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Eilinio nari ų suvažiavimo, vyksiančio 2009 m. geguž÷s 16 dieną, procedūrų vykdymas: 
 
 

1. 2009-03-05, protokolo NR. 05, LASF tarybos nutarimas prad÷ti eilinio LASF narių 
suvažiavimo šaukimo procedūrą iš naujo bei patvirtinti naują Suvažiavimo datą -  2009-05-
16 dieną. 

2. 2009-03-09 informuoti Nariai apie Tarybos sprendimą oficialiame Federacijos tinklalapyje 
www.lasf.lt. 

3. 2009-03-09 išsiųsti pranešimai d÷l šaukiamo narių suvažiavimo datos kartu su Tarybos 
patvirtinta preliminaria suvažiavimo darbotvarke nariams registruotais laiškais. 

4. 2009-03-12 informacija apie vyksiantį eilinį narių suvažiavimą ir jo preliminari darbotvark÷  
paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“. 

5. 2009-03-18  informuoti Komitetų pirmininkai, d÷l susirinkimų pravedimų d÷l pasirengimo 
suvažiavimui. 

6. Dalyvauta susitikimuose su Nariais Klaip÷doje, Marijampol÷je, kuriuose vyko diskusijos d÷l 
įstatų koregavimo ir kitais Suvažiavimo darbotvark÷s klausimais. 

7. Dalyvauta išpl÷stiniuose LASF sporto šakų komitetų pos÷džiuose, Žiedo, Ralio, Kroso, 
Teis÷jų, Senjorų. 

8. Iki 2009-04-01 priimti ir suregistruoti pasiūlymai d÷l suvažiavimo darbotvark÷s papildymo 
ir su ja susijusi medžiaga. 

9. Iki 2009 m.  balandžio 14 dienos parengta visa eilinio LASF narių suvažiavimo medžiaga. 
10. 2009 m. balandžio 15 dieną Taryboje svarstyta suvažiavimo darbotvark÷, kuri susideda iš 14 

klausimų deleguotų 2009-01-17 d. Suvažiavimo: 
1. LASF revizijos komisijos ataskaitos išklausymas; 
2. Asociacijos LASF finansin÷s atskaitomyb÷s vertinimas ir tvirtinimas bei 2009 m. LASF 
pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas; 
3. Galiojančių LASF įstatų taisymas arba naujų pri÷mimas; 
4. LASF Tarybos narių rinkimai; 
5. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas; 
6. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas; 
7. LASK pataisymų tvirtinimas; 
8. LASF apeliacinio pirmininko ir narių rinkimai; 
9. Einančiųjų pareigas LASF Revizijos komisijos narių atšaukimas; 
10. LASF revizijos komisijos (revizoriaus) darbo nuostatų tvirtinimas; 
11. LASF revizin÷s komisijos (revizoriaus) rinkimai; 
12. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei asocijuotų LASDF narių tikslinių įnašų 
federacijos veiklai remti dydžių tvirtinimas; 
13. LASF veiklos krypčių ir formų numatymas ir nustatymas; 
14. D÷l LASF „Garb÷s vardo“ apdovanojimų suteikimo. 

ir gautų papildomų pasiūlymų įtraukti papildomus 5 klausimus į Suvažiavimo darbotvarkę iš 
Federacijos narių VšĮ. „Egzotikos“ autosportas, V. O. Ukmerg÷s ASK, VšĮ. „Xtra racing‘, ASK 
„Vaišvydava“, ASK „Pach‘s racing“,  Taurag÷s ASK „Gralis“, KSK „Akst÷“, Pluing÷s ASK 
„Ketor÷ Tek÷ne“: 

15. D÷l neeilinio narių suvažiavimo balsavimo metu vykusio slapto balsavimo, d÷l ÷jusio 
pareigas Prezidento Romo Austinsko atstatydinimo, slaptumo procedūrų pažeidimo ir 
nepagrįsto keturių biuletenių pripažinimo negaliojančiais; 
16. D÷l Viceprezidentų išrinkimo, grubiai pažeidžiant įstatus; 
17. Balsavimas d÷l pasitik÷jimo einančiu pareigas Prezidentu Gintaru Furmanavičiumi; 
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18. Einančio pareigas Prezidento veiklos ataskaitos išklausymas; 
19. LASF viceprezidentų rinkimas. 

ir gauto iš išpl÷stinio Federacijos narių užsiimančių teis÷javimo varžybose veikla susirinkimo 
vieno teikimo d÷l Všį „Egzotikos“ autosportas veiksmų klausimo įtraukimo į Suvažiavimo 
darbotvarkę: 

20. D÷l VšĮ. „Egzotikos“ autosportas veiksmų Federacijos narių atžvilgiu. 

Taryba išnagrin÷jusi visus šiuos klausimus ir su jais susijusią medžiagą, pri÷m÷ nutarimus d÷l 
žemiau  išvardintų darbotvark÷s klausimų: 
D÷l klausimų susijusių su Revizijos komisija: 
 9.  Einančiųjų pareigas LASF Revizijos komisijos atšaukimas; 
10. Revizijos komisijos (revizoriaus) darbo nuostatų tvirtinimas; 
11. Revizin÷s komisijos (revizoriaus) rinkimai;  
Vadovaudamasi Federacijos įstatų 7.1 punkto reikalavimais, kad dienotvark÷je esantys 
klausimai turi tur÷ti Federacijos narių pateiktą  medžiagą , o jos per nustatytą Įstatais terminą 
pateiktą nebuvo ir, kad n÷ra pasibaigęs Revizin÷s komisijos kadencijos laikas, Taryba nutar÷ į 
Suvažiavimo darbotvarkę netraukti šių klausimų.   
 
D÷l pateiktų Federacijos narių VšĮ. „Egzotikos“ autosportas, V. O. Ukmerg÷s ASK, VšĮ. „Xtra 
racing‘, ASK „Vaišvydava“, ASK „Pach‘s racing“,  Taurag÷s ASK „Gralis“, KSK „Akst÷“, 
Pluing÷s ASK „Ketor÷ Tek÷ne“papildomų klausimų: 
15. D÷l neeilinio narių suvažiavimo balsavimo metu vykusio slapto balsavimo, d÷l ÷jusio 
pareigas Prezidento Romo Austinsko atstatydinimo, slaptumo procedūrų pažeidimo ir 
nepagrįsto keturių biuletenių pripažinimo negaliojančiais; 
16. D÷l Viceprezidentų išrinkimo, grubiai pažeidžiant įstatus; 
Taryba, vadovaudamasi LR Civilinio kodekso 2.93 str. 6 dalimi ir  Civilinio proceso kodekso 5 
ir 6 straipsniais, pri÷m÷ sprendimą neįtraukti jų į suvažiavimo dienotvarkę, kadangi ginčas šiais 
klausimais įstatymų nustatyta tvarka gali būti sprendžiamas tik teisme. 
 
D÷l pateiktų Federacijos narių VšĮ. „Egzotikos“ autosportas, V. O. Ukmerg÷s ASK, VšĮ. „Xtra 
racing‘, ASK „Vaišvydava“, ASK „Pach‘s racing“,  Taurag÷s ASK „Gralis“, KSK „Akst÷“, 
Pluing÷s ASK „Ketor÷ Tek÷ne“papildomų klausimų: 
17. Balsavimas d÷l pasitik÷jimo einančiu pareigas Prezidentu Gintaru Furmanavičiumi; 
18. Einančio pareigas Prezidento veiklos ataskaitos išklausymas; 
Taryba pri÷m÷ sprendimą neįtraukti jų į suvažiavimo dienotvarkę, kadangi dar n÷ra pra÷jęs 
ataskaitinis metinis laikotarpis (kalendoriniai metai - kurie yra nurodyti Įstatų 7.2 p.) nuo 
prezidento išrinkimo.  
 
D÷l gauto iš išpl÷stinio Federacijos narių užsiimančių teis÷javimo varžybose veikla susirinkimo 
vieno teikimo d÷l Všį „Egzotikos“ autosportas veiksmų klausimo įtraukimo į Suvažiavimo 
darbotvarkę: 
20. D÷l VšĮ. „Egzotikos“ autosportas veiksmų Federacijos narių atžvilgiu. 
Taryba pri÷m÷ sprendimą įtraukti į Suvažiavimą šį klausimą pirmu darbotvark÷s klausimu. 

Taryba pri÷m÷ LASF finansinink÷s siūlymą preliminarios darbotvark÷s 1, 2 klausimus apjungti į 
vieną klausimą Nr.2, o  12 klausimą perkelti  3- uoju klausimu ir juos išd÷styti taip: 
2. Asociacijos metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s vertinimas ir tvirtinimas atsižvelgiant į audito 
ir revizijos komisijos ataskaitas.  
3. 2009 m. pajamų ir išlaidų sąmatos, narių  stojamojo ir nario mokesčių,  asocijuotų LASF 
narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžių redakcijos ir papildymo tvirtinimas. 
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Taryba patvirtino galutinę Suvažiavimo darbotvarkę ir teikia Suvažiavimui iš 12 klausimų: 
1. D÷l Všį „Egzotikos“ autosportas veiksmų Federacijos narių atžvilgiu. 
2. Asociacijos metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s vertinimas ir tvirtinimas atsižvelgiant į audito 
ir revizijos komisijos ataskaitas.  
3. 2009 m. pajamų ir išlaidų sąmatos, narių  stojamojo ir nario mokesčių,  asocijuotų LASF 
narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžių redakcijos ir papildymo tvirtinimas; 
4. Galiojančių įstatų straipsnių redakcija arba naujos redakcijos Įstatų pri÷mimas; 
5. Viceprezidentų rinkimas; 
6. Tarybos narių rinkimai (Komitetų pirmininkų); 
7. Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai; 
8. Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių papildymų ir(ar) pakeitimų tvirtinimas; 
9. Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas; 
10. Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas; 
11. Veiklos krypčių ir formų numatymas ir nustatymas; 
12. D÷l Lietuvos automobilių sporto federacijos  „Garb÷s vardo“ apdovanojimų suteikimo. 

 
11. Taryba, 2009 m. balandžio 15 dieną, pos÷dyje patvirtino Federacijos narių, turinčių 
balsavimo teisę, sąrašą. Taryba pri÷m÷ nutarimą, kad dalyvauti Suvažiavime bus leidžiama tik 
Federacijos nariams turintiems Suvažiavimo dalyvio mandatą. 
12. 2009 m. balandžio 15 dieną Tarybos pos÷dyje buvo svarstyti pateikti galiojančių Įstatų ir 
Naujos redakcijos įstatų projektai, bei šių projektų straipsnių pakeitimai, bei pasiūlymai. 2009 
metų balandžio 1 dienai buvo gauta:  
� Všį „Nemuno žiedas“ pasiūlymas d÷l dabar galiojančių Įstatų straipsnių pasiūlymų ir 

pakeitimų. Taryba įtrauk÷ į Suvažiavimo dienotvarkę šių pasiūlymų svarstymą. 
� Federacijos narių  Všį „Jonušis autosportas“, Všį „Itokos“, KSK „Oktanas“, LASK 

„Krosas“, K.Girdausko ASK, SK „Traseras“, Všį „4 STAM“, LAK, ASK „Autoralis“, 
Kauno automobilininkų klubas, Všį „Automaksis“, SK „Evera“, ASK „Asai“, Všį AG 
racing“, Senjorų komitetas, Teis÷jų komitetas“ Všį „Automotoprojektai“, Alytaus 
autoklubas, LAMSTVK „Startas“, ASK „Slikas“,  ASK „Viesulas“, MK „Akademija“(viso 
22 klubai) parengtas ir jam pritartas Naujos redakcijos „Projektas 2A“.  Taryba įtrauk÷ į 
Suvažiavimo dienotvarkę šį projektą svarstymui. 

� Federacijos nario Všį „Egzotikos“ autosportas galiojančių įstatų naujos redakcijos 
Projektas A001. Taryba pos÷dyje nutar÷ įtraukti į Suvažiavimo dienotvarkę šį projektą 
svarstymui. 

� Naujos Įstatų redakcijos projektas, sąlyginiu pavadinimu „Projektas 2B“ kurį pateik÷ ASK 
„Šilal÷“, Šakių TSK, ASK „Vilkyčiai“, „Ugira kross“ AMSK, „Inžinierija“ TSŠK, 
Ukmerg÷s AMSK, AK“Afganas ir Ko“. Tačiau d÷l jame esančių sąvokų neatitikimo vienas 
kitų ir prieštaravimų LR Asociacijų įstatymui, Taryba sprendimu šį projektas neteik÷ 
Suvažiavimui svarstyti kaip netinkamai parengtą. Darbo grup÷s ir reng÷jų siūlymu, Taryba 
šio projekto pagrindinę mintį, kaip alternatyvų variantą, įtrauk÷ į „Projektą 2A“ 75 
straipsnio 2 VARIANTU.   

� Taryba pos÷dyje išnagrin÷jo ir Federacijos narių KAASK „Asai“ ,Všį „AG racing“ klubo, 
ASK „Šilal÷“, Šakių TSK, ASK „Vilkyčiai“, „Ugira kross“ AMSK, „Inžinierija“ TSŠK 
pateiktus „Projekto 2A“ straipsnių papildymus ir pakeitimus. Visus šių Narių papildymus ir 
pakeitimus Taryba įtrauk÷ į Suvažiavimo darbotvarkę, išskyrus Všį „AG racing“ klubo 
siūlymo 1,2,3 punktus, kurie iš esm÷s keičia „Projekto 2A“  valdymo struktūrą ir didele 
apimtimi keičia patį pateiktą projektą.  

13. Taryba, 2009 m. balandžio 15 dieną, pos÷dyje pri÷m÷ sprendimą teikti suvažiavimui naujos 
redakcijos Lietuvos automobilių sporto federacijos apeliacinio teismo n u o s t a t u s, kuriuos 
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pateik÷ KAASK „Asai“ 1 variantas (84pusl.) ir Všį „ Itokos lenktynių komanda“ 2 variantas 
(95 pusl.)  

14. Taryba siūlo teikti suvažiavimui svarstyti KAASK „Asai“ ir Kroso komiteto pateiktus 
pasiūlymus ir pakeitimus d÷l ASK straipsnių papildymo ir pakeitimo. 
15. Taryba vadovaudamasi Federacijos suteikiamų apdovanojimų nuostatais, šiam Suvažiavimui 
teikia tvirtinti dvi kandidatūras iš gauto ( žemiau pateikto) kandidatų į Lietuvos automobilių sporto 
federacijos „Garb÷s vardo“ apdovanojimą sąrašo, tai Eduardą Jaką ir Kazimier ą Gudžiūną. 
LASF komitetai ir nariai pasiūl÷ kandidatų sąrašą LASF „Garb÷s vardo“ apdovanojimų suteikimui: 
 
Andrius Čygas(2) LASF „Garb÷s vardo“ 

apdovanojimas 
LASF Senjorų komitetas 

Romas Austinskas (2) LASF „Garb÷s vardo“ 
apdovanojimas 

 LASF Senjorų komitetas 

Stasys Vasiliauskas(2) LASF „Garb÷s vardo“ 
apdovanojimas 

LASF Senjorų komitetas 

Kazimieras Gudžiūnas(2) LASF „Garb÷s vardo“ 
apdovanojimas 

LASF Senjorų komitetas 

Eduardas Jakas(5) LASF „Garb÷s vardo“ 
apdovanojimas 

LASF Teis÷jų komitetas 
LASF Senjorų komitetas, 
Lietuvos Porsche klubas 
Lietuvos automobilių klubas 

Gediminas Maškauskas (1) LASF „Garb÷s vardo“ 
apdovanojimas 

ASK „Gralis“ (negalima svarstyti, 
nes teikia ne komitetas) 

Jurgis Marculanas(1) LASF „Garb÷s vardo“ 
apdovanojimas 

LASF Senjorų komitetas  

Paulius Jankūnas(1) LASF „Garb÷s vardo“ 
apdovanojimas 

LASF Senjorų komitetas 

 
 

15. 2009 m. balandžio 17 d. patvirtinta Tarybos darbotvark÷ ir su ją susijusi medžiaga išsiųsta 
registruotais laiškais Nariams. 
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2009 metų Narių sąrašas 
 

Eil. Nr. LASF nario pavadinimas 
1 4 Stam VšĮ 
2 A - Zet Extreme SK 
3 AG Racing VŠĮ 
4 AJAGS Automobilių sporto klubas 
5 Akademija Motosporto klubas 
6 Akst÷ Kauno sporto klubas 
7 Alytaus autoklubas 
8 Artas Racing sporto klubas Asociacija 
9 ASAI Kauno apskrities ASK 
10 Autochemija TEAM sporto klubas 
11 Automaksis VŠĮ 
12 Automotoprojektai VšĮ 
13 Autoralis automobilių sporto klubas 
14 Baltijos sportas Klaip÷dos miesto technikos sporto klubas 
15 BB Klub VŠĮ 
16 Degantys ratai VšĮ. 
17 Deiremos autosportas sporto klubas 
18 Egzotikos autosportas VšĮ 
19 Ekstremvita VšĮ 
20 Evera SK 
21 Gralis Taurag÷s automobilių sporto klubas 
22 Greičio manija VšĮ 
23 Inžinerija techninių sporto šakų klubas 
24 Itokos lenktynių komanda VŠĮ 
25 Jonušis autosportas VŠĮ 
26 Juta Kauno sporto klubas 
27 K.Girdausko automobilių sporto klubas 
28 Kauno automobilininkų klubas 
29 Kelm÷s automobilių sporto klubas 
30 Ketor÷ tek÷ne Plung÷s automobilių sporto klubas 
31 Krosas Lietuvos autokroso sportininkų klubas 
32 Lietuvos automobilių klubas 
33 Lietuvos BMW klubas 
34 Lietuvos kartingo federacija 
35 Lietuvos Porsche klubas asociacija 
36 Lietuvos visureigių klubų asociacija 
37 M-Rally team VšĮ 
38 MGEAR Utenos automobilių sporto klubas 
39 Naftkartas VšĮ 
40 Nemuno žiedas VšĮ 
41 Oktanas Kauno sporto klubas 
42 Pach's Racing automobilių sporto klubas 
43 Pitlane UAB 
44 Rimo Kauno sporto klubas VšĮ 
45 Samsono Motorai automobilių sporto klubas VšĮ 
46 Slikas Šiaulių miesto automobilių sporto klubas 
47 Sportinio vairavimo centras Vilniaus miesto 
48 Startas Lietuvos automobilių ir motociklų sporto teis÷jų bei veteranų klubas 
49 Stigma Kauno automobilių sporto klubas 
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50 Šakių techninio sporto klubas 
51 Šilal÷ Šilal÷s automobilių sporto klubas 
52 Tanagra Racing VšĮ. 
53 Toveros sportas VšĮ 
54 Traseras SK asociacija 
55 Ugira kross Auto moto sporto klubas Marijampol÷ 
56 Ukmerg÷s automobilių- motociklų sporto klubas 
57 Ukmerg÷s automobilių sporto klubas 
58 Vaišvydava ASK 
59 VIA Auto VšĮ 
60 Viesulas Kauno ASK 
61 Vilky čiai Automobilių sporto klubas 
62 Xtra Racing VŠĮ 
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PATVIRTINTA 
Lietuvos automobilių sporto 

 federacijos Tarybos pos÷dyje 
2009 m. balandžio 15 d. 

Protokolas Nr. 7 

 
 
 

Eilinio LASF nari ų suvažiavimo darbotvark÷ 
 

1. D÷l Všį „Egzotikos“ autosportas veiksmų Federacijos narių atžvilgiu. 

2. Asociacijos metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s vertinimas ir tvirtinimas atsižvelgiant į 

audito ir revizijos komisijos ataskaitas.  

3.  2009 m. pajamų ir išlaidų sąmatos, narių  stojamojo ir nario mokesčių,  asocijuotų 

LASF narių tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti dydžių redakcijos ir papildymo 

tvirtinimas; 

4. Galiojančių įstatų straipsnių redakcija arba naujos redakcijos Įstatų pri ÷mimas; 

5. Viceprezidentų rinkimas; 

6. Tarybos narių rinkimai (Komitet ų pirminink ų); 

7. Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitr ų rinkimai; 

8. Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių papildymų ir(ar) pakeitim ų 

tvirtinimas; 

9. Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas; 

10. Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas; 

11. Veiklos krypčių ir form ų numatymas ir nustatymas; 

12. D÷l Lietuvos automobilių sporto federacijos  „Garb÷s vardo“ apdovanojimų suteikimo. 
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1. Darbotvark÷s klausimas : D÷l VšĮ. „Egzotikos“ autosportas veiksmų 

Federacijos narių atžvilgiu. 

2009-04-01 d. Tarybos pos÷dyje, gautas išpl÷stinio Federacijos narių užsiimančių teis÷javimo varžybose 

veikla susirinkimo teikimas, kad d÷l Všį „Egzotikos“ autosportas veiksmų visi Federacijos nariai yra 

įtraukiami į teisminius procesus. Nariai gaišta laiką, patiria finansinius nuostolius nagrin÷dami teisminę 

medžiagą bei samdydami teisininkus. Nariai klaus÷, kas padengs klubams nuostolius vykstant į teismų 

procesus? Šio susirinkimo Federacijos narių nuomone, Suvažiavime turi būti išnagrin÷tas Všį 

„Egzotikos“ autosportas veiksmai kitų federacijos narių atžvilgiu ir priimtas atitinkamas sprendimas. 

Federacijos Taryba išnagrin÷jo šį, išpl÷stinio Federacijos narių užsiimančių teis÷javimo varžybose 

veikla, susirinkimo teikimą ir įvertino papildomas Všį „Egzotikos“ autosportas veiklos Federacijoje 

aplinkybes, kurios kenkia automobilių sportui ir Federacijos prestižui. Vien per šių  metų tris m÷nesius, 

Federacijos narys Všį „Egzotikos“ autosportas, pateik÷ dvidešimt tris prašymus, reikalavimus, 

apeliacinius skundus Federacijos Prezidentui, Tarybai, Apeliaciniam teismui ir aštuonis skundus į 

Teismą d÷l Federacijos vykdomos veiklos. T.y. kas trečią darbo dieną iš šio Nario Federacija gauna 

skundą, prašymą ar reikalavimą. Tokiam gaunamų raštų kiekiui apdoroti ir atstovauti Teismuose, 

Federacijoje jau būtų reikalingas atskiras teisininko etatas arba pastoviai samdomos teisininkų paslaugos. 

Federacijos narys Všį „Egzotikos“ autosportas viešai nepripažįsta Federacijos narių suvažiavime išrinktų 

Federacijos valdymo organų, nepripažįsta šių organų sprendimų. Įvairiausiais nepagrįstais reikalavimais 

ir skundais trikdo Federacijos darbą, priversdamas didžiąją Tarybos ir sekretoriato darbo laiko dalį skirti 

jo nepagrįstų skundų ir reikalavimų nagrin÷jimui, atsakymų ir atsiliepimų į teisminius ieškinius 

rengimui. To pasekoje padaroma didel÷ žala Federacijos veiklai įgyvendinant jos tikslus ir uždavinius. 

Federacijos valdymo organai per šį laikotarpį fiziškai negal÷jo skirti tinkamo d÷mesio Federacijos 

nariams ir jų problemų sprendimui.  Tokiais savo veiksmais Federacijos narys Všį „Egzotikos“ 

autosportas sąmoningai, tinkamai neatlieka savo pareigų, numatytų Federacijos įstatų 4.2.4. punkte 

„Neužsiimti veikla, kenkiančia automobilių sportui ir (ar) LASF prestižui“. Vadovaujantis Federacijos 

įstatų 3.5. p. ir 8.4.9. p. Taryba, savo sprendimu, už aukščiau įvardintą veiklą, turi teisę pašalinti Všį 

„Egzotikos“ autosportas iš Federacijos narių, bet atsižvelgiant į Federacijos narių užsiimančių 

teis÷javimo varžybose veikla teikimą, kuriame prašoma šį klausimą spręsti Suvažiavime, teikia šį 

sprendimą priimti Suvažiavimui. Atsižvelgiant į aukščiau išd÷stytą, Taryba siūlo Suvažiavimui, kaip 

aukščiausiam Federacijos organui, balsuoti ir priimti sprendimą šiuo klausimu: „ Kas už tai, kad Všį 

„Egzotikos“ autosportas, už Įstatų nesilaikymą, už moralin÷s bei materialin÷s žalos darymą Lietuvos 

automobilių sporto federacijai, būtų pašalintas iš Lietuvos automobilių sporto federacijos narių“. 
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2. Darbotvark ÷s klausimas : Asociacijos metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s 
vertinimas ir tvirtinimas atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos 
ataskaitas 

 
Vadovaujantis Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau Federacija) įstatų 7.3.1.1 punktu, su Revizijos 
komisijos ataskaita galite susipažinti Federacijos buvein÷je adresu - Draugyst÷s g. 19-344, Kaunas. 
Federacijos metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s vertinimas ir tvirtinimas atsižvelgiant į audito ir revizijos 
komisijos ataskaitas (klausimas perkeltas iš neeilinio LASF narių suvažiavimo, vykusio 2009-01-17 diena). 
Praneš÷ja K. Auštrait÷. 

 
 
 



 
EILINIS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS  

2009.05.16 
 Kaunas 

11

 



 
EILINIS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS  

2009.05.16 
 Kaunas 

12

 



 
EILINIS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS  

2009.05.16 
 Kaunas 

13

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EILINIS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS  

2009.05.16 
 Kaunas 

14

 



 
EILINIS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS  

2009.05.16 
 Kaunas 

15
 



 
EILINIS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS  

2009.05.16 
 Kaunas 

16

 



 
EILINIS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS  

2009.05.16 
 Kaunas 

17

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EILINIS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS  

2009.05.16 
 Kaunas 

18

3. Darbotvark÷s klausimas:  2009 m. pajamų ir išlaidų sąmatos, narių  
stojamojo ir nario mokesčių,  asocijuotų LASF narių tikslini ų įnašų 
federacijos veiklai remti dydžių redakcijos ir papildymo tvirtinimas;  

(klausimas perkeltas iš neeilinio LASF narių suvažiavimo, vykusio 2009-01-17 diena). Praneš÷ja K. 
Auštrait÷. 
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2009 M.  PLANUOJAM Ų   NARYSTöS   LöŠŲ   PASKIRSTYMO   SĄMATOS* 
PROJEKTAS 

   
Teikiamas LASF suvažiavimo tvirtinimui  

  2009.05.16 

LASF išlaid ų sąmata 2008 metai faktas  2009 metai 

Administracijos išlaikymo išlaidos 257.307,25 250.511 
Darbo užmokestis (5 etatai) 190.049,96 181.723 

Neatskaičius mokesčių 145.203,01 138.778 
Sodra ir garantinis fondas 44.846,95 42.945 

Ūkin÷s išlaidos 28.405,58 23.788 
Ryšio paslaugos  12.696,14 12.220 

Telekomo telefono paslaugos  1.859,43 2.000 
Telekomo interneto paslaugos 2.232,75 2.639 

Interneto vizija, KTU 523,92 100 
Hostex 0,00 210 

Omnitel (ryšio paslaugos) 2.929,82 2.500 
Omnitel (teis÷jų mobilūs internetai) 5.150,22 5.081 

Patalpų eksploatacija  15.709,44 11.568 
Bangos energetika 8.596,93 10.600 

Apsauga 960,00 968 

Kitos (licencijų kortel÷s, kitos ūkio išlaidos) 6.152,51 5.500 

Automobilio veiklos nuoma ir aptarnavimas, kuras 21.687,79 26.800 
Ofiso išlaidos 8.700,88 10.700 

Kanceliarin÷s prek÷s  2.865,56 3.000 
Kvalifikacijos k÷limui 2.457,19 2.500 

Pašto išlaidos 1.499,85 2.200 
Kitos (vertimo paslaugos, draudimas, vanduo, g÷l÷s ir t.t.)  1.878,28 3.000 

Turtas, jo eksploatacija ir remontas 8.463,04 7.500 
Trumpalaikis turtas 2.479,87 3.000 

Ilgalaikis turtas 3.740,80 2.000 
Radijo stočių dažnio palaikymo mokestis  150,12 150 

Turto eksploatacija ir remontas 2.092,25 2.500 

      

Išlaidos automobili ų sporto pl ÷totei ir 
reprezentavimui 202.674,24 122.762 

Autorin÷s sutartys 4.120,95 5.000 

Reprezentacijos išlaidos 2.698,96 2.500 

LASF Suvažiavimo organizavimo išlaidos 2.613,00 3.300 

Komandiruočių ir kelionių sąnaudos  31.351,27 16.000 

Sezono uždarymo 9.902,36 8.000 

Apdovanojimai 5.408,38 7.000 
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LASF Garb÷s vardo apdovanojimų pagaminimas 1.931,66 4.000 

Ralio čempionato uždarymo išlaidos 14.560,00 12.100 
Žurnalui "Autosportas"  7.080,00 0 

ASK Vilkyčiai 5.000,00 0 

Šakių TSK 12.000,00 0 

Spaudiniai (diplomai, kodeksas, suvažiavimo medžiaga) 6.850,65 6.000 

Studentų slalomas 2.103,05 1.897 

Mokesčiai FIA ir NEZ 31.776,11 25.300 

Konferencijų salių nuoma 7.939,27 5.500 

Teisininko paslaugos 8.625,00 6.000 

Auditas 3.540,00 4.165 

Populiariausio sportininko rinkimai 4.720,00 4.000 

Kitos niekur nenumatytos išlaidos 10.203,58 12.000 

Parama, labdara 30.250,00 0 

REZERVAS 120.252,49 30.079 
Rezervas 90.252,49 79 

Rezervas (privalomas) 30.000,00 30.000 
Banko pal ūkanos, valiut ų kurs ų įtaka 146,88 2.000 

VISO 580.380,86 403.352 
      

* esant nepanaudotoms l÷šoms, papildomam finansavimui ar kitoms objektyvioms priežastims, LASF 
Tarybai suteikiama teis÷ patikslinti pajamų sąmatą 
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2009METŲ LASF NARI Ų STOJAMIEJI IR NARIO MOKES ČIO, 
ASOCIJUOTŲ LASF NARI Ų  TIKSLINI Ų ĮNAŠŲ  
FEDERACIJOS VEIKLAI REMTI PROJEKTAS  

Nr. Mokesčio aprašymas Mokesčio dydis (litais) 
1. Stojamasis LASF nario mokestis   600.00 Lt 
2. Metinis naryst÷s mokestis* 

(* - LASF narys nor÷damas dalyvauti kokioje nors sporto šakoje, neskaitant 
LASF nario mokesčio moka papildomus atitinkamus žemiau išvardintus 
LASF nario mokesčio priedus).  

1200.00 Lt 

3. LASF nario mokesčio priedai: 
 

3.1 
 
 
 
 
 

LASF Nario mokesčiai vairuotojo licencijoms gauti*, ** 
D÷mesio: 
* Asocijuotam LASF nariui vairuotojo licencijos mokesčiams, išskyrus mokesčius susijusius su E 
kategorijos vairuotojo licencijomis, taikomas 1,2 koeficientas  
** - LASF nario mokesčiams vairuotojo licencijai gauti taikomas 1,2 koeficientas, jei d÷l licencijos 
išdavimo kreipiamasi mažiau nei 5 darbo dienos iki varžybų kuriose norima dalyvauti pradžios.  

Tarptautin ÷s vairuotojo C, B, R 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 

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

200.00 Lt 240.00 Lt 

 
 
3.1.1. 
 

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 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: D2 
* - Vieną kartą metuose vykstančios automobilių sporto varžybos 
traktuojamos kaip „skirtinga sporto šaka“. 

150.00 Lt 180.00 Lt 

3.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Už antrąją D Junior kategorijos 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: DJ2 
* - Vieną kartą metuose vykstančios automobilių sporto varžybos 
traktuojamos kaip „skirtinga sporto šaka“. 

