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ĮVADAS 
 

Vadovaujantis LASF įstatų 7.1. ir 7.2. p. 2013 metų kovo 30 dieną yra šaukiamas eilinis 
LASF narių suvažiavimas (toliau – Suvažiavimas). Suvažiavimas vyks viešbučio „Kaunas“ 
konferencijų salėje, adresu  Laisvės alėja 79, LT-44297 Kaunas. Dalyvių registracija: nuo - 10.00 
val. iki – 10:55 val. Suvažiavimo pradžia - 11.00 val. 

Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF nariai, sumokėję 2013 m. LASF nario 
stojamąjį ir/ar nario mokestį iki 2013 m. kovo 15 d. LASF nariai įstoję vėliau kaip 45 dienom likus 
iki Suvažiavimo, vadovaujantis LASF įstatų 7.1. p. teikti pasiūlymų Suvažiavimui nebegali. 
Suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti LASF asocijuoti nariai, kurie apie savo dalyvavimą 
privalo informuoti LASF sekretoriatą iki 2013 m. kovo 20 d. Neužsiregistravę LASF sekretoriate 
svečiai iki 2013-03-20 d. į Suvažiavimą nebus įleidžiami. 

Remiantis LR Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi: „Asociacijos narys – juridinis asmuo 
gali būti atstovaujamas visuotiniame narių suvažiavime tik to juridinio asmens darbuotojų, 
dalyvių  ar valdymo organo narių“ . 

Pagal minėtą įstatymo straipsnį, juridinį asmenį (kiekvieną LASF narį) visuotiniame narių 
suvažiavime gali atstovauti tik: 

a) LASF nario darbuotojai (kurie dirba pagal darbo sutartis ir yra SODROS apskaitoje); 
b) LASF nario   valdymo organo nariai (vienasmenis ir/ar kolegialus) (kurie įregistruoti  

įstatymų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre); 
c) LASF nario  dalyviai: savininkas, akcininkas (-ai), nariai, dalininkai (nurodyti steigimo 

dokumentuose, LASF nario narių/dalininkų sąrašuose ar/ir įregistruoti  Juridinių asmenų 
registre). 

SVARBU:  

Atstovavimo, LASF visuotiniame narių suvažiavime, teisinis pagrindas:  

a) LASF nario vienasmenis valdymo organas (Direktorius, Vadovas, Pirmininkas ir pan.,) kuris 
yra nurodytas Juridinių asmenų registre kaip veikiantis Juridinio asmens vardu ar kiekybinio 
atstovavimo atveju ( jei tokia teisė numatyta steigimo dokumentuose ir įregistruota Juridinių 
asmenų registre), privalo pateikti LASF Mandatinei komisijai suvažiavimo dieną, savo 
asmens dokumentą (-us) bei užpildytą delegato mandatą. 

b) LASF nario darbuotojai, kolegialaus valdymo organo nariai, dalininkai, nariai, akcininkai 
gali dalyvauti suvažiavime tik pagal Įgaliojimą. Įgaliojimą privalo išduoti LASF nario   
valdymo organas – Vadovas, kiekybinį atstovavimą turintys asmenys arba kolegialus 
valdymo organas, jei tokie asmenys Juridinių asmenų registre nurodyti kaip vieninteliai 
turintys teisę išduoti  Įgaliojimus (atstovavimo teisę) asmenims. Įgalioti asmenys turi 
pateikti, Suvažiavimo dieną, LASF Mandatinei komisijai: asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą, Įgaliojimą (pavyzdžio forma pridedama) išduotą, pasirašytą ir antspauduotą 
LASF nario valdymo organo, dokumentą įrodantį, jog įgaliotas asmuo yra LASF nario 
darbuotojas, kolegialaus valdymo organo narys, dalininkas, narys, akcininkas, bei užpildytą 
delegato mandatą pasirašytą ir antspauduotą LASF nario vadovo.  

 
LASF Mandatinei komisijai nepateikę aukščiau nurodytų dokumentų, nebus įleidžiami į 
Suvažiavimą.  

 
Pridedama: 
Įgaliojimo pavyzdys (žiūrėti 3  puslapis). 
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Patvirtinta 
LASF tarybos posėdyje 

2013-02-19 protokolo Nr. 3 

 
LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko 

įgalioto atstovauti LASF narį 2013-03-30 eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo“ 
pavyzdys. 

 
ĮGALIOJIMAS Nr. xxx 

 
2013 kovo ___ d. 

Vieta 
 

 
XXX „XXX“ ( juridinio asmens pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas ir 
veikiantis juridinis asmuo, juridinio asmens kodas xxxxx, kurio buveinė registruota adresu: xxxx 
Lietuvos Respublika, atstovaujamas (įrašyti pareigas kas pagal Registrų centro duomenis turi teisę 
atstovauti) Vardas Pavardė  veikiančio pagal  įstatus (toliau- „Įgaliotojas“) 
 
 įgalioja 
 
XXX „XXX“ (juridinio asmens pavadinimas) darbuotoją/narį/valdymo organo 
narį/dalininką/akcininką (įrašyti statusą)  Vardas Pavardė, a\k xxx , gyv. xxxxx (toliau- 
„ Įgaliotinis“),    
 

atstovauti Įgaliotoją, kaip Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) (juridinio asmens kodas 

190642938, adresas Draugystės g. 19-344, Kaunas, LT-51230) narį, LASF eiliniame narių 

suvažiavime 2013 kovo 30 dieną ir balsuoti visais LASF visuotiniame narių suvažiavime 

svarstomais darbotvarkės klausimais, pasirašyti, gauti ir pateikti visus su aukščiau nurodytu 

pavedimu susijusius dokumentus, daryti Įgaliotojo vardu pareiškimus, teikti pasiūlymus bei atlikti 

visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu arba Įgaliotojo interesais nuo tokių susilaikyti. 

 

Šis įgaliojimas galioja tik 2013 metų kovo 30 dienai (imtinai), be teisės perįgalioti. 

 

 

XXX „XXX“  direktorius (pareigos)  Vardas Pavardė          ____________________ 

                                                                                                         A.V.      parašas 
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Suvažiavimo pasirengimo procedūrų vykdymas 
 

1. 2012-04-25 d., atsižvelgiant į 2012-03-31 d. LASF narių suvažiavimo priimtus nutarimus, 
Taryba priima nutarimą dėl LASF įstatų redakcijos, ar naujų LASF įstatų rengimo darbo grupės 
sudarymo ir šią informaciją paskelbia el.laiškais ir LASF internetiniame tinklalapyje LASF 
nariams. LASF nariams siūloma iki 2012-05-25 deleguoti savo narius į šią darbo grupę. 

2. 2012-05-22 d. Taryba patvirtina LASF įstatų redakcijos, ar naujų LASF įstatų rengimo darbo 
grupės sudėtį kurią sudaro: Kauno SK „Juta“ – atstovas Egidijus Janavičius, Vilniaus m. 
Sportinio vairavimo centras – atstovas Andrejus Savčenko, VŠĮ „Greičio manija“ – atstovas 
Rimvydas Agurkis, Lietuvos kartingo federacija – atstovas LKF prezidentas Ramūnas Savickas, 
K.Girdausko ASK – atstovas Gintaras Kaminskas. Nuo Tarybos į šią darbo grupę buvo pasiūlyti 
LASF garbės prezidentas Sigitas Alesius, Tarybos narys Darius Grinbergas, LASF teisininkas 
Ričardas Rupkus. 

3. 2012-06-04 LASF įstatų redakcijos, ar naujų LASF įstatų rengimo darbo grupė susirenka į 
pirmą posėdį, kuriame Darbo grupės pirmininku išrenka R.Rupkų, priima nutarimą, jog rengs 
tik vieną galiojančių LASF įstatų redakcinį projektą ir nerengs naujų įstatų, sprendimai dėl 
LASF įstatų redakcinio projekto ir su juo susiję lydintys dokumentų projektai Darbo grupės bus 
priimti, kai už juos balsuos visi Darbo grupės nariai. Priimtas naujas darbo grupės pavadinimas 
„LASF įstatų redakcijos darbo grupė“ (toliau – Darbo grupė). 

4. 2012-11-28 d. Darbo grupė priima nutarimą, jog atsižvelgiant į tai, kad ne visi Darbo grupės 
nariai teikė pasiūlymus dėl projektų ir ne visi darbo grupės nariai balsavo už galutinį LASF 
įstatų redakcinį projektą ir su juo susijusį LASF etikos ir drausmės kodeksą (nebalsavo 
R.Savickas, A.Savčenko, R.Agurkis), parengtus dalies Darbo grupės narių projektus teikti 
Tarybai, kuri juos patvirtinus, teiktų Suvažiavimui.  

5. 2012-11-28 Taryba priima nutarimą paskelbti eilinio LASF narių suvažiavimo (toliau – 
Suvažiavimas) datą ir vietą, patvirtinti preliminarią Suvažiavimo darbotvarkę, patvirtinti dalies 
LASF Įstatų redakcijos darbo grupės narių pateiktus LASF įstatų redakcinį ir LASF etikos ir 
drausmės kodekso projektus ir apie tai informuoti LASF narius, LASF internetiniame puslapyje, 
dienraštyje „Lietuvos žinios“, bei siūlyti LASF nariams teikti siūlymus dėl Suvažiavimo 
darbotvarkės. 

6. 2012-12-07 Suvažiavimo data, vieta, laikas ir preliminari darbotvarkė skelbiami dienraštyje 
„Lietuvos žinios“. Ši informacija el. paštu dubliuojama LASF nariams ir išsiunčiami LASF 
įstatų reakcinio ir LASF etikos ir drausmės kodekso projektai. 

7. 2013-01-21 d. pakartotinai išsiunčiamas ir LASF internetiniame puslapyje paskelbiamas 
priminimas LASF nariams apie Suvažiavimo datą, laiką, vietą, preliminarią Suvažiavimo 
darbotvarkę ir išsiunčiami LASF tarybos, Apeliacinio teismo, Revizijos komisijos darbo 
nuostatų projektai susiję su LASF įstatų redakciniu projektu.  

8. 2013-02-12 Taryba gauna LASF nario Všį ASK „Žaibelis“ siūlymą Suvažiavimui, įsteigti 
„Drag“ (traukos lenktynių) komitetą ir teikia į LASF tarybos nario - „Drag“ Komiteto 
pirmininko pareigas Rolando Šležo kandidatūrą,  Suvažiavimui tvirtinti. 

9. 2013-02-12 Senjorų komitetas teikia Tarybai siūlymą, įtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę 
teikimą Suvažiavimui, suteikti „LASF garbės vardo“ apdovanojimą Sigitui Januškai ir 
Romualdui Barkauskui.  

10. 2013-02-12 LASF prezidentas Gintaras Furmanavičius, vadovaudamasis LASF įstatais jam 
suteikta teise, pateikė teikimą Suvažiavimui, pagal preliminarią Suvažiavimo darbotvarkę, 
kandidatus: į LASF viceprezidento pareigas teikti Dariaus Jonušio kandidatūrą,  į LASF 
Revizijos komisijos pirmininko pareigas teikti Arno Paliukėno kandidatūrą. 

11. 2013-02-12 baigiasi LASF narių siūlymų dėl Suvažiavimo darbotvarkės klausimų teikimo 
terminas. Nuo 2012-11-28 d. iš LASF narių nebuvo gauta jokių pasiūlymų dėl LASF įstatų 
redakcinio projekto ir su juo susijusiais norminiais aktais.  
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12. 2013-02-19 Taryba papildo Suvažiavimo darbotvarkę papildomais klausimais, tai: LASF etikos ir 
drausmės komisijos rinkimai (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis projektas); LASF 
organo „Drag komiteto“ steigimas ir LASF tarybos nario – „Drag komiteto“ pirmininko rinkimai. 
Iš preliminarios Suvažiavimo darbotvarkės išbraukia klausimą „Lietuvos automobilių sporto 
kodekso straipsnių papildymų ir(ar) pakeitimų tvirtinimas“, nes šiuo klausimu nebuvo pateikti 
oficialūs, LASF įstatų nustatyta tvarka, siūlymai. Tarybos posėdyje buvo patvirtinti ir teikiami 
Suvažiavimui: 2013 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatos, bei 2014 m. LASF narių stojamojo ir 
nario mokesčių, LASF asocijuotų narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžių projektai. 
Taryba patvirtino galutinę Suvažiavimo darbotvarkę, Mandatinės komisijos sudėtį, LASF 
delegato mandato pavyzdį, Slapto balsavimo biuletenių F01/DK ir F/02/VP pavyzdžius ir 
parengtą Suvažiavimui medžiagos projektą su jos priedais.   

