atstovavimo suvažiavime tvarkos. 

 
Bendru sutarimu pritarta pasiūlymui. Priedas Nr. 2 
 
3 KLAUSIMAS. LASF nari ų pasiūlymų d÷l papildomų klausimų įtraukimo į 

LASF Suvažiavimo darbotvarkę svarstymas. Suvažiavimo darbotvark÷s tvirtinimas. 
R. Austinskas informavo, kad yra gautas LASF nario prašymas papildyti darbotvarkę. 

Siūloma, kad LASF narių eiliniame rinkiminiame suvažiavime būtų  balsuojama, kad būtų 
atšaukiami dabartinių LASF Tarybos narių įgaliojimai suvažiavimo dieną, o naujoji valdžia prad÷tų 
dirbti nuo jos įregistravimo VĮ Registrų centre dienos. Dabartin÷s LASF Tarybos įgaliojimai būtų 
pratęsiami iki naujai išrinktos valdžios įregistravimo VĮ Registrų centre dienos. 

Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. Suvažiavimo darbotvark ÷ su papildomu klausimu 
patvirtinta:   

1.  LASF Prezidento-Tarybos ataskaitos išklausymas. 
2.  Revizijos komisijos ataskaitos išklausymas. 
3. Asociacijos metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s už 2010 metus, atsižvelgiant į audito ir revizijos 

komisijos ataskaitas, tvirtinimas. 
4. 2011 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatos bei LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių bei 

asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti tvirtinimas. 
5. LASF prezidento, viceprezidentų, tarybos narių ir Revizin÷s komisijos atšaukimas. 
6. LASF prezidento rinkimai *. 
7. LASF viceprezidentų rinkimai*. 
8. LASF tarybos narių rinkimai*. 
9. LASF Revizin÷s komisijos rinkimai. 

* Išrinktų LASF valdymo organų įgaliojimai prasideda nuo LASF duomenų pakeitimo 
įregistravimo  juridinių asmenų registre dienos. 

 
4 KLAUSIMAS. D ÷l laikinai einančio LASF Kroso komiteto pirmininko pareigas 

LASF tarybos nario patvirtinimo. 
R. Austinskas primin÷, jog pra÷jusiame LASF Tarybos pos÷dyje buvo svarstomas 

Kroso komiteto pirmininką pavaduojančio G. Šl÷derio kandidatūra, tačiau jam nedalyvaujant 
klausimo svarstymas atid÷tas. Šiame LASF Tarybos pos÷dyje G. Šl÷deriui taip pat nedalyvaujant, 
siūloma visais kroso klausimais kreiptis į  Prezidentą ir generalinę sekretorę R. Jakienę. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
5 KLAUSIMAS. 2010 m. LASF faktiškai gautų pajamų ir patirt ų išlaidų 

tvirtinimas . 
LASF finansinink÷ K. Auštrait÷ pristat÷ 2010 m. LASF faktiškai gautų pajamų ir patirtų 

išlaidų sąmatas, kurios buvo visiems pateiktos pra÷jusiame pos÷dyje. Kadangi visi LASF Tarybos 
nariai su jomis susipažino iš anksto, klausimų daugiau nekilo ir  pasiūlyta jas patvirtinti. 

Bendru sutarimu 2010 m. LASF faktiškai gautų pajamų ir patirt ų išlaidų sąmatos 
patvirtintos. Priedas Nr. 3 yra išsiųstas su LASF suvažiavimo medžiaga LASF nariams, o kitiems 
norint susipažinti, tai galima padaryti LASF sekretoriate. 

 
6 KLAUSIMAS. 2011 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų 

LASF narių tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti projekto aptarimas ir teikimas LASF 
narių suvažiavimui tvirtinti; pasikeitim ų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų 
LASF narių tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti 2012 m. pristatymas ir aptarimas. 



Pristatytas 2011 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių 
tikslinių įnašų federacijos veiklai remti projektas, kuriame sumažintas mokestis, automobilių kroso 
pirmenybių organizatoriams ir 4 val. žiedinių lenktynių organizatoriams. Taip pat siūloma už 
nacionalinę trasos licenciją, nesikeičiant trasos konfigūracijai, mok÷ti vieną kartą per metus.   

Pasiūlyta, į suvažiavimo medžiagą įtraukti ir 2012 metų LASF narių įnašų projektą, 
kuriame siūloma nuo 2012 m. visiems LASF nariams taikyti vienodą metinį LASF naryst÷s mokestį  
1200,- Lt., o LASF Asocijuotiems nariams taikyti 200,- Lt. metinį naryst÷s mokestį.   

R. Abelkio siūlymu metinis LASF naryst÷s mokestis tur÷tų būti 800,- Lt., o LASF 
nariui imant Pareišk÷jo licenciją , jis tur÷tų sumok÷ti papildomai 400, -Lt.  

Vyko diskusijos d÷l LASF nario mokesčio dydžio nustatymo 2012 m.  
Pasiūlyta nuo 2012 m. taikyti LASF asocijuotiems nariams metinį naryst÷s mokestį 

200,- litų, taip pat pakoreguoti asocijuotų narių mokami Pareišk÷jo licencijos mokesčiai, kad 
atsiradęs naujasis Naryst÷s mokestis nedarytų įtakos imantiems Pareišk÷jo licencijas. Taip pat 
pasiūlyta atsižvelgti į Kroso komiteto teiktus pasiūlymus sumažinti Pareišk÷jo licencijos mokestį 
dalyvaujantiems kroso ir rali-kroso čempionatuose, siūlomas mokestis – 500,- litų. Kitus 2012 m. 
mokesčių pakeitimus palikti tvirtinti 2012 m. suvažiavimui. 

Bendru sutarimu 2011 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų 
LASF narių tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti projektui ir 2012 m. LASF narių 
stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti 
projekto 2 ir 3 punktų redakcijai pritarta ir pasi ūlyta teikti tvirtinti  suvažiavimui. Priedas Nr. 
4. 