 80.00 Lt 96.00 Lt. 
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d) Už antrąją D Junior kategorijos 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: DJ2 
* - Vieną kartą metuose vykstančios automobilių sporto varžybos 
traktuojamos kaip „skirtinga sporto šaka“. 

 80.00 Lt 96.00 Lt. 

e) Už nacionalinę D kategorijos licenciją, kai vairuotojas turi E 
kategorijos licenciją 

Buhalterinis kodas: Dp 

200.00 Lt  240.00 Lt 

 
 
 
 
 
 

f) Už D Junior kategorijos licenciją, kai vairuotojas turi E 
kategorijos 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 licenciją  
Buhalterinis kodas: E * 

 100.00 Lt 100.00 Lt. 

b) Už antrąją E kategorijos 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. 

 
3.1.3 
 
 
 
 

c) Už vienkartinę „E“ kategorijos licenciją 
Buhalterinis kodas: E vienkartin÷ 

30.00 Lt 30.00 Lt 

Kiti LASF Nario mokesčiai susiję su  
vairuotojų licencijų išdavimu: 

  

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

3.1.4. 

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 

3.2. LASF nario mokesčiai Pareišk÷jo licencijoms gauti* 
* Sumok÷jus metinį naryst÷s mokestį, LASF nariams išduodama viena Pareišk÷jo licencija. 
LASF nariams už kiekvieną kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) 
Pareišk÷jo licenciją mokestis 

1300,- Lt 

Asocijuotiems LASF nariams dalyvaujantiems slalomo, ralio 
sprinto, traukos (“Drag”), kalnų, 4X4 lenktyn÷se, „Drift“, 
automobilių  ralio B  lygos, automobilių kroso pirmenybių 
varžybose Pareišk÷jo licencijos mokestis 
 

200,- Lt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Asocijuotiems LASF nariams dalyvaujantiems varžybose 

kuriose reikalaujama D ir aukštesn÷s kategorijos vairuotojo 
licencija, Pareišk÷jo mokestis * 

1500.00 Lt 

3.3. 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  
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„Tarptautinių“ arba „Nacionalinių varžybų“ varžybų organizatoriai per 
LASF moka FIA‘i FIA nustatytą registracinį mokestį  

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

LASF nario mokesčiai už klasifikuojamų varžybų 
Organizatoriaus licenciją: 

LASF Nario 
mokestis  

LASF 
asocijuoto 
Nario 
mokestis 

a) Automobilių kroso  1400.00 Lt 1600.00 Lt 

b) Automobilių rali–kroso     800.00 Lt 960.00 Lt 

c) Automobilių ralio  2200.00 Lt 2640.00 Lt 

nacionalin÷ms čempionato varžyboms    800.00 Lt 960.00 Lt d) Žiedinių 
lenktynių 

nečempionatin÷s žiedin÷s lenktyn÷s  
 

1500.00 Lt 1800.00 Lt 

 
 

e) Automobilių B lygos ralio, rali-sprinto, kroso pirmenybių, 
slalomo, sprinto, 4X4, greituminio slalomo, kalnų, traukos 
(„drag“), „Drift“, žiemos treko ir žiemos kroso lenktynių, mini 
žiedo*, sprinto* 

  100.00 Lt 100.00 Lt 

 
3.4. 
 

 
LASF Narių mokestis už komercin÷s kompanijos, organizacijos, produkto, ženklo 
(emblemos) ar vardo naudojimą varžybų pavadinime 
 
a) automobilių ralio A lygos čempionato, žiedinių lenktynių, 
kroso ir rali-kroso čempionato varžybų pavadinime  

1000,- Lt  

b) Automobilių B lygos ralio, rali-sprinto, kroso pirmenybių, 
slalomo, sprinto, 4X4, greituminio slalomo, kalnų, traukos 
(„drag“), „Drift“, žiemos treko ir žiemos kroso lenktynių ir kt. 
varžybų pavadinime. 

200,-Lt 

LASF narių mokesčiai už trasos licenciją 

LASF nario mokestis už trasos licencijas:  

a) Už kroso, rali-kroso, žiedinių lenktynių, B lygos ralio 
trasos licenciją 

150,-lt. 

b) Už ralio trasos licenciją * 300,-Lt 

3.5. 

c) Už „Kitų sporto šakų“, 4X4 trasos licencijas, mini žiedo*, 
sprinto*, Drag* 

50,- Lt 

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

I,II,III ir nacionalin÷ kategorijos  65,- Lt. 

Nuo 65 iki 75 metų amžiaus     30,- Lt. 

 

Už „stažuotojo“ teis÷jo licenciją 10,- Lt 

3.7.  Kiti niekur aukščiau nepriskirti LASF nari ų mokesčiai: 
 



 
EILINIS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS  

2009.05.16 
 Kaunas 

24

 
 
a) išdavimas 

 
 

150,- Lt. 

3.7.1. LASF nario mokestis už sportinio automobilio 

techninį pasą: 

 b) dublikatas 50,- Lt. 

3.7.2. LASF nario mokestis saugos r÷mų montuotojui, gamintojui 500,- Lt 
3.7.3. Apeliacijos mokestis  2000,- Lt 
3.7.4. Už FIA aprobavimo formas (homologation form) per LASF 

mokama į FIA  
Homologacija forma  A+N 
Homologacija forma A,C,T,ST,B, GT 
Homologacija forma N 
Formos prapl÷timas 
Sena homologacijos forma 

 
 
                 208 Lt 
                 166 Lt. 
                 113 Lt. 
                   96 Lt. 
                 208 Lt. 

3.7.5. LASF ir SKK skiriamos baudos Pagal atitinkamą LASF arba 
konkrečių varžybų SKK 
sprendimą, neviršijant atitinkamos 
sporto šakos  
reglamentuojančiuose 
dokumentuose ir LASK 155 
straipsnyje nurodytos sumos. 

3.7.6. Bet kokie kiti FIA nustatyti mokesčiai ir baudos. Pagal FIA nutarimus. 

3.7.7. LARČ čempionato dalyvių registracijos mokestis * 300.00 Lt 

 
 

* PAŽYMöTI MOKESČIAI, KURIE BUVO PAPILDYTI AR PADIDINTI. 
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4. Darbotvark ÷s klausimas : Galiojančių įstatų straipsnių redakcija arba 
naujos redakcijos Įstatų pri ÷mimas  

Šiuo klausimu pristatymo ir diskusijų nebus. Federacijos nariai balsuos tik už šioje medžiagoje esančius 
projektus. Siūlomas projektas bus priimtas jeigu už jį balsuos 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių 
Federacijos narių. Pri÷mus vieną iš siūlomų projektų, bus balsuojama už šioje medžiagoje esančius 
siūlymus keisti ar papildyti projekto straipsnius. Pasiūlymai bus priimti, jei už juos balsuos 2/3 
Suvažiavime dalyvaujančių Federacijos narių. 

Šiuo klausimu Taryba gavo: 
1. Pasiūlymų d÷l galiojančių Įstatų kai kurių straipsnių pataisymo iš Všį „Nemuno žiedas“. 
2. Naujos Įstatų redakcijos projektą, sąlyginiu pavadinimu „Projektas 2A“ , kurį pateik÷ grup÷ 

Federacijos narių ir kuriems pritar÷: Všį „Jonušis autosportas“, Všį „Itokos“, KSK 
„Oktanas“, LASK „Krosas“, K.Girdausko ASK, SK „Traseras“, Všį „4 STAM“, LAK, ASK 
„Autoralis“, Kauno automobilininkų klubas, Všį „Automaksis“, SK „Evera“, ASK „Asai“, 
Všį AG racing“, Senjorų komitetas, Teis÷jų komitetas“ Všį „Automotoprojektai“, Alytaus 
autoklubas, LAMSTVK „Startas“, ASK „Slikas“, ASK „Viesulas“, MK „Akademija“. (22 
klubai) . 

3. Naujos Įstatų redakcijos projektą, sąlyginiu pavadinimu „Projektas 2B“ kurį pateik÷ ASK 
„Šilal÷“, Šakių TSK, ASK „Vilkyčiai“, „Ugira kross“ AMSK, „Inžinierija“ TSŠK. 
Ukmerg÷s AMSK. Tačiau d÷l jame esančių sąvokų neatitikimo vienas kitų ir prieštaravimų 
LR Asociacijų įstatymui, Federacijos tarybos sprendimu šis projektas neteikiamas 
svarstymui. Darbo grup÷s ir reng÷jų siūlymu šio projekto pagrindin÷ mintis, kaip 
alternatyvus variantas, įtraukti į „Projektą 2A“ 75 straipsnio 2 VARIANTU.   

4. Dabar galiojančių įstatų redakcija, sąlyginiu pavadinimu „Projektas A001“ , kurį pateik÷ 
Všį „Egzotikos“ autosportas.  

Projektuose esančių valdymo organų lyginamoji lentel÷ 
 Pakoreguoti ir papildyti šiuo 

metu galiojančių įstatų 
projektas 

Įstatų nauja redakcija, projektas 2 A Pakoreguoti ir papildyti šiuo metu 
galiojančių įstatų projektas  A001 

Reng÷jai ir 
pritariantys  

Všį „Nemuno žiedas“ Všį „Jonušis autosportas“, Všį 
„Itokos“, KSK „Oktanas“, ir kiti ... 

Všį „Egzotikos“ autosportas 

Federacijos 
valdymas, 
skirtumai 

Atsisakoma vieno valdymo 
organo Viceprezidentų. Jais 
tampa Komitetų pirmininkai 
kurie ir yra Viceprezidentai. 
Federacijos Tarybą sudaro 
Prezidentas ir 
Viceprezidentai-komitetų 
pirmininkai (kolegialus 
valdymo organas). 
Prezidentas yra vienasmenis 
valdymo organas Renkamas 
suvažiavime, o 
Viceprezidentus-komitetų 
pirmininkus iš Federacijos 
narių sąrašo, pasiūlo 
Prezidentas už kuriuos 
balsuoja Suvažiavimas. 

Federacijos valdymo organus 
sudaro: Taryba, kuri susideda iš 
Prezidento ir Viceprezidentų 
(kolegialus organas). Generalinis 
sekretorius (vienasmenis valdymo 
organas, administracijos vadovas). 
Prezidentai ir Viceprezidentai 
renkami suvažiavime. Komitetai 
yra vykdomasis organas. Komitetų 
narius ir jų pirmininkus renka 
kiekvienos sporto šakos narių 
susirinkimas 2 metams, kuriuos jie 
patys gali atšaukti, perrinkti ir t.t.  

Federacijos valdymo organus sudaro: 
Prezidentas – (vienasmenis valdymo 
organas, administracijos vadovas), 
Prezidiumas – (Kolegialus valdymo 
organas, kurį sudaro – Prezidentas ir 
Viceprezidentai). Vykdomasis organas – 
Sporto taryba, kuri susideda iš 
automobilių sporto komitetų. 
Suvažiavimas renka Prezidentą ir 
Prezidento siūlymu renka 
Viceprezidentus, Garb÷s prezidentą, 
Komitetų pirmininkus. Komitetų 
pirmininkai sudaro Sporto tarybą ir iš savo 
tarpo išsirenka Sporto tarybos Pirmininką.  
Komiteto narius iš Federacijos narių 
sąrašo pasirenka Komiteto pirmininkas ir 
jo teikimu Komiteto narius tvirtina  Sporto 
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taryba.  
Prezidentas Gali būti renkamas ne ilgiau 

kaip dvi kadencijas (po 
keturis metus) iš eil÷s. 
Atstatydinus – negali būti 
renkamas aštuonis metus iš 
eil÷s. 

1variantas. Renkamas 4 metų 
kadencijai. Atstatydinus- negali 
būti renkamas 4 metus. 
2 variantas. Renkamas 4 metų 
kadencijai. Atstatydinus- niekada 
negali būti renkamas į šias pareigas. 

Gali būti renkamas ne ilgiau kaip dvi 
kadencijas (po keturis metus) iš eil÷s. 
N÷ra ribojimų kada gali v÷l būti renkamas. 

 

1 Siūlymas : 

Federacijos narys Všį „Nemuno žiedas“ pateik÷ keletą straipsnių pakeitimų šiuo metu 

galiojančiuose Įstatuose, tai: 

 

1. Siūlo pašalinti Įstatų 6. straipsnio 2.2.2. punktą „6.2.2.2. Viceprezidentai“. Šio punkto 

pašalinimu siekiama sumažinti šiuo metu esančių Tarybos narių skaičių. Pašalinus šį punktą 

yra atliekama 7.3.7.; 8.1.  straipsnio punktų redakcija. 

2. Siūlo iš Įstatų 6. straipsnio 2.2.3. punkto išbraukti žodžius „Tarybos nariai“  ir šį punktą 

papildyti žodžiais „viceprezidentai“ , ir papildomu sakiniu „ Iš savo tarpo Taryba išrenka 

suvažiavimo patvirtintą viceprezidentų-komitetų pirminink ų skaičių „ . Visa šio punkto 

redakcija – „6.2.2.3. Viceprezidentai - komitetų pirmininkai. Iš savo tarpo taryba išsirenka 

suvažiavimo patvirtintą viceprezidentų-komitetų pirmininkų skaičių“.   

3. Siūlo papildyti Įstatų 9 straipsnio 1 punktą sakiniu „Maksimali to pa čio Prezidento 

kadencija negali būti ilgesn÷, kaip nepertraukiamas aštuonių metų laikotarpis. 

Suvažiavimo atstatydintas Prezidentas negali balotiruotis į Prezidentus aštuonių metų 

laikotarpyje nuo atstatydinimo datos. „  Visa šio punkto redakcija – „ 9.1. Suvažiavimas 

keturių metų kadencijai renka Prezidentą. Maksimali to pačio Prezidento kadencija 

negali būti ilgesn÷, kaip nepertraukiamas aštuonių metų laikotarpis. Suvažiavimo 

atstatydintas Prezidentas negali balotiruotis į Prezidentus aštuonių metų laikotarpyje nuo 

atstatydinimo datos. Bet kuris LASF narys turi teisę siūlyti kandidatą į Prezidento postą, 

ne v÷liau likus 15 dienų iki Suvažiavimo pateikdamas kandidato raštišką sutikimą, 

gyvenimo aptašymą ir rinkimin ę programą. Su informacija apie kandidatus į prezidentus 

galima susipažinti LASF būstin÷je ir interneto svetain÷je. Prezidentui atsistatydinus ar 

tapus neveiksniu, šaukiamas neeilinis Suvažiavimas iki Suvažiavimo Prezidento funkcijas 

atliks tarybos įgaliotas Viceprezidentas.“ 

4. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktų straipsnių redakcijas, siūloma išbraukti iš 10 dalies 

Viceprezidentai, 10.1 ir 10.2 punktus, o punktą 10.3 papildyti žodžiais „Tarybos“ ir „vienas 

iš „. Pilna 10.3 punkto redakcija būtų, pasikeitus jo numeriui į 10.1 :  „10.1 Nesant 

Prezidentui Tarybos įgaliotas vienas iš viceprezidentų atlieka Prezidento funkcijas.“ 
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2 Siūlymas: 
 

 Federacijos nariai - Všį „Jonušis autosportas“, Všį „Itokos“, KSK „Oktanas“, LASK „Krosas“, 
K.Girdausko ASK, SK „Traseras“, Všį „4 STAM“, LAK, ASK „Autoralis“, Kauno 
automobilininkų klubas, Všį „Automaksis“, SK „Evera“, ASK „Asai“, Všį AG racing“, Senjorų 
komitetas, Teis÷jų komitetas, Všį „Automotoprojektai“, Alytaus autoklubas, LAMSTVK 
„Startas“, ASK „Slikas“, ASK „Viesulas“, MK „Akademija“ (22 klubai) pateik÷ ir pritar÷ 
naujos įstatų redakcijos Projektą 2A. 

Siūlomos straipsnių redakcijos 
E/n Straipsnio Nr. Straipsnio redakcija Siūlymo autorius 
1 72 

(2 variantas) 
Atstatydinus (atšaukus) Prezidentą jis negali daugiau 
būti renkamas Federacijos prezidentu. 

ASK „ASAI“ 

2 75 
(2 variantas) 

Viceprezidentais išrenkami asmenys, surinkę daugiausia, 
dalyvaujančių suvažiavime narių balsų iš pasiūlytų 
kandidatų sąrašo. pasiūlytų konkrečios sporto šakos 
Komisijos narių sąrašo. Sudaromi šeši kandidatų į 
Viceprezidentus sąrašai – Ralio komisijos, Krosos 
komisijos, Žiedo komisijos, 4x4 komisijos, Kitų 
automobilių sporto šakų komisijos į kuri įeina ir naujai 
Tarybos sudarytos automobilių sporto šakų komisijos ir 
„Jungtin ÷s komisijos“ kurią sudaro saugaus varžybų 
organizavimo, automobilių sporto teis÷jų, techninių 
reikalavimų, automobilių sporto senjorų komisijas. Iš 
vieno sąrašo Suvažiavimas renka kandidatą tik į vieną 
Viceprezidento postą. Jei pirmojo balsavimo metu keli 
kandidatai į viceprezidentus surinko vienodą 
dalyvaujančių suvažiavime narių balsų skaičių, tai 
skelbiamas antrasis balsavimo turas. Į antrą balsavimo 
turą patenka kandidatai surinkę vienodą didžiausią balsų 
skaičių pirmame ture. Viceprezidentu išrenkamas 
kandidatas, gavęs daugiausia balsų iš Komisijos sąrašo . 
Atitinkamai redaguojamas ir 63 str. 

ASK „Šilal÷“, 
Šakių TSK, ASK 
„Vilky čiai“, 
„Ugira kross“ 
AMSK, 
„Inžinierija“ 
TSŠK. 

3 78 
(2 variantas) 

Atstatydinus (atšaukus) Viceprezidentą jis negali 
daugiau būti renkamas Federacijos prezidentu ar 
Tarybos nariu. 

ASK „ASAI“ 

4 79.2  
(2 variantas) 

Visiškai panaikinti šį straipsnį kuris apriboja ir visiškai 
padaro niekiniu komitetų darbą 79.2.rengti nuolatinių 
ir/ar laikin ų komisijų, komitetų ar kitokių darbo grupių 
darbo nuostatus ir teikti Tarybai tvirtinti.  

Všį „AG racing“ 

5 92 
(2 variantas) 

Straipsnį papildyti: Lietuvos kartingų federacija 
pripažįstama kaip kartingų sporto šakos Komisija, kuri 
savo veiklą vykdo savo įstatuose numatyta tvarka. 

ASK „ASAI“ 

6 95 
(2 variantas) 

 

Iš straipsnio išbraukti: Komisija yra nuolatinis/laikinas 
Federacijos organas, organizuojantis atskirų 
automobilių sporto šakų, automobilių sporto teis÷jų. 
saugaus varžybų organizavimo, automobilių sporto 
veteranų darbą.   (pakeitimas susijęs su 117 str.) 

ASK „ASAI“ 

7 117 str. 
(2variantas) 

Straipsnio papildymas: Jei Komisijos narių yra mažiau 
kaip 5 (penki) sudaromas tik Komitetas. Tarybos 
sprendimu taip pat sudaromi Bendrieji automobilių 
sportą koordinuojantys Komitetai, kuriems sudaryti n÷ra 

ASK „ASAI“ 
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Komisijų. Taryba, Federacijos narių siūlymu, sudaro: 
Saugaus varžybų organizavimo, Automobilių techninių 
reikalavimų, Automobilių sporto veteranų ir kitus 
Komitetus. Bendrieji Komitetai savo darbą organizuoja 
vadovaudamiesi tarybos patvirtintais darbo nuostatais. 

 
PROJEKTO 2A SCHEMA 
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Projektas 2A 
 

LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJOS 

Į S T A T A I 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Lietuvos automobilių sporto federacija (toliau – Federacija) – tai nevyriausybin÷ sporto 
organizacija, ribotos civilin÷s atsakomyb÷s viešasis juridinis asmuo, kurios teisin÷ forma – 
asociacija. Ji rūpinasi automobilių sporto pl÷tra Lietuvoje ir savanoriškumo principu jungia 
automobilių sportą kultivuojančius, propaguojančius ar remiančius juridinius asmenis. Federacija 
yra Tarptautin÷s automobilių federacijos narys. 

2. Federacija yra juridinis asmuo nuo jos įregistravimo dienos, turintis ūkinį, finansinį, 
organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Ji turi atsiskaitomąsias sąskaitas ir savarankišką balansą. 

3. Federacija turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto 
įstatymo pakeitimo įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausyb÷s nutarimų, kitų teis÷s aktų suteiktą jai 
veikimo, iniciatyvos bei sprendimų laisvę ir savo veiklą grindžia šiais Įstatais. 

4. Federacija savo darbe vadovaujasi viešumo, savivaldos, kolektyvinio sprendimo 
pri÷mimo ir vadovaujančių organų rinkimo, būtino periodiško atsiskaitymo federacijos nariams, 
kolegialumo ir asmenin÷s atsakomyb÷s už pareigų ir pavedimų atlikimą principais. 

5. Pagal savo prievoles Federacija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus 
įsipareigojimus. 

6. Federacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri 
neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti. Ji gauto pelno 
negali skirstyti savo nariams. 

7. Federacija turi savo antspaudą, kuriame įrašytas jos pavadinimas Lietuvos automobilių 
sporto federacija. 

8. Federacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 
9. Federacijos buvein÷s adresas – Draugyst÷s g. 19, Kaunas. 
10. Federacijos veiklos laikotarpis neribotas. 

 
II. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS POB ŪDIS 

 
11. Federacijos tikslas yra koordinuoti Federacijos narių veiklą, atstovauti Federacijos narių 

interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus, pl÷toti ir populiarinti automobilių 
sportą, formuoti automobilių sporto vystymo kryptis, sudarant jos nariams kuo palankesnes sąlygas 
savarankiškai vystyti ir pl÷toti šį sportą, gerinti eismo saugumą keliuose.  

12. Federacijos uždaviniai yra: 
12.1. vystyti, pl÷toti ir tobulinti automobilių sportą; 
12.2. rinkti ir kaupti informaciją, teikti konsultacinę, informacinę ir metodinę pagalbą bei 

kitas paslaugas Federacijos nariams; 
12.3. organizuoti ir finansuoti Lietuvos Respublikos automobilių sporto čempionatus, bei 

kitas automobilių sporto varžybas; 
12.4. teikti metodinę, teisinę ir finansinę pagalbą sportininkams ir varžybų organizatoriams; 
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12.5. organizuoti sportininkų, trenerių, komandų vadovų, mechanikų ir automobilių sporto 
teis÷jų mokymo procesus, gerinti jų rengimo kokybę; 

12.6. skatinti vaikų ir jaunimo susidom÷jimą automobilių sportu; 
12.7. vykdyti dopingo vartojimo automobilių sporte prevenciją ir kovą su juo; 
12.8. tirti, standartizuoti, klasifikuoti norminę medžiagą; 
12.9. koordinuoti Federacijos narių veiklą, atstovauti jų interesams ir juos ginti; 
12.10. organizuoti renginius, šventes, seminarus, mokslines konferencijas; 
12.11. bendradarbiauti su valstyb÷s institucijomis ir kitomis įstaigomis, įmon÷mis, 

organizacijomis bei užsienio valstybių partneriais, užtikrinant savo narių interesus; 
12.12. rengti ir teikti projektus Europos Sąjungos programų ir struktūrinių fondų l÷šoms 

gauti. 
13. Įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius, Federacija vykdo šią veiklą: 
13.1. atstovauja ir gina savo narių teises ir teis÷tus interesus santykiuose su valstybin÷s 

valdžios ir valdymo organais, savivaldyb÷mis bei tarptautin÷mis organizacijomis visais su 
automobilių sportu susijusiais klausimais; 

13.2. sudaro automobilių sporto Lietuvos rinktines ir atstovauja Lietuvai tarptautin÷se 
varžybose; 

13.3. užtikrina Lietuvos automobilių sporto rinktinių pasirengimą ir dalyvavimą 
varžybose; 

13.4. gavusi Kūno kultūros ir sporto departamento leidimą, organizuoja Lietuvoje 
tarptautinius automobilių sporto renginius, tarptautines, kompleksines automobilių sporto varžybas; 

13.5. sudaro palankias sąlygas vaikams ir jaunimui dalyvauti automobilių sporto 
varžybose; 

13.6. palaiko dalykinius ryšius su atitinkamomis asociacijomis, jų sąjungomis, draugijomis 
bei klubais, įregistruotais Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstyb÷se; 

13.7. teikia siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei kitoms valstybin÷ms 
institucijoms d÷l automobilių sporto vystymo; 

13.8. teikia konsultacijas ir paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims visais klausimais 
susijusiais su automobilių sportu; 

13.9. nustato kvalifikacinius reikalavimus ir kvalifikacijos k÷limo tvarką sportininkams, 
teis÷jams, treneriams; 

13.10. suteikia Lietuvos automobilių sporto kvalifikacinius vardus ir kitus apdovanojimus; 
13.11. rengia ir įgyvendina ilgalaikes automobilių sporto pl÷tojimo programas; 
13.12. pagal tarptautines antidopingo kontrol÷s taisykles taiko sankcijas už dopingo 

vartojimą, organizuoja dopingo kontrolę varžybų metu bei vykdo šviečiamąją veiklą d÷l dopingo 
kontrol÷s; 

13.13. registruoja, kaupia, sistemina ir atnaujina duomenis apie Lietuvos automobilių 
sportą; 

13.14. atstovauja Lietuvos automobilių sporto interesus Tarptautin÷je automobilių 
federacijoje, konferencijose ir kituose renginiuose, kurie yra susiję su Federacijos veikla; 

13.15. rengia seminarus, konferencijas, ruošia norminius dokumentus reglamentuojančius 
automobilių sportą, metodinius nurodymus, informacinius biuletenius, reklaminius prospektus, 
kitus leidinius Federacijos ir jos narių veiklos klausimais. 

14. Federacija gali užsiimti ir kitomis veiklos sritimis: 
14.1. kitas spausdinimas (18.12); 
14.2. parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla (18.13); 
14.3. įrašytų laikmenų tiražavimas (18.20); 
14.4. kita mažmenin÷ prekyba nespecializuotose parduotuv÷se (47.19); 
14.5. kita specializuota mažmenin÷ prekyba (47.78.90); 
14.6. knygų leidyba (58.11); 
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14.7. žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (58.14) 
14.8. kita leidyba (58.19); 
14.9. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma  ir eksploatavimas (68.20); 
14.10. techninis tikrinimas ir analiz÷ (71.20); 
14.11. reklamos agentūrų veikla (73.11); 
14.12. sporto įrangos nuoma (77.21.40) 
14.13. sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51); 
14.14. sporto klubų veikla (93.12) 
14.15. kita sportin÷ veikla (93.19); 
14.16. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29). 
Jeigu veiklai, numatytai Federacijos įstatuose reikalinga licencija (leidimas), tai tokią 

licenciją (leidimą) Federacija privalo tur÷ti. 
 

III. TEIS öS IR PAREIGOS 
 

15. Federacija gali tur÷ti tik tokias teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos 
tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos 
Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimo įstatyme ir šiuose įstatuose. 

16. Federacija turi teisę:  
16.1. tur÷ti atsiskaitomąsias ir valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio bankuose 

įstatymų nustatyta tvarka; 
16.2. pirkti ir kitais būdais įsigyti, valdyti, naudoti ir disponuoti jai priklausančiu turtu ir 

l÷šomis; 
16.3. nustatyti parduodamų prekių, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir 

tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos teis÷s aktais nustatytus atvejus; 
16.4. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus; 
16.5. steigti įmones ir organizacijas, tame tarpe ir su užsienio partneriais. Jos steigiamos ir 

veikia pagal atitinkamos rūšies įmonių ar organizacijų veiklą reglamentuojančius teis÷s aktus; 

16.6. priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, nustatyti jų teises ir pareigas, darbo 
apmok÷jimo, premijavimo sistemas, taisykles ir dydžius; 

16.7. jungtis į asociacijų sąjungas (konfederacijas) ir išstoti iš jų; 

16.8. įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai ir kitiems teis÷s aktams, bei išstoti iš jų; 

16.9. steigti ir likviduoti žiniasklaidos priemones; 
16.10. keisti savo organizacinę struktūrą ir steigti filialus; 
16.11. skirti l÷šų paramai ir labdarai; 
16.12. gauti paramos gav÷jo statusą; 
16.13. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, 

propaguoti Federacijos tikslus ir uždavinius. 
17. Federacija vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę – buhalterinę informaciją 

valstyb÷s institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.  
 

IV. FEDERACIJOS FILIALAI 
 

18. Federacija savo tikslų ir uždavinių įgyvendinimui turi teisę steigti filialus Lietuvos 
Respublikoje ir užsienyje. Filialai steigiami ir likviduojami suvažiavimo nutarimu. 
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19. Filialas yra Federacijos padalinys, turintis atskirą buveinę. Filialas n÷ra juridinis asmuo 
ir naudojasi Federacijos, kaip juridinio asmens, vardu. 

20. Federacijos filialai veikia pagal Federacijos įstatus ir suvažiavimo suteiktus įgalinimus, 
Federacijos turimų įgaliojimų ribose. 

21. Federacijos filialai savo veikloje vadovaujasi šiais Įstatais. 
 

V. NARIAI , JŲ TEISöS IR PAREIGOS 
 

22. Federaciją sudaro: nariai ir asocijuoti nariai. 
23. Federacijos nariu gali būti tik Lietuvos Respublikos teis÷s aktų nustatyta tvarka įsteigta 

juridinio asmens teises turinti organizacija ar juridinis asmuo ar kita valstybin÷ ir nevyriausybin÷ 
sporto organizacija arba švietimo ir mokslo įstaigos padalinys, vienijantis automobilių sporto šakos 
sportininkus, sportuotojus ir jiems padedančius specialistus, ugdantis sportininkus ar komandas, 
siekiantis gerų sporto rezultatų, pl÷tojantis sveikos gyvensenos id÷jas tap pat r÷m÷jų bendrija, 
pl÷tojanti automobilių sportą, rengianti varžybas, seminarus, konferencijas ir kitus renginius, 
pripažįstantys ir vykdantys šių Įstatų reikalavimus ir raštu pareiškę norą būti Federacijos nariu bei 
sumok÷ję stojamąjį ir nario mokesčius. 