13. 2013-02-27 Suvažiavimo darbotvarkė ir su ją susijusi medžiaga išsiųsta LASF nariams 
registruotais laiškais. 
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PATVIRTINTA 

Lietuos automobilių sporto 
 federacijos Tarybos posėdyje 

2013 m. vasario 19 d. 
Protokolas Nr.  2012-04 

 
 

Eilinio LASF nari ų suvažiavimo darbotvarkė 
 

1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2012 metus pristatymas; 
 

2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2012 metus pristatymas; 
 

3. LASF 2012 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito 
ataskaitą; 
 

4. LASF 2013 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 
 

5. 2014 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslini ų 
įnašų federacijos veiklai remti dydžių projekto tvirtinimas; 
 

6. LASF organo „Drag“ komiteto steigimas. 
 

7. Galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto tvirtinimas; Projektas Nr. 2/2012-11-14 
 

8. LASF etikos ir drausmės kodekso tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų 
redakcinis projektas); 
 

9. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis 
projektas); 
 

10. LASF Apeliacinio tesimo darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų 
redakcinis projektas); 
 

11. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų 
redakcinis projektas); 
 

12. LASF etikos ir drausmės komisijos rinkimai.( jeigu bus patvirtintas LASF įstatų 
redakcinis projektas). 
 

13. LASF Revizijos komisijos pirmininko rinkimai.  
 

14. LASF tarybos nario - „Drag“ komiteto pirmininko rin kimai .( jeigu bus įsteigtas 
„Drag“ komitetas).  
 

15. LASF viceprezidento rinkimai.  
 

16. Dėl 2013 m. „LASF garbės vardo“ apdovanojimo.  
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1. Darbotvarkės klausimas: Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2012 metus 
pristatymas. 
 

Patvirtinta 
LASF Tarybos posėdyje 

2012-02-19 d. 
Protokolo Nr. 3 

 
LASF PREZIDENTO – TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA 

UŽ 2012 METUS 
 
Per 2012 metus LASF taryba (toliau – Taryba), vadovaujama LASF prezidento (toliau – 

Prezidento) Gintaro Furmanavičiaus, pravedė 17 posėdžių, kuriuose buvo svarstomi klausimai 
susiję su LASF įstatų redakcinių projektu, Lietuvos automobilių sporto kodekso (toliau – LASK) 
straipsnių pakeitimais, sporto šakų Komitetų veiklos vertinimu, parengimu LASF eiliniam narių 
suvažiavimui, naujų Komitetų sudėčių tvirtinimu, LASF delegatų siuntimu į FIA generalinę 
asamblėją, NEZ tarybą, komisijas, Europos ralio čempionato etapą Lenkijoje, bei automobilių 
sporto varžybas reglamentuojančių dokumentų vykdymo kontrole ir kitais einamaisiais klausimais.  

 
LASF veiklą ir automobilių sportą reglamentuojančių dokumentų redakcinių 

projektų rengimas: 
Taryba, atsižvelgdama į šalies Teismų sprendimus, LASF narių gautus pasiūlymus, 2012-

03-31 LASF narių eiliniam suvažiavimui (toliau – Suvažiavimas) tvirtinti pateikė LASF įstatų, 
Tarybos darbo nuostatų, LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų, Revizijos komisijos darbo 
nuostatų, LASK straipsnių pakeitimo bei papildymo redakcinius projektus. 2012-03-31 
Suvažiavimas patvirtino LASK straipsnių pakeitimus bei papildymus. LASF įstatų redakcinį 
projektą ir su juo susijusius norminius dokumentus, Tarybos darbo nuostatus, LASF Apeliacinio 
teismo darbo nuostatus, Revizijos komisijos darbo nuostatus, Suvažiavimas nepatvirtino 
motyvuodamas tuo, jog jį rengė ne Tarybos patvirtinta Darbo grupė. Taryba, atsižvelgdama į 
Suvažiavimo narių išsakytas pastabas dėl Darbo grupės sukūrimo, kuri rengtų LASF įstatų 
redakcinį projektą, 2012-04-25 Tarybos posėdžio nutarimu paskelbė LASF nariams informaciją, dėl 
LASF narių dalyvavimo LASF įstatų redakcijos darbo grupėje. Norą dalyvauti šioje Darbo grupėje 
pareiškė LASF nariai: Kauno SK „Juta“ – atstovas Egidijus Janavičius, Vilniaus m. Sportinio 
vairavimo centras – atstovas Andrejus Savčenko, VšĮ „Greičio manija“ – atstovas Rimvydas 
Agurkis, Lietuvos kartingo federacija – atstovas LKF prezidentas Ramūnas Savickas, K.Girdausko 
ASK – atstovas Gintaras Kaminskas. Nuo Tarybos į šią darbo grupę buvo pasiūlyti LASF garbės 
prezidentas Sigitas Alesius, Tarybos narys Darius Grinbergas, LASF teisininkas Ričardas Rupkus. 
2012-05-22 Taryba patvirtino Darbo grupės sudėtį ir Darbo grupės darbo grafiką. Darbo grupė į 
pirmą posėdį susirinko 2012-06-04, kuriame Darbo grupės pirmininku išrinko LASF teisininką 
Ričardą Rupkų. Darbo grupė nutarė nerengti naujų LASF įstatų, o redaguoti galiojančius LASF 
įstatus ir LASF įstatų redakcijos sprendimus priiminėti, kai už tai balsuoja visi Darbo grupės nariai, 
ir Suvažiavimui teikti vienintelį LASF galiojančių įstatų redakcinį projektą. A.Savčenko ir R. 
Agurkis pateikė savo pasiūlymus dėl LASF įstatų redakcinio projekto. 2012-07-10 pravedamas 
Darbo grupės posėdis el.paštu, kuriame svarstomos E.Janavičiaus pateiktos pastabos bei pasiūlymai 
dėl LASF įstatų redakcinio projekto. Už šiuos pasiūlymus balsavo tik S.Alesius ir R.Rupkus. Iš kitų 
Darbo grupės narių jokių pastabų ir pasiūlymų negauta. 2012-09-10 pakartotinam svarstymui 
visiems Darbo grupės nariams išsiunčiamas LASF įstatų projektas su E.Janavičiaus teiktais 
pasiūlymais ir dėl Darbo grupės posėdžio sušaukimo datos derinimo. Atsižvelgiant į gautus Darbo 
grupės narių siūlymus, 2012-10-09 LASF patalpose buvo sušauktas Darbo grupės posėdis, kuriame 
dalyvavo: S.Alesius, E.Janavičius, R.Savickas, R.Rupkus. Nedalyvavo: D.Grinbergas, 
G.Kaminskas, A.Savčenko ir R.Agurkis. Posėdžio metu buvo patvirtintas LASF įstatų redakcinis 
projektas su S.Alesiaus ir E.Janavičiaus pateiktais pasiūlymais. Atsižvelgiant į tai, kad ne visi 
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Darbo grupės nariai balsavo už LASF įstatų redakcinį projektą, 2012-10-15. pakartotinai buvo 
išsiųstas  LASF įstatų redakcinis ir LASF etikos ir drausmės kodekso projektai. 2012-10-15 el.paštu 
„Už“ LASF redakcinį projektą balsavo A.Savčenko ir D.Grinbergas, kuris pateikė pasiūlymus dėl 
LASF įstatų redakcinio projekto 12.10 p. papildymo. 2012-11-05 „Už“ LASF etikos ir drausmės 
kodeksą balsavo E.Janavičius, pateikdamas tik techninius Kodekso projekto pataisymus. Dėl šio 
Kodekso savo nuomonę pateikė ir D.Grinbergas. Nuo 2012-11-14 iki 2012-11-26 buvo pravestas 
Darbo grupės posėdis el.paštu. Darbo grupei buvo pateikti galutiniam tvirtinimui LASF įstatų 
redakcinis ir LASF etikos ir drausmės kodekso projektai. Už šiuos projektus el.paštu balsavo: 
R.Rupkus, D.Grinbergas, S.Alesius ir E.Janavičius, kuris dar papildomai pateikė savo pastabas dėl 
LASF įstatų redakcinio projekto. 2012-11-26, pasibaigus posėdžio terminui, atsižvelgiant į tai, jog 
buvo gauti dar papildomi pasiūlymai ir ne visi Darbo grupės nariai dalyvavo balsavime už pateiktus 
projektus, visiems Darbo grupės nariams pakartotinai buvo išsiųsti projektai ir posėdis buvo 
pratęstas iki lapkričio 28 d. Už atliktus pataisymus ir galutinius LASF įstatų redakcinį ir LASF 
etikos ir drausmės kodekso projektus papildomai balsavo: G.Kaminskas. Už LASF įstatų redakcinį 
ir LASF etikos ir drausmės kodekso projektus balsavo 5 Darbo grupės nariai, posėdyje nedalyvavo 
ir nebalsavo 3 darbo grupės nariai (A.Savčenko, R.Savickas, R.Agurkis). Vadovaujantis Darbo 
grupės priimtais sprendimais, jog Suvažiavimui projektai nuo Darbo grupės bus teikiami tik tada, 
kai už projektus vieningai prabalsuoja visi Darbo grupės nariai ir, atsižvelgiant į tai, kad yra 
pasibaigęs Darbo grupės projektų rengimo terminas, Darbo grupės 5 nariai, dalyvavę 2012-11-28 
posėdyje priėmė nutarimą, parengtus projektus teikti Tarybai, kuri šiuos projektus patvirtintų ir 
teiktų juos Suvažiavimui tvirtinti nuo Tarybos, o ne nuo Darbo grupės. 2012-11-28 Tarybos 
posėdyje buvo priimtas nutarimas patvirtinti LASF įstatų redakcinį ir LASF etikos ir drausmės 
kodekso projektus ir teikti 2013-03-30 Suvažiavimui tvirtinti bei šiuos projektus paskelbti LASF 
tinklalapyje, ir išsiųsti LASF nariams el.paštu. 

 
LASF komitetų veiklos įvertinimas, naujų Komitetų steigimas: 
 
2012-02-21 Tarybos posėdyje, buvo neigiamai įvertinta Ralio komiteto veikla per 

paskutiniuosius du metus, kuri neatitiko LASF keliamų tikslų ir uždavinių, t.y. vienyti savo narius, 
plėtoti ir populiarinti automobilių sportą Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų, tinkamai organizuoti 
LR automobilių ralio čempionatus, bei kitas automobilių sporto varžybas, skatinti Lietuvos 
sportininkų dalyvavimą tarptautinėse varžybose. Ralio komiteto pirmininkas R. Abelkis, išklausęs 
šį įvertinimą pateikė Tarybai prašymą dėl atsistatydinimo iš Tarybos nario ir Ralio komiteto 
pirmininko pareigų.  

2012-03-31 Suvažiavime LASF nariai išrinko naują Tarybos narį - Ralio komiteto 
pirmininką Ramūną Šaučikovą, kurio teikimu, atsižvelgiant į LASF narių pateiktas kandidatūras, 
2012-04-25 Taryba patvirtino naują Ralio komiteto sudėtį.   

Taryba, atsižvelgdama į LASF narių gautus pasiūlymus, 2012-03-31 Suvažiavimui teikė 
tvirtinti naujo LASF organo Drift‘o komiteto įkūrimą ir Tarybos nario – Drift‘o komiteto 
pirmininko rinkimus. Suvažiavimas patvirtino naujo LASF organo Drift‘o komiteto įsteigimą ir 
Tarybos nariu – Drift‘o komiteto pirmininku išrinko Antaną Kyguolį. 2012-04-25, Drift‘o komiteto 
pirmininko teikimu, Taryba patvirtino Drift‘o komiteto sudėtį.  

2012-02-21 iš užimamų pareigų atsistatydinus Tarybos nariui - SVO komiteto pirmininkui 
A.Bilevičiui, Tarybos siūlymu 2012-03-31 Suvažiavime buvo išrinktas naujas Tarybos narys – SVO 
komiteto pirmininkas Romualdas Mažuolis, kuris 2012-04-25 pateikė ir taryba patvirtino naują 
SVO komiteto sudėtį.  