 
7 KLAUSIMAS. D ÷l 2011 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatos projekto svarstymo 

ir teikimo suvažiavimui tvirtinti.  
K. Auštrait÷ pristat÷ 2011 m. LASF pajamų-išlaidų sąmatos projektą.  
Bendru sutarimu 2011 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatos projektui, kuris bus 

teikiamas  LASF narių suvažiavimui tvirtinti, pritarta. Priedas Nr. 5 yra išsiųstas su LASF 
suvažiavimo medžiaga LASF nariams, o kitiems norint susipažinti, tai galima padaryti LASF 
sekretoriate. 

 
8 KLAUSIMAS. D ÷l audito kompanijos samdymo LASF eiliniam rinkiminiam 

narių suvažiavimui: nešališkam ir objektyviam balsų skaičiavimui ir suvažiavimo 
protokolavimui. Siūloma kompanija UAB „Rimess“, paslaugų kaina 2100 ,- litų. 

R. Austinskas informavo apie siūlomos kompanijos UAB „Rimess“ paslaugas, kurias 
teiktų 4 žmon÷s ir teisininkas. Paslaugų kaina yra 2100 Lt., kuri sąlyginai yra per didel÷, tod÷l  
siūloma suvažiavimo protokolavimui bei balsų skaičiavimui sudaryti komisiją iš LASF narių 
delegatų tarpo.  

Bendru sutarimu audito kompanijos samdymo atsisakyta ir pritarta rinkim ų ir 
balsų skaičiavimo komisijos sudarymui iš LASF narių delegatų tarpo. 

 
9 KLAUSIMAS. „LASF rinkim ų ir balsų skaičiavimo komisijos darbo nuostatų“ 

projekto svarstymas ir tvirtinimas. 
R. Austinskas pristat÷ „LASF rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos darbo nuostatus“, 

kuriuos pasiūl÷ patvirtinti. 
S. Alesiaus nuomone LASF rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos darbo nuostatai 

tur÷tų būti tvirtinami suvažiavime, o ne LASF Taryboje. 
R. Austinskas paprieštaravo S. Alesiaus nuomonei, nes remiantis LASF įstatų 8.4.13. p. 

Taryba tvirtina nuolatines ir laikinas komisijas, jų darbo nuostatus. Tai reikalinga norint išvengti 
klaidų ir kad viskas būtų reglamentuota. Siūloma patvirtinti LASF rinkimų ir balsų skaičiavimo 
komisijos darbo nuostatus, išsiuntin÷ti juos kartu su suvažiavimo medžiaga LASF nariams, kad iš 
anksto susipažintų ir pasiūlyti geranoriškai sutikti dalyvauti komisijos darbe šešiems žmon÷ms 
suvažiavimo metu.  



A. Gricius pasiūl÷ pakoreguoti LASF rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos darbo 
nuostatų II skyriaus „Komisijos sudarymo tvarka“  4 punkto paskutinį sakinį ir jį išd÷styti taip: 
„Komisijos nariais negali būti Prezidentas, Viceprezidentai, Tarybos nariai“.  

Taip pat buvo pasiūlyta papildyti V skyriaus „Rinkimų vykdymas ir balsų skaičiavimo 
tvarka“  28.6 punktu „biuletenis, kuriame žyma pažym÷ta  ne tam skirtoje vietoje“. 

Bendru sutarimu LASF rinkim ų ir balsų skaičiavimo komisijos darbo nuostatus 
su pakeitimais/papildymais, patvirtinti. Priedas Nr. 6 

 
10 KLAUSIMAS. D ÷l LASF tarybos narių (komitetų pirminink ų) ataskaitų 

pateikimo ir įtraukimo į LASF suvažiavimo medžiagą datos nustatymas. 
R. Austinskas pasiūl÷, kad komitetų pirmininkų ataskaitos būtų pateiktos LASF 

sekretoriatui iki kovo 28 dienos imtinai, kadangi kovo 29 d. komitetų pirmininkų ataskaitas reikia 
išsiųsti LASF nariams, kartu su suvažiavimo medžiaga. 

Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
 
11 KLAUSIMAS. D ÷l įgaliojimų suteikimo LASF tarybos nariui, Suvažiavimui 

pristatyti LASF tarybos ataskaitą už 2010 m.  
Pasiūlyta  LASF tarybos ataskaitą už 2010 m., LASF narių eiliniame rinkiminiame 

suvažiavime pristatyti vienam iš Viceprezidentų. Viceprezidentai pasiūl÷, tarpusavyje susitarti, kuris 
pristatys LASF Tarybos ataskaitą.   

Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
 
12 KLAUSIMAS. D ÷l Suvažiavimo kviestinių svečių sąrašo.  
R. Austinskas patikslino, jog šiuo metu prašymus d÷l LASF asocijuotos naryst÷s yra 

pateikę 18 klubų. Siūloma į kviestinių svečių sąrašą įtraukti tik tuos LASF asocijuotus narius, kurie 
yra priimti ir užsiregistruos iki balandžio 15 dienos. Taip pat siūloma komitetų nariams nustatyti 
terminą iki balandžio 15 dienos, kada jie gal÷s registruotis d÷l dalyvavimo LASF narių eiliniame 
rinkiminiame suvažiavime. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
13 KLAUSIMAS. D ÷l Suvažiavimo dalyvių maitinimo. 
R. Jakien÷ informavo apie svečių maitinimo meniu ir kainą vienam asmeniui 

suvažiavimo metu.  
Bendru sutarimu dalyvių maitinimui pritarta. 
 
14 KLAUSIMAS. Informacija apie  LASF reklaminio plo to pardavimo sutartį 

2011 m.  LARČ. 
R. Austinskas pateik÷ informaciją apie pasirašytą reklamos sutartį, likusiems penkiems 

2011 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato etapams. Prezidentas informavo, kad peržiūr÷jęs 
ralio komiteto protokolus, pasigedo informacijos apie skelbiamą konkursą, tod÷l pasiūlyta, ateityje 
d÷l parduodamos reklamos skelbti viešuosius pirkimus. Taip pat ateityje pasiūlyta įtraukti į varžybų 
Organizavimo sutartį  punktą, kad pirmenyb÷ įsigyti LASF reklaminį plotą būtų suteikiama 
Organizatoriui.  