24. Asocijuotais nariais gali būti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 
juridiniai asmenys. 

25. Narys, per savo įgaliotus atstovus, turi teisę: 
25.1. įgalioti savo atstovą atstovauti esant santykiams su Federacija bei balsuoti 

suvažiavime ar komisijų susirinkimuose visais svarstomais klausimais priimant nutarimus. 
Kiekvienas narys balsuojant suvažiavime turi po vieną balsą. Jis gali tur÷ti ir vieną įgaliojimą kito 
Federacijos nario atstovauti jį suvažiavime ar kitame susirinkime; 

25.2.  rinkti ir būti išrinktas į bet kurį Federacijos valdymo organą; 
25.3. dalyvauti diskusijose visais svarstomais klausimais, teikti žodžiu ir raštu pasiūlymus ir 

parengtus nutarimų bei kitų dokumentų projektus; 
25.4. siūlyti rengti neeilinius Federacijos narių suvažiavimus; 
25.5. naudotis Federacijoje surinkta informacine ir kitokia konsultacine bei metodine 

medžiaga; 
25.6. Tarybos nustatyta tvarka dalyvauti Federacijos rengiamuose masiniuose renginiuose 

(varžybose, parodose, mug÷se, dalykin÷se išvykose, kursuose, seminaruose ir pan.), lengvatin÷mis 
sąlygomis naudotis Federacijos teikiamomis paslaugomis, nustatyta tvarka pasinaudoti Federacijos 
turtu; 

25.7. teikti Federacijos organams prašymus d÷l tarpininkavimo, atstovavimo ir kitų šių 
organų kompetencijai priskirtų funkcijų atlikimo; 

25.8. rengti Lietuvos Respublikos automobilių sporto čempionatus, tarptautines bei kitas 
automobilių sporto varžybas; 

25.9. Tarybos nustatyta tvarka susipažinti su Federacijos dokumentais; 
25.10. ginčyti teisme suvažiavimo, tarybos ir sekretoriato nutarimus bei kitus Federacijos 

organų bei atstovų veiksmus nesusijusius su sportu; 
25.11. ginti teismine tvarka savo teises ar teis÷tus interesus, jei jie Federacijoje yra 

pažeidžiami nesusijusius su sportu.  
26. Asocijuotas narys, per savo įgaliotus atstovus, turi teisę: 
26.1. įgalioti savo atstovą atstovauti esant santykiams su Federacija bei dalyvauti be balso 

teis÷s suvažiavime svarstant ir priimant nutarimus; 
26.2. Tarybos nustatyta tvarka ir sąlygomis dalyvauti Federacijos organizuojamose 

varžybose bei renginiuose, Tarybos nustatyta tvarka naudotis Federacijai priklausančiu turtu ir jos 
teikiamomis paslaugomis; 
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26.3. Tarybos nustatyta tvarka gauti informaciją apie Federacijos veiklą, teikti siūlymus šiai 
veiklai gerinti; 

26.4. Tarybos nustatyta tvarka susipažinti su Federacijos dokumentais; 
26.5. teikti Federacijos organams prašymus d÷l tarpininkavimo, atstovavimo ir kitų šių 

organų kompetencijai priskirtų funkcijų atlikimo; 
26.6. dalyvauti komisijų ar kitokių darbo grupių pos÷džiuose be balso teis÷s. 
26.7. dalyvauti Federacijos rengiamuose masiniuose renginiuose (varžybose, parodose, 

mug÷se, dalykin÷se išvykose, kursuose, seminaruose ir pan.); 
26.8. rengti automobilių sporto varžybas, išskyrus šalies automobilių sporto čempionatus ir 

tarptautines varžybas; 
27. Federacijos nariai privalo: 
27.1. laikytis šių Įstatų; 
27.2. laiku mok÷ti nustatyto dydžio stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį.  
27.3. teikti Federacijos organų reikalaujamą informaciją, reikalingą jos veiklai vystyti, jei ji 

n÷ra konfidenciali; 
27.4. ne v÷liau kaip per 14 dienų, raštu pranešti Sekretoriatui apie savo adreso 

korespondencijai bei kitų rekvizitų pasikeitimus; 
27.5 laikytis Federacijai prisiimtų įsipareigojimų; 
27.6. vykdyti suvažiavimo ar tarybos priimtus nutarimus; 
27.7. dalyvauti Federacijos veikloje įgyvendinant jos tikslus ir uždavinius bei teikti 

reikalingą informaciją Federacijai jos veiklai vystyti; 
27.8. saugoti Federacijos ir jos narių konfidencialią informaciją, kurią sužinojo 

dalyvaudamas jos veikloje; 
27.9. vykdyti kitas teis÷s aktais nustatytas pareigas. 
28. Federacijos buvein÷je, taip pat jos filialų ir atstovybių buvein÷se turi būti visų 

Federacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas narys. 
 

VI. NARI Ų PRIöMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ FEDERACIJOS TVARKA  IR 
SĄLYGOS 

 
29. Nariai į Asociaciją priimami tokia tvarka: 
29.1. juridinis asmuo, pageidaujantis tapti Federacijos nariu, privalo pateikti Tarybai 

dokumentus, patvirtinančius jo tinkamą įregistravimą (registravimo pažym÷jimo nuorašą), registro 
tvarkytojo patvirtintus įstatus ir jų kopiją, prašymą bei informaciją, apie atitikimą šių įstatų 23 
punkte nustatytiems nario kriterijams. Prašyme, be kitų dokumentų, turi būti nurodyta: pareišk÷jo 
rekvizitai, jo atsiskaitomosios sąskaitos bei kredito įstaigos rekvizitai, veikla, kuria pareišk÷jas 
užsiima, informacija apie tai, kad pareišk÷jas yra susipažinęs su Federacijos įstatais, nustatytais 
nario mokesčio ir stojamojo įnašo dydžiais bei jų mok÷jimo tvarka ir įsipareigoja laikytis šių 
reikalavimų; 

29.2. artimiausiame savo pos÷dyje po prašymo bei kitų 29.1 punkte nurodytų dokumentų 
gavimo Taryba privalo priimti nutarimą d÷l gauto prašymo ir informuoti pareišk÷ją apie tai. Taryba 
turi teisę kviesti pareišk÷ją dalyvauti jos pos÷dyje, nagrin÷jant gautą prašymą. Jeigu priimamas 
nutarimas prašymą tenkinti, kartu su pranešimu apie tai Taryba nurodo pareišk÷jui ne v÷liau kaip 
per jos nustatytą terminą sumok÷ti nustatyto dydžio stojamąjį įnašą. Jei per Tarybos nustatytą 
terminą stojamasis įnašas n÷ra sumokamas, tai Tarybos nutarimas prašymą patenkinti netenka 
galios ir juridinis asmuo šalinamas iš Federacijos, Tarybos nutarimu; 

29.3. Tarybai patenkinus juridinio asmens prašymą tapti Federacijos nariu, jis tampa 
asocijuotu nariu 1 metų laikotarpiui, kuriam netaikomi 30 punkte pateikti reikalavimai; 

29.4. pra÷jus 1 metų laikotarpiui, nuo juridinio asmens tapimo asocijuotu nariu, juridinis 
asmuo raštu pateikia prašymą Tarybai d÷l juridinio asmens pri÷mimo į Federacijos narius. Taryba, 
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sekančiame pos÷dyje po prašymo gavimo, svarsto ar juridinis asmuo atitinka nustatytiems 
Federacijos nario kriterijams, ar laiku buvo sumok÷ti stojamojo nario įnašai ir asocijuoto nario 
mokesčiai ir priima nutarimą d÷l gauto prašymo bei informuoja pareišk÷ją apie priimtą sprendimą. 

30. Asocijuoti nariai į Federaciją priimami tokia tvarka: 
30.1. juridinis asmuo, pageidaujantis tapti asocijuotu nariu, privalo pateikti Tarybai 

dokumentus, patvirtinančius jo tinkamą įregistravimą (registravimo pažym÷jimo nuorašą), registro 
tvarkytojo patvirtintų įstatų nuorašą, prašymą bei informaciją, apie atitikimą Tarybos nustatytiems, 
asocijuoto nario kriterijams. Prašyme, be kitų dokumentų, turi būti nurodyta: pareišk÷jo rekvizitai, 
jo atsiskaitomosios sąskaitos bei kredito įstaigos rekvizitai, veikla, kuria pareišk÷jas užsiima, 
informacija apie tai, kad pareišk÷jas yra susipažinęs su Federacijos įstatais, nustatytų nario 
mokesčių ir stojamojo įnašo dydžiais bei jų mok÷jimo tvarka ir įsipareigoja laikytis šių reikalavimų; 

30.2. artimiausiame savo pos÷dyje po prašymo bei kitų 30.1 punkte nurodytų dokumentų 
gavimo Taryba privalo priimti nutarimą d÷l gauto prašymo, informuoti pareišk÷ją apie tai. Taryba 
turi teisę kviesti pareišk÷ją dalyvauti jo pos÷dyje, nagrin÷jant gautą prašymą. Jeigu priimamas 
nutarimas prašymą tenkinti, kartu su pranešimu apie tai Taryba nurodo pareišk÷jui ne v÷liau kaip 
per jos nustatytą terminą sumok÷ti nustatyto dydžio stojamąjį įnašą. Jei per Tarybos nustatytą 
terminą stojamasis įnašas n÷ra sumokamas, Tarybos nutarimas prašymą patenkinti netenka galios ir 
asocijuotas narys šalinamas iš Federacijos , Tarybos nutarimu. 

31. Federacijos narys arba asocijuotas narys gali laisvai išstoti iš Federacijos, jeigu jis, ne 
v÷liau kaip prieš vieną m÷nesį iki pageidaujamos išstojimo iš Federacijos datos, raštu pateikia 
prašymą Tarybai. Juridinis asmuo laikomas Federacijos nariu iki Tarybos nutarimo d÷l šio nario 
išstojimo iš Federacijos momento. 

32. Taryba gali sustabdyti juridinio asmens narystę, jeigu jis ne laiku ar netinkamai vykdo 
savo prievoles arba kitaip pažeidžia Federacijos įstatus ir teikti suvažiavimui prašymą apie tokio 
nario šalinimą iš Federacijos 

33. Suvažiavimas turi teisę pašalinti bet kokį narį jei: 
33.1. nario veikla ir tikslai prieštarauja Federacijos tikslams ir uždaviniams; 
33.2 nesilaiko suvažiavimo ar Tarybos priimtų nutarimų; 
33.3. diskredituoja ar žemina Federacijos vardą; 
33.4. ne laiku ar netinkamai vykdo savo prievoles arba kitaip pažeidžia Federacijos įstatus. 
34. Nariui ar asocijuotam nariui išstojus ar pašalinus jį iš Federacijos, šio nario sumok÷tas 

stojamasis įnašas, nario mokesčiai, tiksliniai įnašai ar kitaip Federacijos nuosavyb÷n perduotos 
l÷šos ir turtas negražinami. Pareiškimo padavimas neatleidžia Federacijos nario nuo įsipareigojimų 
Federacijai, numatytų šiuose Įstatuose, tinkamo vykdymo. 

35. Federacijos narių apskaitą tvarko Sekretoriatas. Federacijos narių sąrašas turi būti 
laisvai prieinamas kiekvienam nariui, asocijuotam nariui ir Tarybos nariams. Generalinis 
sekretorius privalo nedelsdamas raštu informuoti Tarybą, jeigu Federacijoje liko mažiau kaip 3 
nariai. 

 
VII. VALDYMO ORGANAI 

 
36. Aukščiausias Federacijos organas yra suvažiavimas. Federacijos kolegialus valdymo 

organas yra taryba, o vienasmenis valdymo organas – generalinis sekretorius. 
 

VIII. SUVAŽIAVIMAS 
 

37. Suvažiavimas yra aukščiausias Federacijos organas turintis visas visuotinio narių 
susirinkimas teises. Jame su sprendžiamuoju balsu turi teisę dalyvauti visi Federacijos nariai, 
išskyrus asocijuotus narius.  

38. Suvažiavimo kompetencijai priklauso: 
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38.1. priimti, keisti ir papildyti Federacijos Įstatus ir Lietuvos automobilių sporto kodeksą; 
38.2. steigti ir likviduoti Federacijai priklausančias įmones, žiniasklaidos priemones; 
38.3. reorganizuoti ir likviduoti Federaciją; 
38.4. nustatyti Federacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius; 
38.5. spręsti klausimus d÷l Federacijos stojimo į asociacijų sąjungas (konfederacijas) ir 

išstojimo iš jų; 

38.6. steigti ir likviduoti Federacijos filialus; 

38.7. rinkti ir atšaukti (atstatydinti) Federacijos prezidentą, viceprezidentus;  

38.8. priimti narius į Federaciją; 

38.9. Tarybos teikimu šalinti narius/asocijuotus narius iš Federacijos; 

38.10. kiekvienais metais nustatyti narių ir asocijuotų narių tikslinių įnašų ir stojamojo narių 
mokesčio dydį bei mok÷jimo tvarką; 

38.11. tvirtinti pajamų ir išlaidų sąmatą, išklausyti ir tvirtinti Tarybos veiklos ataskaitas, 
išklausyti Federacijos revizoriaus ataskaitas bei išvadas; 

38.12. tvirtinti Federacijos narių tikslinių turtinių įnašų įvertinimus; 
38.13. rinkti, atšaukti (atstatydinti) Apeliacinio Teismo pirmininką ir arbitrus, tvirtinti 

Apeliacinio teismo darbo nuostatus; 
38.14. spręsti kitus įstatymuose suvažiavimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal 

esmę tai n÷ra valdymo organo funkcijos. 
39. Federacijos valdymo organų nariai dalyvauja suvažiavime be balso teis÷s. 
40. Eilinius suvažiavimus ne rečiau kaip kartą per metus šaukia ir organizuoja Federacijos 

Taryba. 
41. Federacijos Taryba apie šaukiamą Federacijos narių suvažiavimą privalo pranešti 

kiekvienam Federacijos nariui ne v÷liau kaip prieš 45 dienas iki suvažiavimo pradžios. 
42. Pranešime d÷l suvažiavimo sušaukimo turi būti nurodyta: 
42.1. Federacijos pavadinimas ir buvein÷s adresas; 
42.2. suvažiavimo data, laikas ir vieta; 
42.3. suvažiavimo darbotvark÷s projektas. 
43. Nariai savo siūlymus d÷l darbotvark÷s projekto ir kitų papildomų klausimų gali pateikti 

Tarybai raštu ne v÷liau kaip prieš 25 dienas iki suvažiavimo pradžios. 
44. Klausimus, svarstytinus suvažiavimo darbotvark÷je, turi teisę pateikti Federacijos 

Taryba, revizorius arba nariai. 
45. Pateikti papildomi klausimai įtraukiami į suvažiavimo darbotvarkę ir ne v÷liau kaip 

prieš 15 dienų iki suvažiavimo pradžios jo dalyviams turi būti sudaryta galimyb÷ susipažinti su 
dokumentais, susijusiais su suvažiavimo darbotvarke. 

46. Federacijos narys ne v÷liau kaip prieš 10 dienų iki suvažiavimo sušaukimo privalo 
informuoti Sekretoriatą apie savo dalyvavimą suvažiavime.  

47. Suvažiavime dalyvaujantys nariai registruojami pasirašytinai registracijos sąraše, kurį, 
pasirašo suvažiavimo pirmininkas ir sekretorius.  

48. Suvažiavimo darbą pradeda Prezidentas, o jam nesant, prezidento įgaliotas 
Viceprezidentas, kol išrenkamas suvažiavimo pirmininkas. 

49. Suvažiavimas yra teis÷tas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Federacijos narių. 
Nustačius esant kvorumą, pripažįstama, kad jis yra viso suvažiavimo metu. Suvažiavime nutarimai 
priimami paprasta suvažiavime dalyvaujančių narių balsų dauguma (asmenys, balsuodami susilaikę, 
neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių Įstatų 38.1, 
38.2 ir 38.3 punktuose nurodytiems suvažiavimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 
suvažiavime dalyvaujančių Federacijos narių balsų. 
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50. Renkant Federacijos revizorių, nutarimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau 
balsavimo metu dalyvaujančių narių „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, 
neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). 

51. Suvažiavime nesant kvorumo, ne v÷liau kaip per 14 dienų turi būti sušauktas 
pakartotinis suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio suvažiavimo 
darbotvark÷s klausimais, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiui. 

52. Suvažiavimas neturi teis÷s priimti nutarimų darbotvark÷je nepaskelbtais klausimais, 
jeigu jame dalyvauja ne visi nariai.  

53. Balsavimas suvažiavime yra atviras. Slaptai turi būti balsuojama renkant Prezidentą ir 
Viceprezidentus. D÷l tų klausimų, d÷l kurių ne mažiau kaip 20% dalyvaujančių suvažiavime 
pageidauja slapto balsavimo, slaptas balsavimas yra privalomas. 

54. Suvažiavimo nutarimai gali būti teismine tvarka pripažinti negaliojančiais Federacijos 
narių, Tarybos narių, sekretoriato vadovo pareiškimu, jeigu: 

54.1. klausimas, d÷l kurio priimtas nutarimas, įstatų nustatyta tvarka nebuvo įrašytas į 
suvažiavimo darbotvarkę, išskyrus atvejus kai papildomas darbotvark÷s klausimas buvo įtrauktas 
suvažiavime, dalyvaujant visiems Federacijos nariams; 

54.2. buvo pažeista suvažiavimo sušaukimo arba darbotvark÷s pri÷mimo tvarka, nustatyta 
šių įstatų; 

54.3. nutarimas prieštarauja Federacijos įstatams, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymui 
ar kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams. 

55. Suvažiavimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne v÷liau, kaip per 30 dienų nuo 
nutarimo pri÷mimo dienos. 

56. Suvažiavimo protokolą pasirašo suvažiavimo pirmininkas, suvažiavimo sekretorius ir 
nors vienas suvažiavimo įgaliotas nario atstovas. 

57. Neeilinis suvažiavimas turi būti sušauktas jeigu to reikalauja:  
57.1. daugiau kaip 1/2 Federacijos narių;  
57.2. Federacijos Taryba, jos priimtu nutarimu; 
57.3. Federacijos revizorius, jei nustatomi finansiniai pažeidimai. 
58. Neeilinio suvažiavimo iniciatoriai pateikia Tarybai paraišką, kurioje nurodomos 

suvažiavimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvark÷s projektas ir su juo susijusi medžiaga. Jei 
neeilinį suvažiavimą inicijuoja daugiau kaip 1/2 Federacijos narių, ir Taryba nesutaria su neeilinio 
suvažiavimo sušaukimo iniciatoriais d÷l kitokių keliamų klausimų išsprendimo būdo, tai prad÷ti 
suvažiavimo sušaukimo procedūras privaloma dešimties dienų laikotarpyje nuo paraiškos 
padavimo. 

59. Neeilinis suvažiavimas šaukiamas šių įstatų 41 – 46 punktuose numatyta tvarka. 
60. Suvažiavimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas 

Federacijos įstatų nustatyta tvarka ir d÷l to į teismą kreip÷si Federacijos narys ar valdymo organas. 
 

IX. TARYBA 
 

61. Federacijos veiklai laikotarpiu tarp suvažiavimų vadovauja Taryba, kuri renkama 
keturiems metams. 

62. Tarybą sudaro 7 (septyni) nariai: Prezidentas ir 6 (šeši) Viceprezidentai.  
63. Federacijos Prezidentas ir šeši Tarybos nariai (Viceprezidentai) renkami iš Federacijos 

narių pasiūlytų kandidatų. 
64. Tarybos pos÷dis yra teis÷tas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip ½ Tarybos narių, o 

priimti nutarimai yra teis÷ti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pus÷ Tarybos narių dalyvaujančių 
pos÷dyje. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Prezidento balsas. 

65. Tarybos pos÷džiuose pirmininkauja Tarybos pirmininkas – Prezidentas arba jam nesant, 
jo paskirtas Viceprezidentas. 
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 66. Taryba, įgyvendindama Federacijos tikslus ir uždavinius: 
66.1. koordinuoja Federacijos narių veiklą 
66.2. rengia ir tvirtina savo veiklos darbo reglamentą; 
66.3. priima į Federaciją narius ir asocijuotus narius. 
66.4. šalina iš Federacijos asocijuotus narius; 
66.5. tvirtina nuolatines ir/ar laikinas komisijas ar komitetus bei kitokias darbo grupes ir jų 

narius; 
66.6. rengia ir tvirtina nuolatinių ir/ar laikinų komisijų ar komitetų bei kitokių darbo grupių 

darbo nuostatus; 
66.7. svarsto ir tvirtina Federacijos generalinio sekretoriaus bei buhalterio (finansininko) 

kandidatūras. Tarybai patvirtinus Federacijos generalinio sekretoriaus bei buhalterio (finansininko) 
kandidatūrą, darbo sutartį su jais pasirašo Federacijos prezidentas. 

66.8. skatina, skiria nuobaudas, atleidžia iš pareigų Federacijos generalinį sekretorių bei 
buhalterį (finansininką) ; 

66.9. tvirtina Federacijos generalinio sekretoriaus, buhalterio (finansininko) darbo 
apmok÷jimo ir kitas darbo sutarties sąlygas; 

66.10. tvirtina sekretoriato struktūrą; 
66.11. tvirtina Federacijos generalinio sekretoriaus, buhalterio pareiginius nuostatus, kitų 

Federacijos struktūrinių padalinių nuostatus, Federacijos sekretoriato darbo nuostatus. 
66.12. svarsto Tarybos narių ir Federacijos sekretoriato iniciatyva keliamus klausimus; 
66.13. atstovauja Federaciją teisme, arbitraže ir kitose institucijose sprendžiant ginčus tarp 

Federacijos ir generalinio sekretoriaus; 
66.14. nustato informaciją, kuri laikoma Federacijos konfidencialia informacija. 

Konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal šiuos nuostatus ir kitus 
įstatymus turi būti vieša; 

66.15. analizuoja ir vertina Federacijos sandorius; 
66.16. įgyvendina suvažiavimo nutarimus; 
66.17. atsako už suvažiavimo sušaukimą ir rengimą laiku; 
66.18.ruošia ir tvirtina norminius dokumentus reglamentuojančius automobilių sportą; 
66.19. sprendžia kitus Federacijos veikloje kylančius klausimus. 
67. Nutraukus darbo sutartis su Federacijos generaliniu sekretoriumi ar buhalteriu 

(finansininku), Taryba 30 d. laikotarpyje privalo patvirtinti naujas Federacijos generalinio 
sekretoriaus ar buhalterio (finansininko) kandidatūras, o Federacijos prezidentas - pasirašyti su jais 
darbo sutartis . 

68. Už veiklą valdymo organuose jo nariui gali būti atlyginama. 
 

X. PREZIDENTAS  
 

69. Prezidentas renkamas iš Federacijos narių pasiūlytų kandidatų keturių metų kadencijai. 
Jei prezidento rinkimuose alternatyvių kandidatų yra daugiau kaip du, ir pirmame balsavimo ture 
nei vienas iš jų nesurenka daugiau kaip pus÷s dalyvaujančių suvažiavime balsų, tada skelbiamas 
antrasis balsavimo turas, kuriame prezidentas renkamas iš dviejų kandidatų, pirmajame balsavimo 
ture surinkusių daugiausia balsų.  

70. Prezidentas gali atsistatydinti kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įsp÷jęs Tarybą. 
Prezidentui atsistatydinus ar netekus įgaliojimų šaukiamas neeilinis suvažiavimas šių įstatų 
nustatyta tvarka ir vietoje jo renkamas kitas. Prad÷ti suvažiavimo sušaukimo procedūras privaloma 
per dešimt dienų nuo paraiškos padavimo. Iki suvažiavimo sušaukimo Tarybai vadovauja vienas iš 
viceprezidentų.  

71. Prezidentas, nesibaigus jo kadencijai, gali būti atstatydintas (atšauktas) Federacijos 
narių iniciatyva, suvažiavime, daugiau kaip ½ Federacijos narių balsų. Atšaukus Prezidentą, tame 
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pačiame suvažiavime, vietoje atstatydinto (atšaukto) Prezidento renkamas kitas. Viceprezidentai 
netenka įgaliojimų ir renkami iš naujo. Kiti klausimai suvažiavime nesvarstomi. 

72. Atstatydinus (atšaukus) Prezidentą jis negali būti renkamas keturis metus Federacijos 
prezidentu. (1 VARIANTAS). 

72. Atstatydinus (atšaukus) Prezidentą jis negali daugiau būti renkamas Federacijos 
prezidentu. (2 VARIANTAS).  

73. Prezidento įgaliojimai: 
73.1. organizuoti Tarybos darbą ir jam vadovauti; 
73.2. atstovauti Federaciją tarptautin÷se organizacijose, valstyb÷s institucijose, įmon÷se, 

įstaigose bei kitose organizacijose; 
73.3. rengti ir teikti suvažiavimui Federacijos veiklos ataskaitą; 
73.4. siūlyti Tarybai sudaryti ir tvirtinti nuolatines ir/ar laikinas komisijas, komitetus ar 

kitokias darbo grupes; 
73.5. pasirašyti sudaromas bei nutraukiamas darbo sutartis su Tarybos patvirtintais 

Federacijos generaliniu sekretoriumi ir buhalteriu (finansininku); 
73.6. sušaukti neeilinį suvažiavimą Taryboje likus mažiau kaip pusei viceprezidentų. 
73.7. vykdyti ir kitas Tarybos pavestas funkcijas. 

 
XI.  VICEPREZIDENTAI 

 
74. Viceprezidentus keturių metų laikotarpiui, renka suvažiavimas. Jais gali būti tik juridinio 

asmens – Federacijos nario savininkai (steig÷jai) ir/ar dalyviai (valdymo organų nariai) ar vadovai. 
Viceprezidentu negali būti Federacijos revizorius, Komiteto pirmininkas bei sekretoriato 
darbuotojai. 

75. Viceprezidentais išrenkami asmenys, surinkę daugiausia, dalyvaujančių suvažiavime 
narių balsų iš pasiūlytų kandidatų sarašo. Jei pirmojo balsavimo metu keli kandidatai į 
viceprezidentus surinko vienodą dalyvaujančių suvažiavime narių balsų skaičių, tai skelbiamas 
antrasis balsavimo turas. Į antrą balsavimo turą patenka kandidatai surinkę vienodą didžiausią 
balsų skaičių pirmame ture. Viceprezidentu išrenkamas kandidatas, gavęs daugiausia balsų. 
(1VARIANTAS) 

75. Viceprezidentais išrenkami asmenys, surinkę daugiausia, dalyvaujančių suvažiavime 
narių balsų iš pasiūlytų kandidatų sarašo. pasiūlytų konkrečios sporto šakos Komisijos narių 
sąrašo. Sudaromi šeši kandidatų į Viceprezidentus sąrašai – Ralio komisijos, Krosos komisijos, 
Žiedo komisijos, 4x4 komisijos, Kitų automobilių sporto šakų komisijos į kuri įeina ir naujai 
Tarybos sudarytos automobilių sporto šakų komisijos ir „Jungtin÷s komisijos“ kurią sudaro 
saugaus varžybų organizavimo, automobilių sporto teis÷jų, techninių reikalavimų, automobilių 
sporto senjorų komisijas. Iš vieno sąrašo Suvažiavimas renka kandidatą tik į vieną 
Viceprezidento postą. Jei pirmojo balsavimo metu keli kandidatai į viceprezidentus surinko 
vienodą dalyvaujančių suvažiavime narių balsų skaičių, tai skelbiamas antrasis balsavimo turas. 
Į antrą balsavimo turą patenka kandidatai surinkę vienodą didžiausią balsų skaičių pirmame 
ture. Viceprezidentu išrenkamas kandidatas, gavęs daugiausia balsų iš Komisijos sąrašo . (2 
VARIANTAS) 

76. Viceprezidentas gali atsistatydinti kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įsp÷jęs Tarybą. 
Jis netenka savo įgaliojimų, jei nutraukia (netenka) darbo/dalyvio (valdymo organų naryst÷s) ar 
turtinius santykius su juridiniu asmeniu – Federacijos nariu arba jo atstovaujamas narys praranda 
narystę Federacijoje. Viceprezidentui atsistatydinus ar netekus įgaliojimų, vietoje jo artimiausiame 
suvažiavime renkamas kitas Viceprezidentas.  

77. Viceprezidentas, nesibaigus jo kadencijai, gali būti atstatydintas (atšauktas) Federacijos 
narių iniciatyva, balsų dauguma, suvažiavime. Viceprezidentą atšaukus, tame pačiame suvažiavime 
vietoje jo renkamas kitas Viceprezidentas.  
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78. Atstatydinus (atšaukus) Viceprezidentą jis 4 metus negali būti renkamas į Federacijos 
valdymo organus. ( 1 VARIANTAS) 

78. Atstatydinus (atšaukus) Viceprezidentą jis negali būti renkamas į Federacijos 
prezidentu ar Tarybos nariu . ( 2 VARIANTAS) 

79. Viceprezidentų įgaliojimai: 
79.1. kuruoti nuolatines ir/ar laikinas komisijas ar kitokias darbo grupes; 
79.2. rengti nuolatinių ir/ar laikin ų komisijų, komitetų ar kitokių darbo grupių darbo 

nuostatus ir teikti Tarybai tvirtinti. (1VARIANTAS) 
79.2. rengti nuolatinių ir/ar laikin ų komisijų, komitetų ar kitokių darbo grupių darbo 

nuostatus ir teikti Tarybai tvirtinti. (2VARIANTAS) 
79.3. Tarybos nutarimu, nesant Prezidento, vienam iš jų, vykdyti Prezidento funkcijas; 
79.4. Prezidento ar Tarybos pavedimu vykdyti ir kitas jiems pavestas funkcijas; 
79.5. dalyvauti nuolatinių ir/ar laikinų komisijų, komitetų ar kitokių darbo grupių 

pos÷džiuose su patariamojo balso teise 
 

XII. GARB öS PREZIDENTAS 
 

80. Federacijoje gali būti garb÷s prezidentas, kurį renka suvažiavimas. Garb÷s prezidentu 
išrenkamas asmuo, surinkęs daugiausia Federacijos narių balsų, dalyvaujančių suvažiavime, iš 
pasiūlytų kandidatų. 

81. Garb÷s prezidentas vykdo veiklą suderintą su Prezidentu. 
82. Garb÷s prezidentas gali dalyvauti Tarybos pos÷džiuose bei suvažiavime be balsavimo 

teis÷s. 
XIII. SEKRETORIATAS 

 
83. Federacijos kasdieninę veiklą organizuoja ir vykdo sekretoriatas.  
84. Sekretoriato darbui vadovauja Federacijos sekretoriato vadovas – generalinis sekretorius 

(toliau – generalinis sekretorius). 
85. Generalinio sekretoriaus kandidatūrą svarsto ir tvirtina Taryba, o darbo sutartį su juo 

pasirašo Prezidentas.  
86. Sekretoriate negali dirbti asmenys, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

norminiais aktais, neturi teis÷s eiti tokių pareigų. 
87. Sekretoriatas turi teisę veikti savarankiškai šiose veiklos srityse: 
87.1. kontroliuoti, ar Federacijos nariai laiku sumoka nario mokesčius; 
87.2. atstovauti Federacijai visose valstybin÷se, visuomenin÷se, tarptautin÷se ir kitose 

organizacijose suvažiavimo ir Tarybos nustatytais Federacijos veiklos klausimais; 
87.3. teikti konsultacijas visais su automobilių sportu susijusiais klausimais; 
87.4. platinti informaciją apie Federacijos veiklą, propaguoti jos tikslus ir uždavinius; 
88. Sekretoriatas organizuoja ir techniškai aptarnauja Federacijos kolegialių valdymo 

organų susirinkimų, pos÷džių, nuolatinių ir/ar laikinų komisijų ar kitokių darbo grupių ir kitų 
Federacijos renginių darbą. 

 
 

XIV. GENERALINIS SEKRETORIUS 
 
89. Federacijos sekretoriato vadovas yra generalinis sekretorius.  
90. Generalinis sekretorius: 
90.1. vadovauja Federacijos sekretoriato darbui; 
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90.2. Federacijos vardu, vadovaudamasis suvažiavimo ir/ar Federacijos Tarybos 
sprendimais ir nutarimais, sudaro sandorius bei atstovauja Federaciją įmon÷se, įstaigose, 
organizacijose, kitose institucijose bei teisme; 

90.3. teikia Tarybai tvirtinti buhalterio (finansininko) kandidatūrą; 
90.4. priima ir atleidžia sekretoriato darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus, skatina 

juos ir skiria nuobaudas išskyrus atvejus, nustatytus šių įstatų 66.7; 66.8; 66.9 punktuose; 
90.5. organizuoja suvažiavimo ir Tarybos nutarimų įgyvendinimą; 
90.6. organizuoja Federacijos darbą šalyje; 
90.7. sudaro bendradarbiavimo sutartis su kitomis panašaus profilio šalies ir užsienio 

Federacijomis (asociacijomis); 
90.8. dalyvauja Tarybos pos÷džiuose bei suvažiavime su patariamojo balso teise; 
90.9. tiesiogiai atskaitingas Federacijos kolegialiam valdymo organui – Tarybai ir jos 

pirmininkui – Federacijos prezidentui. 
90.10. Dirba vadovaudamasis Tarybos patvirtintu darbo reglamentu. 
91. Generalinio sekretoriaus sudaryti sandoriai gali būti pripažinti negaliojančiais Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 

XV. NUOLATIN ö/LAIKINA KOMISIJA  
 

92. Tarybos nutarimu Federacijoje sudaromos atskirų sporto šakų: ralio, žiedo, kroso, 
4X4, kitų automobilių sporto šakų, saugaus varžybų organizavimo, automobilių sporto teis÷jų, 
techninių reikalavimų, automobilių sporto senjorų nuolatin÷s Komisijos.  (1 VARIANTAS)  

92. Tarybos nutarimu Federacijoje sudaromos atskirų sporto šakų: ralio, žiedo, kroso, 
4X4, kitų automobilių sporto šakų, saugaus varžybų organizavimo, automobilių sporto teis÷jų, 
techninių reikalavimų, automobilių sporto senjorų nuolatin÷s Komisijos. Lietuvos kartingų 
federacijapripažįstama kaip kartingų sporto šakos Komisija, kuri savo veiklą vykdo savo įstatuose 
numatyta tvarka. (2VARIANTAS)  

93. Federacijos Taryba, pripažinusi būtinybę, gali sudaryti ir kitas nuolat veikiančias 
komisijas specialioms problemoms nagrin÷ti arba sudaryti laikinąsias tyrimo, kontrol÷s, revizijos, 
parengiamąsias, redakcines ir kitokias laikinąsias komisijas kokiam nors klausimui ištirti, parengti 
ar kitiems Tarybos pavedimams atlikti. 