 
LASF delegatų dalyvavimas FIA, NEZ asamblėjose, konferencijose, seminaruose, 

susitikimuose: 
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2012-03-24/25 ir 2012-10-27/28 LASF delegatai R.Jakienė, D.Večerskis, R.Šaučikovas, 
A.Kyguolis ir D.Liesis dalyvavo Danijoje organizuotose NEZ konferencijose, kuriose Lietuvą 
atstovavo NEZ taryboje, Ralio, Ralio-Kroso ir Drift‘o komisijose, kur buvo svarstomi 2013 metų 
varžybas reglamentuojantys dokumentai ir derinamas 2013 metų varžybų kalendorius. 

2012-09-28/30 LASF prezidentas Gintaras Furmanavičius dalyvavo Europos ralio 
čempionato etape „Rally Poland 69“ Lenkijoje, kur vyko susitikimai su FIA atstove Michele 
Mouton, Lenkijos ir Latvijos automobilių federacijos prezidentais. Susitikime buvo diskutuojama 
dėl galimybių vykdyti Pasaulio ralio čempionato etapą Lenkijoje-Lietuvoje-Latvijoje. FIA atstovai 
paaiškino priežastis, kodėl nebuvo suteikta galimybė Lenkijai-Lietuvai-Latvijai pravesti Pasaulio 
ralio čempionato 2013 metais. Pagrindinė priežastis buvo ta, jog pasikeitė Čempionato rėmėjas ir 
FIA pasiliko prie buvusių šalių rengusių Pasaulio ralio čempionatų etapus, tačiau galimybės vieną iš 
etapų pravesti Lenkijoje-Lietuvoje-Latvijoje yra išlikusios 2014 metais ir tai gali būti realu. 
Atsižvelgiant į planuojamą bendrą Lenkijos-Lietuvos-Latvijos šalių Pasaulio čempionato pravedimą 
ir FIA atstovų paklausimą apie šių šalių bendradarbiavimą automobilių sporto srityje, Lenkijos 
automobilių federacijos prezidentas išreiškė pageidavimą, jog būtų keičiamasi Ralio čempionatų 
etapais Lenkija-Lietuva. 

2012-12-03/07 LASF prezidentas Gintaras Furmanavičius ir jo patarėjas Darius Jonušis 
dalyvavo FIA generalinėje asamblėjoje, kuri vyko Stambule.  

2012-07-01 LASF delegavo Tarybos narį - Ralio komiteto pirmininką Ramūną Šaučikovą į 
Baltijos šalių Ralio komitetų atstovų susitikimą Rygoje dėl 2013-2015 m. bendrų automobilių ralio 
varžybų pravedimo. 

2012-01-13/15 LASF Teisėjų komiteto pirmininkas Š.Liesis ir kiti teisėjų komiteto nariai 
dalyvavo FIA organizuotame seminare Rygoje.  

Atsižvelgiant į tai, jog FIA planuoja WRC vieną iš etapų pravesti Lenkijoje-Lietuvoje-
Latvijoje, susipažinimui su šių etapų organizavimu į FIA WRC finalinį etapą Ispanijoje LASF 
delegavo Ralio komiteto narį Žilviną Juršį.  

 
Dokumentų, kurie laikantis LASK 200 str. privalo būti priimti ir paskelbti iki 

gruodžio 1 d. ir papildomi ar keičiami tik vadovaujantis BLASOVS, vykdymo kontrolė:  
 
2012 metais Taryba ypatingą dėmesį skyrė dokumentų, kurie laikantis LASK 200 str. 

privalo būti priimti ir paskelbti iki gruodžio 1 d. ir papildomi ar keičiami tik vadovaujantis 
BLASOVS vykdymo kontrolei. 2012-02-21 posėdyje Tarybos nariams buvo pateikta informacija 
apie galimas teisines pasekmes, jeigu nebus laikomasi LASK bei BLASOVS reikalavimų. 2012-09-
11 Taryba patvirtino dokumentų, kurie turi būti patvirtinti iki gruodžio 1 d., parengimo grafiką. 
Visuose vėlesniuose Tarybos posėdžiuose buvo kontroliuojama ir prašoma Komitetų pirmininkų 
pasisakyti, kaip vyksta dokumentų parengimas ir pasiruošimas 2013 metų automobilių sporto 
sezonui. Vykdant šią kontrolę, per visą sezoną buvo išvengta konfliktų, kurie galėjo kilti dėl LASK 
bei BLASOVS reikalavimų nesilaikymo.  

 
Kiti einamieji klausimai spr ęsti Taryboje: 
 
Taryba ėmėsi iniciatyvos užbaigti 2009 metais kilusį ginčą dėl 2009 metų LARČ 

reglamento taikymo, dėl kurio iki 2012 metais dar nebuvo apdovanoti 2009 metų LARČ 
prizininkai. 2011-11-10 Kauno apygardos teismas panaikino Tarybos sprendimą dėl 2009 metų 
LARČ reglamento galiojimo ir nurodė, jog ginčą dėl 2009 metų  LARČ reglamento turi spęsti 
LASF Apeliacinis teismas. 2012-01-10 Taryba priėmė nutarimą klausimą, kuris 2009 m. LARČ 
reglamentas galioja, perduoti LASF Apeliaciniam teismui. 2012-01-23 LASF Apeliacinis teismas 
išnagrinėjo šį klausimą ir priėmė sprendimą, jog galioja 2008-11-25 Ralio komiteto patvirtintas 
2009 metų LARČ reglamentas. Taryba, atsižvelgdama į šį LASF Apeliacinio teismo sprendimą, 
teikė siūlymą Ralio komitetui, pakvietus sportininkus, kurie 2008 metais dalyvavo priimant ir 
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keičiant  2009 metų LARČ reglamentą, persvarstyti 2008-12-10 ir 2008-12-23 priimtus sprendimus, 
ir priimti visas puses tenkinantį sprendimą. Tuo pačiu įpareigojo Ralio komitetą išspręsti klausimą 
ir dėl ginčijamų 2009 metų A+ automobilių grupės techninių reikalavimų. Į 2012-02-27 Ralio 
komiteto posėdį buvo pakviesti: buvęs LASF prezidentas ir l.e. Ralio komiteto pirmininko pareigas 
Romas Austinskas, buvę Ralio komiteto nariai: Marius Torrau, Benediktas Vanagas, sportininkai 
Saulius Girdauskas, Rokas Lipeikis, Vytautas Švedas. Diskusijų metu buvo priimtas visoms šalims 
tinkamas sprendimas ir 2009 metais kilęs konfliktas buvo išspręstas iš esmės. 2009 metais LARČ 
neapdovanotų grupių I - III vietų nugalėtojams bei bendrosios įskaitos I - VI vietų nugalėtojams ir 
komandoms, taurės, medaliai ir diplomai buvo įteikti  2012 metų  LARČ III etapo „Vilnius 2012“ 
apdovanojimų metu. 

Taryba, vykdydama 2012-03-31 Suvažiavimo nutarimus dėl LASK straipsnių pakeitimo 
bei FIA keliamų reikalavimų dėl varžybų ir jų dalyvių saugumo, 2012-04-25 priėmė nutarimą 
išsiųsti raštus „Dėl nelegalių automobilių sporto varžybų organizavimo“ į Kelių direkciją prie LR 
Susisiekimo ministerijos, Savivaldybių asociaciją, Kūno kultūros ir sporto departamentą bei 
Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos. Šios institucijos, gavusios LASF raštą, 
atkreipė dėmesį duodant leidimus dėl automobilių sporto varžybų pravedimo. Po LASK straipsnių 
pakeitimo, atskiriant klasifikuojamas varžybas nuo nelicencijuojamų, LASF prisiėmė pilną 
atsakomybę už licencijuojamų LASF varžybų ir dalyvių saugumą, jeigu varžybų organizatoriai ir 
dalyviai laikosi LASF nustatytų taisyklių. 

2012-04-17 Lietuvos automobilininkų sąjunga (LAS) kreipėsi į Tarybą dėl LASF 
įgaliojimų perdavimo LAS‘ui organizuoti dalį automobilių ralio varžybų ir išduoti licencijas.  2012-
05-16 LASF gavo laišką iš FIA su LAS laiško kopija į FIA, kuriuo LAS  prašė išaiškinti FIA ar 
LAS gali savarankiškai organizuoti automobilių sporto varžybas ir išduoti licencijas. FIA, LAS‘ui 
pateikė atsakymą, kuriame nurodė, jog Lietuvoje organizuoti varžybas ir išduoti licencijas FIA‘ios 
įgaliota yra vienintelė Lietuvos automobilių sporto federacija. Vadovaujantis FIA atsakymu, Taryba 
priėmė nutarimą nesuteikti dalies LASF įgaliojimų LAS‘ui organizuoti automobilių ralio varžybas 
ir išduoti licencijas. 

2012-05-22 Taryba, pagal Kėdainių rajono teismo įpareigojimą, skyrė atsakingą asmenį 
nuo LASF, kuris dalyvavo atliekant komisinę kompleksinę autoįvykio vaizdo – autotechninę 
ekspertizę baudžiamojoje byloje dėl 2009-05-23 įvykio Kėdainių rajono Daukšių kaime, buvusiame 
oro uoste, automobilių sporto renginio „Licence day“ metu. Šis teismo įpareigojimas rodo, jog 
šalies teismai, nagrinėdami įvykius, susijusius su automobilių sportu, Lietuvos automobilių sporto 
federaciją pripažįsta kaip vienintelę kompetentingą instituciją Lietuvoje, atstovaujančią automobilių 
sportą. 

2012 metų eigoje Taryba sprendė klausimus susijusius su baudų skyrimu Organizatoriams, 
siūlė Komitetams persvarstyti priimtus sprendimus, nagrinėjo LASF narių prašymus ir pareiškimus 
skirtus Tarybai, skyrė atstovus nuo Tarybos nagrinėjant apeliacijas LASF Apeliaciniame teisme, 
nagrinėjo įvykius automobilių sporto varžybose ir teikė rekomendacijas Komitetams dėl varžybas 
reglamentuojančių dokumentų tobulinimo 2013 m. sezonui. Visus posėdžius protokolavo ir Tarybos 
priimtus sprendimus viešai skelbė LASF internetiniame tinklalapyje. 

Per 2012 metus Taryba, teikdama LASF nariams įvairius LASF veiklą bei automobilių 
sportą reglamentuojančių dokumentų projektus, pasigedo aktyvaus LASF narių dalyvavimo 
diskusijose ir pasiūlymų teikime. Lietuvos automobilių federacija yra savanoriška organizacija 
narystes pagrindu vienijanti asmenis kultivuojančius, propaguojančius ar remiančius automobilių 
sportą. Tik nuo šių asmenų priklauso, kokie bus išrinkti LASF valdymo organai, kokios funkcijos ir 
uždaviniai išrinktiems organams bus deleguoti, kokius norminius aktus turi išleisti LASF organai, 
atsižvelgdami į daugumos LASF narių siūlymus ir pageidavimus. Tarybos veikla gali būti 
produktyvi tik tada, kai yra palaikomas glaudus ryšys ir betarpiškas bendravimas su ją išrinkusia 
visuomene. Taryba tikisi, jog LASF nariai, norėdami kelti ir populiarinti automobilių sportą 
Lietuvoje, kaip ir numato LASF įstatai, aktyviai dalyvaus LASF veikloje, teiks pasiūlymus ir 
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pageidavimus Komitetams, Tarybai, Suvažiavimui, nes LASF sudaro visi jos nariai, o ne LASF 
valdymo ir kiti organai. 

 
 
 
 

LASF Prezidentas       Gintaras Jonas Furmanavičius 
 

 
 
 
 
LASF Komitetų ataskaitos priede Nr. 1. 
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2. Darbotvarkės klausimas: LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 
2012 metus pristatymas. 
 
-LASF Apeliacinio teismo ataskaita pristato LASF Apeliacinio teismo pirmininkas A.Savčenko. 
(Priedas Nr.2) 
 
3. Darbotvarkės klausimas: LASF 2012 metinės finansinės atskaitomybės 
tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaita. 
 
Su LASF 2012 m. finansinės atskaitomybės ataskaita iki Suvažiavimo galima susipažinti LASF 
buveinėje. Suvažiavime šią ataskaitą pristatys LASF finansininkė. 
 
4. Darbotvarkės klausimas: 2013 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatos 
tvirtinimas. 
 
Su LASF 2013 m. LASF pajamų ir išlaidų ataskaita iki Suvažiavimo galima susipažinti LASF 
buveinėje. Suvažiavime šią ataskaitą pristatys LASF finansininkė. 
 