R. Jakien÷ papasakojo, kaip 2010 m. vyko r÷m÷jų paieškos, norinčių įsigyti LASF 
reklaminį plotą, su kokiais sunkumais buvo susidurta.  R. Abelkis nesutiko su išsakytais Tarybos 
narių priekaištais ralio komitetui, kadangi senoji ralio komiteto sud÷tis n÷ karto nepardav÷ šio ploto.  

R. Dovidaitis išsak÷ nuomonę d÷l per mažos reklamos kainos ir, kad kaina turi būti 
nurodoma tik vienam etapui. Už kiekvieną paskesnį tur÷tų būti mokama papildomai, taip padidinant 
LASF biudžetą. 

Bendru sutarimu nuspręsta kitais metais organizuoti viešą konkursą LASF 
reklaminio ploto pardavimui. 

 



15 KLAUSIMAS.  Informacija apie dalyvavimą  NEZ susirinkime Taline 
2011.03.26 -27 d.d. Komandiruočių tvirtinimas. 

R. Austinskas informavo Tarybos narius apie dalyvavimą NEZ tarybos susitikime 
Taline 2011.03.26 -27 d.d. 

Pasiūlyta LASF l÷šomis apmok÷ti komandiruot÷s išlaidas D. Večerskiui ir R. 
Austinskui.  

Bendru sutarimu nuspręsta apmok÷ti komandiruot ÷s išlaidas (kelion÷s, nakvyn÷s 
išlaidas ir maistpinigius) D. Večerskiui ir R. Austinskui pagal pateiktus dokumentus. 

 
16 KLAUSIMAS  LASF prezidento ir tarybos rinkim ų balsavimo biuletenių 

formų: F01/PR ir F02/TR tvirtinimas. Mandatin ÷s komisijos tvirtinimas. 
Pristatytos LASF prezidento ir tarybos rinkimų balsavimo biuletenių formos F01/PR ir 

F02/TR.  
Pasiūlyta nuimti r÷melius nuo kandidatų vardo ir pavard÷s, ir kad biuletenio forma būtų 

mažiau klaidinanti, žymos vietą pažym÷ti apskritimo forma, kad rink÷jas pagal pateiktą pavyzdį 
gal÷tų pažym÷ti savo nuomonę prie atitinkamo kandidato. 

Bendru sutarimu pasiūlymui, patikslinti LASF prezidento ir tarybos rinki mų 
balsavimo biuletenių formas F01/PR ir F02/TR pritarta.  

Pasiūlyta sudaryti mandatinę komisiją iš LASF sekretoriato R. Jakien÷s; K. Auštrait÷s; 
E. Kairiūkštien÷s kandidatūrų.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
17 KLAUSIMAS. LASF asocijuotų narių tvirtinimas. 

Eil. 
Nr.  Klubo pavadinimas Vadovas 

1 AUTO INTER SPORT Marius Ulozevičius 
2 SK AUTOTECHNOMA Ramūnas Macijauskas 

3 
AUTO-BAIK KLUBAS 
"Afganas ir ko" Alvydas Šimkus 

4 Skorpiono ASK Saulius Žunda 

5 VšĮ „Promo events“ Darius Jonušis 
 
R. Austinskas pasiūl÷ patenkinti visų pateikusių paraiškas d÷l stojimo / naryst÷s 

pratęsimo į LASF asocijuotus narius. 
Bendru sutarimu nuspręsta priimti / prat ęsti visų pateikusių paraiškas LASF 

asocijuotų narių narystę. 
 
18 KLAUSIMAS. Kiti klausimai. 
18.1. D÷l galimyb÷s apskųsti 2011-01-10 Kauno apygardos teismo sprendimą. 
S. Alesius išsak÷ nuomonę, prieš tai padiskutavęs su kai kurių LASF narių atstovais, d÷l 

2011-01-10 dienos nutarties apskundimo galimyb÷s kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam 
Teismui, kad tokiu būdu būtų galima susigrąžinti 40 tūkstančių litų. Nurod÷ jog apytiksliai išlaidos 
sudarytų 4 tūkstančius litų. Argumentavo tuo, jog tai narių pinigai ir reikia kovoti. Atstovaujančiu 
advokatu siūlo A. Paliuk÷ną. 

R. Austinsko nuomone, tokio pasiūlymo svarstyti n÷ra galimyb÷s: kadangi nepateiktas 
joks Kasacinio skundo projektas, kurį galima būtų atiduoti pagrįstam svarstymui d÷l realios 
galimyb÷s laim÷ti bylą ir kitiems profesionaliems advokatams. Kasacinis skundas pareikalaus dar 
papildomai LASF pinigų, tod÷l pažym÷jo jog Kasacinį skundą gali pateikti ir LASF nariai kurie 
dalyvavo toje byloje. Jei tokia byla būtų laim÷ta, tikrai LASF Taryba svarstytų klausimą d÷l patirtų 
išlaidų kompensavimo Kasacinę bylą laim÷jusiam LASF nariui (-iams). 



Už pasisak÷ 6 LASF tarybos nariai: S. Alesius, A. Gricius, Š. Liesis, S. Januška, E. 
Jakas, R. Abelkis. 

Prieš: R. Austinskas, E. Torrau, K. Gudžiūnas. 
Susilaik÷: R. Dovidaitis, E. Martin÷nas,  G. Firantas.  
Kadangi visi tarybos nariai nepritar÷ pateiktam pasiūlymui, šis klausimas liko atviras. 

Pažym÷ta, kad apskųsti gali nebūtinai federacija, tai gali padaryti ir su byla susiję LASF nariai, kaip 
tretieji asmenys.  