94. Jeigu Komisijos sudarymo metu nebuvo aiškiai apibr÷žtas Komisijos įgaliojimų laikas, 
Komisijos veikla nutraukiama Tarybos nutarimu, kai pavesti uždaviniai yra įvykdyti. 

95. Komisija yra nuolatinis/laikinas Federacijos organas, organizuojantis atskirų 
automobilių sporto šakų, automobilių sporto teis÷jų, saugaus varžybų organizavimo, automobilių 
sporto veteranų darbą. (1 VARIANTAS)  

95. Komisija yra nuolatinis/laikinas Federacijos organas, organizuojantis atskirų 
automobilių sporto šakų, automobilių sporto teis÷jų. saugaus varžybų organizavimo, automobilių 
sporto veteranų darbą.   (pakeitimas susijęs su 117 str.) (2 VARIANTAS) 

96. Komisijos funkcijos užtikrinamos priimant ir įgyvendinant atitinkamus sprendimus 
automobilių sporto ar veiklos klausimais Komisijos susirinkimuose (toliau – Susirinkimas). 

97. Komisijos narių sąrašą sudaro ir jį administruoja Federacijos sekretoriatas. 
98. Komisijos nariais gali būti:  
98.1. atitinkamoje automobilių sporto šakoje ar veikloje dalyvaujantys Federacijos nariai 

turintys balsavimo teisę, jei susirinkimo dieną, turi galiojančią Pareišk÷jo licenciją ir 
dalyvauja/dalyvaus licencijos galiojimo metais atitinkamos sporto šakos varžybose ar veikloje ar 
dalyvavę pra÷jusių metų atitinkamos sporto šakos varžybose ar veikloje; 

98.2. Federacijos asocijuoti nariai, su patariamojo balso teise, jei susirinkimo dieną, turi 
galiojančią Pareišk÷jo licenciją ir dalyvauja/dalyvaus licencijos galiojimo metais atitinkamos sporto 
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šakos varžybose ar veikloje ar dalyvavę pra÷jusių metų atitinkamos sporto šakos varžybose ar 
veikloje.  

99. Komisijos kompetencijai priklauso: 
99.1. nustatyti atskiros automobilių sporto šakos komiteto (toliau – Komitetas) narių 

skaičių;  
99.2. rinkti ir atšaukti (atstatydinti) Komiteto pirmininką (toliau – Pirmininkas) ir Komiteto 

narius; 
99.3. teikti siūlymus Tarybai susijusius su automobilių sportu ar veikla; 
99.4. priimti atitinkamus sprendimus automobilių sporto ar veiklos klausimais, jei jie 

neprieštarauja šiems įstatams ir Lietuvos automobilių sporto kodeksui. 
100.   Eilinius susirinkimus ne rečiau kaip kartą per metus šaukia ir organizuoja Komitetas. 
101. Komitetas apie šaukiamą susirinkimą privalo pranešti kiekvienam Komisijos nariui ne 

v÷liau kaip prieš 25 dienas iki susirinkimo pradžios. 
102. Pranešime d÷l susirinkimo sušaukimo turi būti nurodyta: 
102.1. Komisijos pavadinimas; 
102.2. susirinkimo data, laikas ir vieta; 
102.3. susirinkimo darbotvark÷s projektas. 
103. Komisijos nariai savo siūlymus d÷l darbotvark÷s projekto ir kitų papildomų klausimų 

gali pateikti Komitetui raštu ne v÷liau kaip prieš 15 dienų iki susirinkimo pradžios. 
104. Klausimus, svarstytinus susirinkimo darbotvark÷je, turi teisę pateikti Komitetas, 

Federacijos Taryba, Komisijos nariai. 
105. Pateikti papildomi klausimai įtraukiami į susirinkimo darbotvarkę ir ne v÷liau kaip 

prieš septynias dienas iki susirinkimo pradžios jo dalyviams turi būti sudaryta galimyb÷ susipažinti 
su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke. 

106. Susirinkime dalyvaujantys Komisijos nariai registruojami pasirašytinai registracijos 
sąraše, kurį, pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.  

107. Susirinkimo darbą pradeda Pirmininkas, o jam nesant, Pirmininko įgaliotas Komiteto 
narys, kol išrenkamas susirinkimo pirmininkas. 

108. Susirinkimas yra teis÷tas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Komisijos narių. 
Nustačius esant kvorumą, pripažįstama, kad jis yra viso susirinkimo metu. Susirinkimo nutarimai 
priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma (asmenys, balsuodami 
susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). 

109. Susirinkime nesant kvorumo, ne v÷liau kaip per 7 dienas turi būti sušauktas 
pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio susirinkimo 
darbotvark÷s klausimais, nepaisant dalyvaujančių Komisijos narių skaičiui. 

110. Susirinkimas neturi teis÷s priimti nutarimų darbotvark÷je nepaskelbtais klausimais, 
jeigu jame dalyvauja ne visi Komisijos nariai. 

111. Balsavimas susirinkime yra atviras. Slaptai turi būti balsuojama renkant Pirmininką ir 
Komiteto narius. D÷l tų klausimų, d÷l kurių ne mažiau kaip 20% dalyvaujančių susirinkime 
pageidauja slapto balsavimo, slaptas balsavimas yra privalomas. 

112. Priimti susirinkime nutarimai teikiami Tarybai tvirtinti. 
113. Gali būti šaukiami ir neeiliniai susirinkimai jeigu to reikalauja: 
113.1. daugiau kaip 1/2 Komisijos narių;  
113.2. Federacijos Taryba, Komitetas jų priimtu nutarimu; 
114. Neeilinio susirinkimo iniciatoriai pateikia Komitetui paraišką, kurioje nurodomos 

susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvark÷s projektas ir su juo susijusi medžiaga. Jei 
neeilinį susirinkimą inicijuoja daugiau kaip 1/2 Komisijos narių, tai Komitetas, prad÷ti susirinkimo 
sušaukimo procedūras, privalo dešimties dienų laikotarpyje nuo paraiškos padavimo. 

115. Neeilinis susirinkimas šaukiamas šių įstatų 101–105 punktuose numatyta tvarka. 
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116. Susirinkimas gali būti šaukiamas Tarybos sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas 
Federacijos įstatų nustatyta tvarka. 

117. Jei Komisijos narių yra mažiau kaip 5 (penki) sudaromas tik Komitetas. 
(1VARIANTAS) 

117. Jei Komisijos narių yra mažiau kaip 5 (penki) sudaromas tik Komitetas. Tarybos 
sprendimu taip pat sudaromi Bendrieji automobilių sportą koordinuojantys Komitetai, kuriems 
sudaryti n÷ra Komisijų. Taryba, Federacijos narių siūlymu, sudaro: Saugaus varžybų 
organizavimo, Automobilių techninių reikalavimų, Automobilių sporto veteranų ir kitus 
Komitetus. Bendrieji Komitetai savo darbą organizuoja vadovaudamiesi tarybos patvirtintais 
darbo nuostatais. (2VARIANTAS) 

 
 

XVI. KOMITETAS 
 

118. Komisijos veiklai, laikotarpiu tarp susirinkimų, vadovauja Komitetas, kuris renkamas 
dviems metams. 

119. Komitetą sudaro: Pirmininkas ir Komiteto nariai. 
120. Pirmininkas ir Komiteto nariai renkami iš Komisijos narių pasiūlytų kandidatų. 
121. Komiteto pos÷dis yra teis÷tas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip ½ Komiteto narių, o 

priimti nutarimai yra teis÷ti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pus÷ Komiteto narių dalyvaujančių 
pos÷dyje. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Pirmininko balsas. 

122. Komiteto pos÷džiuose pirmininkauja Pirmininkas arba jam nesant, jo paskirtas 
Komiteto narys. 

123. Komitetas, įgyvendindamas atitinkamos sporto šakos ar veiklos tikslus ir uždavinius: 
123.1. koordinuoja Komisijos narių veiklą 
123.2. rengia ir teikia Tarybai tvirtinti savo veiklos darbo reglamentą; 
123.3. rengia atitinkamos sporto šakos varžybų kalendoriaus projektą ir teikia jį tvirtinti 

Tarybai; 
123.4. ruošia norminių dokumentų projektus reglamentuojančius automobilių sportą ir 

teikia Tarybai juos tvirtinti;  
123.5. analizuoja ir vertina atitinkamos sporto šakos ar veiklos organizavimo atitikimą 

reglamentuojančiams dokumentams ir teikia siūlymus Tarybai;  
123.6. teikia konsultacijas ir ruošia rekomendacijas sportininkams, teis÷jams, varžybų 

organizatoriams visais klausimais susijusiais su automobilių sportu; 
123.7. organizuoja sportininkų, trenerių, komandų vadovų, mechanikų ir automobilių sporto 

teis÷jų mokymo procesus, gerina jų rengimo kokybę; 
123.8. teikia siūlymus kitoms Komisijoms d÷l norminių dokumentų projektų; 
123.9. skatina vaikų ir jaunimo dalyvavimą automobilių sporte; 
123.10. bendradarbiauja su Taryba, Sekretoriatu, užtikrinant Komisijos narių interesus; 
123.11. sudaro automobilių sporto Lietuvos rinktines; 
123.12. nustato kvalifikacinius reikalavimus sportininkams, teis÷jams ir treneriams; 
123.13. rengia seminarus, konferencijas visais klausimais susijusiais su automobilių sportu; 
123.14. įgyvendina susirinkimo nutarimus; 
123.15. atsako už Komisijos susirinkimo sušaukimą ir rengimą laiku; 
123.16. sprendžia kitus Tarybos ar Komisijos pavestus ir Federacijos veikloje kylančius 

klausimus. 
 

XVII. KOMITETO PIRMININKAS  
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124. Pirmininką dviejų metų laikotarpiui, renka susirinkimas. Juo gali būti tik juridinio 
asmens – Federacijos nario savininkai (steig÷jai) ir/ar dalyviai (valdymo organų nariai) ar vadovai. 
Pirmininku negali būti Prezidentas, Viceprezidentai, Federacijos revizorius, Generalinis sekretorius, 
sekretoriato darbuotojai, asmenys, dalyvaujantys, teis÷jaujantys atitinkamos sporto šakos varžybose. 

125. Jei Pirmininko rinkimuose alternatyvių kandidatų yra daugiau kaip du, ir pirmame 
balsavimo ture nei vienas iš jų nesurenka daugiau kaip pus÷s dalyvaujančių susirinkime balsų, tada 
skelbiamas antrasis balsavimo turas, kuriame Pirmininkas renkamas iš dviejų kandidatų, pirmajame 
balsavimo ture surinkusių daugiausia balsų.  

126. Pirmininkas gali atsistatydinti, nesibaigus jo išrinkimo laikotarpiui, apie tai raštu 
įsp÷jęs Komitetą. Jam atsistatydinus ar netekus įgaliojimų šaukiamas neeilinis susirinkimas šių 
įstatų 101–105 punktuose nustatyta tvarka ir vietoje jo renkamas kitas. Prad÷ti susirinkimo 
sušaukimo procedūras privaloma per septynias dienas nuo pareiškimo įteikimo Komitetui. 
Komitetui vadovauja vienas iš Komiteto narių iki susirinkimo sušaukimo.  

127. Pirmininkas, nesibaigus jo išrinkimo laikotarpiui, gali būti atstatydintas (atšauktas) 
Komisijos narių iniciatyva, susirinkime, daugiau kaip ½ Komisijos narių balsų. Atšaukus 
Pirmininką, tame pačiame susirinkime, vietoje atstatydinto (atšaukto) Pirmininko renkamas kitas. 
Komitetas netenka įgaliojimų ir renkamas iš naujo. Kiti klausimai susirinkime nesvarstomi. 

128. Pirmininko įgaliojimai: 
128.1. organizuoti Komiteto darbą ir jam vadovauti; 
128.2. rengti ir teikti susirinkimui Komiteto veiklos ataskaitą; 
128.3. teikti Sekretoriatui siūlymus d÷l norminių dokumentų ir  kvalifikacinių reikalavimų; 

sportininkams, teis÷jams, treneriams; 
128.4. atstovauti Komitetą Tarybos pos÷dyje; 
128.5. siūlyti Tarybai sušaukti pos÷dį Komitetui rūpimais klausimais; 
128.6. sušaukti neeilinį susirinkimą Komitete likus mažiau kaip pusei jo narių. 
128.7. vykdyti ir kitas Tarybos ar Sekretoriato pavestas funkcijas. 

 
XVIII. KOMITETO NARIAI 

 
129. Komitetų narius, dviejų metų laikotarpiui, renka susirinkimas. Jais gali būti tik 

juridinio asmens – Federacijos nario savininkai (steig÷jai) ir/ar dalyviai (valdymo organų nariai), 
vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Komisijos nariu negali būti Prezidentas ar Viceprezidentai, 
Federacijos revizorius bei Sekretorius ar sekretoriato darbuotojai. 

130. Komiteto nariais išrenkami asmenys, surinkę daugiausia, dalyvaujančių susirinkime 
narių balsų iš pasiūlytų kandidatų sarašo. Jei pirmojo balsavimo metu keli kandidatai į Komiteto 
narius surinko vienodą dalyvaujančių susirinkime narių balsų skaičių, tai skelbiamas antrasis 
balsavimo turas. Į antrą balsavimo turą patenka kandidatai surinkę vienodą didžiausią balsų skaičių 
pirmame ture. Komiteto nariu išrenkamas kandidatas, gavęs daugiausia balsų. 

131. Komiteto narys gali atsistatydinti, nesibaigus jo išrinkimo laikotarpiui, apie tai raštu 
įsp÷jęs Komitetą. Jis netenka savo įgaliojimų, jei netenkina šių įstatų 129 punkto reikalavimų arba 
jo atstovaujamas narys praranda narystę Federacijoje. Komiteto nariui atsistatydinus ar netekus 
įgaliojimų, vietoje jo artimiausiame susirinkime renkamas kitas Komiteto narys.  

132. Komiteto narys, nesibaigus jo išrinkimo laikotarpiui, gali būti atstatydintas (atšauktas) 
Komisijos narių iniciatyva, balsų dauguma, susirinkime. Atšaukus Komiteto narį, tame pačiame 
susirinkime vietoje jo renkamas kitas Komiteto narys.  

133. Komitetų nariai vykdo ir kitas funkcijas numatytas komitetų darbo reglamentuose. 
 

 
XIX. TURTAS IR PAJAM Ų ŠALTINIAI 
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134. Federacija turi teisę įsigyti ir tur÷ti nuosavyb÷s teise turtą ir l÷šas, reikalingas šiuose 
Įstatuose numatytai veiklai vykdyti, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. 

135. Federacijos pajamų šaltiniai: 

135.1. Federacijos narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai bei tiksliniai įnašai; 
135.2. valstyb÷s ir savivaldybių tikslin÷s paskirties l÷šos; 
135.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos l÷šos ir turtas; 
135.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Federacijai; 
135.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas l÷šas, dividendai; 
135.6. pajamos gautos už parduotą turtą ir teikiamas paslaugas; 
135.7. l÷šos ar turtas gautas kaip labdara ar parama; 
135.8. Federacijos pajamos, gautos iš komercin÷s – ūkin÷s veiklos. 

 
XVII. FINANSIN öS VEIKLOS KONTROL ö 

 
136. Federacijos finansinę veiklą tikrina revizorius kurį, 4 metų laikotarpiui, renka 

suvažiavimas. Revizoriumi gali būti fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos diplomą arba juridinis 
asmuo (juridinio asmens neturinti įmon÷), turintis teisę (leidimą, licenciją) teikti audito paslaugas. 
Revizoriumi negali būti Federacijos tarybos nariai bei sekretoriato darbuotojai. Revizoriaus darbo 
tvarką nustato jo darbo reglamentas, kurį tvirtina suvažiavimas. 

137. Revizorius privalo: 
137.1. tikrinti Federacijos metų finansinę atskaitomybę ir su ja susijusius finansin÷s 

buhalterin÷s veiklos dokumentus; 
137.2. suvažiavimo ar tarybos pavedimu atlikti Federacijos finansinius buhalterinius 

patikrinimus; 
137.3. artimiausiame suvažiavime arba tarybos pos÷dyje pranešti apie patikrinimų metu 

nustatytus pažeidimus; 
137.4. suvažiavime raštu pateikti Federacijos finansin÷s veiklos patikrinimo metų ataskaitą. 
138. Federacijos sekretoriatas ir taryba privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus 

finansinius buhalterinius dokumentus, kad jis gal÷tų netrukdomai atlikti savo pareigas, numatytas 
šių įstatų 137.1 ir 137.2 punktuose. 

139. Federacijos revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Federacijos veiklos trūkumų 
nusl÷pimą. 

140. Federacijos revizoriui už darbą gali būti atlyginama. 

XVIII. REORGANIZAVIMAS 
 

141. Federacija gali būti reorganizuota suvažiavimo nutarimu. Federaciją galima reorganizuoti įstatymų 
numatytais būdais ir tvarka.  

142. Reorganizuojant Federaciją būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu iki 
suvažiavimo, kuriame numatyta svarstyti Federacijos reorganizavimą, turi pateikti revizorius. 

143. Reorganizuotos Federacijos teisių ir prievolių per÷m÷jos yra po reorganizavimo 
veikiančios asociacijos. Teisių ir prievolių per÷mimo tvarką bei terminus nustato suvažiavimas. 

144. Reorganizuota Federacija registruojama įstatymų nustatyta tvarka. 
 

 
XIX. LIKVIDAVIMAS  

 
145. Federacijos likvidavimo pagrindas gali būti: 
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145.1. suvažiavimo nutarimas; 
145.2. faktas, kad Federacijoje liko mažiau negu trys jos nariai; 
145.3. teismo sprendimas likviduoti Federaciją už įstatymų nustatytus teis÷s pažeidimus; 
145.4. kiti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyti atvejai. 
146. Suvažiavimas ar institucija, nusprendusi likviduoti Federaciją, skiria likvidatorių, 

nustato jo įgalinimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto per÷mimo tvarką. Paskyrus 
likvidatorių, Federacija įgyja likviduojamos Federacijos statusą: valdymo organai netenka 
įgaliojimų valdyti Federaciją, jų funkcijas atlieka likvidatorius. 

147. Federaciją likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti 
Federaciją, grąžinti registravimo pažym÷jimą jį išdavusiam registro tvarkytojui. 

148. Likęs Federacijos turtas ir l÷šos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių 
reikalavimus ir Federacijos narių reikalavimus d÷l Federacijos turto dalies, neviršijančios nario 
stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Federacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami 
kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato suvažiavimas ar teismas, 
pri÷mę sprendimą likviduoti Federaciją. 

 
XX. PRANEŠIMŲ IR SKELBIM Ų PASKELBIMO TVARKA 

 
149. Visi Federacijos pranešimai (išskyrus tuos, kuriuos pagal galiojančius įstatymus 

privaloma skelbti periodin÷je spaudoje) išsiunčiami nariams registruotais laiškais paskutiniu 
Federacijai žinomu ir naudojamu nario adresu arba elektroniniu paštu.  

150. Pranešimai apie Federacijos reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą, taip pat visi 
kiti skelbimai ir pranešimai, kurie, vadovaujantis teis÷s aktais, turi būti skelbiami viešai, skelbiami 
teis÷s aktuose nurodytais terminais periodin÷je spaudoje (dienraštyje „…………….“ ar 
„…………..“) vieną kartą, ir, jei būtina, suinteresuoti asmenys informuojami raštu – registruotais 
laiškais. Už pranešimų paskelbimą spaudoje atsakingas Federacijos generalinis sekretorius. 

 
Kaunas, du tūkstančiai devintųjų metų geguž÷s m÷nesio šešiolikta diena. 

 
Lietuvos automobilių sporto federacija 
Suvažiavimo įgaliotas asmuo pasirašyti įstatus ___________________ 
 _________________ 
      
 (parašas)         vardas, pavard÷ 
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3 Siūlymas: 
 
Federacijos narys -  Všį „Egzotikos“ autosportas pateik÷ dabar galiojančių įstatų redakciją sąlyginiu 
pavadinimu  Projektą A001. 
 
 
 

PROJEKTO A001 SCHEMA 
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PROJEKTAS A001 
 

LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJOS 
Į S T A T A I 

(Projektas A001) 
 
1. Bendrosios nuostatos  
1.1. Lietuvos automobilių sporto federacija (toliau – „LASF”) yra savanoriška, savarankiška  
asociacija, naryst÷s pagrindu vienijanti Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis,  
kultivuojančius, propaguojančius ar remiančius automobilių sportą. LASF yra Tarptautin÷s  
automobilių federacijos (FIA) narys.  
1.2. LASF yra ribotos civilin÷s atsakomyb÷s viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą Lietuvos  
Respublikoje įregistruotame banke, antspaudą su savo pavadinimu, simboliką.  
1.3. LASF veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio  
kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto  
įstatymo, bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimų, kitų teis÷s norminių aktų,  
Tarptautin÷s automobilių federacijos (FIA) Statuto, bei šių Įstatų.  
1.4. LASF už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu. LASF neatsako už savo narių  
prievoles, o nariai neatsako už LASF prievoles.  
1.5. LASF savo veiklą grindžia viešumo, savivaldos, kolektyvinio sprendimo pri÷mimo  
(vadovavimo) ir vadovaujančių organų rinkimo, būtino periodiško atsiskaitymo federacijos nariams,  
kolegialumo ir asmenin÷s atsakomyb÷s už pareigų ir pavedimų atlikimą principais.  
1.6. LASF veikia per savo organus. Santykius su kitomis organizacijomis, juridiniais ir fiziniais  
asmenimis grindžia sutartimis ir susitarimais.  
1.7. LASF adresas: Draugyst÷s g. 19, LT-51230, Kaunas, Lietuvos Respublika.  
1.8. LASF veiklos trukm÷ – neterminuota.  
1.9. LASF finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai nuo sausio 1 iki gruodžio 31d..  
1.10. LASF veikia visoje Lietuvos Respublikoje.  
 
2. LASF tikslai ir uždaviniai  
2.1. LASF tikslai ir uždaviniai:  
2.1.1. Vienyti savo narius, siekiant pl÷toti ir populiarinti automobilių sportą Lietuvos Respublikoje.  
2.1.2. Organizuoti Lietuvos Respublikos automobilių sporto čempionatus, bei kitas automobilių  
sporto varžybas. Skatinti Lietuvos sportininkų dalyvavimą tarptautin÷se varžybose.  
2.1.3. Teikti Lietuvos automobilių sporto meistro vardus ir kitus apdovanojimus.  
2.1.4. Rengti ir įgyvendinti ilgalaikę automobilių sporto pl÷tojimo programą.  
2.1.5. Skatinti dopingo vartojimo sporte prevenciją ir kovą su juo, siekiant pašalinti dopingo  
vartojimą automobilių sporte.  
2.1.6. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija, Kūno  
kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s, Lietuvos tautiniu olimpiniu 
komitetu, kitomis valstybin÷mis ir visuomenin÷mis organizacijomis, vystančiomis ir remiančiomis 
kūno kultūrą ir sportą.  
2.1.7.Bendradarbiauti su kitų šalių nacionalin÷mis automobilių sporto asociacijomis, federacijomis  
ir nacionaliniais automobilių klubais.  
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2.1.8.Atstovauti Lietuvos Respublikos automobilių sporto interesus Tarptautin÷je automobilių  
federacijoje.  
2.1.9. Rinkti ir archyvuoti duomenis apie Lietuvos automobilių sporto istoriją, remti bei globoti  
automobilių sporto senjorų veiklą.  
2.2. LASF, siekdama numatytų tikslų ir įgyvendindama uždavinius, gali:  
2.2.1. Priimti individualaus ir (ar) norminio pobūdžio sprendimus automobilių sporto klausimais,  
kurie yra privalomi LASF nariams.  
2.2.2. Išduoti licencijas (pareišk÷jų, vairuotojų, varžybų organizavimo, teis÷jų, trasos).  
2.2.3. Sudaryti ir tvirtinti Lietuvos automobilių sporto renginių kasmetinį kalendorių.  
2.2.4. Ginti LASF narių teises ir teis÷tus interesus Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.  
2.2.5. Ruošti ir skelbti dokumentus, susijusius su automobilių sportu.  
2.2.6. Tapti kitų organizacijų, asociacijų nare.  
2.2.7. Vykdyti veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams.  
2.3. LASF turi teisę gauti paramą bei tiekti ar panaudoti ją visais įstatuose nurodytais LASF veiklos 
tikslais ir visais kitais Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatyme bei kituose norminiuose 
dokumentuose numatytais visuomenei naudingais tikslais.  
2.4. Šiuose įstatuose numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui LASF turi teisę panaudoti  
Lietuvos Respublikos teis÷s aktais nedraudžiamas priemones, įskaitant:  
Knygų leidybą 58.11;  
Laikraščių leidybą 58.12;  
Žurnalų ir periodinių leidinių leidybą 58.14;;  
Garso įrašymo ir muzikos leidinių leidybą 59.20;  
Kita leidybą 58.19;  
Sporto įrangos nuomą 77.21.40;  
Techninį tikrinim ą ir analizę 73.11;  
Reklamos agentūrų veiklą 74.40;  
Kitą sportinę veiklą 93.19.  
Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka,  
LASF gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.  
 
3. LASF nariai: naujų narių pri ÷mimo, narių išstojimo bei narių pašalinimo iš LASF tvarka 
ir sąlygos . 
3.1. Minimalus LASF narių skaičius yra trys. LASF nariais gali būti įstatymų nustatyta tvarka  
įregistruoti juridiniai asmenys, kurie kultivuoja, propaguoja ar remia automobilių sportą.  
3.2. Juridinis asmuo pareiškęs norą tapti LASF nariu, privalo pateikti:  
3.2.1. Rašytinį prašymą LASF Prezidiumui ir dviejų esamų LASF narių raštiškas rekomendacijas.  
3.2.2. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išduoto registravimo pažym÷jimo kopiją ir  
savo veiklos aprašymą.  
3.2.3. Jei naryst÷s siekianti organizacija turi narių, tai pateikiamas jų sąrašas.  
3.3. Gavęs prašymą, Prezidiumas artimiausiame pos÷dyje turi priimti sprendimą. Sprendimas d÷l  
naujo nario pri÷mimo laikomas priimtu jeigu už naująjį narį balsavo 50 % +1 Prezidiumo  
narys dalyvaujantis pos÷dyje. Juridinis asmuo turi teisę dalyvauti Prezidiumo pos÷dyje  
svarstant jo pri÷mimo į narius klausimą. Prezidiumas privalo informuoti raštu (el.paštu,  
faksu ar registruotu laišku) apie pos÷džio datą ir laiką juridin į asmenį ne v÷liau kaip prieš tris  
darbo dienas iki pos÷džio pradžios. Neatvykus juridinio asmens atstovui į pos÷dį sprendimas  
d÷l jo priimamas “už akių”.  Prezidiumui patenkinus prašymą, priimtasis narys per vieną m÷nesį  
nuo Prezidiumo sprendimo pri÷mimo dienos privalo sumok÷ti nustatyto dydžio stojamąjį ir nario  
mokestį. Nario teis÷s ir pareigos įgyjamos sekančią darbo dieną po stojamojo ir nario mokesčių  
sumok÷jimo. Atsisakymas priimti juridinį asmenį į narius turi būti motyvuotas ir išsiųstas jam  
ne v÷liau kaip per tris darbo dienas registruotu laišku. Šį Prezidiumo sprendimą juridinis  
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asmuo gali apskųsti LASF Apeliaciniam teismui šių įstatų nustatyta tvarka. LASF valdymo  
organų kadencijos pasibaigimo metais prašymai d÷l naujų narių pri÷mimo nesvarstomi nuo sausio 1 
d. iki naujų LASF valdymo organų išrinkimo.  
3.4. Nariai, pranešę raštu LASF Prezidiumui, gali išstoti iš LASF narių. Išstojimas iš LASF narių  
neatleidžia nario nuo piniginių įsipareigojimų vykdymo (privalo pilnai atsiskaityti už  
susidariusias skolas LASF'ui).  
3.5. LASF nario, nesilaikančio šių Įstatų, materialinių įsipareigojimų ar kitaip darančio LASF  
materialinę ar moralinę žalą, naryst÷ Prezidiumo sprendimu gali būti nutraukiama.  
3.6. LASF nariui nesumok÷jus nario mokesčio iki einamųjų metų kovo 15 d., tokio nario naryst÷  
LASF nedelsiant automatiškai nutrūksta ir narys laikomas pašalintu d÷l finansinių įsipareigojimų  
nevykdymo. LASF nariui iki naryst÷s pabaigos pateikus raštišką prašymą Prezidiumui d÷l  
asocijuotos naryst÷s, tampama asocijuotu LASF nariu be atskiro Prezidiumo sprendimo.  
3.7. Išstojusių ar pašalintų iš LASF narių stojamieji, metiniai mokesčiai, dovanos, kitos atiduotos  
l÷šos ar turtas negrąžinami. Likviduojant LASF šiems nariams LASF turto dalis negali būti  
skiriama.  
 
4. LASF narių teis÷s ir pareigos  
4.1. LASF narių teis÷s:  
4.1.1. Gauti LASF nario pažym÷jimą.  
4.1.2. Naudotis LASF teikiamomis paslaugomis.  
4.1.3. Dalyvauti LASF veikloje, teikti pasiūlymus ir pageidavimus komitetams, Sporto tarybai,  
Prezidiumui, Suvažiavimui.  
4.1.4. Gauti iš LASF informaciją apie LASF veiklą, Prezidiumo, Sporto tarybos ir komitetų  
pos÷džiuose priimtus sprendimus.  
4.1.5. Skirti delegatą dalyvauti ir balsuoti Suvažiavime.  
4.1.6. Siūlyti kandidatus į LASF Prezidiumą, komitetus, nuolatines ir laikinas komisijas.  
4.1.7. Bet kada išstoti iš LASF. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip  
LASF nuosavyb÷n perduotos l÷šos ir turtas negrąžinami.  
4.1.8. Ginčyti Prezidento, Prezidiumo, Sporto tarybos ar Komitetų priimtus sprendimus  
LASF Apeliaciniame teisme.  
4.2. LASF narių pareigos:  
4.2.1. Laikytis šių Įstatų.  
4.2.2. Vykdyti LASF Suvažiavimo, Prezidiumo ir Sporto tarybos sprendimus.  
4.2.3. Kiekvienais metais iki kovo 15 dienos sumok÷ti nario mokestį. Jei narys nuo tų pačių  
kalendorinių metų sausio 01 d. iki kovo 15 d. n÷ra sumok÷jęs naryst÷s mokesčio, jis neturi  
teis÷s šiuo laikotarpiu balsuoti neeiliniame ar eiliniame suvažiavime.  
4.2.4. Neužsiimti veikla, kenkiančia automobilių sportui ir(ar) LASF prestižui.  
4.2.5. Teikti raštu kompetetingiems LASF organams pasiūlymus bendrų problemų  
sprendimui.  
 