5. Darbotvarkės klausimas: 2014 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių, 
LASF asocijuotų narių tikslini ų įnašų federacijos veiklai remti dydžių projekto 
tvirtinimas. 
 
2014 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių, LASF asocijuotų narių tikslinių įnašų federacijos 
veiklai remti dydžių projektą pristato LASF finansininkė (priedas Nr.3). 
 
6. Darbotvarkės klausimas: LASF organo Drago‘o (traukos lenktynių) komiteto 
steigimas. 
 
LASF narys Všį ASK „Žaibelis“, teikia Suvažiavimui siūlymą isteigti Drag‘o (traukos lenktynių) 
komitetą. (Siūlymas priede Nr.4) 
 
7. Darbotvarkės klausimas: Galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto 
tvirtinimas.    
 
- Teikiamas, Tarybos 2012-05-22 d. įsteigtos dalies Darbo grupės parengtas LASF įstatų redakcinis 
projektas Nr.2/2012-11-14  (priedas Nr.5). 
 
8. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos automobilių sporto federacijos etikos ir 
drausmės kodekso tvirtinimas (klausimas svarstomas jeigu bus priimtas LASF 
įstatų redakcinis projektas); 
 
- Teikiamas, Tarybos 2012-05-22 d. įsteigtos dalies Darbo grupės parengtas LASF etikos ir 
drausmės kodekso projektas (priedas Nr.6). 
 
9. Darbotvarkės klausimas: LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas 
(klausimas svarstomas jeigu bus priimtas LASF įstatų redakcinis projektas); 
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- Teikiamas LASF Tarybos darbo nuostatai kurie yra parengti atsižvelgiant į galiojančių LASF 
įstatų redakcinio projekto straipsnių pakeitimus. Šie nuostatai bus teikiami tvirtinti, jeigu 
Suvažiavimas priims teikiamą galiojančių LASF įstatų redakcinį projektą. (Priedas Nr.7). 
 
 
10. Darbotvarkės klausimas: Apeliacinio tesimo darbo nuostatų tvirtinimas 
(klausimas svarstomas jeigu bus priimtas LASF įstatų redakcinis projektas); 
 
- Teikiamas LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatai kurie yra parengti atsižvelgiant į galiojančių 
LASF įstatų redakcinio projekto straipsnių pakeitimus. Šie nuostatai bus teikiami tvirtinti, jeigu 
Suvažiavimas priims teikiamą galiojančių LASF įstatų redakcinį projektą. (Priedas Nr.8). 
 
11. Darbotvarkės klausimas: LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų 
tvirtinimas (klausimas svarstomas jeigu bus priimtas LASF įstatų redakcinis 
projektas); 
 
- Teikiamas LASF Revizijos komisijos darbo nuostatai kurie yra parengti atsižvelgiant į galiojančių 
LASF įstatų redakcinio projekto straipsnių pakeitimus. Šie nuostatai bus teikiami tvirtinti, jeigu 
Suvažiavimas priims teikiamą galiojančių LASF įstatų redakcinį projektą. (Priedas Nr.9). 
 
12. Darbotvarkės klausimas: LASF etikos ir drausmės komisijos rinkimai 
(klausimas svarstomas jeigu bus priimtas LASF įstatų redakcinis projektas ir 
LASF etikos ir drausmės etikos kodeksas); 
 
-LASF etikos ir drausmės komisija iš penkių komisijos narių, bus renkama Suvažiavimo metu 
vadovaujantis LASF etikos ir drausmės kodekso nustatyta tvarka.  
 
13. Darbotvarkės klausimas:LASF revizijos komisijos pirmininko rinkimai. 
 
-2012-05-23 iš LASF revizijos komisijos pirmininkės pareigų atsistatydino Jūratė Vasiliauskaitė. 
Likusiai Revizijos komisijos kadencijai, LASF prezidento teikimu, yra siūloma LASF revizijos 
komisijos pirmininku išrinkti Arną Paliukėną. (Priedas Nr.10)  
 
14. Darbotvarkės klausimas: LASF tarybos nario – „Drag“ komiteto pirmininko 
rinkimai. 
 
-LASF narys Všį ASK „Žaibelis“ teikia Rolando Šležo kandidatūrą į LASF tarybos nario - „Drag“ 
Komiteto pirmininko kandidatūrą. (Priedas Nr. 11) 
 
15. Darbotvarkės klausimas: LASF tarybos nario - viceprezidento rinkimai 
 
-LASF prezidento teikimu, atsižvelgiant į tai, jog 2012-03-31 Suvažiavime iš LASF tarybos nario – 
viceprezidento pareigų atsistatydino Ramūnas Šaučikovas ir į jo vietą Suvažiavime nebuvo 
renkamas kitas LASF tarybos narys - viceprezidentas, Suvažiavimui yra teikiamas kandidatas į 
LASF tarybos nario – viceprezidento pareigas Darius Jonušis .(Priedas Nr.12)  
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16. Darbotvarkės klausimas: Dėl Tarybos siūlymo suteikti “LASF Garb ės 
vardo” apdovanojimą Sigitui Januškai ir Romualdui Barkauskui. 
 
-LASF sporto Senjorų komiteto siūlymu, Taryba  teikia Suvažiavimui suteikti „LASF garbės vardo 
apdovanojimą“ Sigitui Januškai ir Romualdui Barkauskui. (priedas Nr.13). 
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PRIEDAS NR.1 
LASF komitetų veiklos ataskaitos už 2012 metus. 

 
 

 
LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJOS  

SAUGAUS VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO KOMITETO ATASKAITA UŽ 2012 M . 
 
 2012 m. kovo 31 d. LASF narių eilinio suvažiavimo metu buvau išrinktas Saugaus varžybų 
organizavimo komiteto pirmininku. Kandidatams į SVO komiteto narius davus raštiškus sutikimus 
buvo suformuotas komitetas iš 7 narių.   
             2012 m. gegužės 14 d. Įvyko pirmasis komiteto posėdis kuriame prisistatė visi komiteto 
nariai ir buvo sprendžiami aktualiausi klausimai  nes sezonas jau buvo prasidėjęs todėl pasiskirstėm 
kas ką kuruoja dėl trasų  licencijų išdavimo, saugos planų įvertinimo atskiroms automobilių sporto 
šakoms.  
              Daugelis kroso, raly-kroso trasų buvo inspektuojama ir surašomi trūkumai, kuriuos 2013 
m. sezonui būtina pašalinti. Kitu atveju trasos licencija nebus išduodama.  
              Per sezoną buvo renkama informacija dėl saugaus varžybų organizavimo kokybės 
pagerinimo.  
              2012 m. spalio 26 d. komiteto posėdyje buvo apsvarstyti gauti pasiūlymai iš kitų sporto 
šakų komitetų dėl saugaus varžybų organizavimo. Taip pat buvo svarstomi naujos sporto šakos 
Drift-o ir 4x4 saugaus varžybų organizavimo reikalavimai varžybų trasoms ruošiat SVO reglamentą 
2013 metų sezonui.  
              2012 m. lapkričio 30 d. komitete buvo svarstomas SVO reglamento projektas kuris 
pakoreguotas  pilnumoje buvo priimtas ir paviešintas LASF tinklalapyje.  
 
                
 LASF SVO komiteto pirmininkas                                                        Romualdas Mažuolis 
 
 

LASF 4X4 KOMITETO VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2012 METUS 
  

 Dėl sumenkusio dalyvių skaičiaus ir organizatorių pasyvumo 2012m. 4x4 Lietuvos 
sunkiosios bekelės (trophy raid) čempionatą sudarė vienas, NEZ 4x4 etapas "4x4 gladiatoriai", kuris 
jau trečius metus vyko Švenčionių rajone. Dėl sumažėjusio finansavimo sumažėjo ir rajono 
savivaldybės pagalba organizuojant renginį. Tradiciškai geri santykiai su Švenčionėlių ir 
Nemenčinės urėdijomis bei žemių savininkais, padėjo išspręsti trasų parinkimo problemas ir nebuvo 
jokių nesusipratimų varžybų metu. Kadangi Švenčionių rajono ribos sutampa su mūsų šalies siena 
su Baltarusija tai pagalbos teko kreiptis ir į Valstybės sienos apsaugos tarnybą, kuri operatyviai 
sprendė problemas, kilusias dėl trasų, kurios driekėsi šalies pasieniu. Varžybų data sutapo su 
Pabradės poligone vykusiais tarptautiniais manevrais ir tiki geru santykių su KAM sporto klubo 
vadu. V. Mizgaičiu ir poligono vadovybe, bei nepriekaištinga organizatoriaus reputacija dalyviai 
galėjo varžytis Pabradės poligono greičio ruože. 
 Populiarinant 4x4 automobilių sportą antrą kartą organizuotas bekelės maratonas "4x4 
perimetras". Tai unikalios varžybos, nes jų trasa driekiasi Lietuvos valstybės perimetru, o dalyviai 
~2000km trasą privalėjo įveikti per 60val. Šiame maratone dalyvauja tiek patyrę bekelės maratonų 
meistrai tiek naujokai, o abiejų galimybes laimėti sulygina viena taisyklė, kad dižiąją trasos dalį 
dalyviai privalo įveikti laikantis kelių eismo taisyklių. 
 Taip pat vyko standartinių visureigių varžybos "4x4 ratai". Varžybų ciklą sudarė keturi 
etapai, kurie vyko įvairiose šalies vietose: Švenčionyse, Šakiuose, ir Vilniuje. Utenos etapas, dėl 
mažo dalyvių skaičiaus neįvyko. 
trijuose etapuose dalyvavo 34 ekipažai. Šios varžybos suteikia naujokams galimybe susipažinti su 
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autosporto taisyklėmis, reikalavimais ir pajusti varžybų dvasią, prisideda prie automobilių sporto 
propogavimo. 
 4x4 sporto entuziastai, renginių organizatoriai, sportininkais metus užbaigė renginiu "4x4 
APDOvanojimai 2013". Renginio metu buvo įteikti apdovanojimai už metų nominacijas, įteikti 
pažymėjimai įvykdžiusiems sportinių atskyrių reikalavimus. S. Jurgelėnas papasakojo apie 
pasiruošimo 2013m. Dakaro raliui, ypatumus ir įspūdžius apie Dakaro serijos varžybas "Silk Way". 
Įteiktos padėkos rėmėjams. 

Tikimės, kad šios pastangos išjudins 4x4 visuomenę ir sugrąžinti sportinikus į sunkias, bet įdomias 
šio sporto trasas. Nuopelnai už šią iniciatyvą tenka pagrindiniam 4x4 varžybų ir renginių 
organizatoriui šalyje “Bekelės fiesta” komandai. 

 
 LASF 4x4 komiteto pirmininkas     Gediminas Grigaitis 
 
 

LASF TECHNINI Ų REIKALAVIM Ų KOMITETO ATASKAITA UŽ 2012METUS  
 
Komitetas per ataskaitinį laikotarpį pravedė tris posėdžius, kurių metu derino 2013 m. LARČ 
nacionalinių ,,L“ ir ,,S“ grupių sportinių automobilių, GSKL ir slalomo čempionatų bei kroso, rali-
kroso, bekelės ,,4x4“, drago, drifto, žiedo, mini žiedo, ilgų distancijų čempionatų bei taurės varžybų 
techninius reikalavimus. Techninių reikalavimų komitetas per minimą laikotarpį kontroliavo 
techninių reikalavimų lenktyniniams automobiliams kūrimą, papildymą, derinimą, organizavo 
sportinių teisėjų darbą. Komiteto nariai dalyvavo Lietuvoje vykusiose kroso, ralio, ralio-sprint, 
žiedo, mini žiedo ir kitų automobilių sporto šakų varžybų techninėse komisijose. Dalyvavome 
Latvijoje vykusiose ralio Europos ERC  etapo, Latvijos, NEZ, NEZ Baltijos žiemos taurės 
čempionatų  techninėse komisijose. Teikėme varžybų organizatoriams pasiūlymus dėl varžybų 
techninių komisijų pravedimo laiko, tvarkos, apimties, patalpų tinkamumo. Kontroliavome 
automobilių saugos rėmų, sportinių sėdynių, gesinimo sistemų ir gesintuvų, dalyvių ekipiruočių 
atitikimą keliamiems reikalavimams. Tikrinome ir atestavome sportinius automobilius, kuriems 
reikalingas LASF automobilių sportinis pasas. Nagrinėjome 2012 metų ralio, mini žiedo varžybose 
automobilių neatitikimo techniniams reikalavimams atvejus. Techninių reikalavimų komitetas 
atliko tam tikrą darbą, tačiau žinome, kad komiteto darbą reikia tobulinti. Reiktų jauninti komiteto 
sudėtį, į tech. komisijas parinkti kvalifikuotus ir komunikabilius teisėjus. Atsižvelgiant į tai, 
komitetas parengė kvalifikacinius reikalavimus ir kreipėsi į automobilių sporto entuziastus, 
norinčius teisėjauti techninių komisijų sudėtyje įvairių automobilių sporto šakų varžybose.   
 