18.2. Informacija apie teismus. 
 R. Austinskas informavo, kad: 
- nutraukta byla Kauno miesto apylink÷s teisme d÷l E. Torrau neteis÷to atšaukimo iš 

viceprezidento pareigų.  
- bylos „D÷l 2009 metų techninių reikalavimų „A+“ grup÷s automobiliams 

panaikinimo“ teismo pos÷dis numatomas 2011.04.13, antrasis - 2011.05.03. 
R.Austinkas informavo, kad byloje „D÷l 2009 metų techninių reikalavimų „A+“ grup÷s 

automobiliams panaikinimo“, yra galimyb÷ sudaryti Taikos sutartį ir taip sumažinti bylin÷jimosi 
išlaidas. Tod÷l jis ketina suvažiavime iškelti klausimą d÷l Taikos sutarties sudarymo ir tuo remiantis 
priimti tolimesnius veiksmus šioje byloje.   
 

18.3. D÷l teisininko samdymo LASF eilinio rinkiminio suvažiavimo 2011-04-30 
pravedimui. 

R. Austinsko nuomone, reiktų samdyti nepriklausomą teisininką LASF eilinio 
rinkiminio suvažiavimo 2011-04-30 pravedimui, ir pasiūl÷ R. Burbulien÷s kandidatūrą. 

S. Alesius pasiūl÷ R. Rupkaus kandidatūrą. 
E. Torrau nuomone, jei mandatin÷ komisija paruoš visą reikiamą medžiagą, pažeidimų 

netur÷tų būtų. 
Bendru sutarimu nutarta, teisininko paslaugų LASF eilinio rinkiminio 

suvažiavimo 2011-04-30 pravedimui, atsisakyti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Eil÷s  Nr.  LASF narys 

1 AG Racing VŠĮ 
2 AJAGS Automobilių sporto klubas 
3 Akademija Motosporto klubas 
4 Alytaus autoklubas 
5 Artas Racing sporto klubas Asociacija 
6 ASAI Kauno apskrities ASK 
7 Autochemija TEAM sporto klubas 
8 Automaksis VŠĮ 
9 Automotoprojektai VšĮ 
10 Autoralis automobilių sporto klubas 
11 Baltijos sportas Klaip÷dos miesto technikos sporto klubas 
12 BB Klub VŠĮ 
13 Egzotikos autosportas VšĮ 
14 Evera SK 
15 Gralis Taurag÷s automobilių sporto klubas 
16 Greičio manija VšĮ 
17 Inžinerija techninių sporto šakų klubas 
18 Itokos lenktynių komanda VŠĮ 
19 Jonušis autosportas VŠĮ 
20 Juta Kauno sporto klubas 
21 K.Girdausko automobilių sporto klubas 
22 Kauno automobilininkų klubas 
23 Kelm÷s automobilių sporto klubas 
24 Krosas Lietuvos autokroso sportininkų klubas 
25 Lietuvos automobilių klubas 
26 Kauno automobilių sporto klubas 
27 Lietuvos BMW klubas 
28 Lietuvos kartingo federacija 
29 Lietuvos Porsche klubas 
30 Livisa ASK 
31 MGEAR Utenos automobilių sporto klubas 
32 MOMORSPORT LT VšĮ 
33 M-Rally team VšĮ 
34 Nemuno žiedas VšĮ 
35 Oktanas Kauno sporto klubas 
36 Pitlane UAB 
37 Rimo Kauno sporto klubas VšĮ 
38 Slikas Šiaulių miesto automobilių sporto klubas 
39 Sportinio vairavimo centras Vilniaus miesto 
40 Startas Lietuvos automobilių ir motociklų sporto teis÷jų bei veteranų klubas 
41 Šilal÷ Šilal÷s automobilių sporto klubas 



42 Tanagra Racing VšĮ 
43 Traseras SK asociacija 
44 Ugira kross Auto moto sporto klubas Marijampol÷ 
45 Ukmerg÷s automobilių- motociklų sporto klubas 
46 VIA Auto VšĮ 
47 VIA Baltica VšĮ 
48 Viesulas Kauno ASK 
49 Vilky čiai Automobilių sporto klubas 
50 Xtra Racing VšĮ 
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VĮ REGISTRŲ CENTRO     2011 m. Kovo m÷n. 24 d.  
KAUNO FILIALUI      Nr. S-2011/03-26 
Gedimino g. 39A,  
LT-44240 Kaunas         
 
 
 

D÷l informacijos pateikimo 
 
2011 m. balandžio 30 d. šaukiamas LASF narių eilinis rinkiminis suvažiavimas. 

Remiantis LR Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi: „Asociacijos narys - juridinis asmuo gali 
būti atstovaujamas visuotiname narių suvažiavime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių  ar 
valdymo organo narių.“ Tod÷l prašome pateikti informaciją apie VĮ Registrų cente įregistruotus 
pateiktų Juridinių asmenų valdymo organų narius bei dalyvius (steig÷jus, savininkus ar akcininkus): 
Eil÷s  
Nr.  

Įmon÷s kodas Juridinis asmuo  

1 300678267 AG Racing VŠĮ 
2 124541093 AJAGS Automobilių sporto klubas 
3 191856941 Akademija Motorsporto klubas 
4 193172290 Alytaus autoklubas 
5 301238776 Artas Racing sporto klubas  
6 293586260 ASAI Kauno apskrities ASK 
7 300155562 Autochemija TEAM sporto klubas 
8 1443967 Automaksis VŠĮ 
9 300513529 Automotoprojektai VšĮ 
10 300502842 Autoralis automobilių sporto klubas 
11 193363413 Baltijos sportas Klaip÷dos miesto technikos sporto klubas 
12 300123963 BB Klub VŠĮ 
13 148434363 Egzotikos autosportas VšĮ 
14 179719385 Gralis Taurag÷s automobilių sporto klubas 
15 300034639 Greičio manija VšĮ 
16 293291420 Inžinerija techninių sporto šakų klubas 
17 3569856 Itokos lenktynių komanda VŠĮ 
18 2224498 Jonušis autosportas VŠĮ 
19 193044579 Juta Kauno sporto klubas 
20 193029666 K.Girdausko automobilių sporto klubas 
21 193250038 Kauno automobilininkų klubas 
22 300029866 Kelm÷s automobilių sporto klubas 
23 191694037 Krosas Lietuvos autokroso sportininkų klubas 
24 191914234 Lietuvos automobilių klubas 
25 195732955 Lietuvos BMW klubas 
26 191976944 Lietuvos kartingo federacija 
27 191961675 Lietuvos Porsche klubas 
28 300532209 MGEAR Utenos automobilių sporto klubas 
29 302465773 Motorsport LT VšĮ 
30 301425644 M-Rally team VšĮ 