5. LASF asocijuoti nariai:  
5.1. LASF asocijuotais nariais gali būti įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys,  
kurie kultivuoja, propaguoja ar remia automobilių sportą. Asocijuoti nariai neturi Lietuvos  
Respublikos teis÷s aktų ir šių įstatų asociacijos nariams suteikiamų teisių, išskyrus šiuose įstatuose  
numatytas išimtis.  
5.2. Juridinis asmuo, ne LASF narys, pareiškęs norą tapti LASF asocijuotu nariu, privalo pateikti:  
rašytinį prašymą Prezidiumui, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išduotą registravimo 
pažym÷jimo kopiją ir savo veiklos aprašymą. Gavęs prašymą, Prezidiumas artimiausiame pos÷dyje 
priima sprendimą dalyvaujančių Prezidiumo narių pos÷dyje balsų dauguma. Juridinis asmuo 
turi teisę dalyvauti Prezidiumo pos÷dyje svarstant jo pri÷mimo į asocijuotus narius klausimą. 
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Prezidiumas privalo informuoti raštu (el.paštu, faksu ar registruotu laišku) apie pos÷džio datą ir 
laiką juridin į asmenį ne v÷liau kaip prieš tris darbo dienas iki pos÷džio pradžios. Neatvykus 
juridiniam asmeniui į pos÷dį sprendimas d÷l jo priimamas “už akių”. Prezidiumui patenkinus 
prašymą, priimtasis narys per vieną m÷nesį nuo Prezidiumo sprendimo pri÷mimo dienos privalo 
sumok÷ti nustatyto dydžio stojamąjį ir nario mokestį. Atsisakymas priimti juridinį asmenį į 
asocijuotus narius turi būti motyvuotas ir išsiųstas jam ne v÷liau kaip per tris darbo dienas 
registruotu laišku. Šį Prezidiumo sprendimą juridinis asmuo gali apskųsti LASF Apeliaciniam 
teismui šių įstatų nustatyta tvarka.  
5.3. Taip pat LASF narys, pateikęs rašytinį prašymą Prezidiumui, tampa asocijuotu LASF nariu  
3.6.punkte numatytu atveju nuo LASF naryst÷s netekimo dienos, jei nevykdo 4.2.3. punkto  
reikalavimų.  
5.4. LASF asocijuotas narys turi tokias teises:  
5.4.1. Gauti LASF asocijuoto nario pažym÷jimą.  
5.4.2. Prezidiumo nustatyta tvarka naudotis LASF teikiamomis paslaugomis.  
5.4.3. Dalyvauti LASF veikloje, teikti pasiūlymus ir pageidavimus Komitetams, Sporto tarybai,  
LASF Prezidiumui, Suvažiavimui.  
5.4.4. Gauti iš LASF informaciją apie LASF veiklą, Prezidiumo, Sporto tarybos ir komitetų  
pos÷džiuose priimtus sprendimus.  
5.4.5. Skirti delegatą svečio teis÷mis dalyvauti Suvažiavime.  
5.4.6. Bet kada išstoti iš LASF asocijuotų narių.  
5.5. LASF asocijuotas narys, vykdantis sportinę veiklą, moka Suvažiavimo nustatytus tikslinius  
įnašus federacijos veiklai remti.  
5.6. LASF asocijuoto nario naryst÷ pratęsiama vieneriems metams iki einamųjų metų kovo 31  
dienos pateikus rašytinį naryst÷s pratęsimo prašymą LASF Prezidiumui.  
5.7. LASF asocijuotas narys turi teisę tapti LASF nariu, 3.2. ir 3.3 straipsniuose numatyta tvarka.  
5.8. LASF asocijuotas narys, anksčiau buvęs LASF nariu, ir v÷l tapdamas LASF tikruoju  nariu  
nemoka stojamojo mokesčio.  
 
6. LASF organai  
6.1. Suvažiavimas yra aukščiausias organas (turi visas LASF visuotinio narių susirinkimo teises)  
6.2. LASF valdymo organai:  
6.2.1 Prezidentas (vienasmenis valdymo organas, administracijos vadovas);  
6.2.2. Prezidiumas (kolegialus valdymo organas), kurią sudaro:  
6.2.2.1 Prezidentas  
6.2.2.2. Viceprezidentai  
6.2.2.3. Tarybos nariai, Sporto šakų Komitetų pirmininkai.  
6.3. Kiti LASF organai:  
6.3.1. Sporto taryba  
6.3.2. Automobilių sporto šakų komitetai:  
6.3.2.1. Ralio komitetas  
6.3.2.2. Žiedo komitetas  
6.3.2.3. Kroso komitetas  
6.3.2.4. 4×4 komitetas  
6.3.2.5. Kitų automobilių sporto šakų komitetas  
6.3.3. Kiti komitetai:  
6.3.3.1. Saugaus varžybų organizavimo komitetas  
6.3.3.2. Teis÷jų komitetas  
6.3.3.3. Techninių reikalavimų komitetas  
6.3.3.4. LASF sporto Senjorų komitetas  
6.3.3.5. Tarybos sprendimu gali būti sudaromi ir kiti komitetai.  
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6.3.4. Apeliacinis teismas  
6.3.5. Garb÷s prezidentas  
6.3.6. Revizijos komisija  
6.4. Prezidiumo ir Sporto tarybos sprendimu gali būti sudaromi ir kiti LASF organai.  
 
7. Suvažiavimo kompetencija, jo sušaukimo bei sprendimų pri ÷mimo tvarka  
7.1 Suvažiavimai gali būti: kartą kalendoriniuose metuose vykstantys eiliniai suvažiavimai ir  
neeiliniai suvažiavimai.  
7.1.1. Eilinį Suvažiavimą šaukia Prezidiumas.  
7.1.2 Nariams eilinio Suvažiavimo data ir darbotvark÷s projektas išsiunčiami registruotu  
laišku arba paskelbiami viešai ne v÷liau kaip prieš 60 dienų iki jo pradžios. Nariai savo  
pasiūlymus d÷l darbotvark÷s projekto, kitų papildomų klausimų gali pateikti raštu ne v÷liau  
kaip likus 45 dienoms iki Suvažiavimo. Pateikti papildomi klausimai įtraukiami į  
Suvažiavimo išankstinę darbotvarkę. Suvažiavimo darbotvark÷ ir su ja susijusi medžiaga  
nariams išsiunčiami registruotu laišku arba paskelbiama viešai ne v÷liau kaip prieš 30 dienų  
iki Suvažiavimo dienos.  
7.1.3. Neeilinis Suvažiavimas šaukiamas įstatų 7.7. p. numatyta tvarka ir terminais.  
7.2. Eilinis Suvažiavimas yra šaukiamas kiekvienais kalendoriniais metais ne v÷liau kaip iki kovo  
31 dienos.  
7.3. Suvažiavimas:  
7.3.1. Keičia LASF įstatus. Klausimai, susiję su šio dokumento keitimu Prezidiumo nustatyta  
tvarka turi būti įtraukti į išankstinę Suvažiavimo darbotvarkę.  
7.3.2. Priima, keičia, papildo Lietuvos automobilių sporto kodeksą. Klausimai, susiję su šio  
dokumento pri÷mimu, keitimu ir papildymu Prezidiumo nustatyta tvarka turi būti įtraukti į  
išankstinę Suvažiavimo darbotvarkę.  
7.3.3. Numato ir nustato LASF veiklos kryptis ir formas.  
7.3.4. Renka ir atšaukia Prezidentą.  
7.3.6. Suvažiavimas renka ir atšaukia Apeliacinio teismo pirmininką ir Apeliacinio teismo arbitrus.  
7.3.7. Prezidento siūlymu renka bei atšaukia Viceprezidentus, Garb÷s prezidentą, komitetų  
pirmininkus.  
7.3.8. Prezidento siūlymu renka ir atšaukia Revizijos komisijos narius.  
7.3.9. Tvirtina LASF narių stojamojo ir nario mokesčio bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų  
federacijos veiklai remti dydį.  
7.3.10. Išklauso Prezidiumo, Sporto tarybos, Prezidento, Revizijos komisijos ataskaitas.  
7.3.11. Tvirtina LASF metinę finansinę atskaitomybę, atsižvelgiant į audito ir revizijos  
komisijos ataskaitas. Ši ataskaita prieinama visiems LASF nariams. LASF nario reikalavimu,  
LASF sudarys sąlygas LASF buvein÷je su šia ataskaita susipažinti.  
7.3.12. Tvirtina Prezidiumo, Sporto tarybos, Revizin÷s komisijos ir Apeliacinio teismo darbo  
nuostatus.  
7.3.13. Priima sprendimą d÷l LASF pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo)  
7.3.14. Prezidiumo siūlymu suteikia „LASF garb÷s vardo“ ir „LASF r÷m÷jo“ vardo apdovanojimą.  
7.3.15. Šalina LASF narius.  
7.4. Suvažiavimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau nei pus÷s narių delegatai.  
Kiekvienas narys turi tik vieną balsą. Suvažiavime balso teisę turi tik suvažiavimo dienai einamų  
metų LASF nario mokestį sumok÷jusio nario delegatas ar jo įgaliotas asmuo, pateikęs raštišką  
nario įgaliojimą su balsavimo teise. Delegatais gali būti asmenys ne jaunesni kaip 18 metų .  
Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių delegatų 
balsų „už“ negu „prieš“ (delegatai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi 
balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Suvažiavimo sprendimai d÷l klausimų, numatytų šių 
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Įstatų 7.3.1. ir 7.3.13. punktuose priimami ne mažesne kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių LASF 
narių delegatų balsų dauguma. Prezidento ir Prezidiumo narių rinkimų balsavimai yra slapti.  
7.5. Jeigu Suvažiavime n÷ra kvorumo, per vieną m÷nesį nuo neįvykusio Suvažiavimo dienos  
šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Suvažiavimo  
darbotvark÷s klausimais, nesvarbu, kiek narių delegatų dalyvauja Suvažiavime.  
7.6. Suvažiavimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas LASF įstatų  
nustatyta tvarka ir d÷l to į teismą kreip÷si LASF narys ar valdymo organas.  
7.7. Neeilinis Suvažiavimas gali būti sušauktas raštiškai to pareikalavus 1/3 narių arba Prezidiumo  
nutarimu v÷liausiai per du m÷nesius nuo reikalavimo jį sušaukti. Neeilinio Suvažiavimo  
iniciatoriai Prezidiumui pateikia prašymą, kuriame nurodoma Suvažiavimo sušaukimo  
priežastys, tikslai ir motyvai, darbotvark÷, projektin÷ medžiaga kiekvienu dienotvark÷s  
klausimui ir pasiūlymai d÷l susirinkimo datos ir vietos. Jei prašymas neatitinka min÷tų  
reikalavimų, prašymas gražinamas iniciatoriams su prierašu per nustatytą laiko tarpą  
ištaisyti trūkumus. Jei pasibaigus terminui to nepadaroma, prašymas laikomas nepateiktu.  
Apie Suvažiavimo datą, vietą ir sušaukimo priežastį, tikslus ir motyvus bei dienotvarkę ir jos  
projektinę medžiagą LASF nariams turi būti pranešta registruotu laišku arba paskelbiama viešai.  
Neeilinis Suvažiavimas svarsto tik tuos klausimus, d÷l kurio buvo sušauktas.  
7.8. Suvažiavimai protokoluojami. Protokolas privalo būti surašytas per 30 kalendorinių dienų  
po įvykusio suvažiavimo. Protokolas privalo būti oficialiai paskelbtas LASF internetin÷je  
svetain÷je. Suvažiavimo metu LASF nariai gali daryti vaizdo ar garso įrašus.  
7.9. Suvažiavimo metu turi būti išrinktas Suvažiavimo pirmininkas. Suvažiavimo pirminink ą  
renka nariai. Suvažiavimo pirmininkas laikomas išrinktu, kai už jį balsavo dauguma  
balsavimo teisę turinčių narių “už”. Pirmininkas vadovauja visai suvažiavimo procedūrai nuo  
pirmo iki paskutinio darbotvark÷s klausimo.  
7.10. Suvažiavimo metu turi būti išrinkti trys sekretoriai, kurie atsakingi už suvažiavimo  
protokolavimą. Jie laikomi išrinktais, kai už kiekvieną iš jų balsavo dauguma balsavimo teisę  
turinčių narių “už”.  
7.11. Valdymo ir kitų organų rinkimus vykdo ir prižiūri rinkim ų komisija. Rinkimų komisijos  
narius iš pasiūlytų kandidatų renka balsavimo teisę turintys nariai. Jie laikomi išrinktais, kai  
už kiekvieną iš jų balsavo dauguma balsavimo teisę turinčių narių “už”. Rinkimų komisiją  
sudaro 5 nariai, kurie iš savo tarpo išsirenka rinkimų komisijos pirmininką. Rinkimų  
komisija privalo užtikrinti skaidrų, operatyvų, slaptą balsavimą.  
7.12. Prezidento, viceprezidentų ir komitetų pirmininkų rinkimams turi būti išleisti  
balsavimo biuleteniai, patvirtinti LASF. Balsavimo biuletenyje turi būti išvardinti visi  
kandidatai t.y. į viceprezidentus, garb÷s prezidentą ir komitetų pirmininkus. Prezidento,  
garb÷s prezidento, viceprezidentų ir komitetų pirmininkai renkami slaptu balsavimu.  
Balsavimo biuleteniai privalo būti užklijuoti ir užantspauduoti dvejuose atskiruose vokuose  
(viename galiojantys, kitame voke negaliojantys biuleteniai) iškart pasibaigus balsavimui. Bet  
kuris kandidatas į Prezidiumą ir Sporto tarybą gali paduoti apeliaciją LASF Apeliaciniam  
teismui, kad būtų peržiūr÷ti balsavimo rezultatai. Apeliacinis teismas gali atpl÷šti vokus su  
biuleteniais ir priimti sprendimą.  
7.13. Negaliojančiais biuleteniais yra laikomi:  
7.13.1. ne Prezidiumo nustatyto pavyzdžio rinkimų biuleteniai;  
7.13.2. neantspauduoti LASF antspaudu biuleteniai;  
7.13.3. 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 .  
7.14. Balsavimo tvarka. Balsavimo zonoje, kuri turi būti aiškiai atribota, gali būti tik rinkim ų  
komisijos nariai ir suvažiavimo sekretoriai. Prasid÷jus balsavimui, į balsavimo zoną gali įeiti  
po vieną narį, turintį balsavimo teisę. Sekretoriams, patikrinus jo tapatybę ir teisę balsuoti,  
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pasirašytinai išduodamas balsavimo biuletenis. Po biuletenio išdavimo, narys, neišeidamas iš  
balsavimo zonos, privalo išreikšti savo valią ir biuletenį įmesti į tam skirtą balsavimo d÷žę.  
Rinkimų komisijos nariai privalo užtikrinti balsavimo slaptumą ir tvarką.  
7.15. Prezidiumas ir Prezidentas gali nuspręsti į Suvažiavimą pakviesti svečius.  
 
 
 
8. LASF Prezidiumas (toliau – Prezidiumas)  
8.1. LASF veiklai laikotarpiu tarp Suvažiavimų vadovauja Prezidiumas. Prezidiumą sudaro:  
Prezidentas ir Viceprezidentai. Prezidiumo narius, ketverių metų laikotarpiui renka Suvažiavimas,  
atsižvelgiant į šiuose įstatuose numatytas išimtis. Prezidiumą turi sudaryti nelyginis skaičius  
Prezidiumo narių, bet ne daugiau kaip 5 nariai. Suvažiavimui išrinkus Prezidentą, pastarasis, iš  
LASF narių pasiūlyto kandidatų sąrašo, pasiūlo kandidatūras į Viceprezidentus. Viceprezidentų ir  
Komitetų pirmininkų rinkimai ir perrinkimai yra slapti.  
8.2. Prezidiumo įgaliojimai gali būti suspenduoti šiuose įstatuose numatyta tvarka. Vietoj  
suspenduoto nario artimiausiame Suvažiavime turi būti renkamas naujas narys.  
8.3. Prezidiumo pos÷dis teis÷tas, jeigu jame dalyvauja 2/3 jos narių. Prezidiumo sprendimai  
priimami paprasta balsų dauguma atviru balsavimu. Jei balsai pasiskirsto lygiomis dalimis,  
Prezidento balsas yra lemiantis.  
8.4. Prezidiumas:  
8.4.1. Šaukia Suvažiavimus.  
8.4.2. Paruošia ir teikia Suvažiavimui tvirtinti Prezidiumo, Prezidento darbo nuostatus.  
8.4.3. Suvažiavime pateikia darbo ataskaitą.  
8.4.4. Tvirtina Prezidento darbo veiklos nuostatus.  
8.4.5. Visų Prezidiumo narių balsų dauguma gali iki artimiausio Suvažiavimo suspenduoti  
Prezidiumo narių, nesilaikančių šių įstatų, neatliekančių tinkamai savo pareigų ar žeminančių LASF 
autoritetą, įgaliojimus bei pavesti kitam suspenduojamo Prezidiumo nario vadovaujamo komiteto 
pasiūlytam Prezidiumo nariui laikinai eiti suspenduoto nario pareigas. Prezidiumo narys, kurio 
įgaliojimai sustabdyti, neturi teis÷s dalyvauti Prezidiumo pos÷džiuose.  
8.4.6. Tvirtina sporto komitetų sud÷tis jų pirmininkų teikimu.  
8.4.7. Tvirtina sporto komitetų darbo nuostatus.  
8.4.6. Priima LASF narius bei asocijuotus narius arba sutabdo jų veiklą iki Suvažiavimo.  
8.4.7. Konkrečiu atveju sprendžia d÷l nario atleidimo nuo stojamojo ir(ar) metinio mokesčio  
mok÷jimo.  
8.4.8. Svarsto, parengia ir pateikia tvirtinti LASF pajamų ir išlaidų sąmatas, stojamojo ir metinio  
mokesčių bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžius LASF  
Suvažiavimui.  
8.4.9. Sprendžia kitus su nariais susijusius klausimus.  
8.4.10. Tvirtina nuolatines ir laikinas komisijas, jų darbo nuostatus.  
8.4.11. Sprendžia visų Prezidiumo narių, komitetų, nuolatinių komisijų, laikinųjų komisijų narių  
atlyginimo klausimus ir nustato jų darbo užmokesčio dydį.  
8.4.12. Sprendžia LASF struktūrinių padalinių steigimo klausimus.  
8.4.13. Tvirtina sekretoriato struktūrą.  
8.4.15. Tvirtina licencijų išdavimo tvarką.  
8.4.16. Tvirtina bendrąsias Lietuvos automobilių sporto varžybų pravedimo sąlygas.  
8.4.17. Tvirtina sporto bei kitų renginių metinius planus.  
8.4.18. Tvirtina oficialiose tarptautin÷se varžybose dalyvaujančių šalies rinktinių sud÷tis ir jų  
8.4.14. Tvirtina samdomų darbuotojų darbo užmokesčio dydį.  
8.4.15. Tvirtina LASF renginių sąmatas. Priima sprendimus d÷l auditoriaus paskyrimo ar  
atšaukimo.  
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8.4.16. Tarpininkauja, kad LASF nariai arba jų atstovai gal÷tų sudaryti palankias sutartis su  
Lietuvos Respublikos ar užsienio klubais, kitomis organizacijomis.  
8.4.17. Priima sprendimus, kad LASF taptų kitų juridinių asmenų steig÷ja, nare.  
8.4.18. Priima sprendimus d÷l LASF atstovybių ir/ar filialų steigimo, tvirtina filialo ir/ar atstovyb÷s  
nuostatus.  
8.4.24. Tvirtina LASF komitetų skirtas baudas varžybų organizatoriams.  
8.4.19. Sprendžia kitus, į Suvažiavimo, Prezidento ir kitų LASF organų išskirtinę kompetenciją  
nepatenkančius, klausimus.  
8.5. Prezidiumo pos÷džiai yra protokoluojami. Protokolas privalo būti viešai paskelbtas ne  
v÷liau kaip per 5 kalendorines dienas nuo pos÷džio pabaigos.  
8.6. Tarybos nariai - komitetų pirmininkai turi teisę tvirtinti komitetų sprendimus komitetų  
kompetencijos klausimais.  
 
9. LASF Prezidentas (toliau – Prezidentas)  
9.1. Suvažiavimas keturių metų kadencijai renka Prezidentą. Prezidentas negali būti renkamas  
ilgiau kaip dvi kadencijas iš eil÷s. Bet kuris LASF narys turi teisę siūlyti kandidatą į Prezidento  
postą, ne v÷liau kaip likus 15 dienų iki Suvažiavimo, pateikdamas kandidato raštišką sutikimą,  
gyvenimo aprašymą ir rinkiminę programą. Su informacija apie kandidatus į Prezidentus galima  
susipažinti LASF būstin÷je ir interneto svetain÷je. Prezidentui atsistatydinus ar tapus neveiksniu,  
šaukiamas neeilinis Suvažiavimas. Iki Suvažiavimo prezidento funkcijas atlieka Prezidiumo  
įgaliotas Viceprezidentas.  
9.2. Prezidentas:  
9.2.1. Suvažiavime, atsižvelgdamas į LASF narių pateiktų kandidatų sąrašą, siūlo kandidatus į  
Prezidiumo, Sporto tarybos, Revizijos komisijos, Apeliacinio teismo pirmininko pareigas bei  
kandidatus į Apeliacinio teismo arbitrų sąrašą.  
9.2.2. Teikia Suvažiavimui kandidatus į Garb÷s prezidento pareigas.  
9.2.3. Suvažiavime pateikia savo ir Prezidiumo darbo ataskaitą.  
9.2.4. Pasirenka savo asmeninius patar÷jus ir apie savo pasirinktus asmenis praneša Tarybai.  
9.2.4. Paruošia Prezidento veiklos nuostatus ir teikia juos Prezidiumui tvirtinimui.  
9.2.5. Atstovauja LASF Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.  
9.2.6. Organizuoja Prezidiumo darbą, numato pos÷džių darbotvarkes, šaukia pos÷džius ir jiems  
pirmininkauja, koordinuoja Prezidiumo, komitetų, komisijų veiklą, pasirašo Prezidiumo  
sprendimus ir pos÷džių protokolus.  
9.2.7. Siūlo Prezidiumui iki artimiausio Suvažiavimo suspenduoti Prezidiumo narių, nesilaikančių  
šių įstatų, neatliekančių tinkamai savo pareigų ar žeminančių LASF autoritetą, narystę.  
9.2.8. Leidžia įsakymus.  
9.2.9. Įgalioja vieną iš viceprezidentų laikinai eiti Prezidento pareigas.  
9.2.10. Pasirašo sutartis ir kitus oficialius dokumentus.  
9.2.11. Pasirenka LASF sekretoriato darbuotojus ir pasirašo su jais darbo sutartis.  
9.2.12. Teikia Prezidiumui siūlymus d÷l LASF atstovybių ir/ar filialų steigimo/veiklos nutraukimo, 
jų nuostatų tvirtinimo pri÷mimo.  
 
10. Viceprezidentai  
10.1. Prezidento siūlymu konkrečioms funkcijoms vykdyti renkami keturi Viceprezidentai  
ketverių metų laikotarpio kadencijai. Viceprezidentų funkcijas tvirtina ir Viceprezidentus renka ir  
atšaukia Suvažiavimas.  
10.2. Viceprezidentas kuruoja Prezidento paskirtą LASF veiklos sferą.  
10.3. Nesant Prezidentui, įgaliotas Viceprezidentas atlieka Prezidento funkcijas.  
10.4. Viceprezidentais negali būti komitetų pirmininkai.  
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11. Sporto taryba  
11.1. Sporto tarybą sudaro komitetų pirmininkai, kuriuos Prezidento siūlymu renka ir  
atšaukia Suvažiavimas. Sporto taryba iš savo narių renka Pirmininką, kuris vadovauja  
Sporto tarybos veiklai.  
11.2. Sporto tarybos pos÷dis teis÷tas, jeigu jame dalyvauja 2/3 jo narių. Sporto tarybos  
posedžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi Pirmininkas arba ½ Sporto tarybos narių. Sporto  
tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma atviru balsavimu. Jei balsai pasiskirsto 
lygiomis dalimis, Pirmininko balsas yra lemiantis.  
11.3. Sporto taryba:  
11.3.1. Tvirtina sporto komitetų sud÷tis jų pirmininkų teikimu.  
11.3.2. Tvirtina sporto komitetų darbo nuostatus.  
11.3.3. Tvirtina licencijų išdavimo tvarką.  
11.3.4. Tvirtina bendrąsias Lietuvos automobilių sporto varžybų pravedimo sąlygas.  
11.3.5. Tvirtina sporto bei kitų renginių metinius planus.  
11.3.6. Tvirtina oficialiose tarptautin÷se varžybose dalyvaujančių šalies rinktinių sud÷tis ir jų  
pasirengimo programas.  
11.3.7. Tvirtina LASF komitetų skirtas baudas varžybų organizatoriams.  
11.3.8. Rengia kasmetinį sporto varžybų kalendorių ir kontroliuoja jo vykdymą.  
 
12. Garb÷s prezidentas  
12.1. Dviejų metų kadencijai Garb÷s prezidentą Prezidento siūlymu turi teisę rinkti Suvažiavimas.  
12.2. Garb÷s prezidentas vykdo veiklą suderintą su Prezidentu.  
13. Asmeniniai Prezidento Patar÷jai  
13.1. Asmeninius Prezidento patar÷jus (toliau – patar÷jai) pasirenka Prezidentas ir apie savo  
pasirinkimą informuoja Tarybą.  
13.2. Patar÷jai:  
13.2.1. Dirba visuomeniniais pagrindais.  
13.2.2. Turi patariamąjį balsą Prezidentui priimant išskirtinei jo kompetencijai priklausančius  
sprendimus.  
13.2.3. Gali dalyvauti Suvažiavime, Tarybos, komitetų pos÷džiuose.  
 
13. Generalinis sekretorius ir sekretoriatas  
13.1. Generalinį sekretorių skiria ir atleidžia iš pareigų Prezidentas. Palaiko ryšius tarp LASF  
organų ir LASF narių bei kitų organizacijų. Įgyvendindamas savo užduotis Generalinis sekretorius  
glaudžiai bendradarbiauja su Prezidiumu, Sporto taryba ir komitetais.  
13.2. Generalinis sekretorius:  
13.2.1. Dirba pagal Prezidiumo patvirtintus darbo nuostatas.  
13.2.2. Vykdo Prezidiumo ir Sporto tarybos pavedimus.  
13.2.3. Vadovauja LASF sekretoriatui.  
13.3. Sekretoriatas padeda LASF prezidentui, Prezidiumui ir komitetams spręsti operatyvius  
LASF organizacin÷s veiklos klausimus.  
13.4. Sekretoriato struktūrą tvirtina Prezidiumas.  
13.5. Sekretoriato darbuotojai dirba pagal Prezidento patvirtintus darbo nuostatus.  
13.6. Su generaliniu sekretoriumi bei sekretoriato darbuotojais sudaroma darbo sutartis, jiems gali  
būti mokamas darbo užmokestis.  
 
14. LASF komitetai (toliau – komitetai):  
14.1. Atskirų automobilių sporto šakų ir kitų komitetų narius komiteto pirmininko teikimu tvirtina  
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Sporto taryba. atitinkamo komiteto pirmininko teikimu. Pirmininkas narius renkasi atsižvelgdamas 
į toje sporto šakoje dalyvaujančių LASF narių pateiktą kandidatų sąrašą. Komiteto pirmininkas 
komiteto narius renkasi, atsižvelgdamas į LASF narių pateiktą kandidatų sąrašą.  
14.2. Komitetai dirba pagal Sporto tarybos patvirtintus nuostatus. Komitetui vadovauja komiteto  
pirmininkas.  
14.3. Jei komiteto pirmininko teises suspenduoja Sporto taryba arba pirmininkas atsistatydina ar  
tampa neveiksnus, komitetui iki Suvažiavimo vadovauja komiteto pasiūlytas ir Sporto tarybos 
patvirtintas kitas komiteto narys. Tačiau laikinai iki suvažiavimo einantis pareigas komiteto 
pirmininkas neturi balso teises Sporto tarybos pos÷džių metu.  
14.4. Komitetai:  
14.4.1. Priima atitinkamos sporto šakos taisykles, reglamentus ir kitus reglamentuojančius  
dokumentus ir juos suderina su Sporto taryba.  
14.4.2. Atsižvelgdami į sportininkų, pareišk÷jų, organizatorių interesus ir neviršydami savo  
kompetencijos ribų administruoja konkrečios automobilių sporto šakos veiklą.  
14.4.3. Teikia Sporto tarybai ir generaliniam sekretoriui atitinkamos sporto šakos sporto  
kalendoriaus projektą.  
14.4.4. Vertina atitinkamos automobilių sporto šakos varžybų organizavimo atitikimą priimtiems  
nuostatams, organizatoriaus darbą ir sportininkų bei teis÷jų veiklą.  
14.4.5. Po detalios visų aplinkybių analiz÷s, skiria LASF nustatytas nuobaudas sportininkams,  
teis÷jams, pareišk÷jams, varžybų organizatoriams.  
14.5. Komitetų sprendimus pasirašo komiteto pirmininkas.  
 
15. LASF Apeliacinis teismas:  
15.1. Apeliacinis teismas yra galutin÷ instancija, sprendžianti oficialiose, Lietuvoje vykstančiose,  
automobilių sporto varžybose, tarp LASF narių, varžybų Organizatorių, Pareišk÷jų, Vairuotojų arba 
bet kurių kitų LASF licencijų tur÷tojų kilusius ginčus automobilių sporte, įskaitant konkrečias  
varžybas.  
15.2. Apeliacinis teismas dirba pagal Suvažiavime patvirtintus Apeliacinio teismo nuostatus.  
15.3. Apeliacinio teismo pirmininką trejų metų laikotarpiui renka Suvažiavimas.  
15.4. Arbitrai į Apeliacinio teismo arbitrų sąrašą įrašomi ar iš jo išbraukiami Suvažiavime priimtu  
sprendimu. Arbitrų sąrašas gali būti papildomas ar atnaujinamas kiekvieno Suvažiavimo metu.  
Apeliacinio teismo arbitrų sąraše nuolat tur÷tų būti ne mažiau negu 9 (devyni) asmenys. Apeliacinio 
teismo arbitru negali būti Prezidiumo narys, Prezidentas, Viceprezidentas. Apeliacinio teismo 
atstovas gali dalyvauti Prezidiumo ir komitetų pos÷džiuose.  
15.5. Apeliacinis teismas turi teisę atšaukti varžybų sporto komisarų kolegijos ir Prezidiumo, bei  
komitetų sprendimus, kurie nurodyti šių įstatų 8.4.9., 8.4.24, 14.4.4., 12.4.5. punktuose.  
15.6. Apeliacinio teismo pirmininkas nagrin÷jamai apeliacijai Apeliacinio teismo nuostatų nustatyta 
tvarka sudaro arbitražinę kolegiją.  
15.7. Apeliacinio teismo pirmininkui atsistatydinus ar tapus neveiksniu iki Suvažiavimo  
Apeliaciniam teismui laikinai vadovauja Prezidiumo laikinai paskirtas jos narys.  
 
16. Revizijos komisija (toliau – Komisija)  
16.1. Prezidento siūlymu Komisijos narius ir pirmininką trejų metų laikotarpiui renka ir atšaukia  
Suvažiavimas.  
16.2. Komisija dirba pagal Suvažiavimo patvirtintus nuostatus.  
16.3. Komisiją sudaro trys Komisijos nariai.  
 