 
LASF Techninių reikalavimų komiteto pirmininkas                               A.Gricius 
 

 
LASF TEISĖJŲ KOMITETO ATASKAITA UŽ 2012 METUS 

 
2012 metais buvo išduotos 273 teisėjo bei stažuotojų licencijos, kurių savininkai teisėjavo įvairaus 
lygio Lietuvos čempionatų, pirmenybių bei kitokio rango varžybose. Lyginant su 2011 metais, 
teisėjų korpusas padidėjo 36, daugumoje jaunais teisėjais, kas leidžia teigti apie jaunų, asmenų 
įsitraukimą į automobilių sportą. Gausiausias teisėjų gretas turėjo „Starto“ (95 teisėjai), „Sliko“ (49 
teisėjai) ir „Kroso“ (33 teisėjai) klubai. Aktyvūs Alytaus bei Šakių teisėjai. Deja, jokio atsigavimo 
žymių nesimato Vilniaus mieste. 
2012 m. bėgyje buvo pravesti teisėjų seminarai, supažindinant teisėjus su teisėjavimo varžybose 
naujovėmis, analizuojamos teisėjavimo traktuotės, FIA seminaro, kuriame dalyvavo mūsų teisėjai, 
medžiaga. 



LASF NARIŲ EILINIS SUVAŽIAVIMAS            

2013-03-30 17

Šeši LASF licencijuoti teisėjai dalyvavo kasmetiniame FIA kroso komiteto seminare Rygoje ir metų 
bėgyje buvo kviečiami teisėjauti komisarų ir vyr. komisarų pareigoms NEZ rali kroso čempionato 
etapuose Danijoje, Norvegijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. 
Sezono eigoje teisėjai dirbo pakankamai kvalifikuotai, be grubių klaidų, turėjusių įtakos varžybų 
rezultatams. 
Teisėjų komitetas kontaktavo su kitais LASF komitetais ruošiant normatyvinius varžybų 
dokumentus, taisykles ir reglamentus.  
Problemos jau tampančios pastoviomis – trūksta kompetentingų, nebijančių atsakomybės priimant 
operatyvinius sprendimus vadovaujančių teisėjų, o ir eiliniai teisėjai savo reglamentų žiniomis 
kartais neatitinka norimo lygio. Prie to prisideda ir pastovus teisėjų darbo niekinimas iš sportininkų 
bei „sirgalių“ pusės ir nedaugelis sutinka būti pastoviai linksniuojamas. Kritika yra reikalinga ir 
priimtina, tik jį turi būti sakoma asmenų bent jau susipažinusių su varžybų reglamentais. Ir tik 
bendromis teisėjų ir sportininkų pastangomis bus galima išugdyti naują teisėjų kartą. 
 
 
LASF Teisėjų komiteto pirmininkas      Šarūnas Liesis. 

 
 

LASF KIT Ų SPORTO ŠAKŲ KOMITETO ATASKAITA UŽ 2012 METUS 
 

2012 metais įvyko Slalomo, Greituminio slalomo ir kalnų lenktynių (GSKL) ir Drag lenktynių 
čempionatai. 
Slalomo čempionato įvyko 4 etapai. Varžybos vyko Nemuno žiedo trasoje ir Vilniuje. Iš viso, 
visose klasėse startavo 48 sportininkai. Priekine ašimi varomų automobilių (FWD) klasėje startavo 
17 dalyvių, Galine ašimi varomų automobilių klasėje (RWD), startavo 9 dalyviai, Laisvoje klasėje 
startavo 18 dalyvių. Deja, bet neįvyko čempionatas Jaunimo klasėje: startavo tik 4 dalyviai. 
Greituminio slalomo ir kalnų lenktynių čempionate startavo 27 sportininkai. Komandinėje įskaitoje 
varžėsi 3 komandos. Visi etapai  vyko Nemuno žiede. Klasėje iki 2000 dalyvavo 18 dalyvių, klasėje 
virš 2000 ,- 6 dalyviai . Laisvoje klasėje startavo tik 3 dalyviai. Dėl mažo dalyvių skaičiaus 
čempionatas Laisvoje klasėje neįvyko. 
Drag lenktynių čempionate 5 klasėse, 4 etapų metu  varžėsi 81 dalyvis. Komandinėje įskaitoje 
varžėsi 2 komandos. Varžybos vyko Kazlų Rūdos kariniame aerodrome ir Palangoje.  Čempionatai 
įvyko visose klasėse: Klasėje A dalyvavo 18 sportininkų, Klasėje B dalyvavo 20 sportininkų, 
klasėje C dalyvavo 11 sportininkų, Klasėje D dalyvavo 20 sportininkų ir klasėje SS, - 20 
sportininkų. 
 
LASF Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas   Vidmantas Dailidė 
 

 
LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJOS  

SENJORŲ KOMITETO ATASKAITA UŽ 2012 M . 
 
 2012 m. Komitetas padėjo organizuoti ir pravesti:  
tradicinius Velykinį ir Kalėdinį veteranų slalomus. Velykiniame slalome dalyvavo 42, o 
Kalėdiniame 69 sporto veteranai;  
ralius, kurių atskiroje įskaitoje startavo sporto veteranai: „Aplink Lietuvą“ Lietuvos Respublikos 
Prezidentės taurei laimėti, „Kauno ruduo“ nusipelniusiems sporto meistrams Kastyčiui ir Arvydui 
Girdauskams atminti; 
sporto veteranų komanda dalyvavo  Šakiuose vykusiame Kalėdiniame slalome. 

Kaip ir kiekvienais metais dalyvauti ralyje „Aplink Lietuvą“ Lietuvos Respublikos 
Prezidentės taurei laimėti atvyko sporto veteranai iš įvairių pasaulio šalių: Jungtinių Amerikos 
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Valstijų, Graikijos, Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, Izraelio, Estijos, Latvijos na ir žinoma iš 
Lietuvos. 

Sporto veteranų dalyvavimą raliuose rėmė Lietuvos automobilių sporto federacija, Lietuvos 
„Porsche“, Lietuvos automobilių ir Kauno automobilininkų klubai. 

LASF Senjorų komitetui tarpininkaujant vyriausybiniais apdovanojimais apdovanoti ir 
pagerbti sporto veteranai, 2012 metais šventę jubiliejinius gimtadienius: 

 

1. Šarūnas Liesis (60) 11. Virgaudas Sapranavičius (65) 21. Romualdas Ščiuckas (70) 
2. Romualdas Selemonavičius (80) 12. Marijona Vasiliauskienė (75) 22. Gintautas Čiutelė (70) 
3. Danielius Jonavičius (60) 13. Jonas Dereškevičius (60) 23. Vladas Pleskovas (60) 
4. Romas Jakučionis (75) 14. Laima Beresnevičiūtė (70) 24. Valdas Jonušis (50) 
5. Ilona Ališauskienė (55) 15. Sigitas Januška (70) 25. Gintautas Adomaitis (50) 
6. Stasys Brundza (65) 16. Steponas Vyšniauskas (55) 26. Antanas Dailidė (80) 
7. Olegas Krikštais (75) 17. Valentinas Keblys (60) 27. Algimantas Glikas (60) 
8. Pranas Dirginčius (70) 18. Dalia Tarailienė (60) 28. Rolandas Sakalauskas (50) 
9. Vikis Petras Oleka (80) 19. Arvydas Komliauskas (70)  
10. Zenonas Paskačimas (80)  20. Audrutė Jonkienė (50)  

Tarpininkaujant Lietuvos automobilių sporto federacijai, Vyriausybiniais apdovanojimais 
jubiliejaus proga buvo apdovanoti 28 sporto veteranai. Suteiktas LASF Garbės vardas ir įteiktas 
apdovanojimas automobilių sporto legendai, pirmajam federacijos prezidentui Vikiui Olekai. Buvo 
išduoti 6 LASF senjorų pažymėjimai. 

2012 m. buvo kreiptasi į LAS Prezidiumą dėl mūsų veteranų dalyvavimo ralio „LAS taurė 
2013“ etapuose, įvedant naują klasę – veteranai. Taip pat buvo kreiptasi į LASF kroso komitetą dėl 
veteranų dalyvavimo kroso ir ralio kroso varžybose, įvedant naują klasę – veteranai. 

2012 m. paruošta ir patvirtinta Lietuvos automobilių sporto veteranų (sporto meistrų, sporto 
teisėjų, Lietuvos automobilių klubo narių, rėmėjų ir svečių) dalyvavimo varžybose Taisyklės 2013 
m., paruošti ir patvirtinti 2013 m. minimalūs techniniai reikalavimai veteranų automobiliams, 
kategorijos ir klasės. 

2013 metais jubiliejinius gimtadienius švęs 80 sporto veteranų. LASF Senjorų komitetas 
kreipiasi į LASF prezidentą ir Tarybą dėl  galimybės apdovanoti veteranus LASF įsteigtomis 
padėkomis ar specialiais apdovanojimais. 

Taip pat buvo tęsiamas medžiagos apie automobilių sportą rinkimas, foto nuotraukų bei 
atsiminimų apie sportavimo metus rinkimas iš sporto veteranų. Medžiagos sukaupta daug, galima 
būtų išleisti bent kelias knygas apie Lietuvos automobilių sportą. Norėtųsi išleisti dar vieną tomą, 
todėl būtinai reikėtų ieškoti rėmėjų, gal būt LASF galėtų dalinai ar pilnai padėti išleisti IV knygos 
tomą. 

Deja, kiekvienais metais sporto veteranų gretos retėja. 2012 metais iš mūsų tarpo išėjo 
sporto meistrai Ričardas Januševičius, Stasys Malinauskas, nacionalinės kategorijos sporto teisėjas 
Stasys Vasiliauskas. 
 

LASF Senjorų komiteto pirmininkas     Eduardas Jakas 
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LASF DRIFTO KOMITETO ATASKAITA UŽ 2012 M. 
 

 2012 metai tai buvo pirmieji metai kai Driftas, kaip automobilių sportas, buvo pripažintas 
Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF). 2012 m. vykusiame kasmetiniame LASF eiliniame 
narių suvažiavime. Šiame suvažiavime buvo išrinktas ir  Drifto komiteto pirmininkas Antanas 
Kyguolis. 
 Drifto komiteto pirmininkas surinko naujo komiteto narius: Tomas Gruzdys, Andrius 
Miciūnas, Darius Balys, Karolis Augustauskas, Inga Sadovnikova, James Hudson 
 Per pirmąjį komiteto posėdį buvo paskirstytos atsakomybės:  
 Tomas Gruzdys – Drifto reglamento kūrimas, Andrius Miciūnas – Drifto teisėjų ir 
teisėjavimo taisyklių kūrimas, Darius Balys – techninio reglamento kūrimas, Karolis Augustauskas 
– SVO taisyklės (naujas SVO narys), Inga Sadovnikova – atsakinga už užsienio ryšiius, James 
Hudson – pagalba reglamento ir kitų taisyklių kūrime. 
 2012 m. buvo nuspręsta driftą Lietuvoje suskirstyti į dvi lygas: PRO (profesionalai, 
pagrindinis Lietuvos čempionatas) ir STREET (mėgėjams, pradedantiesiems sportininkams su 
žemesniais reikalavimais). 2012 m. buvo sukurtas Lietuvos Drifto čempionato (LDČ) reglamentas, 
PRO ir STREET techniniai reglamentai, SVO reglamentas PRO trasoms. 
 2012 m. buvo stebimos visos vykusios drifto varžybos Lietuvoje, sekama drifto padėtis, iš 
ko buvo sprendžiama apie tam tikrų taisyklių sukūrimą ir pritaikymą. 

