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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS 

RINKIMŲ 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  
 

 
 
 
 
 
 