17. LASF dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams bei skelbimo tvarka  
17.1. Dokumentų apie LASF veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina Prezidiumas.  
17.2. Pranešimai ir skelbimai, kurie turi būti paskelbti viešai, skelbiami įstatymų numatyta tvarka  
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dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir elektroniniame puslapyje http:// www.lasf.lt.  
17.3. Bet kuri kita LASF informacija skelbiama elektroniniame puslapyje http:// www.lasf.lt  
 
18. Filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo tvarka  
18.1. Sprendimus d÷l LASF atstovybių ir/ar filialų steigimo/veiklos nutraukimo, jų nuostatų  
tvirtinimo, valdymo organų skyrimo/atšaukimo, vadovaudamasi šiais Įstatais ir Lietuvos  
Respublikos įstatymais, Prezidento teikimu, priima Prezidiumas.  
 
19. Įstatų keitimo tvarka  
19.1. Šie Įstatai gali būti keičiami Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme nustatyta procedūra tik 
LASF Suvažiavimo nutarimu priimamu ne mažiau nei 2/3 Suvažiavime dalyvavusių narių delegatų 
balsų dauguma.  
 
20. LASF organų atskaitomyb÷s Suvažiavimui bei l÷šų ir pajamų naudojimo tvarka  
20.1. LASF Prezidiumas, Prezidentas, Sporto taryba, Apeliacinis teismas ir Revizijos komisija už  
savo darbą atsiskaito LASF Suvažiavimui ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus.  
20.2. LASF savo pinigines l÷šas laiko kredito įstaigose ir atlieka visas kasos ir atsiskaitomąsias  
operacijas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.  
 
21. Baigiamosios nuostatos  
21.1. Šie Įstatai įsigalioja nuo jų atitinkamo įregistravimo dienos. Įstatai surašyti lietuvių kalba 3  
(trimis) egzemplioriais. Įstatai priimti du tūkstančiai devintųjų metų geguž÷s šešioliktą dieną LASF 
Suvažiavime.   
 
Kaunas, du tūkstančiai devintųjų metų geguž÷s m÷nesio šešiolikta diena.  
Lietuvos automobilių sporto federacijos  
suvažiavimo įgaliotas asmuo pasirašyti įstatus                      ________________________ ______________  
                                                                                                          (parašas)                          (vardas, pavard÷)  
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5. Darbotvark ÷s klausimas: Viceprezidentų rinkimas. 

Šio klausimo svarstymo procedūra priklausys nuo to, kokį Įstatų projektą Federacijos nariai pasirinks 
balsuodami 6 dienotvark÷s klausimu. Balsavimo biuleteniai ir balsavimo tvarka bus pristatyti 
Suvažiavimo metu atsižvelgiant į 6 darbotvark÷s klausimo rezultatus. 

 
LASF nariai pateik÷ sąrašą kandidatų į LASF vice prezidentus: 
Eil. 
Nr.  

 
Kandidatas 

 
Siūlomos 
pareigos  

 
Pasiūl÷ (LASF narys) pavadinimas 

1  
 
 
 
 
Gintautas Šl÷deris (13) 

 STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
SK „Stigma“ 
Lietuvos automobilių klubas 
K. Girdausko ASK 
LASK „Krosas“ 
Teis÷jų klubas „Startas“ 
Itokos lenktynių komanda 
ASK „Vilky čiai“ 
ASK „Asai“ 

2  
 
 
 
 
Sigitas Alesius (11) 
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STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
SK „Stigma“ 
Lietuvos automobilių klubas 
K. Girdausko ASK 
LASK „Krosas“ 
Teis÷jų klubas „Startas“ 
ASK „Vilky čiai“ 
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3  
 
 
 
Eduardas Jakas (10) 

STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
SK „Stigma“ 
Lietuvos automobilių klubas 
K. Girdausko ASK 
Teis÷jų klubas „Startas“ 
ASK „Asai“ 

4  
 
 
Vladas Pleskovas (10) 

STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
Lietuvos automobilių klubas 
K. Girdausko ASK 
VšĮ „Naftkartas“ 
ASK „Vilky čiai“ 
ASK „Asai“ 

5  
 
 
Aleksandras Remiševskis (7) 

STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
SK „Stigma“ 
Teis÷jų klubas „Startas“ 

6  
 
Rolandas Dovydaitis (5) 

Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
SK „Stigma“ 
Lietuvos automobilių klubas 
Teis÷jų klubas „Startas“ 

7  
 
Benediktas Vanagas (5) 

ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
Plung÷s ASK „Ketor÷ tek÷ne“ 
KSK „Juta“ 

8  
 
Evaldas Torrau (5) 

ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
Plung÷s ASK „Ketor÷ tek÷ne“ 
KSK „Juta“ 

9  
Ričardas Abelis (4) 

STK „Viesulas“ 
K. Girdausko ASK 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 

10  
Romas Austinskas (3) 

ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
KSK „Juta“ 

11  ASK „Vaišvydava“ 
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Rokas Lipeikis (3) VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
KSK „Juta“ 

12 Šarūnas Liesis (2) SK „Stigma“ 
LASK „Krosas“ 

13 Valdas Jonušis (2) ASK „Gralis“ 
Itokos lenktynių komanda 

14 Dainius Padgurskis (2) VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
VšĮ „Naftkartas“ 

15 Saulius Girdauskas (1) K. Girdausko ASK 
16 Aloyzas Jurdonas (1) LASK „Krosas“ 
17 Kazimieras Gudžiūnas (1) VšĮ „Naftkartas“ 
18 Arvydas Galinis (1) VšĮ „Naftkartas“ 
19 Vylius Rožukas (1) STK „Viesulas“ 
20 Gediminas Grigaitis (1) Itokos lenktynių komanda 
21 Egidijus Gutaravičius (1) LASK „Krosas“ 
22 Gintautas Firantas (1) VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
23 Marius Torrau (1) VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
24 Alvydas Albrechtas (1) VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
25 Evaldas Čirba (1) VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
 
 
 
 

6. Darbotvark ÷s klausimas: Tarybos narių rinkimai ( į Komitetų 
pirmininkus).  

Šio klausimo svarstymo procedūra priklausys nuo to, kokį Įstatų projektą Federacijos nariai pasirinks 
balsuodami 6 dienotvark÷s klausimu. Balsavimo biuleteniai ir balsavimo tvarka bus pristatyti 
Suvažiavimo metu atsižvelgiant į 6 darbotvark÷s klausimo rezultatus. 
 

KANDIDATAI Į KROSO KOMITET Ą 
 
Eil. 
Nr.  

Kandidatas 
Siūlomos 
pareigos 

Pasiūl÷ (LASF narys) pavadinimas 

1 Aloyzas Jurdonas (18) 

Pirmininkas, 
narys 
Pirmininkas, 
narys 
Pirmininkas, 
narys 
Pirmininkas  
Pirmininkas  
Pirmininkas, 
narys 
Pirmininkas, 
narys 
Narys 
Pirmininkas, 
narys 
Narys 

ASK „AUTO-technoma“ 
Skorpiono ASK 
Mažeikių ASK „Feniksas“ 
VšĮ Kauno SK „RIMO“ 
Ukmerg÷s AMSK 
Auto-baik klubas „Afganas ir KO“ 
Šakių TSK 
Auto-moto klubas „Ugira kross“ 
Alytaus AKK „K÷bulas“ 
LAMS teis÷jų bei veteranų klubas 
„Startas 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
Kauno Sk „Stigma“ 
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Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Pirmininkas, 
narys 

Lietuvos automobilių klubas 
STK „Viesulas“ 
Klaip÷dos rajono ASK „Žaibas“ 

2 Valdas Stankūnas (19) 

Pirmininkas, 
narys 
Pirmininkas, 
narys 
Pirmininkas, 
narys 
Pirmininkas 
Narys 
Pirmininkas, 
narys 
Pirmininkas, 
narys 
Narys 
Pirmininkas, 
narys 
Narys 
 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Pirmininkas 
Narys 
Pirmininkas, 
narys 

ASK „AUTO-technoma“ 
Skorpiono ASK 
Mažeikių ASK „Feniksas“ 
VšĮ Kauno SK „RIMO“ 
Ukmerg÷s AMSK 
Auto-baik klubas „Afganas ir KO“ 
Šakių TSK 
Auto-moto klubas „Ugira kross“ 
Alytaus AKK „K÷bulas“ 
LAMS teis÷jų bei veteranų klubas 
„Startas 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
Kauno Sk „Stigma“ 
Lietuvos automobilių klubas 
Kastyčio Girdausko ASK 
STK „Viesulas“ 
Klaip÷dos rajono ASK „Žaibas“ 

3 Kazimieras Gudžiūnas (10) 

Narys 
Pirmininkas, 
narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Pirmininkas, 
narys 
Pirmininkas 

VšĮ „Naftkartas“ 
ASK „Vilky čiai“ 
Plung÷s ASK „Ketor÷ Tek÷ne“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
Lietuvos automobilių klubas 
Taurag÷s ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos“ autosportas 
TSK „Baltijos sportas“ 

4 Arvydas Galinis (6) Narys VšĮ „Naftkartas“ 
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Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 

ASK „Vilky čiai“ 
Plung÷s ASK „Ketor÷ Tek÷ne“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos“ autosportas 
TSK „Baltijos sportas“ 

5 Dainius Padgurskis (7) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Pirmininkas 
Pirmininkas, 
narys 
Narys 

VšĮ „Naftkartas“ 
ASK „Vilky čiai“ 
Plung÷s ASK „Ketor÷ Tek÷ne“ 
Taurag÷s ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos“ autosportas 
TSK „Baltijos sportas“ 

6 Ringaudas Verkauskas (9) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 

ASK „AUTO-technoma“ 
Skorpiono ASK 
Mažeikių ASK „Feniksas“ 
Ukmerg÷s AMSK 
Auto-baik klubas „Afganas ir KO“ 
Šakių TSK 
Auto-moto klubas „Ugira kross“ 
Alytaus AKK „K÷bulas“ 
Klaip÷dos rajono ASK „Žaibas“ 

7 Dalius Juozelskis (11) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Pirmininkas 
Narys 
Narys 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Narys 

ASK „AUTO-technoma“ 
Skorpiono ASK 
Mažeikių ASK „Feniksas“ 
Ukmerg÷s AMSK 
Auto-baik klubas „Afganas ir KO“ 
Šakių TSK 
Auto-moto klubas „Ugira kross“ 
Alytaus AKK „K÷bulas“ 
LAKSK „Krosas“ 
Kastyčio Girdausko ASK 
Klaip÷dos rajono ASK „Žaibas“ 

8 Erlandas Novogreckis (9) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 

ASK „AUTO-technoma“ 
Skorpiono ASK 
Mažeikių ASK „Feniksas“ 
Ukmerg÷s AMSK 
Auto-baik klubas „Afganas ir KO“ 
Šakių TSK 
Auto-moto klubas „Ugira kross“ 
Alytaus AKK „K÷bulas“ 
Klaip÷dos rajono ASK „Žaibas“ 

9 Vitas Vajinskas (9) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 

ASK „AUTO-technoma“ 
Skorpiono ASK 
Mažeikių ASK „Feniksas“ 
Ukmerg÷s AMSK 
Auto-baik klubas „Afganas ir KO“ 
Šakių TSK 
Auto-moto klubas „Ugira kross“ 
Alytaus AKK „K÷bulas“ 
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Narys Klaip÷dos rajono ASK „Žaibas“ 

10 Mantas Šimkus (12) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 

ASK „AUTO-technoma“ 
Skorpiono ASK 
Mažeikių ASK „Feniksas“ 
Ukmerg÷s AMSK 
Auto-baik klubas „Afganas ir KO“ 
Šakių TSK 
Auto-moto klubas „Ugira kross“ 
VšĮ „Naftkartas“ 
ASK „Vilky čiai“ 
Alytaus AKK „K÷bulas“ 
Klaip÷dos rajono ASK „Žaibas“ 
TSK „Baltijos sportas“ 

11 Algis Glikas (7) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 

VšĮ „Naftkartas“ 
ASK „Vilky čiai“ 
Plung÷s ASK „Ketor÷ Tek÷ne“ 
Taurag÷s ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos“ autosportas 
TSK „Baltijos sportas“ 

12 Virginijus Gertmonas (3) 
Narys 
Narys 
Narys 

VšĮ „Naftkartas“ 
ASK „Vilky čiai“ 
TSK „Baltijos sportas“ 

13 Leonas Vedeikis (5) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Pirmininkas 

VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
Lietuvos automobilių klubas 
Kastyčio Girdausko ASK 

14 Zenonas Sinkevičius (1) Pirmininkas Kastyčio Girdausko ASK 
15 Algirdas Bilevičius (1) Pirmininkas Kastyčio Girdausko ASK 
16 Romualdas Vitkus (1) Pirmininkas Kastyčio Girdausko ASK 
17 Linas Norkus (1) Narys Taurag÷s ASK „Gralis“ 
 
 
 
KANDIDATAI Į RALIO KOMITET Ą 
 
 
Eil. 
Nr.  

 
Kandidatas 

 
Siūlomos 
pareigos  

 
Pasiūl÷ (LASF narys) pavadinimas 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
Ričardas Abelkis (12) 

Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas, 
narys 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 

TSK „Baltijos sportas“,  
ASK „Asai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
K. Girdausko ASK 
STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
Lietuvos Porsche klubas 
SK „Stigma“ 
Lietuvos automobilių klubas 
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Narys 
Pirmininkas 
narys 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
Jonas Balčiūnas (10) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
narys 

Lietuvos Porsche klubas 
K. Girdausko ASK 
ASK „Slikas“ 
STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
SK „Stigma“ 
Lietuvos automobilių klubas 
Teis÷jų klubas „Startas“ 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Aleksandras Remiševskis (9) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
narys 

Lietuvos Porsche klubas 
K. Girdausko ASK 
ASK „Slikas“ 
STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
SK „Stigma“ 
Teis÷jų klubas „Startas“ 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
Benediktas Vanagas (9) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Pirmininkas, 
narys 
Narys 
narys 

Utenos MGEAR.  
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos automobilių klubas 
K. Girdausko ASK 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
Plung÷s ASK „Ketor÷ tek÷ne“ 
KSK „Juta“ 

 
 
 
5 

 
 
 
Gintaras Kaminskas  (8) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
narys 

VšĮ „Nemuno žiedas“ 
K. Girdausko ASK 
ASK „Slikas“ 
STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
Lietuvos automobilių klubas 
Teis÷jų klubas „Startas“ 

 
 
6 

 
 
Alvydas Albrechtas (6) 

Narys 
Pirmininkas 
Narys 
Pirmininkas, 
narys 
Narys 
Pirmininkas  

K. Girdausko ASK 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
Plung÷s ASK „Ketor÷ tek÷ne“ 
KSK „Juta“ 

 
 
7 

 
 
Šarūnas Liesis (5) 

Pirmininkas 
narys 
Pirmininkas, 

Utenos MGEAR 
Lietuvos Porsche klubas 
K. Girdausko ASK 
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narys 
Narys 
Narys 

Kauno automobilininkų klubas 
Lietuvos automobilių klubas 

 
 
8 

 
 
Gediminas Maškauskas (5) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
narys 

ASK „Gralis“ 
K. Girdausko ASK 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
Plung÷s ASK „Ketor÷ tek÷ne“ 

 
 
9 

 
 
Paulius Insoda (5) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
narys 

ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
Plung÷s ASK „Ketor÷ tek÷ne“ 
KSK „Juta“ 

 
 
10 

 
 
Marius Torrau (5) 

Narys 
Narys 
Pirmininkas, 
narys 
Narys 
narys 

ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
Plung÷s ASK „Ketor÷ tek÷ne“ 
KSK „Juta“ 

 
 
11 

 
 
Rokas Lipeikis (5) 

Narys 
Narys 
Pirmininkas 
Pirmininkas, 
narys 
Narys 

Lietuvos Porsche klubas 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
Plung÷s ASK „Ketor÷ tek÷ne“ 

 
12 

 
Gintautas Firantas (4) 

Narys 
Narys 
Narys 
narys 

Utenos MGEAR, 
ASK „Slikas“ 
K. Girdausko ASK 
ASK „Slikas“ 

 
13 

 
Saulius Girdauskas (3) 

Narys 
Pirmininkas, 
narys 
Narys 

Lietuvos Porsche klubas 
K. Girdausko ASK 
SK „Stigma“ 

14 Edvinas Vašteris (2) Narys 
Narys 

Lietuvos Porsche klubas 
K. Girdausko ASK 

15 Darius Baltramiejūnas (2) Narys 
narys 

K. Girdausko ASK 
ASK „Slikas“ 

16 Kastytis Torrau (2) Narys 
narys 

ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

17 Žilvinas Juršys (2) Narys 
Narys 

ASK „Vaišvydava“ 
KSK „Juta“ 

18 Evaldas Čirba (2) Narys 
Narys 

ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

19 Rimantas Volungevičius (1) narys Utenos MGEAR 
20 Evaldas Torrau (1) narys Utenos MGEAR 
21 Saulius Butrimavičius (1) narys VšĮ „Nemuno žiedas“ 
22 Ramūnas Čapkauskas (1) narys VšĮ „Nemuno žiedas“ 
23 Jonas Bacevičius (1) narys Utenos MGEAR 
24 Zenius Balčiūnas (1) narys Lietuvos Porsche klubas 
25 Valdas Jonušis (1) narys K. Girdausko ASK 
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26 Raimundas Loveikis (1) narys K. Girdausko ASK 
27 Gražvydas Smetonis (1) Pirmininkas, 

narys 
K. Girdausko ASK 

28 Žilvinas Sakalauskas (1) narys ASK „Slikas“ 
29 Juozas Narušis (1) narys VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
30 Gvidijus Repšys (1) narys VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
31 Remigijus Dermantas (1) narys VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
32 Kastytis Torrau (1) narys VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
33 Napolis Vitonis (1) Pirmininkas LASK „Krosas“ 
 
 
 
 
 
 
KANDIDATAI Į ŽIEDO KOMITET Ą 
 
 
 
Eil. 
Nr.  

 
Kandidatas 

 
Siūlomos 
pareigos  

 
Pasiūl÷ (LASF narys) pavadinimas 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
Eduardas Jakas  (11) 

Pirmininkas 
Narys 
narys 
pirmininkas 
narys 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
pirmininkas 

Teis÷jų klubas „Startas“ 
ASK „Vaišvydava“ 
STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
SK „Stigma“ 
Lietuvos automobilių klubas 
K. Girdausko ASK 
TSK „Baltijos sportas“ 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
Darius Jonušis (11) 

Narys 
Pirmininkas 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
narys 

Teis÷jų klubas „Startas“ 
KSK „Juta“ 
ASK „Vaišvydava“ 
STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
SK „Stigma“ 
Lietuvos automobilių klubas 
K. Girdausko ASK 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Darius Grinbergas (10) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 

Teis÷jų klubas „Startas“ 
ASK „Vaišvydava“ 
STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
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Narys 
Narys 
pirmininkas 

SK „Stigma“ 
Lietuvos automobilių klubas 
K. Girdausko ASK 

 
 
 
4 

 
 
 
Ramūnas Čapkauskas (8) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
pirmininkas 

Teis÷jų klubas „Startas“ 
KSK „Juta“ 
STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
SK „Stigma“ 
K. Girdausko ASK 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
Valdas Jonušis (8) 

Narys 
Narys 
Pirmininkas 
narys 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas, 
narys 

KSK „Juta“ 
ASK „Vaišvydava“ 
LASK „Krosas“ 
Plung÷s ASK „Ketor÷ tek÷ne“ 
K. Girdausko ASK 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

 
 
6 

 
 
Edvinas Filipavičius (5) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
narys 

KSK „Juta“ 
Plung÷s ASK „Ketor÷ tek÷ne“ 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

 
7 

 
Benediktas Vanagas (4) 

Narys 
Narys 
Narys 
narys 

Plung÷s ASK „Ketor÷ tek÷ne“ 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

 
8 

 
Nerijus Beržinis (4) 

Narys 
Narys 
Narys 
narys 

Plung÷s ASK „Ketor÷ tek÷ne“ 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

 
9 

 
Egidijus Gutaravičius (3) 

Pirmininkas 
narys 
pirmininkas 

K. Girdausko ASK 
ASK „Gralis“ 
ASK „Asai“ 

10 Audrius  Gelžinis (2) Narys 
narys 

KSK „Juta“ 
ASK „Vaišvydava“ 

11 Jonas Dereškevičius (2) Narys 
narys 

VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
K. Girdausko ASK 

12 Dovilas Čiutel÷ (1) narys ASK „Vaišvydava“ 
13 Martynas Samutis (1) narys K. Girdausko ASK 
14 Tomas Žalpys (1) narys K. Girdausko ASK 
15 Romualdas Mažuolis (1) narys K. Girdausko ASK 
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KANDIDATAI Į KIT Ų SPORTO ŠAKŲ KOMITET Ą 
 
 
Eil. 
Nr.  

 
Kandidatas 

 
Siūlomos pareigos  

 
Pasiūl÷ (LASF narys) pavadinimas 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Algirdas Gricius (11) 

Pirmininkas 
Pirmininkas 
narys 
pirmininkas 
narys 
pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
narys 

ASK „Asai“ 
Teis÷jų klubas „Startas“ 
KSK „Juta“ 
STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
SK „Stigma“ 
Lietuvos automobilių klubas 
ASK „Vaišvydava“ 

 
 
 
2 

 
 
 
Gintautas Firantas (8) 

Pirmininkas 
narys 
narys 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas, narys 

KSK „Juta“ 
Plung÷s ASK „Ketor÷ tek÷ne“ 
STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
K. Girdausko ASK 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

 
3 

 
Remigijus Venys (4) 

Narys 
Narys 
Narys 
narys 

Plung÷s ASK „Ketor÷ tek÷ne“ 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

 
4 

 
Andrejus Savčenka (3) 

Narys 
Narys 
narys 

ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

 
5 

 
Justas Eimantas (3) 

Narys 
Narys 
narys 

ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

6 Algimantas Maulius (2)  Narys Kauno automobilininkų klubas 
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Narys Lietuvos automobilių klubas 
7 Zenius Balčiūnas (2) Narys 

narys 
Lietuvos Porsche klubas 
SK „Stigma“ 

8 Gintautas Kaušyla (1) narys Lietuvos Porsche klubas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KANDIDATAI Į 4X4 KOMITET Ą 
 
 
Eil. 
Nr.  

 
Kandidatas 

 
Siūlomos pareigos  

 
Pasiūl÷ (LASF narys) pavadinimas 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
Arūnas Lekavičius (12) 

Narys 
Pirmininkas 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Pirmininkas, Narys 
Narys 
Pirmininkas 
Narys 
Pirmininkas 
narys 

Teis÷jų klubas „Startas“ 
ASK „Vilky čiai“ 
Ukmerg÷s AMSK 
Lietuvos visureigių klubo asociacija 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
Lietuvos automobilių klubas 
K. Girdausko ASK 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
Ronaldas Rutkauskas (11) 

Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Narys 
Pirmininkas 
Narys 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Narys 
Narys 
pirmininkas 

Teis÷jų klubas „Startas“ 
STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
SK „Stigma“ 
Lietuvos automobilių klubas 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Audrius Sutkus (9) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Pirmininkas 
Narys 
Pirmininkas, narys 

Teis÷jų klubas „Startas“ 
Lietuvos visureigių klubo asociacija 
STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
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Narys 
narys 

SK „Stigma“ 
Lietuvos automobilių klubas 

 
 
 
4 

 
 
 
Merkys Saukevičius (7) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 

ASK „Vilky čiai“ 
Ukmerg÷s AMSK 
STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
SK „Stigma“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 

 
 
5 

 
 
Gediminas Grigaitis (5) 

Narys 
Pirmininkas 
Pirmininkas, narys 
Pirmininkas 
narys 

ASK „Vilky čiai“ 
Ukmerg÷s AMSK 
Lietuvos visureigių klubo asociacija 
K. Girdausko ASK 
ASK „Gralis“ 

6 Algirdas Vilius (4) Narys 
Narys 
Narys 
narys 

ASK „Vilky čiai“ 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

 
7 

 
Alvydas Šidlauskas (3) 

Narys 
Narys 
narys 

ASK „Vilky čiai“ 
Ukmerg÷s AMSK 
Lietuvos visureigių klubo asociacija 

8 Rimantas Volungevičius (2) Narys 
narys 

ASK „Vilky čiai“ 
Lietuvos visureigių klubo asociacija 

9 Marius Putrimas narys Lietuvos visureigių klubo asociacija 
10 Aurelijus Petraitis narys ASK „Vaišvydava“ 
 
 
KANDIDATAI Į SENJORŲ KOMITET Ą 
 
 
 
Eil. 
Nr.  

 
Kandidatas 

 
Siūlomos 
pareigos  

 
Pasiūl÷ (LASF narys) pavadinimas 

 
 
 
1 

 
 
 
Sigitas Januška (9) 

Pirmininkas 
Narys 
Narys 
narys 
narys 
narys 
narys 
narys 
pirmininkas 

Lietuvos automobilių klubas 
SK „Stigma“ 
Lietuvos Porsche klubas 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
Kauno automobilininkų klubas 
STK „Viesulas“ 
Teis÷jų klubas „Startas“ 
ASK „Asai“ 

 
 
 
2 

 
 
 
Evaldas Čerškus (8) 

Narys 
Narys 
Narys 
narys 
narys 
narys 
narys 
narys 

Lietuvos automobilių klubas 
SK „Stigma“ 
Lietuvos Porsche klubas 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
Kauno automobilininkų klubas 
STK „Viesulas“ 
Teis÷jų klubas „Startas“ 
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3 

 
 
 
Algirdas Rymonis (8) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
narys 

Lietuvos automobilių klubas 
SK „Stigma“ 
Lietuvos Porsche klubas 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
Kauno automobilininkų klubas 
STK „Viesulas“ 
Teis÷jų klubas „Startas“ 

 
 
4 

 
 
Jurgis Marculanas (6) 

Narys 
Narys 
Narys 
Pirmininkas 
Narys 
narys 

VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
ASK „Vaišvydava“ 
ASK „Gralis“ 
K. Girdausko ASK 
STK „Viesulas“ 
ASK „Vilky čiai“ 

 
 
5 

 
 
Eugenijus Martin÷nas (5) 

Pirmininkas, 
narys 
Pirmininkas 
Narys 
Narys 
narys 

VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
ASK „Vaišvydava“ 
ASK „Gralis“ 
STK „Viesulas“ 
ASK „Vilky čiai“ 

 
6 

 
Danielius Saukevičius (4) 

Narys 
Narys 
Narys 
narys 

ASK „Gralis“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
ASK „Vaišvydava“ 
ASK „Vilky čiai“ 

 
7 

 
Romualdas Barkauskas (4) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 

Lietuvos automobilių klubas 
SK „Stigma“ 
Lietuvos Porsche klubas 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 

8 Stasys Brundza (1) narys ASK „Vaišvydava“ 
9 Kazimieras Kazragis (1) Narys ASK „Vilkyčiai“ 
10 Algimantas Maulius (1) narys ASK „Vilkyčiai“ 
11 Romas Samulevičius (1) Narys ASK „Vilkyčiai“ 
12 Pranas Tučkus (1) Narys ASK „Vilkyčiai“ 
13 Sigitas Alesius (1)  narys ASK „Vilkyčiai“ 
 
 
 
KANDIDATAI Į TEISöJŲ KOMITET Ą 
 
 
Eil. 
Nr.  

 
Kandidatas 

 
Siūlomos pareigos  

 
Pasiūl÷ (LASF narys) pavadinimas 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
Gražvydas Smetonis (14) 

pirmininkas 
pirmininkas 
pirmininkas 
pirmininkas 
pirmininkas 
pirmininkas 
pirmininkas 
pirmininkas 

Teis÷jų klubas „Startas“ 
KSK „Juta“ 
STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
SK „Stigma“ 
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pirmininkas 
pirmininkas 
narys 
pirmininkas 
narys 
pirmininkas 

Lietuvos automobilių klubas 
K. Girdausko ASK 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
TSK „Baltijos sportas“ 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
Gintautas Šl÷deris (10) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
narys 
Pirmininkas, narys 

Teis÷jų klubas „Startas“ 
ASK „Vilky čiai“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
SK „Stigma“ 
Lietuvos automobilių klubas 
ASK „Gralis“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Šarūnas Liesis (10) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Pirmininkas, narys 
Narys 
narys 

Teis÷jų klubas „Startas“ 
KSK „Juta“ 
STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
SK „Stigma“ 
Lietuvos automobilių klubas 
K. Girdausko ASK 

 
 
4 

 
 
Darius Matulis (5) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
narys 

Teis÷jų klubas „Startas“ 
ASK „Vilky čiai“ 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 

 
 
5 

 
 
Edvinas Vašteris (5) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
narys 

STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
SK „Stigma“ 
Lietuvos automobilių klubas 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 

 
6 

 
Tomas Majauskas (4) 

Narys 
narys 
narys 
narys 

KSK „Juta“ 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

 
7 

 
Algirdas Bilevičius (4) 

Narys 
Narys 
Pirmininkas 
narys 

KSK „Juta“ 
ASK „Vilky čiai“ 
LASK „Krosas“ 
ASK „Vaišvydava“ 

 
8 

 
Rasa Jakien÷ (3) 

Narys 
Narys 
narys 

KSK „Juta“ 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 

9 Sandra Laurinaityt÷ (2) Narys 
narys 

ASK „Vilky čiai“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

10 Saulius Stanaitis (2) Narys ASK „Vilkyčiai“ 
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narys LASK „Krosas“ 
11 Gintautas Firantas (1) pirmininkas ASK „Vilky čiai“ 
12 Rimantas Volungevičius (1) narys ASK „Vilkyčiai“ 
13 Vytautas Sabas (1) narys ASK „Vilkyčiai“ 
14 Algimantas Glikas (1) narys ASK „Vilkyčiai“ 
15 Levonas Vitkus (1) natys ASK „Gralis“ 
16 Marius Mikuševičius (1) narys Lietuvos Porsche klubas 
 
 
 
 
 
 
 
 
KANDIDATAI Į SAUGAUS VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO KOMITET Ą 
 
 
Eil. 
Nr.  

 
Kandidatas 

 
Siūlomos pareigos  

 
Pasiūl÷ (LASF narys) pavadinimas 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Romualdas Mažuolis (9) 

Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas, narys 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Narys 
pirmininkas 

Teis÷jų klubas „Startas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
SK „Stigma“ 
Lietuvos automobilių klubas 
ASK „Vilky čiai“ 
ASK „Asai“ 

 
 
2 

 
 
Darius Matulis (5) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
pirmininkas 

STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
Lietuvos automobilių klubas 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 

 
 
3 

 
 
Edvinas Vašteris (5) 

Narys 
Pirmininkas 
Narys 
Narys 
narys 

Teis÷jų klubas „Startas“ 
STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 

 
4 

 
Eduardas Jakas (3) 

Narys 
Pirmininkas, Narys 
narys 

Teis÷jų klubas „Startas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
SK „Stigma“ 

 
5 

 
Vidmantas Petronis (3) 

Narys 
Narys 
pirmininkas 

ASK „Vilky čiai“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

 
6 

 
Jonas Bacevičius (3) 

Narys 
Narys 
narys 

ASK „Vilky čiai“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

 
7 

 
Zenius Balčiūnas (3) 

Narys 
Narys 

VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
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narys SK „Stigma“ 
8 Evaldas Torrau (2) Narys 

pirmininkas 
ASK „Vilky čiai“ 
ASK „Vaišvydava“ 

9 Rimantas Volungevičius (2) Narys 
pirmininkas 

ASK „Vilky čiai“ 
K. Girdausko ASK 

10 Andrius Tiknius (2) Narys 
narys 

ASK „Vilky čiai“ 
ASK „Vaišvydava“ 

11 Algimantas Maulius (2) Narys 
pirmininkas 

Lietuvos automobilių klubas 
K. Girdausko ASK 

12 Gintautas Šl÷deris (1) narys ASK „Vilkyčiai“ 
13 Kazimieras Gudžiūnas (1) narys ASK „Vilkyčiai“ 
14 Algirdas Bilevičius (1) pirmininkas K. Girdausko ASK 
15 Tomas Majauskas (1) narys VšĮ „Nemuno žiedas“ 
 
 
KANDIDATAI Į TECHNINI Ų REIKALAVIM Ų KOMITET Ą 
 
 
Eil. 
Nr.  