31 159730673 Nemuno žiedas VšĮ 
32 193415290 Oktanas Kauno sporto klubas 
33 300085352 Pitlane UAB 
34 300512320 Rimo Kauno sporto klubas VšĮ 
35 145361223 Slikas Šiaulių miesto automobilių sporto klubas 
36 2553828 Sportinio vairavimo centras Vilniaus miesto 
37 291962810 Startas Lietuvos automobilių ir motociklų sporto teis÷jų bei veteranų klubas 
38 177981944 Šilal÷ Šilal÷s automobilių sporto klubas 
39 300549952 Tanagra Racing VšĮ. 
40 300631456 Traseras SK  
41 1425051 Ugira kross Auto moto sporto klubas  
42 183132244 Ukmerg÷s automobilių- motociklų sporto klubas 
43 300622197 VIA Auto VšĮ 
44 191708818 Viesulas Kauno ASK 
45 193132577 Vilkyčiai Automobilių sporto klubas 
46 301092556 Xtra Racing VŠĮ 
47 300899543 VIA Baltica VŠĮ. 
48 300108491 Livisa ASK 
49 193018641 Kauno automobilių sporto klubas 
50 302297806 Evera SK 
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  SIŪLOMA TVIRTINTI LASF NARI Ų  
SUVAŽIAVIME  

2011 m.  balandžio 30 d. 
 
 

2011 METŲ LASF NARIŲ STOJAMIEJI IR NARIO MOKESČIAI, 
ASOCIJUOTŲ LASF NARIŲ TIKSLINIAI ĮNAŠAI 

FEDERACIJOS VEIKLAI REMTI 
 

Nr. Mokesčio aprašymas Mokesčio dydis 
(litais) 

1. Stojamasis LASF nario mokestis    500.00 Lt 
2. Metinis LASF naryst÷s mokestis 
2.1. Metinis naryst÷s mokestis visiems LASF nariams, išskyrus  LASF narius - 

teis÷jų klubus 
1200.00 Lt 

2.2. Metinis naryst÷s mokestis LASF nariams – teis÷jų klubams, kurie neima 
pareišk÷jo licencijos (remiantis 2010 m. kovo 27 d. LASF narių suvažiavimo 
nutarimu) 

800.00 Lt 

3. LASF nario mokesčio priedai:   
( - LASF narys nor÷damas dalyvauti kokioje nors sporto šakoje, neskaitant LASF nario mokesčio 
moka papildomus atitinkamus žemiau išvardintus LASF nario mokesčio priedus). 
LASF nario mokesčiai Pareišk÷jo licencijoms gauti* 
* Sumok÷jus metinį naryst÷s mokestį, LASF nariui išduodama viena Pareišk÷jo licencija. 
LASF nariams už kiekvieną kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) Pareišk÷jo licenciją, 
mokestis 

1200.00 Lt 

Asocijuotiems LASF nariams dalyvaujantiems slalomo, ralio sprinto, 
sprinto,  „Drag”, „Drift“, 4x4,  greituminio slalomo ir kalnų lenktyn÷se, 
automobilių  LASF taur÷s ralio varžybose, automobilių kroso pirmenyb÷se, 
trumpų distancijų žiedin÷se lenktyn÷se, žiemos treko, žiemos kroso 
varžybose, Pareišk÷jo licencijos mokestis 

200.00 Lt 

3.1. 

Asocijuotiems LASF nariams dalyvaujantiems varžybose, kuriose 
reikalaujama D ir aukštesn÷s kategorijos vairuotojo licencija, Pareišk÷jo 
licencijos mokestis 

1400.00 Lt 

3.2. LASF Nario mokesčiai vairuotojo licencijoms gauti * 
* Asocijuotam LASF nariui vairuotojo licencijos mokesčiams, išskyrus mokesčius susijusius su E 
kategorijos vairuotojo licencijomis, taikomas 1,2 koeficientas 
Tarptautin ÷s vairuotojo C (krosui) , B (žiedui), R 
(raliui) kategorijų licencijos 

LASF Nario 
mokestis  

LASF asocijuoto 
Nario mokestis 

a) Vairuotojams iki 18 metų amžiaus.   
Buhalterinis kodas: TJ 

300.00 Lt 360.00 Lt 

b) Vairuotojams virš 18 metų amžiaus.  
Buhalterinis kodas: T 

500.00 Lt 
 

600.00 Lt 

3.2.1. 

c) Vairuotojui iki 18 amžiaus turinčiam galiojančią 
nacionalinę licenciją. 
Buhalterinis kodas: TJp 

200.00 Lt 240.00 Lt 



d) Vairuotojui virš 18 metų amžiaus turinčiam galiojančią 
nacionalinę licenciją  
Buhalterinis kodas: Tp  

350.00 Lt 420.00 Lt 

Nacionalin÷s D, D Junior kategorijų vairuotojo 
licencijos  

LASF 
Nario 
mokestis  

LASF asocijuoto 
Nario mokestis 

a) Vairuotojams iki 18 metų amžiaus (D Junior).  
Buhalterinis kodas: DJ 

150.00 Lt 180.00 Lt 

b) Vairuotojams virš 18 metų amžiaus (D). 
Buhalterinis kodas: D 

250.00 Lt 300.00 Lt 

c) Už antrąją nacionalin÷s D kategorijos vairuotojo licenciją, 
kai tas pats vairuotojas skirtingų automobilių sporto šakų 
varžybose dalyvauja už skirtingus Pareišk÷jus arba kai 
vairuotojas metų b÷gyje pereina pas kitą Pareišk÷ją.  
Buhalterinis kodas: D2 