LDČ PRO susideda iš 5 etapų.  Buvo paskelbtas konkursas, kurio metu pareiškė norą 
organizuoti 2  organizatoriai, kurie organizuos sekančiai: D1 sport – I etapą Vilniaus mieste, II 
etapą Nemuno žiede, IV etapą Nemuno žiedas, V etapą Kauno mieste, UAB Kofeinas – III etapą 
Klaipėdos mieste. 

2012 m. buvo surengta Drifto konferencija-diskusija organizatoriams ir sportininkams apie 
2013 m. LDČ reglamentą, techninį reglamentą, SVO taisykles PRO lygai, mokesčių sistemą, kurios 
metu buvo apsikeista nuomonėmis ir priimta daug naudingų sprendimų. 
 2012 m. Drifto komiteto pirmininkas dalyvavo NEZ (north eastern zone) Drift suvažiavime 
vykusiame Kopenhagoje, Danijoje. Suvažiavime dalyvavo Norvegijos, Švedijos, Suomijos ir 
Estijos Drifto komitetų pirmininkai. Suvažiavimo metu buvo aptartas NEZ varžybų projektas 2013 
metams, NEZ taisykles, reglamentai, pasidalinta įvairiomis žiniomis ir patirtimis drifte. Nuspręsta 
2014 m. įtraukti Lietuvą į NEZ tarptautinį drifto kalendorių. 
 2012 m. buvo pradėta diskusija su Drift Allstars lyga (viena didžiausių tarptautinių Europoje 
vykstančių drifto lygų) dėl vieno iš tarptautinių etapų surengimo Lietuvoje 2013 metais.. (2013 m. 
derybos sėkmingai užbaigtos). 
 
Drifto komiteto pirmininkas              Antanas Kyguolis 
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PRIEDAS NR.2 
LASF Apeliacinio teismo ataskaita 
 

LASF APELIACINIO TEISMO ATASKAITA  
UŽ 2012 METUS 

 
Per 2012 metus LASF Apeliacinis teismas rinkosi į posėdžius du kartus, kuriuose 

nagrinėjo 2012-01-10 LASF tarybos prašymą išnagrinėti VšĮ „Ajags“ 2009-01-19 siųstą LASF 
tarybai prašymą dėl 2009 m. LARČ reglamento galiojimo, bei VšĮ „Automaksis“ teiktą apeliaciją 
dėl 2012 metų LARČ VI etape priimto SKK sprendimo panaikinimo. 2012-03-31 d. LASF narių 
eiliniame suvažiavime buvo išrinkta nauja LASF Apeliacinio teismo sudėtis. 

2012-01-23 d. LASF Apeliacinis teismas, kurį sudarė Arbitrai – Evaldas Čerškus, 
Romualdas Mažuolis, Ingrida Fedaravičienė, išnagrinėjo 2012-01-10 LASF tarybos nutarimu 
persiųstą VšĮ „Ajags“ 2009-01-19 d. prašymą, adresuotą LASF tarybai, dėl išaiškinimo, kuris 2009 
metų LARČ reglamentas galioja. LASF Apeliacinio teismo kolegija, įvertinusi faktines aplinkybes 
bei tuo metu galiojančių automobilių sportą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, nusprendė, jog 
vienintelė galiojanti 2009 metų LARČ reglamento redakcija yra ta, kuri priimta 2008-11-25 d.  

2012-03-31 d. atsižvelgiant į tai, jog LASF Apeliacinio teismo sudėties kadencija 
baigiasi 2012 m. gegužės mėnesį, LASF narių eiliniame suvažiavime buvo renkama nauja LASF 
Apeliacinio teismo sudėtis. LASF Apeliacinio teismo pirmininkų išrenkamas Andrėjus Savčenko. 
Išrinkto LASF Apeliacinio teismo pirmininko A.Savčenkos siūlymu išrenkami Apeliacinio teismo 
Arbitrai : Aleksandras Remiševskis,  Saulius Girdauskas,  Gintaras Kaminskas,  Saulius Juodeika,  
Evaldas Čirba,  Gediminas Maškauskas,  Ignas Palaima,  Eidmantas Nekrošius,  Deividas Jocius,  
Rimantas Volungevičius,  Romas Austinskas,  Benediktas Vanagas,  Ramūnas Savickas,  Jonas 
Dereškevičius, Tomas Gruzdys. 

2012-10-16 d. LASF Apeliacinis teismas, kurį sudarė Arbitrai – Aleksandras 
Remiševskis, Evaldas Čirba, Romas Austinskas, išnagrinėjo VšĮ „Automaksis“ pateiktą apeliaciją 
dėl Lietuvos automobilių ralio čempionato (toliau-LARČ) VI etape, ralyje „Rally Classic“ 
Druskininkai – 2012 priimto SKK sprendimo Nr. 1 „Dėl ekipažo (Rokas Kvaraciejus / Audrius 
Šošas) pašalinimo iš varžybų pagal techninio komisaro pranešimą“. LASF Apeliacinio teismo 
kolegija, išklausiusi oficialių varžybų asmenų bei pareiškėjo atstovų pasisakymus, nutarė 
nepatenkinti VšĮ „Automaksis“ apeliacijos.  

Per 2012 m. LASF Apeliacinis teismas daugiau prašymų ar apeliacijų negavo. 
 
 
LASF Apeliacinio teismo pirmininkas                                             Andrėjus Savčenko 
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PRIEDAS NR.3 
2014 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių, LASF asocijuotų narių tikslinių 
įnašų federacijos veiklai remti dydžių projektas  

PARUOŠTA: 
LASF Tarybos 

Protokolas Nr. 2013-0 
2013 m. vasario 19 d. 

 
  SIŪLOMA TVIRTINTI LASF NARI Ų  

SUVAŽIAVIME  
2013 m.  kovo 30 d. 

 
2014 MET Ų LASF NARI Ų STOJAMIEJI IR NARIO MOKES ČIAI, 

ASOCIJUOTŲ LASF NARI Ų TIKSLINIAI ĮNAŠAI 
FEDERACIJOS VEIKLAI REMTI 

Nr. Mokesčio aprašymas Mokesčio dydis 
(litais) 

1. Stojamasis LASF nario mokestis    500.00 Lt 
2. Metinis LASF nario ir LASF asocijuoto nario narystės mokestis 
2.1. Metinis narystės mokestis LASF nariams 1200.00 Lt 
2.2. Metinis narystės mokestis LASF asocijuotiems nariams 200.00 Lt 
3. Papildomi LASF nario ir LASF asocijuoto nario mokesčiai:   

(LASF narys ar LASF asocijuotas narys, norėdamas dalyvauti automobilių sporto varžybose, 
neskaitant LASF nario ir LASF asocijuoto nario narystės mokesčio, moka papildomus, 
atitinkamus žemiau išvardintus LASF nario ar LASF asocijuoto nario mokesčius). 

3.1. LASF nario ir LASF asocijuoto nario mokesčiai Pareiškėjo licencijoms gauti 
3.1.1. 
 

LASF nario mokesčiai Pareiškėjo licencijoms gauti 
Sumokėjus metinį narystės mokestį (papunktis 2.1.), LASF nariui nemokamai išduodama viena 
Pareiškėjo licencija (vienai komandai, kurios pavadinimas negali keistis iki einamų metų 
pabaigos). 
a) LASF nariams už kiekvieną kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) Pareiškėjo 
licenciją (su nauju komandos pavadinimu), mokestis 

1200.00 Lt 

3.1.2. 
 

LASF asocijuoto nario mokesčiai Pareiškėjo licencijoms gauti 
Sumokėjus metinį narystės mokestį (papunktis 2.2.), LASF asocijuotam nariui, dalyvaujančiam 
varžybose, kuriose reikalaujama E kategorijos vairuotojo licencija, nemokamai išduodama 
viena Pareiškėjo licencija (vienai komandai, kurios pavadinimas negali keistis iki einamų metų 
pabaigos). 
a) Pareiškėjo licencijos mokestis asocijuotiems LASF nariams, už 
kiekvieną kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) pareiškėjo licenciją (su nauju 
komandos pavadinimu), dalyvaujantiems varžybose, kuriose reikalaujama 
E kategorijos vairuotojo licencija. 

200.00 Lt 

b) Pareiškėjo licencijos mokestis (vienai komandai, kurios pavadinimas 
negali keistis iki einamų metų pabaigos) LASF asocijuotiems nariams, 
dalyvaujantiems tik automobili ų kroso bei rali-kroso čempionatuose, 
kuriose reikalaujama D kategorijos vairuotojo licencija. 

500.00 Lt 

c) Pareiškėjo licencijos mokestis (vienai komandai, kurios pavadinimas 
negali keistis iki einamų metų pabaigos) LASF asocijuotiems nariams 
dalyvaujantiems varžybose, kuriose reikalaujama D ir aukštesnės 
kategorijos vairuotojo licencija. 

1200.00 Lt 

d) Pareiškėjo licencijos mokestis LASF asocijuotiems nariams, už 
kiekvieną kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) pareiškėjo licenciją (su nauju 
komandos pavadinimu), dalyvaujantiems varžybose, kuriose reikalaujama 
D ir aukštesnės kategorijos vairuotojo licencija. 

1400.00 Lt 
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3.2. LASF Nario mokesčiai vairuotojo licencijoms gauti  
 
3.2.1. 

Tarptautin ės vairuotojo C (krosui) , B (žiedui), R 
(raliui) kategorijų licencijos 

LASF Nario 
mokestis  

LASF asocijuoto 
Nario mokestis 

a) Vairuotojams iki 18 metų amžiaus.   

Buhalterinis kodas: TJ 

300.00 Lt 360.00 Lt 

b) Vairuotojams virš 18 metų amžiaus.  

Buhalterinis kodas: T 

500.00 Lt 
 

600.00 Lt 

c) Vairuotojui iki 18 amžiaus turinčiam galiojančią 
nacionalinę licenciją. 

Buhalterinis kodas: TJp 

200.00 Lt 240.00 Lt 

d) Vairuotojui virš 18 metų amžiaus turinčiam galiojančią 
nacionalinę licenciją  

Buhalterinis kodas: Tp  

350.00 Lt 420.00 Lt 

 
3.2.2. 

Nacionalinės 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 nacionalinės D kategorijos vairuotojo 
licenciją, kai tas pats vairuotojas per einamus metus 
pereina pas kitą Pareiškėją ir dalyvauja automobilių 
varžybose skirtingų Pareiškėjų arba to paties Pareiškėjo 
skirtingų komandų sudėtyse.  

Buhalterinis kodas: D2 

150.00 Lt 180.00 Lt 

d) Už antrąją nacionalinės D Junior kategorijos vairuotojo 
licenciją,  kai tas pats vairuotojas per einamus metus 
pereina pas kitą Pareiškėją ir dalyvauja automobilių 
varžybose skirtingų Pareiškėjų arba to paties Pareiškėjo 
skirtingų komandų sudėtyse.  

Buhalterinis kodas: DJ2 

80.00 Lt 96.00 Lt 

e) Už nacionalinę D kategorijos vairuotojo licenciją, kai 
vairuotojas einamais metais turi E kategorijos vairuotojo 
licenciją. 

Buhalterinis kodas: Dp 

200.00 Lt 240.00 Lt 

f) Už D Junior kategorijos vairuotojo licenciją, kai 
vairuotojas einamais metais turi nacionalinę E kategorijos 
vairuotojo licenciją 

Buhalterinis kodas: DJp 

100.00 Lt 120.00 Lt 

3.2.3 Nacionalinė E kategorijos vairuotojo licencija  LASF Nario 
mokestis  

LASF asocijuoto 
Nario mokestis 

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

90.00 Lt 90.00 Lt 

b) Už antrąją E kategorijos vairuotojo licenciją,  kai tas 
pats vairuotojas per einamus metus pereina pas kitą 
Pareiškėją ir dalyvauja automobilių varžybose skirtingų 
Pareiškėjų arba to paties Pareiškėjo skirtingų komandų 
sudėtyse.  

Buhalterinis kodas: E2  

50.00 Lt 50.00 Lt 
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c) Už vienkartinę  (išduodamą varžybų dieną) „E“ 
kategorijos vairuotojo licenciją. Vairuotojas su 
vienkartine „E“ kategorijos licencija dalyvauja varžybose 
tik asmeninėje įskaitoje.   