 
Kandidatas 

 
Siūlomos 
pareigos  

 
Pasiūl÷ (LASF narys) pavadinimas 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vladas Vaitkus (16) 

Pirmininkas 
Pirmininkas 
pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
pirmininkas 
pirmininkas 
pirmininkas 
pirmininkas 
pirmininkas 
pirmininkas 
pirmininkas 
pirmininkas 

TSK „Baltijos sportas“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Teis÷jų klubas „Startas“ 
KSK „Juta“ 
ASK „Vilky čiai“ 
STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
Lietuvos Porsche klubas 
SK „Stigma“ 
Lietuvos automobilių klubas 
K. Girdausko ASK 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
TSK „Baltijos sportas“  

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
Algirdas Gricius (12) 

Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
Narys 
narys 
narys 
narys 
pirmininkas 
narys 
narys 

VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Teis÷jų klubas „Startas“ 
ASK „Vilky čiai“ 
STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
Lietuvos Porsche klubas 
SK „Stigma“ 
Lietuvos automobilių klubas 
K. Girdausko ASK 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 

 
 

 
 

narys 
pirmininkas 

VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
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3 

 
Simonas Bilevičius (7) 

narys 
narys 
narys 
narys 
narys 

KSK „Juta“ 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
Lietuvos Porsche klubas 
SK „Stigma“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

 
 
 
4 

 
 
 
Saulius Stanaitis (7) 

Narys  
Narys 
narys 
pirmininkas 
narys 
narys 
narys 

KSK „Juta“ 
ASK „Vilky čiai“ 
LASK „Krosas“ 
K. Girdausko ASK 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

 
5 

 
Ignas Jurginis (4) 

Narys 
Narys 
Narys 
narys 

KSK „Juta“ 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

 
6 

 
Paulius Insoda (4) 

Narys 
Pirmininkas 
Narys 
narys 

KSK „Juta“ 
LASK „Krosas“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

7 Jonas Dereškevičius (2) Narys 
narys 

ASK „Vilky čiai“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

8 Vytautas Sabotaitis (2) Narys 
narys 

ASK „Vilky čiai“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

9 Arvydas Galinis narys ASK „Vilkyčiai“ 
10 Zigmas Tamašauskas narys ASK „Vilkyčiai“ 
11 Justinas Auryla narys ASK „Gralis“ 
12 Audrius Sutkus narys Lietuvos visureigių klubo asociacija 
 
 
 
 
Išpl÷stiniame  LASF teis÷jų komiteto susirinkime nutarta  teis÷jų komiteto pirmininko pareigoms 
užimti pasiūlyti tris kandidatus: 
 

1. Gražvydą Smetonį 
2. Algirdą Bilevičių 
3. Šarūną Liesį.  

 
 
 
LASF išpl÷stiniame žiedo komiteto pos÷dyje žiedo komiteto pirmininko pareigoms išrinkti trys 
kandidatai: 
 

1. Eduardas Jakas 
2. Egidijus Gutaravičius 
3. Valdas Jonušis. 
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7. Darbotvark ÷s klausimas : Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitr ų 

rinkimai.  

 
Balsavimo biuleteniai ir balsavimo tvarka bus pristatyti Suvažiavimo metu.  

 
LASF nariai pateik÷ kandidatų sąrašus į LASF apeliacinio teismo pirmininkus ir narius: 

 
Eil. 
Nr.  

 
Kandidatas 

 
Siūlomos pareigos  

 
Pasiūl÷ (LASF narys) pavadinimas 

1 Evaldas Čerškus (6) Arbitras 
Pirmininkas 
Pirmininkas 
Arbitras 
Pirmininkas 
Arbitras 

Teis÷jų klubas „Startas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
STK „Viesulas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
ASK „Asai“ 

2 Tomas Majauskas (6) Arbitras 
Arbitras 
Arbitras 
Arbitras 
Arbitras 
Arbitras 

Teis÷jų klubas „Startas“ 
Kauno automobilininkų klubas 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 

3 Romas Austinskas (5) Arbitras 
Arbitras 
Arbitras 
Pirmininkas 
Arbitras 

ASK „Vilky čiai“ 
Plung÷s ASK „Ketor÷ tek÷ne“ 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

4 Jonas Dereškevičius (5) Arbitras 
Arbitras 
Arbitras 
Arbitras 
Arbitras 

Teis÷jų klubas „Startas“ 
SK „Stigma“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
ASK „Asai“ 

5 Algirdas Vilius (5) Arbitras 
Arbitras 
Arbitras 

ASK „Vilky čiai“ 
Plung÷s ASK „Ketor÷ tek÷ne“ 
ASK „Gralis“ 
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Arbitras 
Arbitras 

ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

6 Andrejus Savčenko (5) Arbitras 
Arbitras 
Arbitras 
Arbitras 
Arbitras 

ASK „Vilky čiai“ 
Plung÷s ASK „Ketor÷ tek÷ne“ 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

7 Gediminas Maškauskas (5) Arbitras 
Arbitras 
Arbitras 
Arbitras 
Arbitras 

ASK „Vilky čiai“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
Plung÷s ASK „Ketor÷ tek÷ne“ 
ASK „Gralis“ 

8 Renata Burbulien÷ (4) Arbitras 
Arbitras 
Arbitras 
Pirmininkas 

Plung÷s ASK „Ketor÷ tek÷ne“ 
ASK „Gralis“ 
ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

9 Egidijus Gutaravičius (4) Pirmininkas 
Arbitras 
Arbitras 
Arbitras 

VšĮ „Automotoprojektai“ 
Lietuvos Porsche klubas 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 

10 Aldona Mažeikien÷ (3) Arbitras 
Arbitras 
Arbitras 

VšĮ „Nemuno žiedas“ 
Lietuvos Porsche klubas 
VšĮ „Nemuno žiedas“ 

11 Aleksandras Remiševskis 
(3) 

Pirmininkas 
Pirmininkas 
Arbitras 

SK „Stigma“ 
Lietuvos Porsche klubas 
ASK „Asai“ 

12 Valdas Jonušis (2) Pirmininkas 
Arbitras 

VšĮ „Nemuno žiedas“ 
ASK „Asai“ 

13 Arnas Paliuk÷nas (2) Pirmininkas 
Pirmininkas 

K. Girdausko ASK 
ASK „Asai“ 

14 Artūras Pak÷nas (2) Arbitras 
Arbitras 

ASK „Vilky čiai“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

15 Romualdas Mažuolis (2) Arbitras 
Arbitras 

SK „Stigma“ 
Lietuvos Porsche klubas 

16 Indira Kišmachovait÷ (2) Arbitras 
Arbitras 

SK „Stigma“ 
Lietuvos Porsche klubas 

17 Leonas Vedeikis (2) Arbitras 
Arbitras 

ASK „Vilky čiai“ 
ASK „Asai“ 

18 Sandra Laurinaityt÷ (2) Arbitras 
Pirminink÷ 

LASK „Krosas“ 
K. Girdausko ASK 

19 Kastytis Torrau (2) Arbitras 
Arbitras 

ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

20 Evaldas  Čirba (2) Arbitras 
Arbitras 

ASK „Vaišvydava“ 
VšĮ „Egzotikos autosportas“ 

21 Saulius Butrimavičius (1) Arbitras ASK „Vilkyčiai“ 
22 Saulius Jodeika (1) Arbitras ASK „Vilkyčiai“ 
23 Gintautas Šl÷deris (1) Pirmininkas Kauno automobilininkų klubas 
24 Eduardas Jakas (1) Arbitras Kauno automobilininkų klubas 
25 Arūnas Strumskis (1) Arbitras ASK „Vilkyčiai“ 
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26 Darius Matulevičius (1) Pirmininkas K. Girdausko ASK 
27 Ieva Urbonavičiūt÷ (1) Pirminink÷ K. Girdausko ASK 
28 Ingrida Fedaravičien÷ (1) Pirminink÷ K. Girdausko ASK 
29 Rokas Lipeikis (1) Arbitras ASK „Vaišvydava“ 
30 Benediktas Vanagas (1) Arbitras ASK „Vaišvydava“ 
31 Evaldas Torrau (1) Arbitras ASK „Vaišvydava“ 
32 Alvydas Albrechtas (1) Arbitras ASK „Vaišvydava“ 
33 Juozas Narušis (1) Arbitras VšĮ „Egzotikos autosportas“ 
34 Saulius Girdauskas (1) Arbitras Lietuvos Porsche klubas 
35 Šarūnas Liesis (1) Arbitras ASK „Asai“ 
36 Algirdas Bilevičius (1) Arbitras ASK „Asai“ 
37 Arvydą Galinį (1) Arbitras ASK „Asai“ 

 

8.  Darbotvark÷s klausimas: Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių 
papildymų ir(ar) pakeitim ų tvirtinimas.   

 
Sporto kodekso papildymai ar pakeitimai priimami kai už juos gauta daugiau balsavimo metu 
dalyvaujančių narių delegatų balsų „už“ negu „prieš“ (delegatai, balsuodami susilaik÷, neskaičiuojami, 
tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). 

 
Federacijos Nariai -  Kauno apskrities ASK „ASAI“ pateik÷ pasiūlymą d÷l 7, 126, 154 straipsnių , o 
Kroso išpl÷stinis narių susirinkimas pateik÷ pasiūlymą d÷l 133 str. a) punkto; 135 str. a) ir b) punktų  
Lietuvos automobilių sporto kodekso papildymo ir pakeitimo: 
 
E/n Straipsnio 

Nr. 
Pakeitimų, papildymų teik÷jas ir 

komentaras 
Straipsnio teksto pilna redakcija Sprendimas 

1 7 str.  ASK „ASAI“ – pateik÷ pasiūlymą, 
kad LASF gali sukurti specifines 
nacionalines kiekvienos automobilių 
sporto šakos varžybų taisykles. 
Papildyti: Vykdant nacionalines 
varžybas, esant skirtumams tarp 
TSK ir LASK reikalavimų, 
vadovautis nacionalin÷mis 
taisykl÷mis. 

7str. Nacionalin÷s Lietuvos 
varžybų taisykl÷s 
LASF gali sukurti specifines 
nacionalines kiekvienos 
automobilių sporto šakos 
varžybų taisykles. Vykdant 
nacionalines varžybas, esant 
skirtumams tarp TSK ir LASK 
reikalavimų, vadovautis 
nacionalin÷mis taisykl÷mis. 

 

2 24 str. ASK „ASAI“ – pateik÷ pasiūlymą, 
kad Nacionalinį čempionatą gali 
surengti LASF arba kita 
automobilių sporto organizacija. 24 
str. a) punktą pakeisti ir papildyti 
šiuo sakiniu. 
 

24 str. a) Čempionatas. 
Čempionatas gali būti 
vienaetapis arba daugiaetapis. 
Tik LASF gali sankcionuoti 
Lietuvos Respublikos 
nacionalinį automobilių sporto 
čempionatą. Nacionalinį 
čempionatą gali surengti LASF, 
juridinis arba fizinis asmuo, 
turintis LASF raštiškai 
patvirtintą sutikimą. Nacionalinį 
čempionatą gali surengti LASF 
arba kita automobilių sporto 
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organizacija. ...> 
3 25 str. ASK „ASAI“ – pateik÷ pasiūlymą, 

kad Organizatoriumi gali būti ne 
juridiniai ar fiziniai asmenys, bet 
tik juridinio asmens statusą turinti 
automobilių sporto organizacija. 
Siūlo keisti tai 25 str. esančios 
sąvokos apibr÷žime. 
 

25 str. Organizatorius. 
Tai varžybas organizuojantys 
juridiniai ir fiziniai asmenys 
juridinio asmens statusą 
turinčios automobilių sporto 
organizacijos, atitinkančios LR 
Kūno kultūros ir sporto 
departamento nustatytus 
kriterijus ir gavę iš LASF 
išduodamą licenziją (55 ir 109 
str.), suteikiančią teisę pagal 
varžybų Papildomus nuostatus 
vykdyti varžybas. 

 

4 55 str.  ASK „ASAI“ – pateik÷ pasiūlymą, 
atsižvelgiant į 25 str. pakeitimus , 
atlikti pakeitimus ir 55 str.b) punkte. 

55 str. Varžybų organizavimas. 
LR varžybas gali organizuoti: 
b) juridiniai ar fiziniai 
asmenys, juridinio asmens 
statusą turinčios automobilių 
sporto organizacijos, iš LASF 
gavę Organizatoriaus licenziją 
(61 str.) 

 

5 126 str.  ASK „ASAI“ – pateik÷ pasiūlymą, 
kad visose  nacionalin÷se varžybose 
tik LASF nustato ir nurodo kokius 
reikalavimus turi atitikti varžybose 
dalyvaujantys automobiliai, tod÷l 
siūlo papildyti 126 str.  

126. Automobilių klasifikacija 
Visose  nacionalin÷se varžybose 
tik LASF nustato ir nurodo 
kokius reikalavimus turi atitikti 
varžybose dalyvaujantys 
automobiliai, išskyrus rekordų 
siekimo varžybas, automobiliai 
klasifikuojami pagal FIA 
kategorijas (klases, grupes) ir 
pagal variklio darbo tūrį. 
Rekordo siekimo varžybose 
dalyvaujantys automobiliai 
klasifikuojami pagal FIA TSK 
priedo „B“ reikalavimus. 
 

 

6 133 str. Kroso išpl÷stinis narių susirinkimas 
pateik÷ pasiūlymą, kad LASF 
steb÷tojo išlaidas turi apmok÷ti 
LASF ir  133 str. papildyti „c“ 
punktu . 

„ 133 str.  
c) LASF steb÷tojo išlaidas turi 
apmok÷ti LASF.“  

 

7 134 str. Kroso išpl÷stinis narių susirinkimas 
pateik÷ pasiūlymą, kad vietoj trij ų 
sporto komisarų, čempionatin÷se 
varžybose, leisti pasirinkti tarp 
vieno ir trijų sporto komisarų ir   
134 str. „a“ punktą toje dalyje 
pakeisti. 

134 str. Teis÷javimo strukt ūros 
sudarymas 
a)Būtini teis÷jai 
„Varžybose privalo būti trys 
vienas arba trys sporto 
komisarai ir varžybų vadovas. 
Tik „kit ų sporto šakų“, Blygos, 
4x4, kartingo varžybose bei 
pirmenyb÷se gali būti ir vienas 
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sporto komisaras. Jei varžybose 
matuojamas laikas, skiriamas 
vienas ar daugiau laikininkų.“  

8 135 str. Kroso išpl÷stinis narių susirinkimas 
pateik÷ pasiūlymą, kad LASF sporto 
komisaro išlaidas turi apmok÷ti 
LASF ir  135 str. papildyti sakiniu, 
kad LASF skirto sporto komisaro 
išlaidas turi apmok÷ti LASF. 

135 str. Teis÷jų paskyrimas 
„Bent vienas sporto komisaras 
turi būti skiriamas LASF. LASF 
skirto sporto komisaro išlaidas 
turi apmok÷ti LASF. LASF 
paskiria SKK pirmininką. Likę 
teis÷jai, suderinus su LASF, 
skiriami organizatoriaus.“  

 

9 154 str.  ASK „ASAI“ – pateik÷ pasiūlymą, 
kad 154 str. ne visi subjektai, 
kuriems galima skirti baudas yra 
išvardinti, tod÷l siūlo šį straipsnį 
papildyti nuoroda „...skirti 152 str. 
pamin÷tiems subjektams,...“  

154. Pinigin÷s baudos 
Baudą galima skirti 152 str. 
pamin÷tiems subjektams 
pareišk÷jui, vairuotojui arba 
keleiviui, kurie nesilaiko 
reglamentuojančių dokumentų 
varžybų teis÷jų dirbančių 
varžybose (žiūr÷ti 132 str.) 
nurodymų. 
Skirti baudą gali sporto 
komisarai arba LASF. Baudos,  
skiriamos sporto komisarų, 
negali viršyti LASF nustatytos 
didžiausios baudos sumos. 
Pinigin÷s baudos gali būti 
paskirtos tik kolegialiu SKK 
sprendimu. 
 

 

10 181 str. ASK „ASAI“ – pateik÷ pasiūlymą, 
181 str. Arbitražinę kolegiją 
sudarytų ne nemažiau kaip trys, o 
būtų nemažiau kaip penki Teismo 
nariai, 

181 str. <...Teismo pirmininkas 
iš Teismo narių sudaro 
arbitražinę kolegiją, kurią 
sudaro ne mažiau kaip trys ne 
mažiau kaip 5(penki) Teismo 
nariai . ...> 

 

 

P.s. pabrauktu ir paryškintu šriftu pažym÷ti papildymai. 
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9.  Darbotvark÷s klausimas: Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas.  

Šis klausimas bus svarstomas atsižvelgiant į 6 klausimo balsavimo rezultatus, kadangi skirtinguose Įstatų 
projektuose yra skirtinga Tarybos veiklos darbo nuostatų tvirtinimo tvarka.  
 

LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJOS 
TARYBOS DARBO VEIKLOS  

NUOSTATAI 
 

1. BENDRIEJI NUOSTATAI 
 
1.1. Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau - LASF) Taryba (toliau - Taryba) – tai 

LASF vykdomoji valdžia, kuri dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, 

LASF įstatais, Lietuvos Automobilių Sporto Kodeksu, LASF Suvažiavimų ir LASF Tarybos 

sprendimais, bei šiais nuostatais.  

1.2. Tarybos funkcijų įgyvendinimas užtikrinamas jos organizacine, praktine veikla priimant 

atitinkamus sprendimus ir juos įgyvendinant. 

1.3. Tarybos darbo veiklos nuostatus tvirtina LASF narių Suvažiavimas (toliau – 

Suvažiavimas). 

2. TARYBOS FORMAVIMAS 
 
2.1. Taryba renkama Suvažiavime. Suvažiavimui išrinkus Prezidentą, pastarasis, iš LASF narių 

pasiūlyto kandidatų sąrašo, pasiūlo kandidatūras į Viceprezidento ir Komitetų pirmininkų 

pareigas. Suvažiavimas balsuoja už kiekvieną kandidatūrą atskirai. Suvažiavimui nepritarus 

kandidatūrai, išrinktasis Prezidentas pasiūlo kitų asmenų kandidatūras. 

2.2. Tarybą sudaro: Prezidentas, Viceprezidentas, Komitetų pirmininkai (ralio, žiedo, kroso, 

4x4, kitų automobilių sporto šakų, SVO, teis÷jų, techninių reikalavimų, senjorų). 

2.3.  Tarybos narius ketverių metų laikotarpiui renka Suvažiavimas.  
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2.4. Tarybos narių naryst÷ gali būti suspenduota šiuose nuostatuose numatyta tvarka.  

3. TARYBOS ĮGALIOJIM Ų GRĄŽINIMAS 

3.1. Taryba, pasibaigus Tarybos kadencijai, grąžina savo įgaliojimus Suvažiavime išrinktai 

naujai Tarybai. Tarybos įgaliojimai Suvažiavime gali būti pratęsti iki pirmojo naujosios 

Tarybos pos÷džio po Suvažiavimo.  

3.2. Kiekvienas Tarybos narys turi teisę atsistatydinti bet kuriuo metu, nenurodydamas 

atsistatydinimo priežasties. 

4. TARYBOS TEISöS IR PAREIGOS 

4.1 Taryba turi teisę: 

1.1.1. Šaukti Suvažiavimus ir neeilinius Suvažiavimus. 

2.1.2. Pareikalauti iš Tarybos ar Komiteto nario pasiaiškinimo d÷l netinkamo elgesio. 

3.1.3. Gali suspenduoti Tarybos narių, nesilaikančių LASF įstatų ar žeminančių LASF 

autoritetą, narystę. 

4.1.4. Tvirtinti sporto Komitetų sud÷tis jų pirmininkų teikimu.  

5.1.5. Prezidento teikimu dviejų metų kadencijai tvirtinti Garb÷s Prezidentą. 

6.1.6. Svarstyti, sudaryti ir tvirtinti LASF pajamų ir išlaidų sąmatas. 

7.1.7. Svarstyti LASF nario stojamojo ir metinio naryst÷s mokesčių dydžius bei pateikti 

tvirtinti Suvažiavimui. 

8.1.8. Parinkti auditą atliksiančią kompaniją. 

9.1.9. Tvirtinti nuolatines ir laikinas komisijas, jų darbo nuostatus. 

10.1.10. Tvirtinti licencijų išdavimo tvarką. 

11.1.11. Tvirtinti sporto bei kitų renginių metinius planus.  

12.1.12. Tvirtinti sporto Komitetų darbo nuostatus. 

13.1.13. Pareikalauti iš Komitetų paaiškinimo d÷l komitetų priimtų sprendimų motyvų ir 

priežasčių. 

14.1.14. Teikti Komitetams siūlymą persvarstyti Komitetų priimtus sprendimus. 

15.1.15. Arbitražo pirmininkui bei LASF nariams pasiūlius, tvirtinti 3 metų laikotarpiui 

Arbitražo arbitrų sąrašą. 

16.1.16. Teikti siūlymą LASF Arbitražui. 

17.1.17. Tvirtinti LASF renginių sąmatas, materialinių vertybių nurašymo aktus. 

18.1.18. Tvirtinti oficialiose tarptautin÷se varžybose dalyvaujančių šalies rinktinių sud÷tis ir 

jų pasirengimo programas. 
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19.1.19. Tvirtinti bendrąsias Lietuvos automobilių sporto varžybų pravedimo sąlygas. 

20.1.20. Po detalios visų aplinkybių analiz÷s, skirti nuobaudas sportininkams, teis÷jams, 

Pareišk÷jams, varžybų Organizatoriams. 

21.1.21. Priimti, suspenduoti ir šalinti LASF narius. 

22.1.22. Konkrečiu atveju spręsti d÷l LASF nario atleidimo nuo stojamojo ir(ar) metinio 

mokesčio mok÷jimo.  

23.1.23. Spręsti kitus su LASF nariais susijusius klausimus.  

24.1.24. Spręsti visų Tarybos narių, Komitetų, nuolatinių ir laikinų Komisijų narių 

atlyginimo klausimus ir nustatyti jų darbo užmokesčio dydį. 

25.1.25. Tvirtinti naujų samdomų darbuotojų etatus ir jų darbo užmokesčio dydį. 

26.1.26. Spręsti LASF struktūrinių padalinių steigimo klausimus. 

4.2. Tarybos pareigos: 

1.2.1. Paruošti Tarybos darbo veiklos nuostatus ir teikti juos Suvažiavimo tvirtinimui. 

2.2.2. Tarpininkauti LASF nariams arba jų atstovams, sudarant sutartis su Lietuvos 

Respublikos ar užsienio klubais, kitomis organizacijomis. 

3.2.3. Ginti LASF narių teises ir teis÷tus interesus Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. 

4.2.4. Spręsti kitus, į Suvažiavimo ar Prezidento išskirtinę kompetenciją nepatenkančius, 

klausimus. 

5.2.5. Dirbti vadovaujantis šių nuostatų 1.1. punkte nurodytais dokumentais. 

5. TARYBOS POSöDŽIO DARBO TVARKA 
 
5.1. Tarybos sprendimai priimami pos÷džiuose. 

5.2. Tarybos pos÷džius šaukia Prezidentas, pos÷džio darbotvarkę sudaro ir pirmininkauja 

Prezidentas, jam nesant – Viceprezidentas. Pos÷džio darbotvark÷ gali būti papildyta ir 

pakeista Tarybos sprendimu, pasiūlius Tarybos nariui. 

5.3. Kai svarstomi su Prezidentu susiję klausimai, pos÷dyje išrenkamas pirmininkaujantis 

Tarybos narys- Viceprezidentas (Prezidentas nebalsuoja). 

5.4. Tarybos pos÷džiai protokoluojami. 

5.5. Pos÷džio priimtus sprendimus ir pos÷džio protokolą pasirašo pirmininkaujantis. 

5.6. Svarstytino klausimo sprendimo projektą su kita reikalinga medžiaga reng÷jas pateikia 

Prezidentui. Gautas sprendimo projektas registruojamas. 

5.7. Be kviestų asmenų pos÷džiuose gali dalyvauti asmenys Tarybos pritarimu. 

5.8. Jei Tarybos narys d÷l pateisinamos priežasties negali atvykti į Tarybos pos÷dį, apie tai turi 

parnešti iš anksto Prezidentui.  
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5.9. Tarybos pos÷dis teis÷tas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pus÷ jos narių. Tarybos 

sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, atviru balsavimu. Jei balsai pasiskirsto 

lygiomis dalimis, Prezidento balsas yra lemiantis. 

5.10. Sprendimo projekto autorius turi dalyvauti svarstant sprendimo projektą. 

5.11. Jeigu gaunami keli alternatyvūs to paties sprendimo projektai, jie nagrin÷jami kartu ir 

pasirenkamas vienas iš jų. 

5.12. Projektui pristatyti Taryba gali nustatyti laiką. 

6. TARYBOS ATSKAITOMYB ö IR ATSAKOMYB ö 
6.4. Taryba yra atskaitinga Suvažiavimui.  
6.5. Suvažiavime Taryba pateikia savo darbo ataskaitą. 

10.  darbotvark÷s klausimas: Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas.  

Apeliacinio teismo papildymai ar pakeitimai priimami kai už juos gauta daugiau balsavimo metu 
dalyvaujančių narių delegatų balsų „už“ negu „prieš“ (delegatai, balsuodami susilaik÷, neskaičiuojami, 
tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). 

 
 
Kauno apskrities ASK „ASAI“ pateik÷ LASF apeliacinio teismo nuostatų projektą: 

Projektas 
Variantas Nr.1 

 
LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJOS  

APELIACINIO TEISMO  

 
N U O S T A T A I 

 
 

SĄVOKOS 

LASF - Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Apeliacinis teismas (toliau – Teismas) – nuolatinis LASF organas, organizuojantis 

ginčų, kilusių tarp LASF narių, Organizatorių, Pareišk÷jų, Vairuotojų arba bet kurių kitų 

LASF licencijų tur÷tojų, sprendimą. 

Teismo pirmininkas – vienas iš LASF Apeliacinio teismo arbitrų, LASF įstatuose nustatyta 

tvarka, paskirtas organizuoti arbitražo procesus ir administruoti Arbitražo veiklą bei 

dalyvaujantis arbitražin÷s kolegijos darbe pirmininko teis÷mis. 
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Arbitražin ÷ kolegija - nustatyta tvarka paskirtas arbitras ar arbitrai, kuriems yra suteikta 

teis÷ spręsti šalių ginčus ir priimti galutinį sprendimą. 

 
 

6. BENDRIEJI NUOSTATAI 
 
6.1. Teismas dirba vadovaudamasis LASF įstatais, Lietuvos automobilių Sporto Kodeksu, 

FIA tarptautiniu sporto Kodeksu, LASF suvažiavimų sprendimais bei šiais nuostatais. 

Teismo procedūros klausimus, kurių nereguliuoja aukščiau išvardyti dokumentai, 

sprendžia ginčą nagrin÷janti Arbitražin÷ kolegija arba Teismo pirmininkas, kai 

Arbitražin÷ kolegija dar nesudaryta. 

6.2. Teismas sprendžia visus nesutarimus, kilusius Lietuvos automobilių sporte ir priima 

galutinius sprendimus, išskyrus tuos ginčus, kurie yra priskirtini Lietuvos Respublikos 

teismams. 

6.3. Teismo darbo veiklos nuostatus tvirtina LASF Suvažiavimas. 

7. TEISMO PIRMININKO PASKYRIMAS, ARBITR Ų SĄRAŠO SUDARYMAS 
 

7.1. Teismo pirmininkas, trijų metų laikotarpiui yra renkamas LASF Suvažiavimo arba 

neeilinio LASF Suvažiavimo (toliau – Suvažiavimo), paprasta dalyvių balsų dauguma. 

7.2. Teismo pirmininko teises gali suspenduoti LASF Suvažiavimas. 

7.3. Teismo pirmininkui mirus ar atsistatydinus, iki Suvažiavimo Teismui laikinai 

vadovauja Apeliacinio teismo narys, išrinktas iš arbitrų sąrašo. 

7.4. Arbitrai į arbitrų sąrašą įrašomi ar iš jo išbraukiami LASF Suvažiavime priimtu 

sprendimu. Arbitrų sąrašas gali būti papildomas ar atnaujinamas kiekvieno LASF 

Suvažiavimo metu.  

7.5. Arbitrų sąraše nuolat tur÷tų būti ne mažiau negu 9 (devyni) asmenys.  

7.6. Arbitrais negali būti, Prezidentas, Viceprezidentai, ir kiti LASF tarybos nariai. 

7.7. Arbitras gali būti išbrauktas iš arbitrų sąrašo, apie tai raštu pranešęs Teismo 

pirmininkui.  

   2.8 Apeliaicnis teismas išlieka veiksnus, jei d÷l aukščiau išvardytų priežaščių, apeliacinio 
teismo arbitrų sąraše lieka penki asmenys. 

3. TEISMO POSöDŽIŲ DARBO TVARKA 

 
3.1. LASF Nariui, Pareišk÷jui, Klubui, Organizatoriui ar bet kuriam licencijos tur÷tojui, 

pateikus LASF apeliaciją laikantis, LASK reikalavimų d÷l apeliacijos pateikimo 
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sąlygų (LASK 182-183 str.), Teismo pirmininkas organizuoja Arbitražin÷s kolegijos 

sudarymą. Arbitražin÷ kolegija sudaroma iš penkių arbitrų.  

3.2. Arbitražin÷s kolegijos nariu negali būti n÷ vienas Pareišk÷jas, Vairuotojas arba 

Oficialus asmuo, dalyvavęs nagrin÷jamose varžybose, arba anksčiau yra dalyvavęs 

priimant sprendimus, kurie yra apeliacinio skundo priežastis, arba bet kuriuo kitu būdu 

tiesiogiai susijęs su nagrin÷jama apeliacija.  

3.3. Jeigu Teismo pirmininkas pagal šių nuostatų 3.2 punktą negali būti arbitražin÷s 

kolegijos pirmininku, tada jis paskiria vieną iš arbitrų eiti arbitražin÷s kolegijos 

pirmininko pareigas. 

3.4. Arbitražo kolegijos sprendimai priimami arbitrų balsų dauguma. Nei vienas ginčą 

nagrin÷jantis arbitras neturi teis÷s susilaikyti balsavimo metu. 

3.5. Apie įvyksiantį pos÷dį Teismo pirmininkas privalo pranešti arbitrams ir ginčo šalims 

prieš penkias dienas. 

3.6. Apie įvyksiantį apeliacijos nagrin÷jimą Teismo pirmininkas privalo iš anksto pranešti 

suinteresuotiems asmenims, kurie turi teisę pasikviesti liudytojus; suinteresuotų 

asmenų ar liudytojų neatvykimas nedaro negalima apeliacijos nagrin÷jimo procedūros. 

3.7. Teismo pos÷džiai protokoluojami. Protokolą pasirašo Teismo pirmininkas ar kitas 

pirmininkaujantis arbitras ir pos÷džio sekretorius.  

 

4. TEISMO TEIS öS IR PAREIGOS 

 
4.1. Teismas turi teisę:  

4.1.1.spręsti Lietuvos teritorijoje visus ginčus kilusius automobilių sporte apskritai ar 

atskirai konkrečiose varžybose. 

4.1.2. Vertinti LASF Narių ir licencijų tur÷tojų elgesį, kai jie nesilaiko LASF įstatų, 

TSK, LASK ir kitų automobilių sportą reglamentuojančių dokumentų 

reikalavimų.  

4.1.3  Spręsti nesutarimus kilusius d÷l LASK ir kitų Lietuvos automobilių sportą 

reglamentuojančių dokumentų taikymo. 