150.00 Lt 180.00 Lt 

d) Už antrąją D Junior kategorijos vairuotojo licenciją,  kai tas 
pats 
vairuotojas skirtingų automobilių sporto šakų varžybose 
dalyvauja už skirtingus Pareišk÷jus arba kai vairuotojas 
metų b÷gyje pereina pas kitą Pareišk÷ją. 
 Buhalterinis kodas: DJ2 

 80.00 Lt 96.00 Lt 

e) Už nacionalinę D kategorijos vairuotojo licenciją, kai 
vairuotojas turi E kategorijos vairuotojo licenciją 
Buhalterinis kodas: Dp 

200.00 Lt  240.00 Lt 

3.2.2. 

f) Už D Junior kategorijos vairuotojo licenciją, kai 
vairuotojas turi nacionalinę E kategorijos vairuotojo licenciją 
Buhalterinis kodas: DJp 

100.00 Lt  120.00 Lt 

Nacionalin÷ E kategorijos vairuotojo licencija  LASF 
Nario 
mokestis  

LASF asocijuoto 
Nario mokestis 

a) Už nacionalinę E kategorijos vairuotojo licenciją  
Buhalterinis kodas: E 

 90.00 Lt 90.00 Lt 

b) Už antrąją E kategorijos vairuotojo licenciją,  kai tas pats 
vairuotojas skirtingose automobilių sporto šakose važiuoja už  
skirtingus Pareišk÷jus arba kai vairuotojas metų b÷gyje 
pereina pas kitą Pareišk÷ją. 
Buhalterinis kodas: E2  

 50.00 Lt 50.00 Lt 

3.2.3 

c) Už vienkartinę  (išduodamą varžybų dieną) „E“ 
kategorijos vairuotojo licenciją 
Buhalterinis kodas: E vienkartin÷ 

25.00 Lt 25.00 Lt 

Kiti LASF Nario mokesčiai susiję su  
vairuotoj ų licencijų išdavimu: 

LASF 
Nario 
mokestis  

LASF asocijuoto 
Nario mokestis 

a) Už vairuotojo licencijos kortel÷s dublikatą 30.00 Lt 30.00 Lt 

3.2.4. 

b) Už naujos vairuotojo licencijos kortel÷s pagaminimą, kai 
vairuotojas nekeisdamas Pareišk÷jo, pareiškia norą dalyvauti 
turimoje licencijoje nenurodytoje automobilių sporto šakoje 

70.00 Lt 84.00 Lt 

LASF nario mokesčiai Organizatoriaus licencijai gauti* 
* Asocijuotam LASF nariui, išskyrus mokesčius susijusius su varžybomis kuriose dalyvaujama su 
E kategorijos vairuotojo licencijomis, taikomas 1,2 koeficientas  
„Tarptautinių“ arba „Nacionalinių varžybų“ varžybų 
organizatoriai per LASF moka FIA‘i  nustatytą FIA 
registracinį mokestį  

Skaičiuojant mokestį prie FIA nustatytos 
sumos prisumuojama 100,- Lt pavedimo ir 
kitų su mok÷jimu susijusių LASF išlaidų 
padengimui. 

3.3. 

LASF nario mokesčiai už klasifikuojamų varžybų 
Organizatoriaus licenciją: 

LASF 
Nario 

LASF asocijuoto 
Nario mokestis 



mokestis  

a) automobilių kroso čempionato etapo 1400.00 Lt 
1200.00 Lt 

1600.00 Lt 
1440.00 Lt 

b) automobilių rali–kroso čempionato etapo 800.00 Lt 960.00 Lt 

c) automobilių ralio čempionato etapo 2200.00 Lt 2640.00 Lt 
žiedinių lenktynių čempionato etapo   800.00 Lt 960.00 Lt d) Žiedinių 

lenktynių 
4 valandų žiedinių lenktynių 1200.00 Lt 

1000.00 Lt 
1400.00 Lt 
1200.00 Lt 

 1000 km lenktynių 1500.00 Lt 1800.00 Lt 
e) Slalomo, ralio sprinto, sprinto,  „Drag”,„Drift“, 4x4,  
greituminio slalomo ir kalnų lenktynių, automobilių  LASF 
taur÷s ralio varžybų, automobilių kroso pirmenybių, trumpų 
distancijų žiedinių lenktynių, žiemos treko, žiemos kroso 
varžybų  

100.00 Lt 100.00 Lt 

f) automobilių kroso pirmenybių 500.00 Lt 
200.00 Lt 

500.00 Lt 
200.00 Lt 

3.4. LASF Narių mokestis už komercin÷s kompanijos, organizacijos, produkto, ženklo 
(emblemos) ar vardo naudojimą varžybų pavadinime 
a) automobilių ralio čempionato, kroso ir rali-kroso čempionato, žiedinių 
lenktynių čempionato, 1000 km lenktynių kitų nečempionatinių  žiedinių 
lenktynių  

1000.00 Lt  

b) Slalomo, ralio sprinto, sprinto,  „Drag”,„Drift“, 4x4,  greituminio slalomo 
ir kalnų lenktynių, automobilių  LASF taur÷s ralio varžybų, automobilių 
kroso pirmenybių, trumpų distancijų žiedinių lenktynių čempionato, žiemos 
treko pirmenybių, žiemos kroso varžybų pavadinime 

200.00 Lt 

LASF narių mokesčiai už nacionalinę trasos licenciją *: 
* autokroso, rali-kroso ir žiedinių lenktynių trasos apmokestinamos vieną kartą per metus, 

neatsižvelgiant į vykdomų varžybų skaičių 
a) automobilių kroso, rali-kroso, žiedinių lenktynių čempionato trasa  150.00 Lt 
b) automobilių ralio čempionato etapo trasa 300.00 Lt 

3.5. 

c) Slalomo, ralio sprinto, sprinto,  „Drag”,„Drift“, 4x4,  greituminio slalomo 
ir kalnų lenktynių, automobilių  LASF taur÷s ralio varžybų, automobilių 
kroso pirmenybių, trumpų distancijų žiedinių lenktynių čempionato, žiemos 
treko pirmenybių, žiemos kroso varžybų trasa 