Buhalterinis kodas: E vienkartinė 

25.00 Lt 25.00 Lt 

3.2.4 Nacionalinė M kategorijos vairuotojo licencija  
 

LASF Nario 
mokestis  

LASF asocijuoto 
Nario mokestis 

a) Už ( metinę) nacionalinę M kategorijos vairuotojo 
licenciją  
Buhalterinis kodas: M 

30.00 Lt 30.00 Lt 

b) Už antrąją M kategorijos vairuotojo licenciją,  kai tas 
pats vairuotojas per einamus metus pereina pas kitą 
Pareiškėją ir dalyvauja automobilių varžybose skirtingų 
Pareiškėjų arba to paties Pareiškėjo skirtingų komandų 
sudėtyse.  

Buhalterinis kodas: M2  

20.00 Lt 20.00 Lt 

 c) Už vienkartinę  (išduodamą varžybų dieną) M 
kategorijos vairuotojo licenciją. Vairuotojas su 
vienkartine „M“ kategorijos licencija dalyvauja varžybose 
tik asmeninėje įskaitoje.   

Buhalterinis kodas: M vienkartinė 

10.00 Lt 10.00 Lt 

3.2.5 Kiti LASF Nario ir LASF asocijuoto nario 
mokesčiai susiję su vairuotojų licencijų išdavimu: 

LASF Nario 
mokestis  

LASF asocijuoto 
Nario mokestis 

a) Už vairuotojo licencijos kortelės dublikatą 30.00 Lt 30.00 Lt 
b) Už naujos vairuotojo licencijos kortelės pagaminimą, 
kai vairuotojas nekeisdamas Pareiškėjo (ir komandos 
pavadinimo), pareiškia norą dalyvauti turimoje licencijoje 
nenurodytoje automobilių sporto šakoje.- Naikinamas 

70.00 Lt 
netaikoma 

84.00 Lt 
netaikoma 

3.3. LASF nario ir LASF asocijuoto nario mokesčiai už varžybų Organizatoriaus 
licenciją 

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

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

LASF nario ir LASF asocijuoto nario mokesčiai už 
klasifikuojamų varžybų Organizatoriaus licenciją: 

LASF nario 
mokestis  

LASF asocijuoto 
Nario mokestis 

a) automobilių kroso čempionato etapo 1200.00 Lt 1440.00 Lt 

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

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

žiedinių lenktynių čempionato etapo 800.00 Lt 960.00 Lt 

4 valandų žiedinių lenktynių 1000.00 Lt 1200.00 Lt 
 1000 km lenktynių 1500.00 Lt 1800.00 Lt 
e) Slalomo, rali sprinto, super sprinto, „Drag”,„Drift“, 4x4,  
greituminio slalomo ir kalnų lenktynių, ralio taurės 
varžybų, automobilių kroso pirmenybių,  mini žiedinių 
lenktynių pirmenybių, žiemos treko čempionato, 
pirmenybių, žiemos kroso varžybų ir kitų varžybų. 

100.00 Lt 100.00 Lt 

f) automobilių kroso pirmenybių 200.00 Lt 200.00 Lt 
3.4. LASF Narių ir LASF asocijuotų narių mokestis už komercinės kompanijos, 

organizacijos, produkto, ženklo (emblemos) ar vardo naudojimą varžybų 
pavadinime 
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 a) automobilių ralio čempionato, kroso ir rali-kroso čempionato, žiedinių 
lenktynių čempionato, 1000 km lenktynių kitų nečempionatinių žiedinių 
lenktynių pavadinime 

1000.00 Lt 

e) Slalomo, rali sprinto, super sprinto, „Drag”,„Drift“, 4x4, greituminio 
slalomo ir kalnų lenktynių, ralio taurės varžybų, automobilių kroso 
pirmenybių,  mini žiedinių lenktynių pirmenybių, žiemos treko 
čempionato, pirmenybių,  žiemos kroso varžybų ir kitų varžybų. 

200.00 Lt 

3.5. LASF narių mokesčiai už nacionalinę trasos licenciją *: 
* autokroso, rali-kroso ir žiedinių lenktynių trasos, kai nesikeičia trasos konfigūracija,  
apmokestinamos vieną kartą per metus, neatsižvelgiant į vykdomų varžybų skaičių 

 a) automobilių kroso, rali-kroso, žiedinių lenktynių čempionato trasa  150.00 Lt 
b) automobilių ralio čempionato etapo trasa 300.00 Lt 
e) Slalomo, rali sprinto, super sprinto, „Drag”,„Drift“, greituminio slalomo 
ir kalnų lenktynių, ralio taurės varžybų, automobilių kroso pirmenybių, 
mini žiedinių lenktynių pirmenybių, žiemos treko čempionato, 
pirmenybių, žiemos kroso varžybų ir kitų varžybų. 

50.00 Lt 

3.6. LASF narių ir LASF asocijuotų narių mokesčiai teisėjo licencijai gauti:  

 Teisėjams virš 75 metų amžiaus  Išduodama 
nemokamai 

Tarptautinės kategorijos  150.00 Lt 
Nacionalinės kategorijos teisėjams 90.00 Lt 
I,II,III kategorijos teisėjams 65.00 Lt 
Teisėjams nuo 65 iki 75 metų amžiaus     30.00 Lt 
Teisėjams „stažuotojams“ 10.00 Lt 

3.7.  Kiti niekur aukščiau nepriskirti LASF nari ų mokesčiai: 
3.7.1 LASF nario mokestis už sportinio 

automobilio techninį pasą: 

a) paso išdavimas 150.00 Lt 

b) paso dublikatas 50.00 Lt 

3.7.2 LASF nario mokestis saugos rėmų montuotojui, gamintojui 500.00 Lt 
3.7.3 Apeliacijos mokestis  2000.00 Lt 
3.7.4 Už FIA aprobavimo formas (homologation form) per LASF mokama į FIA  

Homologacija forma  A+N, A/N+R 
Homologacija forma A,C,T,ST,B, GT, R 
Homologacija forma N 
Formos praplėtimas 
Sena homologacijos forma 

 
208.00 Lt 
166.00 Lt 
113.00 Lt 
96.00 Lt 
208.00 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 dalyvio registracijos mokestis 300.00 Lt 

3.7.8 „Ilg ų distancijų“ lenktynių komandos registracijos mokestis  150.00 Lt 

3.7.9 Kroso ir rali-kroso čempionato dalyvio registracijos mokestis 250.00 Lt 
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PRIEDAS NR.4 
LASF nario Všį ASK „Žaibelis“ teikimas steigti „Drag“ komitetą. 
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PRIEDAS NR.5 
Redakcinis LASF įstatų redakcinis projektas Nr. 2 / 2012-
11-14.  

Redakcinis LASF įstatų projektas Nr. 2/2012-11-14 
 

PATVIRTINTA: 
LASF Narių suvažiavime 201   .......... mėn. ...... d. 

 
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS 

 
Į S T A T A I 

 
1. Bendrosios nuostatos 

 
1.1. Lietuvos automobilių sporto federacija (toliau – „LASF”) yra 

savanoriška, savarankiška asociacija, narystės pagrindu vienijanti 
Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis, 
kultivuojančius, propaguojančius ar remiančius automobilių sportą. 
LASF yra Tarptautinės automobilių federacijos (Federation 
Internationale de I‘Automobile - toliau „FIA“)  narys. 

1.2. LASF yra ribotos civilinės atsakomybės 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 Vyriausybės 
nutarimų, kitų teisės norminių aktų, Tarptautinės automobilių 
federacijos (FIA)  FIA Statuto Įstatų, FIA sporto kodekso ir jo priedų, 
Lietuvos automobilių sporto kodekso (toliau - LASK), 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 priėmimo (vadovavimo) ir vadovaujančių organų rinkimo, 

būtino periodiško atsiskaitymo federacijos nariams, kolegialumo ir 
asmeninės atsakomybės 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: Draugystės g. 19, LT-51230, Kaunas, Lietuvos 
Respublika. 

1.8. LASF veiklos trukmė – neterminuota. 
1.9. LASF einamaisiais ir  finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai 

nuo sausio mėn. 1 d. iki gruodžio mėn. 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 plėtoti ir populiarinti automobilių 
sportą Lietuvos Respublikoje.  
 2.1.2. Organizuoti Lietuvos Respublikos automobilių sporto 
čempionatus, bei kitas automobilių sporto varžybas. Skatinti Lietuvos 
sportininkų dalyvavimą tarptautinėse varžybose. 
 2.1.3. Teikti Lietuvos automobilių sporto meistro vardus 
sportininkų kvalifikacinius atskyrius  ir kitus apdovanojimus. 
 2.1.4. Rengti ir įgyvendinti ilgalaikę automobilių sporto plėtojimo 
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 Vyriausybės, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, kitomis 
valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, vystančiomis ir 
remiančiomis kūno kultūrą ir sportą.  
 2.1.7. Bendradarbiauti su kitų šalių nacionalinėmis automobilių 
sporto asociacijomis, federacijomis ir nacionaliniais automobilių klubais. 
 2.1.8. Atstovauti Lietuvos Respublikos automobilių sporto 
interesus Tarptautinėje 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:  
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 2.2.1. Ruošia, priima ir skelbia individualaus ir (ar) norminio 
pobūdžio sprendimus ir dokumentus, susijusius su LASF organizacine veikla 
bei automobilių sporto klausimais, kurie yra privalomi LASF nariams.  
2.2.2. Išduoti licencijas (pareiškėjų, vairuotojų, varžybų organizavimo, 
teisėjų, trasos). 
2.2.3. Sudaryti ir tvirtinti Lietuvos automobilių sporto renginių kasmetinį 
kalendorių. 
2.2.2.  Gina LASF narių teises ir teisėtus interesus Lietuvos Respublikoje 
ir užsienyje. 
2.2.5. Ruošti ir skelbti dokumentus, susijusius su automobilių sportu. 
 2.2.3.   Gali tapti kitų organizacijų, asociacijų nare. 
 2.2.4.   Vykdo veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos 
įstatymams. 
2.3. LASF turi teisę gauti paramą bei tiekti  teikti 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 teisės aktais nedraudžiamas 
priemones, įskaitant: Knygų leidybą 58.11; Laikraščių leidybą 22.12; 
Žurnalų ir periodinių leidinių leidybą 22.13;  Žurnalų ir periodinių leidinių 
leidybą 58.14; Garso įrašų leidybą 22.14; Kitą leidybą 58.19; Kino filmų, 
vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veiklą 59.1; Kino filmų, vaizdo 
filmų ir televizijos programų gamybą 59.11; Kino filmų, vaizdo filmų ir 
televizijos programų platinimą 59.13;  Sporto įrangos nuomą 77.21.40; 
Techninį tikrinimą ir analizę 71.20; Reklamos agentūrų veiklą 73.11; 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 priėmimo, narių išstojimo bei narių 
pašalinimo iš LASF tvarka ir sąlygos 
3.1. LASF narius sudaro - LASF tikrieji nariai (toliau – Tikrasis narys)  ir 
LASF asocijuoti nariai (toliau – Asocijuotas narys), Lietuvos kartingo 
federacija (Tikrasis narys). 
3.2. Minimalus LASF narių skaičius yra trys Tikrieji nariai. 
 