4.1.5 Kreiptis į LASF Tarybą ir siūlyti jai įtraukti į Suvažiavimo ar Tarybos pos÷džio 

darbotvarkę Teismo pirmininko iškeltus klausimus.  

4.1.6.Spręsti kitus ginčus, FIA pavestus spręsti nacionalin÷ms federacijoms. 

4.1.7.Svarstyti ir spręsti LASF Tarybos pavestus klausimus. 
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4.1.8.Išnagrin÷jęs apeliaciją, nuspręsti d÷l pilno ar dalinio Apeliacinio mokesčio 

grąžinimo. Tuo pačiu jis nustato kas privalo padengti su apeliacijos nagrin÷jimu 

susijusias Teismo išlaidas. 

4.1.9. LASF Nariams skirti tokias baudas: 

- įsp÷jimą; 

- nario teisių sustabdymą; 

- pašalinimą iš LASF. 

4.1.10. LASF licencijų tur÷tojų atžvilgiu priimti tokius nutarimus: 

- panaikinti SKK sprendimą; 

- sumažinti arba padidinti SKK skirtą baudą; 

- skirti kitas LASK 153 straipsnyje numatytas baudas 

4.1.11. Atmesti apeliaciją kaip nepagrįstą, o įrodžius, kad apeliacija buvo pateikta 

vadovaujantis su sportine etika nesuderinamais tikslais, skirti vieną iš ankščiau 

išvardintų baudų.   

4.2. Arbitražin÷s kolegijos narių pareigos: 

4.2.1. Išnagrin÷ti gautas apeliacijas ir ne v÷liau kaip per 30 dienų po apeliacijos 

gavimo, priimti sprendimą.  

4.2.2. Pranešti visoms suinteresuotoms pus÷ms apie Arbitražin÷s kolegijos pos÷džius. 

4.2.3.  Detaliai išnagrin÷ti su apeliacija susijusias aplinkybes. 

4.2.4.  Išklausyti visus su apeliacija susijusius asmenis ir jų liudytojus. 

4.2.5.  Priimant sprendimus niekada nereikalauti varžybų pakartojimo. 

4.2.6.  Visada pagrįsti priimtus sprendimus. 

4.2.7.  Priimant sprendimus visada vadovautis savo sąžine ir automobilių sporto 

interesais. 

 

5 TEISMO ATSKAITOMYB ö IR ATSAKOMYB ö 

 
5.1. Teismas už savo veiklą ir sprendimus atsiskaito Suvažiavimui. 

5.2. Jei Teismo sprendimai įtakoja kitos šalies automobilių sporto federacijos ar 

atitinkamos kitos organizacijos licencijų tur÷tojų bei LASK 152 straipsnio pirmame 

paragrafe išvardintų asmenų teises ir pareigas, Teismo sprendimas gali būti apskųstas 

FIA Tarptautiniam apeliaciniam teismui.  
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Variantas Nr.2 Všį „Itokos lenktynių komandos“  Apeliacinio teismo nuostatų projektas priede 

medžiagos puslapis 95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Veiklos krypčių ir form ų numatymas ir nustatymas. 
 

Veiklos krypčių ir formų numatymas ir nustatymas,  priimami kai už juos gauta daugiau balsavimo metu 
dalyvaujančių narių delegatų balsų „už“ negu „prieš“ (delegatai, balsuodami susilaik÷, neskaičiuojami, 
tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). 
 

LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO PLöTOTöS 

2009-2010 METAMS PROGRAMA 

I . LASF IR LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO ESAMOS SITUACIJOS ANALIZ ö 

a) Stipriosios pus÷s: 

� Lietuvos automobilių sporto federacija (toliau – LASF) administruoja Lietuvos gyventojų 

m÷gstamą sporto šaką. 

� Did÷ja LASF narių skaičius. 

� Did÷ja sportuojančiųjų skaičius. 

� Sportininkai pasiekia aukštų rezultatų tarptautin÷se varžybose. 

� Daug÷ja organizuojamų varžybų skaičius. 

� Gaunamas dalinis finansavimas iš LR biudžeto. 

� Tarptautinių taisyklių pagrindu priimti varžybas reglamentuojantys dokumentai. 

� Tęsiama naryst÷ Tarptautin÷je automobilių federacijoje (toliau- FIA). Užmegzti glaudūs 

santykiai, vykdomos bendros varžybos kartu su kaimynin÷mis federacijomis. 

� Vykdoma skaidri buhalterin÷ ir mokesčių politika. 

b) Silpnosios pus÷s: 
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� Trūksta kvalifikuotų automobilių sporto specialistų. 

� Sportininkai dažnai nesuvokia LASF funkcijos ir reikalingumo. 

� Dauguma sportininkų dalyvauja tik nacionalin÷se varžybose. 

� Dauguma sportininkų nepakankamai skiria d÷mesio treniruot÷ms. 

� Sąlyginai nedidelis sportuojančiųjų skaičius. 

� Neprofesionalus darbas su žiniasklaida. 

c) Gr÷sm÷s: 

� LR įtvirtinus prioritetus pagal sporto šakas, o ne pagal vykdomų projektų ilgalaikę svarbą ir 

priskyrus automobilių sportą prie nestrateginių šakų, iš principo neb÷ra galimybių lygiomis 

sąlygomis konkuruoti d÷l finansavimo automobilių sporto šakos pl÷totei su strategin÷mis 

sporto šakomis. 

� Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausyb÷s (toliau – KKSD), vykdydama 

kovos su antidopingo vartojimu politiką, pri÷m÷ abejones d÷l teisinio pagrįstumo keliantį 

sprendimą.  

� Bendra situacija darbo rinkoje ir dabartinis LASF biudžetas neleidžia tik÷tis ilgalaikio 

darbuotojų išlaikymo LASF. 

� Did÷ja varžybų organizavimo ir sportavimo kaštai.  

� D÷l ekonominio sunkmečio maž÷ja užsiimin÷jančių automobilių sportu vairuotojų skaičius. 

� Nemažas skaičius LASF narių pasyviai dalyvauja LASF veikloje, o kai kurių politika 

nesiremia bendraisiais autosporto interesais. 

� Nemažai daliai sportininkų, sportas t÷ra laisvalaikio praleidimo priemon÷, tad 

profesionalaus sporto administravimas dažnai laikomas biurokratija ir nereikalingais 

apsunkinimais. 

� Visuomeninis darbas komitetuose pasiekus esamą lygį prad÷jo reikalauti žymiai daugiau 

laiko ir išteklių.  

 

5 II. Lietuvos automobilių sporto pl÷tot÷ 2009-2010 metams 

a) Užsiimančių automobilių sportu masiškumo didinimas 

Didinant užsiimančiųjų automobilių sportu masiškumą bus dirbama dvejomis kryptimis: 

- Profesionaliame sporte, pasitelkiant techninius reikalavimus, varžybų formato reguliavimą, bus 

siekiama atpiginti ar bent jau nedidinti dalyvavimo varžybose kaštus. 

- M÷g÷jiškame sporte, pasitelkiant didesnį skaičių įvairesnių specialių varžybų, kuriose galima 

dalyvauti su standartiniais automobiliais, organizavimą ir klubinių varžybų suoficialinimą.         
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b) Sportininkų meistriškumo auginimo darbo kryptys: 

- Dirbti sportininkų švietimo sferoje, pabr÷žiant pasiruošimo varžyboms ir treniruočių svarbą. 

- Pl÷toti santykius su kitomis federacijomis ir skatinti sportininkus aktyviau dalyvauti bendrai 

organizuojamose varžybose. 

-  Skatinti ir pagal galimybes remti tarptautin÷se varžybose dalyvaujančius sportininkus. 

 

c) Varžybų organizavimo pl÷tot÷s darbo kryptys: 

- Ir toliau vykdyti ralio (dvi lygos), kroso (dvi lygos), rali-kroso, žiedinių lenktynių, 4X4, „drag“, 

greituminio slalomo čempionatus. 

- Griežtinti organizuojamų varžybų vykdymo kokyb÷s kontrolę. 

- Ieškoti naujų m÷g÷jiškų varžybų vykdymo formų ir taip įgyvendinti „automobilių sporto visiems“ 

pl÷totę. 

- Teisin÷mis sutartimis reglamentuoti santykius su LR kariuomene, LR priešgaisrin÷s apsaugos ir 

gelb÷jimo departamentu. 

- Kelti varžybose dirbančių teis÷jų kvalifikaciją organizuojant praktinius ir teorinius užsi÷mimus bei 

seminarus. 

 

d) Gr÷smių pašalinimo darbo kryptys: 

- Siekti užm÷gsti glaudesnis santykius ir aktyvinti bendradarbiavimą su KKSD. 

- Nuolat priminti FIA, WADA d÷l KKSD priimto sprendimo kovoje su dopingu ir raginti, kad šis 

klausimas būtų sprendžiamas tarptautiniu mastu. 

- Aktyvinti LASF darbą su žiniasklaida ir skatinti LASF Narių, sportininkų bendradarbiavimą su 

žiniasklaida.  

- Aktyvinti lobizmą, užmezgant LASF vadovų asmeninius kontaktus, skatinti sportininkus 

užimančius aukštas pareigas ar vadovaujančius postus Lietuvos verslo struktūrose aktyviau ginti 

automobilių sporto interesus. 

 

 

LASF Prezidentas     Gintaras Furmanavičius 

 

 

LASF generalinis sekretorius   Ričardas Rupkus 
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12. Darbotvark ÷s klausimas: D÷l Lietuvos automobilių sporto federacijos 
„Garb ÷s vardo“ apdovanojimų suteikimo. 

 
Federacijos Taryba vadovaudamasi Federacijos suteikiamų apdovanojimų nuostatais, šiam 
Suvažiavimui teikia tvirtinti dvi kandidatūras iš gauto ( žemiau pateikto) tai : Eduardą Jaką ir 
Kazimierą Gudžiūną  į Lietuvos automobilių sporto federacijos „Garb÷s vardo“ apdovanojimą. 
 
LASF komitetai ir nariai pasiūl÷ Tarybai kandidatų sąrašą LASF „Garb÷s vardo“ apdovanojimų 
suteikimui: 
 
Andrius Čygas(2) LASF „Garb÷s vardo“ 

apdovanojimas 
LASF Senjorų komitetas 

Romas Austinskas (2) LASF „Garb÷s vardo“ 
apdovanojimas 

LASF Senjorų komitetas 

Stasys Vasiliauskas(2) LASF „Garb÷s vardo“ 
apdovanojimas 

LASF Senjorų komitetas 

Kazimieras Gudžiūnas(2) LASF „Garb÷s vardo“ 
apdovanojimas 

LASF Senjorų komitetas 

Eduardas Jakas(5) LASF „Garb÷s vardo“ 
apdovanojimas 

LASF Teis÷jų komitetas 
LASF Senjorų komitetas, 
Lietuvos Porsche klubas 
Lietuvos automobilių klubas 

Gediminas Maškauskas (1) LASF „Garb÷s vardo“ 
apdovanojimas 

ASK „Gralis“ (negali būti teikiamas 
nes pateik÷ ne komitetas) 

Jurgis Marculanas(1) LASF „Garb÷s vardo“ 
apdovanojimas 

LASF Senjorų komitetas  

Paulius Jankūnas(1) LASF „Garb÷s vardo“ 
apdovanojimas 

LASF Senjorų komitetas 

 
 
Eduardo Jako ir Kazimiero Gudžiūno aprašymai pridedami. 
 
 
 
 



 
EILINIS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS  

2009.05.16 
 Kaunas 

92

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kandidato į LASF „Garb ÷s vardo“ apdovanojimą, K.Gudžiūno gyvenimo aprašymas 
 

Aš, Kazimieras Gudžiūnas gimiau 1953 m. birželio m÷n. 18 d. Igarkoje. 1958 metais su t÷vais 
grįžau į Lietuvą.1960 metais prad÷jau lankyti Pag÷gių mokyklą, 1971 metais baigiau vidurinę 
mokyklą. Tais pačiais metais įstojau  mokintis į Lietuvos Žem÷s ūkio akademiją, kurią baigiau 1976 
metais įsigydamas inžinieriaus-mechaniko specialybę.  

Mokydamasis Akademijoje įvykdžiau TSRS savigynos ir dziudo sporto meistro normatyvus. 
1972 metais prad÷jau dalyvauti Lietuvos Žem÷s ūkio akademijos automobilių sporte- sunkvežimių 
autokrosas.  

1976 metais prad÷jau dirbti Taurag÷s rajono Norkišk÷s tarybiniame ūkyje vyr.inžinierium-
mechaniku. Dirbau iki 1982 metų. Ten bedirbant dalyvavau autokrose bei sunkvežimių ralyje. 
Įvykdžiau kandidato į TSRS sporto meistrus normatyvą.  

1982 metais prad÷jau dirbti Šilut÷s rajono Veivižo paukštininkyst÷s tarybiniame ūkyje 
vyr.inžinierium-mechaniku. 1985 m. iki 1987 m. to pačio tarybinio ūkio direktoriaus pavaduotoju ir 
nuo 1987 m. direktoriumi. Dirbdamas Vilkyčiuose sportavau, organizavau autokroso varžybas, 
dalyvavau automobilių autokroso varžybose Lietuvos, TSRS bei Europos čempionatuose.  

1986 metais įkurtas Automobilių sporto klubas „Vilkyčiai“ Veiviržo paukštininkyst÷s 
tarybinio ūkio sud÷tyje. Savarankiškas ASK Vilkyčiai įregistruotas 1991 m. liepos m÷n. 8 d. ir 1996 
m. geguž÷s m÷n. 21 d. perregistruotas Šilut÷s rajono savivaldyb÷je. 2006 m.vasario m÷n. 11 d. 
perregistruoti klubo įstatai.  

Nuo 1997 m. iki šiol dirbu UAB „Vilkyčių paukštynas“ direktoriumi bei UAB „Vilkyčių 
m÷sa“ direktoriumi, taip pat nuo 1992 m. ūkininkauju.  

Automobilių sportu prad÷jau užsiimin÷ti nuo 1972 metų ir šiuo metu dar sportuoju. Esu 
Lietuvos autokroso ir rali kroso čempionas bei prizininkas.2008 m.Šiaur÷s Europos zonos šalių rali 
kroso D1 čempionas.  

Per šį laikotarpį ASK Vilkyčiai, vadovaujami pirmininko Kazimiero Gudžiūno, Lietuvos 
čempionate pasiek÷ gerų rezultatų. Klubas-komanda automobilių krose bei rali krose sistemingai 
iškovoja prizines vietas arba čempion÷s vardą. Klubo įruošta automobilių kroso ir rali kroso trasa, 
pastatytas varžybų vadovavimo postas su buitin÷mis patalpomis, tai viena geriausių trasų Lietuvoje 
bei Baltijos šalyse. Šioje trasoje kiekvienais metais pravedamos Lietuvos Automobilių kroso, rali 
kroso bei Baltijos šalių divizionų 3A, D7, Bagi varžybos, o nuo 2003 metų Šiaur÷s Europos zonos 
šalių rali kroso čempionatų etapai. 
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Kandidato į LASF „Garb ÷s vardo“ apdovanojimą, E.Jako gyvenimo aprašymas 
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Všį „Itokos lenktynių komandos“ siūlomas projektas 
Projektas 

Variantas Nr.2 
 

LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJOS  
APELIACIJ Ų NAGRINöJIMO NUOLATIN öS KOMISIJOS  

N U O S T A T A I 
 

I.  BENDROSIOS NUOATATOS 
 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – 
federacija) apeliacijų nagrin÷jimo nuolatin÷s komisijos (toliau – kosija) darbo tvarką. 

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos 
Kūno kultūros ir sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimais, Federacijos 
įstatais, Lietuvos automobilių sporto kodeksu, Lietuvos automobilių sporto federacijos visuotinio 
narių susirinkimo ir Tarybos priimtais nutarimais, kitais teis÷s aktais ir dokumentais 
reglamentuojančiais automobilių sportą bei šiais nuostatais. 

3. Komisija už savo darbą kartą per metus atsiskaito Federacijos visuotiniam narių 
susirinkimui. 
 

II. KOMISIJOS KOMPETENCIJA 
 

4. Komisija nagrin÷ja Federacijos narių, sportininkų, teis÷jų, trenerių, komandų vadovų, 
varžybų organizatorių skundus, apeliacijas, konfliktus d÷l Federacijos narių, sportininkų, teis÷jų, 
trenerių, komandų vadovų, varžybų organizatorių priimtų individualių veiksmų teis÷tumo 
automobilių sporto klausimais, taip pat d÷l šių subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų 
kompetencijai priskirtus veiksmus teis÷tumo ir pagrįstumo kilusius Lietuvos automobilių sporte, o 
taip pat nagrin÷ja visus sportinius klausimus teikiamus Federacijos prezidento. 

5. Komisija sprendžia apeliacinio mokesčio grąžinimo ir su apelacijos nagrin÷jimu 
susijusių išlaidų padengimo klausimus. 

6. Komisijos kompetencijai priklauso: 
6.1. skirti nuobaudas Federacijos nariams ir Federacijos licencijų tur÷tojams. 

Vadovaujantis Lietuvos automobilių sporto kodeksu; 
6.2. skirti pinginę baudą nekorektiškų apeliacijų pareišk÷jams, jei nustatoma, kad 

apeliacija buvo paduota siekiant vilkinti sprendimų pri÷mimo įteisinimą. 
6.3. Federacijos licencijų tur÷tojų atžvilgiu: 
6.3.1. panaikinti sporto komisarų ar sporto komisarų kolegijos sprendimus; 
6.3.2. sumažinti ar padidinti sporto komisarų ar sporto komisarų kolegijos skirtas baudas. 
7. Komisijos priimti sprendimai automobilių sporto klausimais Lietuvos teritorijoje yra 

galutiniai ir neskundžiami. 
 

III. KOMISIJA  
 

8. Komisiją sudaro 5 nariai.  
9. Komisijos narius ir komisijos pirmininką iš Federacijos narių pasiūlytų kandidatų, 1 

metų laikotarpiui, renka visuotinis Federacijos narių susirinkimas. 
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10. Komisijos narys gali atsistatydinti kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įsp÷jęs tarybą. 
Komisijos nariui atsistatydinus ar netekus įgaliojimų, vietoje jo artimiausiame visuotiniame narių 
susirinkime renkamas kitas komisijos narys.  

11. Komisija netenka savo įgaliojimų ir turi būti renkama iš naujo, jeigu joje liko mažiau 
kaip pus÷ jos narių arba atsistatydinus komisijos pirmininkui. 

12. Komisijos pos÷džiuose pirmininkauja jos pirmininkas arba jam nesant jo paskirtas 
komisijos narys. 

13. Komisijos pos÷dis yra teis÷tas, jeigu jame dalyvauja daugiau kai ½ komisijos narių, o 
priimti nutarimai yra teis÷ti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pus÷ komisijos narių. Nariai turi 
lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. 

14. Komisijos narys, tiesiogiai susijęs su skundu, pos÷dyje nedalyvauja. 
15. Komisijos darbą aptarnauja Federacijos sekretoriatas. 
16. Komisija turi teisę: 
16.1. reikalauti iš subjekto, pri÷musio ginčijamą individualų ar kolektyvinį sprendimą, ar 

įvykdžiusio skundžiamą veiką, dokumentų, medžiagos ir informacijos, susijusių su pos÷džiui 
rengiamu klausimu; 

16.2. gauti raštu ar žodžiu iš susijusių asmenų paaiškinimus d÷l ginčijamo dalyko; 
17. Komisijos reikalaujama medžiaga ar dokumentų kopijos turi būti jai perduoti ne v÷liau 

kaip per 3 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, jeigu pati komisija nenustato kito termino. 
Prireikus komisija terminą gali pratęsti. 

 
IV. SKUNDO (PRAŠYMO), APELIACIJOS PADAVIMAS, PRI öMIMAS IR 

PASIRENGIMAS J Į NAGRINöTI 
 

18. Skundą (prašymą), apeliaciją d÷l viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto 
administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat viešojo 
administravimo subjektai, kai jie mano, kad jų teis÷s yra pažeistos. 

19. Skundas (prašymas), apeliacija komisijai surašomas pagal Federacijos tarybos 
nustatytus formos ir turinio reikalavimus ir paduodamas tiesiogiai arba gali būti siunčiamas paštu. 

20. Skunde (prašyme), apeliacijoje turi būti nurodyta: 
20.1. komisijos, kuriai skundas (prašymas) paduodamas, pavadinimas; 
20.2. pareišk÷jo vardas, pavard÷, gyvenamoji vieta (juridinio asmens pavadinimas, 

buvein÷), taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavard÷ ir adresas; 
20.3. asmens, kurio veiksmai skundžiami, vardas, pavard÷, pareigos arba juridinio asmens 

pavadinimas, buvein÷; 
20.4. trečiųjų suinteresuotų asmenų vardai, pavard÷s, gyvenamosios vietos (juridinio 

asmens pavadinimas, buvein÷); 
20.5. konkretus skundžiamas veiksmas ar aktas, jo įvykdymo (pri÷mimo) data; 
20.6. aplinkyb÷s, kuriomis pareišk÷jas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys 

įrodymai, liudytojų vardai, pavard÷s  ir gyvenamosios vietos, kitų įrodymų buvimo vieta; 
20.7. pridedamų dokumentų sąrašas; 
20.8. skundo (prašymo), apeliacijos surašymo vieta ir data. 
20.9. mokesčio, už skundo (prašymo), apeliacijos padavimą sumok÷jimą patvirtinantys 

dokumentai. 
21. Skundą (prašymą), apeliaciją pasirašo pareišk÷jas ar jo atstovas. Prie atstovo 

paduodamo skundo (prašymo) turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis 
atstovo įgalinimus. 

22. Prie skundo (prašymo), apeliacijos pridedama skundžiamas aktas.  
23. Skundas (prašymas), apeliacija komisijai turi būti paduotas ne v÷liau kaip per 48 

valandas nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto įteikimo ar pranešimo apie 
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asmenų veiksmus suinteresuotai šaliai dienos. Tais atvejais, kai asmenys nevykdo savo pareigų ar 
vilkina priimti sprendimą, skundo (prašymo), apeliacijos padavimo termino pradžia skaičiuojama 
nuo kitos dienos, kai baigiasi klausimui išspręsti nustatytas laikas. 

24. Visi gautieji skundai (prašymai), apeliacijos turi būti įregistruoti skundų (prašymų), 
apeliacijų registravimo žurnale ir kompiuteryje, kuris saugomas Federacijos sekretoriate. 

25. Skundų (prašymų), apeliacijų registravimo žurnale ir kompiuteryje nurodomi šie 
duomenys: eil÷s numeris; skundo (prašymo), apeliacijos gavimo data; pareišk÷jo vardas, pavard÷, 
gyvenamoji vieta (juridinio asmens pavadinimas, buvein÷); skundo (prašymo), apeliacijos esm÷; 
asmens, kuriam tirti perduotas skundas (prašymas), apeliacija, vardas, pavard÷, parašas ir 
perdavimo data; skundo (prašymo) nagrin÷jimo data; skundo (prašymo), apeliacijos nagrin÷jimo 
rezultatai; žymos apie sprendimo apskundimą; žymos apie sprendimo įvykdymą. 

26. Kiekvienam skundui (prašymui), apeliacijai pradedama atskira byla. Skundo 
(prašymo), apeliacijos registravimo numeris laikomas skundo (prašymo) bylos numeriu. 

27. Prad÷tosios skundų (prašymų) bylos nedelsiant perduodamos komisijos pirmininkui. 
28. Komisijos pirmininkas išnagrin÷ja ir sprendžia šiuos klausimus:  
28.1. ar priklauso šios komisijos kompetencijai nagrin÷ti gautą skundą (prašymą), 

apeliaciją;  
28.2. ar gautas skundas (prašymas), apeliacija paduotas nepraleidus nustatyto skundo 

(prašymo), apeliacijos padavimo termino;  
28.3. ar skundas (prašymas), apeliacija atitinka šių nuostatų 18-22 punktų reikalavimus;  
28.4. ar būtina reikalauti papildomos medžiagos;  
28.5. kuriuos asmenis reikia kviesti į pos÷dį;  
28.6. kada ir kur nagrin÷ti skundą (prašymą), apeliaciją. 
29. Komisijos pirmininkas paveda vienam iš komisijos narių ištirti skundą (prašymą), 

apeliaciją ir pateikti jį nagrin÷ti komisijos pos÷džiui. Apie skundo (prašymo) gavimą komisijos 
narys pasirašo skundų (prašymų), apeliacijų registravimo žurnale arba kompiuterin÷je registravimo 
kortel÷je. 

30. Komisijos narys, tirdamas skundą (prašymą), apeliaciją, gali pasitelkti atitinkamai tos 
sporto srities specialistus, Federacijos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, taip pat 
ekspertus, kad jie pateiktų išvadą d÷l skundo (prašymo), apeliacijos.  

31. Prireikus komisijos nariai ar jų įgalioti asmenys gali tirti skundą (prašymą), apeliaciją 
vietoje. 

32. Komisijos narys, baigęs tirti skundą (prašymą), praneša apie tai komisijos pirmininkui, 
kuris skiria skundą (prašymą), apeliaciją nagrin÷ti komisijos pos÷dyje. 

 
V. KOMISIJOS POSöDŽIŲ ORGANIZAVIMAS 

 
33. Pos÷džiai vyksta iš anksto nustatytomis savait÷s dienomis. Prireikus organizuojami 

išvažiuojamieji pos÷džiai. 
34. Komisijos pos÷džius organizuoja ir jiems vadovauja komisijos pirmininkas, o jam 

nesant – jo paskirtas komisijos narys. 
35. Komisijai paduoti skundai (prašymai), apeliacijos turi būti išnagrin÷ti ir sprendimai 

d÷l jų priimti ne v÷liau kaip per 30 dienų nuo jų gavimo. Prireikus, motyvuotu komisijos sprendimu, 
bendras skundo nagrin÷jimo terminas gali būti pratęstas dar 14 dienų. 

36. Komisijos pos÷džio darbotvark÷ ir teikiamų nagrin÷ti skundų (prašymų), apeliacijų 
kopijos pateikiamos komisijos nariams ne v÷liau kaip prieš 3 darbo dienas iki pos÷džio. Su kita 
medžiaga komisijos nariai gali susipažinti kreipęsi į komisijos narį, kuriam pavesta ištirti skundą 
(prašymą), apeliaciją ir pateikti jį nagrin÷ti komisijos pos÷džiui. 

37. Apie komisijos pos÷džio laiką ir vietą pranešama skundo (prašymo), apeliacijos 
pareišk÷jui, taip pat asmenims, d÷l kurių priimtų individualių administracinių aktų ar jų veiksmų 
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skundžiamasi. Gavę pranešimus, šie asmenys arba jų atstovai turi teisę susipažinti su skundu 
(prašymu), apeliacija ir kitais dokumentais iki komisijos pos÷džio. 

38. Ginčo šalių ir jų atstovų neatvykimas į komisijos pos÷dį, jeigu jiems buvo apie pos÷dį 
pranešta, n÷ra kliūtis nagrin÷ti skundą (prašymą), apeliaciją ir priimti sprendimą. 

 
 
 

VI.  SKUNDO (PRAŠYMO), APELIACIJOS NAGRIN öJIMAS KOMISIJOS 
POSöDYJE IR SPRENDIMO PRIöMIMAS 

 
39. Komisijos pos÷dis laikomas teis÷tu, jeigu jame dalyvauja 4 komisijos nariai (įskaitant 

jos pirmininką). 
40. Komisijos pos÷dis pradedamas komisijos pirmininkui paskelbus komisijos sud÷tį. 

Komisijos pirmininkas paskelbia, koks skundas (prašymas), apeliacija bus nagrin÷jamas, praneša 
apie ginčo šalių ir jų atstovų bei kitų asmenų atvykimą. 

Paskui išklausomas komisijos pirmininko ar jos nario pranešimas apie gautą skundą 
(prašymą), apeliaciją. Po komisijos pirmininko ar nario pranešimo paaiškinimus d÷l nagrin÷jamo 
skundo (prašymo), apeliacijos gali pateikti pareišk÷jas ir jo atstovai bei kiti pos÷dyje dalyvaujantys 
asmenys. Komisijos nariai turi teisę užduoti klausimus, susijusius su skundu (prašymu), apeliacija. 

41. Ištyrus ginčo esmę, komisijos pirmininkas paskelbia skundo (prašymo), apeliacijos 
nagrin÷jimą baigtą ir praneša, kada bus priimtas sprendimas. Sprendimas turi būti priimamas tą 
pačią dieną, o kai skundas (prašymas), apeliacija itin sud÷tingas – ne v÷liau kaip per 3 darbo dienas.  

42. Komisija sprendimą d÷l ginčo paprastai priima bendru sutarimu, dalyvaujant ne 
mažiau kaip 4 komisijos nariams. Kai bendro sutarimo n÷ra, sprendimas laikomas priimtu, kai už jį 
balsavo dauguma dalyvavusiųjų pos÷dyje. Kai balsai pasiskirsto po lygiai – lemia komisijos 
pirmininko balsas. 

43. Komisijos sprendimas turi būti pagrįstas išnagrin÷tais dokumentais ir įstatymų bei kitų 
teis÷s aktų normomis. 

44. Komisija priima vieną iš šių sprendimų: 
44.1. atmesti skundą (prašymą) kaip nepagrįstą; 
44.2. įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar 

įvykdyti kitokį komisijos nurodymą; 
44.3. įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą per komisijos nustatytą laiką priimti 

sprendimą d÷l šio subjekto atsisakymo ar vilkinimo atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus; 
44.4. nutraukti bylą kaip nežinybingą. 
45. Komisijos sprendime įrašomi šie duomenys: sprendimo pri÷mimo vieta ir data; 

komisijos pavadinimas ir sud÷tis; pos÷dyje dalyvaujančių ginčų šalių ir jų atstovų vardai, pavard÷s; 
skundo (prašymo), apeliacijos turinys; komisijos nustatytos aplinkyb÷s; priimto sprendimo esm÷. 
Komisijos sprendimą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius bei nariai, dalyvavę priimant 
sprendimą. 

46. Komisijos pos÷džio metu rašomas protokolas, kuriame įrašomi šie duomenys: 
pos÷džio vieta ir data, pradžia ir pabaiga; komisijos pavadinimas ir sud÷tis; pos÷dyje dalyvaujančių 
ginčo šalių ir jų atstovų vardai, pavard÷s; nagrin÷jamo skundo (prašymo), apeliacijos turinys; 
asmenų, dalyvaujančių nagrin÷jant skundą (prašymą), apeliaciją, paaiškinimai, jų prašymai; 
komisijos nario reikalavimu – asmeniška jo nuomon÷ svarstomu klausimu; balsavimo rezultatai; 
informacija apie priimto sprendimo paskelbimą.  
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VII. KOMISIJOS SPRENDIMO VYKDYMAS 

 
47. Komisijos sprendimas išsiunčiamas vykdyti kitą dieną po pri÷mimo. Subjektas, kurio 

adresu priimtas sprendimas, privalo sprendimą įvykdyti per jame nurodytą laiką, o jeigu laikas 
nenurodytas, – per 20 dienų nuo sprendimo gavimo dienos. 

48. Jeigu subjektas per nustatytą terminą neįvykdo komisijos sprendimo, pareišk÷jas turi 
teisę kreiptis į atitinkamą administracinį teismą, prašydamas užtikrinti sprendimo vykdymą. 

49. Komisijos priimti sprendimai automobilių sporto klausimais neskundžiami. 
 
 
 
 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

50. Komisijos sekretoriaus funkcijas nustato komisijos pirmininkas. 
51. Komisiją techniškai aptarnauja Federacijos sekretoriatas. 
52. Komisijos technines funkcijas (skundų registravimas, raštvedyba, susirašin÷jimas ir 

kita) atlieka Federacijos generalinio sekretoriaus paskirtas Federacijos darbuotojas. Jis kartu yra ir 
atsakingas komisijos sekretorius. 

__________________________________________________ 

 