50.00 Lt 

3.6. LASF narių mokesčiai teis÷jo licencijai gauti:  
Teis÷jams virš 75 metų amžiaus  nemokama 

I,II,III ir nacionalin÷ kategorijos teis÷jams 65.00 Lt 
Teis÷jams nuo 65 iki 75 metų amžiaus     30.00 Lt 

 

Teis÷jams „stažuotojams“ 10.00 Lt 

3.7.  Kiti niekur aukščiau nepriskirti LASF nari ų mokesčiai: 

a) išdavimas 150.00 Lt 3.7.1. LASF nario mokestis už sportinio 
automobilio techninį pasą: 

b) dublikatas 50.00 Lt 
3.7.2. LASF nario mokestis saugos r÷mų montuotojui, gamintojui 500.00 Lt 
3.7.3. Apeliacijos mokestis  2000.00 Lt 
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LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJOS 

RINKIM Ų IR BALSŲ SKAIČIAVIMO  KOMISIJOS DARBO NUOSTATAI 
 

I. Bendrosios nuostatos 
 
1. Šie darbo nuostatai nustato Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau- „LASF“) rinkimų ir 
balsų skaičiavimo komisijos (toliau- „komisija“) uždavinius, įgaliojimus, veiklos principus, taip pat 
jos sudarymo, darbo organizavimo tvarką. 
2. LASF visuotinio narių suvažiavimo (toliau- „suvažiavimas“) rinkimų ir balsų skaičiavimo 
komisija organizuoja LASF balsų skaičiavimą svarstant ir priimant sprendimus suvažiavimo 
darbotvark÷s klausimais bei renkant ir atšaukiant Prezidentą, viceprezidentą (-us), Tarybą, 
Apeliacinį teismą ir kitus komitetus ar komisijas, vadovaudamasi LASF įstatais, Tarybos 
patvirtintais šiais darbo nuostatais, LR Asociacijų įstatymu ir  kitais LR galiojančiais teis÷s aktais. 
 

II. Komisijos sudarymo tvarka 
 
3. Rinkimams ir suvažiavime priimamų sprendimų balsams skaičiuoti LASF Taryba sudaro Rinkimų 
ir balsų skaičiavimo komisiją iš 6 (šešių) asmenų (toliau- „Komisijos nariai (-ys) ). 
4. Komisijos nariai renkami iš LASF narių delegatų dalyvaujančių suvažiavime. Kandidatus į 
Komisijos narius iškelia ir už kiekvieno iš jų kandidatūrą atskirai balsuoja LASF nariai suvažiavimo 
metu, prieš pradedant svarstyti suvažiavimo darbotvark÷s klausimus. Komisijos nariai laikomi 
išrinkti, kai už kiekvieną iš jų balsavo daugiau kaip puse visų LASF narių turinčių balsavimo teisę. Į 
Komisiją deleguoti asmenys turi būti ne jaunesni nei 18 metų amžiaus, veiksnūs fiziniai asmenys. 
Komisijos nariais negali būti Prezidentas, Viceprezidentai, Tarybos nariai suvažiavimo metu 
kandidatuojantys į LASF organus. 
5. Komisija sudaroma laikinai, tik suvažiavimo dienai. Komisija dirba neatlygintinai. 
6. Komisijos sud÷tį ir darbo nuostatus, keičia LASF Taryba. 
 

III. Komisijos darbo organizavimas 
 
7. Sudarytos Komisijos pirmo pos÷džio metu, Komisija iš savo narių tarpo išsirenka Komisijos 
pirmininką ir sekretorių. Komisija, jos kompetencijai priklausančius klausimus, svarsto ir 
sprendimus priima kolegialiai savo pos÷džiuose. 
8. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu pos÷dyje dalyvaujančių komisijos narių balsų 
dauguma. Kai balsai pasidalija po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. 
9. Spręsdami klausimus d÷l rinkimų galutinių rezultatų nustatymo, komisijos nariai balsuoja „už“ 
arba „prieš“ pateiktą sprendimo projektą; susilaikyti neleidžiama. 
10.Komisijos pos÷džiams pirmininkauja komisijos pirmininkas. 
11. Komisijos sekretorius protokoluoja ir surašo Komisijos sprendimus, balsavimo rezultatus.



Rinkimų ir suvažiavimo sprendimų darbotvark÷s klausimais balsų skaičiavimo rezultatai įrašomi į 
balsų skaičiavimo protokolą. Jį pasirašo Komisijos pirmininkas ir nariai. 
12. Komisijos veikla grindžiama teis÷tumo, nepriklausomumo, kolegialumo, viešumo ir nešališkumo 
principais. 
13. Komisijos sprendimai gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka. 
 

IV. Komisijos funkcijos ir įgaliojimai 
 
14. Komisija, vadovaudamasi LASF įstatais, šiais darbo nuostatais, LR Asociacijų įstatymu ir LR teis÷s 
aktais, prižiūri tvarką ir vykdo balsų skaičiavimą per eilinius/neeilinius/rinkiminius suvažiavimus.  
15. Komisijos pirmininkas apie išrinktus LASF valdymo ir kitus organus, bei priimtus sprendimus 
darbotvark÷s klausimais skelbia suvažiavimo metu LASF nariams pristatydamas balsavimo rezultatus. 
16. Komisijos pirmininkas, sekretorius, komisijos nariai privalo protokoluoti savo priimtus sprendimus 
ir pranešti suvažiavimo metu LASF nariams apie rinkimų pažeidimus ar nesutarimus tarp komisijos 
narių. 
17. Komisijos pirmininkas suvažiavimo narius informuoja apie balsavimo ir biuletenių pildymo tvarką. 
18. Vadovaujantis LASF įstatais, prieš balsavimą, tiek kartų kiek reikia, patikrina ar yra reikiamas 
kvorumas sprendimams priimti. 
19. Siūlo LASF nariams, suvažiavimo metu, pripažinti rinkimų rezultatus negaliojančiais, jei jų metu 
buvo suklastoti rinkimų dokumentai ar padaryti kiti neteis÷ti veiksmai, tur÷ję esmin÷s įtakos rinkimų 
rezultatams. 
20. Skelbia pakartotinį balsavimą nepriimtu klausimu, jei tam pritaria daugiau nei puse suvažiavime 
dalyvaujančių ir balsavimo teisę turinčių narių. 
21. Rinkimų metu, užtikrina balsavimo patalpose tvarką. 
22. Stebi, kad balsavimo patalpose ir prie jų nebūtų rinkimin÷s agitacijos. Komisijos pirmininkui, 
sekretoriui ir nariams draudžiama bet kokia rinkimų agitacija arba kiti bandymai paveikti rink÷jų valią. 
23. Prižiūri, kad balsuoti į÷jęs asmuo neišsineštų balsavimo biuletenio, o įmestų į balsavimo d÷žę. 
Komisija neturi teis÷s priimti biuletenių, kurie buvo užpildyti ar išnešti iš balsavimo patalpų. Tokie 
biuleteniai turi būti laikomi sugadintais. 
24. Pasibaigus suvažiavimui Komisijos pirmininkas perduoda LASF Prezidentui saugoti užklijuotus 
voke ir antspauduotus  rinkimų dokumentus. 
25. Atlieka kitas, šiuose darbo nuostatuose bei Tarybos nustatytas funkcijas. 
 

V. Rinkimų vykdymas ir balsų skaičiavimo tvarka 
 
26. LASF Taryba nustato rinkimų į LASF organus balsavimo biuletenių, antspaudų pavyzdžius ir 
formas, biuletenių ir dokumentų pildymo pavyzdžius, jų antspaudavimo tvarką.  
27. Prezidento, viceprezidento ir Tarybos narių rinkimams turi būti išleisti balsavimo biuleteniai, 
patvirtinti LASF. Balsavimo biuletenyje turi būti išvardinti visi kandidatai į atitinkamus LASF organus. 
Prezidento, viceprezidentų ir sporto šakų komiteto pirmininkai renkami slaptu balsavimu. Balsavimo 
biuleteniai, Komisijos, privalo būti užklijuoti ir užantspauduoti ( po du kartus) dvejuose atskiruose 
vokuose (viename galiojantys, kitame voke negaliojantys biuleteniai) iškart pasibaigus  
balsavimui. 
28. Negaliojančiais biuleteniais yra laikomi: 
28.1. nenustatyto pavyzdžio rinkimų biuleteniai; 
28.2. antspauduoti ne LASF antspaudu biuleteniai; 
28.3. ne tos asociacijos (ne LASF) rinkimų biuleteniai; 
28.4. biuleteniai, kuriuose rink÷jas pažym÷jo daugiau kaip vieną kandidatą arba nepažym÷jo n÷ vieno 
kandidato, arba pagal žymą neįmanoma nustatyti rink÷jo valios t.y. identifikuoti išrinkto kandidato; 



28.5. biuleteniai, kuriuos rink÷jas išsineš÷ iš balsavimui skirtos patalpos ir v÷l atneš÷ į balsad÷žę. 
28.6. biuletenis, kuriame žyma pažym÷ta  ne tam skirtoje vietoje.  
29. Balsavimo tvarka. Balsavimo patalpoje gali būti tik rinkimų komisijos nariai ir  suvažiavimo 
sekretoriai. Prasid÷jus balsavimui į patalpą kviečiama po vieną narį turintį balsavimo teisę. 
Sekretoriams patikrinus jo tapatybę ir teisę balsuoti išduodamas pasirašytinai balsavimo biuletenis. Po 
biuletenio išdavimo LASF narys (rink÷jas) privalo prieiti prie balsavimui skirtos vietos, išreikšti savo 
valią ir biuletenį įmesti į tam skirtą balsavimo d÷žę. Tokia pati balsavimo procedūra atliekama su 
kiekvienu balsuoti turinčiu teisę LASF nariu. Patalpoje likę asmenys privalo garantuoti balsavimo 
slaptumą ir tvarką. 
30. Komisija turi dirbti taip, kad būtų garantuotos slapto balsavimo sąlygos. Suskaičiavus balsus, balsų 
skaičiavimo komisija surašo slapto balsavimo rezultatų nustatymo protokolą, kurį pasirašo visi balsų 
skaičiavimo komisijos nariai. Sprendimai d÷l biuletenių pripažinimo negaliojančiais priimami 
balsuojant, šių nuostatų III skyriuje nustatyta tvarka. Balsad÷ž÷je rasti ir suskaičiuoti biuleteniai 
sudedami į voką, ant voko užrašomas jo turinys ir antspauduojamas. 
31. Draudžiama kištis į Komisijos veiklą organizuojant ir vykdant rinkimus suvažiavimo metu bei 
trukdyti skaičiuoti balsus svarstant suvažiavimo darbotvark÷s klausimus. Apie bandymus paveikti 
Komisiją, jos pirmininką, sekretorių ar narį, Komisijos pirmininkas ar narys privalo nedelsdamas 
pranešti viešai nariams suvažiavimo metu.  
32. Bet kuris kandidatas į LASF Tarybą, Prezidentas, viceprezidentai, gali paduoti apeliaciją LASF 
Apeliaciniam teismui, kad būtų peržiūr÷ti negaliojančiais pripažinti biuleteniai. Tik Apeliacinis teismas 
gali atpl÷šti voką su negaliojančiais biuleteniais ir priimti sprendimą. LASF Apeliacinio teismo 
sprendimas gali būti apskųstas LR įstatymų nustatyta tvarka. 
 

VI. Baigiamosios nuostatos 
 
33. Šie darbo nuostatai galioja visoms LASF Tarybos sudarytoms laikinosioms Rinkimų ir balsų 
skaičiavimo komisijoms ir jų nariams. 
34. Su šiais darbo nuostatais, kiekvienas Komisijos narys, supažindinamas pasirašytinai, iškart po jų 
išrinkimo, pas suvažiavimo pos÷džio sekretorių. 
35. Komisijos darbo nuostatai keičiami, papildomi ar paskelbiami negaliojančiais tik LASF Tarybos 
sprendimu. 
 
 
 
 
 
 
 
LASF Prezidentas  
 

 
 
 
 
 

 