4. Tikrieji nariai 
3.1. 4.1. Minimalus LASF narių skaičius yra trys. Tikraisiais nariais gali būti 
įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai 
asmenys, kurie kultivuoja, propaguoja ar remia automobilių sportą.  
3.2. 4.2. Juridinis asmuo pareiškęs norą tapti LASF Tikruoju nariu, privalo 
pateikti:  
 4.2.1.  Nustatytos formos prašymą (priedas Nr.1) Rašytinį prašymą 
LASF Tarybai (toliau – Taryba) ir dviejų esamų LASF Tikrųjų narių 
raštiškas rekomendacijas; 
 4.2.2. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išduoto 
registravimo pažymėjimo kopiją;  
 4.2.3. Įstatų kopiją, kurioje yra nurodyta veiklos sritis bei rūšis 
susijusi su automobilių sportu; 
 4.2.4. Savo veiklos aprašymą;  
 4.2.5. Jeigu narystės siekiantis juridinis asmuo turi narių, tai 
pateikiamas ir jų sąrašas. 
3.2.3. Jei narystės siekianti organizacija turi narių, tai pateikiamas jų 
sąrašas. 
4.3. Gavusi prašymą, Taryba artimiausiame posėdyje, bet ne vėliau kaip per 
45 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo dienos, priima sprendimą. 
Tarybai patenkinus prašymą, priimtasis Tikrasis narys per vieną mėnesį nuo 
Tarybos sprendimo priėmimo privalo sumokėti Suvažiavimo nustatytus 
dydžio stojamąjį ir nario mokesčius. Tikrojo nario teisės ir pareigos 
įgyjamos sekančią darbo dieną po stojamojo ir nario mokesčių sumokėjimo. 
LASF valdymo organų kadencijos pasibaigimo metais, arba kai yra 
šaukiamas LASF tikrųjų narių suvažiavimas (toliau – Suvažiavimas) dėl 
LASF valdymo organų atšaukimo, prašymai dėl naujų Tikrųjų narių 
priėmimo nesvarstomi nuo sausio 1 d. pirmojo Tarybos posėdžio, kuriame 
yra priimamas sprendimas šaukti LASF valdymo organo(ų) rinkiminį 
Suvažiavimą, iki naujų LASF valdymo organų išrinkimo šio Suvažiavimo 
galutinių sprendimų priėmimo dienos. Tikrieji nariai, kuriems Tarybos 
sprendimu yra atidėtas stojamojo ir/ar nario mokesčio mokėjimas vėlesniam 
laikui, nei numato šie įstatai ar priimtas sprendimas nario mokesti sumokėti 
dalimis, nuo tokio sprendimo datos Tikrasis narys įgyja Asocijuoto nario 
teises ir pareigas iki pilno stojamojo ir/ar Tikrojo nario mokesčio 
sumokėjimo ir tik tada įgyja visas Tikrojo nario teises ir pareigas. 
3.4. Nariai, pranešę raštu LASF Tarybai, gali išstoti iš LASF narių.  
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4.4. LASF  Tikrojo nario, nesilaikančio šių Įstatų, materialinių 
įsipareigojimų ar kitaip darančio LASF materialinę ar moralinę žalą, narystė 
Tarybos sprendimu gali būti nutraukiama: 
 4.4.1. Kai Tikrasis narys raštu Tarybai pateikia prašymą savo noru 
išstoti iš LASF; 
 4.4.2. Kai Tikrasis narys nesilaiko šių įstatų; 
 4.4.3. Kai Tikrasis narys nesilaiko LASF etikos ir drausmės 
kodekso reikalavimų.  
4.5. Tikrojo nario narystė LASF yra neterminuota.  
4.6. Tikrasis narys,  iki kovo mėn. 15 d. privalo LASF administracijai 
pateikti atnaujintus juridinio asmens duomenis (išrašą iš Juridinių asmenų 
registro) bei juridinio asmens narių sąrašą (jeigu tokie yra) ir sumokėti nario 
mokestį. Nuo sausio 1 d. iki nario mokesčio sumokėjimo sekančios darbo 
dienos, LASF narys neturi jokių teisių ar pareigų. Stojamasis mokestis 
mokamas tik stojant į LASF narius.  
4.7. Tikrajam nariui nesumokėjus nario mokesčio iki einamųjų metų kovo 
mėn. 15 d., tokio nario narystė LASF nedelsiant automatiškai nutrūksta nuo 
kovo mėn. 16 d. ir Tikrasis narys laikomas pašalintu dėl finansinių 
įsipareigojimų nevykdymo. Tikrieji nariai, kurių narystė buvo nutraukta dėl 
finansinių įsipareigojimų nevykdymo, į Tikruosius narius priimami šių įstatų 
4.2. p. ir 4.3. p. nustatyta tvarka.  LASF Tikrajam nariui iki narystės 
pabaigos pateikus raštišką prašymą Tarybai dėl asocijuotos narystės 
perėjimo į Asocijuotus narius, tampama pastarasis Asocijuotu LASF nariu 
tampa be atskiro Tarybos sprendimo.  
4.8. Išstojusio ar pašalinto iš LASF Tikrojo nario stojamieji, metiniai 
mokesčiai, dovanos, kitos atiduotos lėšos ar turtas negrąžinami. Likviduojant 
LASF šiam nariui LASF turto dalis negali būti skiriama. 
4.9. Tikrasis narys pašalintas iš LASF narių pagal šių įstatų 4.4.2. ir 4.4.3. 
p. p., nebetenka teisės tapti LASF nariu iki einamųjų metų pabaigos.  
4.  LASF narių teisės ir pareigos 
4.10. LASF Tikrųjų narių teisės: 
 4.10.1. Gauti LASF Tikrojo nario pažymėjimą. 
 4.10.2. Tarybos nustatyta tvarka naudotis LASF teikiamomis 
paslaugomis. 
 4.10.3. Dalyvauti LASF veikloje, teikti pasiūlymus ir pageidavimus 
Komitetams, LASF Tarybai, LASF tikrųjų narių suvažiavimui šių Įstatų ir 
kitų LASF veiklą reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka. 

 4.10.4. Tarybos nustatyta tvarka gauti iš LASF informaciją apie 
LASF veiklą, Tarybos ir Komitetų posėdžiuose priimtus sprendimus. 
 4.10.5. Skirti vieną delegatą dalyvauti ir balsuoti LASF tikrųjų 
narių suvažiavime. 
 4.10.6. Siūlyti kandidatus į LASF Tarybos, Komitetų, Apeliacinio 
teismo, Revizijos komisijos narius,  LASF etikos ir drausmės komisijos 
narius, bei nuolatines ir laikinas komisijas. 
 4.10.7. Vadovaujantis LASF nustatyta tvarka, teikti kandidatus 
apdovanojimams.  
 4.10.8. Teikti LASF Apeliaciniam teismui apeliacijas kilus ginčams 
dėl LASF veiklą reglamentuojančių norminių aktų, dėl automobilių sporto 
varžybas reglamentuojančių norminių aktų, dėl LASF valdymo (Tarybos) ir 
kitų organų priimtų sprendimų bei automobilių sporto varžybų metu. 
 4.10.9. Teikti prašymus Komitetams, kad būtų sušaukti išplėstiniai 
atitinkamos sporto šakos LASF narių susirinkimai, aktualiais atitinkamos 
sporto šakos klausimais. 
 4.10.10. Teikti Tarybai prašymą dėl neeilinio LASF tikrųjų narių 
suvažiavimo sušaukimo aktualiais, neatidėliotinais LASF narių klausimais, 
jeigu šį prašymą raštu palaiko daugiau nei pusė Tikrųjų narių. 
 4.10.11.Bet kada išstoti iš LASF. Tokiu atveju stojamieji nario 
įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip LASF nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas 
negrąžinami.. 
4.11. LASF Tikrųjų narių pareigos: 
 4.11.1. Aktyviai dalyvauti plėtojant ir populiarinant automobilių 
sportą Lietuvos Respublikoje ir už šalies ribų. 
 4.11.2. Laikytis šių Įstatų. 
 4.11.3. Vykdyti LASF Suvažiavimo, ir Tarybos, kitų LASF organų 
sprendimus, jeigu tai neprieštarauja šių Įstatų 1.3. p. išvardintiems 
norminiams aktams. 
 4.11.4. Kiekvienais metais iki kovo 15 dienos sumokėti nario 
mokestį.  
 4.11.4. Neužsiimti veikla, kenkiančia automobilių sportui ir/ar LASF 
prestižui. Laikytis LASF etikos ir drausmės kodekso reikalavimų. 
 4.11.5. Tikrasis narys privalo nedelsiant raštu informuoti LASF 
administraciją apie jo, kaip juridinio asmens veiklą reglamentuojančių 
dokumentų, valdymo organų ir narių pasikeitimus.  



LASF NARIŲ EILINIS SUVAŽIAVIMAS            

2013-03-30 29

 4.11.6. Mokėti Suvažiavimo nustatytus stojamąjį ir nario mokesčius, o  
vykdančiam sportinę veiklą, mokėti Suvažiavimo nustatytus tikslinius įnašus 
LASF veiklai remti. 
 
5. Asocijuoti nariai:  
 
5.1. Asocijuotais nariais gali būti įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos 
Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, kurie kultivuoja, propaguoja ar 
remia automobilių sportą. Asocijuoti nariai neturi Lietuvos Respublikos 
teisės 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 Tarybai, Lietuvos Respublikos 
juridinių asmenų registro išduotą registravimo pažymėjimo kopiją ir savo 
veiklos aprašymą. Tarybai pateikia nustatytos formos prašymą (priedas 
Nr.2). Gavusi prašymą, Taryba artimiausiame posėdyje, bet ne vėliau kaip 
per 45 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo dienos, priima sprendimą. 
Tarybai patenkinus prašymą, priimtasis Asocijuotas narys per vieną mėnesį 
nuo Tarybos sprendimo priėmimo privalo sumokėti Suvažiavimo nustatytą 
Asocijuoto nario mokestį. Asocijuoto nario teisės ir pareigos įgyjamos 
sekančią darbo dieną nario mokesčio sumokėjimo. 
5.3. Taip pat LASF narys, pateikęs rašytinį prašymą Tarybai, tampa 
asocijuotu LASF nariu 3.6. punkte numatytu atveju nuo LASF narystės 
netekimo dienos, jei nevykdo 4.2.3. punkto reikalavimų.  Asocijuotu nariu 
tampama ir šių įstatų 4.7. p. numatytomis sąlygomis. 
5.4. LASF Asocijuoto nario turi tokias teisės: 
 5.4.1. Gauti LASF Asocijuoto nario pažymėjimą. 
 5.4.2. Tarybos nustatyta tvarka naudotis LASF teikiamomis 
paslaugomis. 
 5.4.3. Dalyvauti LASF veikloje, teikti pasiūlymus ir pageidavimus 
Komitetams, LASF Tarybai. suvažiavimui. 
 5.4.4. Tarybos nustatyta tvarka gauti iš LASF informaciją apie 
LASF veiklą, Tarybos ir Komitetų posėdžiuose priimtus sprendimus. 
 5.4.5. Skirti delegatą Svečio teisėmis dalyvauti  LASF tikrųjų narių 
suvažiavime, jeigu Taryba priima sprendimą į Suvažiavimą kviesti svečius . 
 5.4.6. Bet kada išstoti iš LASF Asocijuotų narių.  
5.5.  Asocijuoto nario pareigos: 

 5.5.1. Dalyvauti plėtojant ir populiarinant automobilių sportą 
Lietuvos Respublikoje ir už šalies ribų. 
 5.5.2. Laikytis šių Įstatų. 
 5.5.3. Vykdyti Suvažiavimo, Tarybos ir kitų LASF organų 
sprendimus, jeigu tai neprieštarauja šių Įstatų 1.3. p. išvardintiems 
norminiams aktams. 
 5.5.4.  Laikytis LASF etikos ir drausmės kodekso reikalavimų. 
 5.5.5.  5.5. LASF asocijuotas narys, vykdantis sportinę veiklą, moka 
Suvažiavimo nustatytus  tikslinius įnašus federacijos veiklai remti. Mokėti 
Suvažiavimo nustatytą nario mokestį, o vykdantis sportinę veiklą, mokėti 
Suvažiavimo nustatytus tikslinius įnašus LASF veiklai remti. 
5.6. .6. LASF Asocijuoto nario naryste pratęsiama vieneriems metams iki 
einamųjų metų kovo 31 dienos pateikus rašytinį narystės pratęsimo prašymą 
LASF Tarybai. Asocijuoto nario narystė LASF yra terminuota. Ji prasideda 
nuo Tarybos priimto sprendimo priimti juridinį asmenį į Asocijuotus narius 
iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Asocijuotam nariui narystės pratęsimas 
nėra taikomas. Po narystės pasibaigimo, į Asocijuotus narius priimama 5.2. 
p. nustatyta tvarka.  
5.7. .7.  LASF Asocijuotas narys turi teisę tapti LASF Tikruoju nariu, 3.2. ir 
3.3 straipsniuose numatyta tvarka. šių Įstatų 4.2. ir 4.3. p. nustatyta tvarka.  
5.8. ASF asocijuotas narys, anksčiau buvęs LASF nariu, tapdamas LASF 
nariu  nemoka stojamojo mokesčio.   
5.8. Asocijuoto nario narystė Tarybos sprendimu nutraukiama: 
 5.8.1. Kai Asocijuotas narys raštu Tarybai pateikia prašymą savo 
noru išstoti iš LASF; 
 5.8.2. Kai Asocijuotas narys nesilaiko šių Įstatų; 
  5.8.3. Kai Asocijuotas narys nesilaiko LASF etikos ir drausmės 
kodekso reikalavimų. 
5.9. Asocijuotą narį pašalinus iš LASF narių pagal šių įstatų 5.8.2. ir 5.8.3. 
p. p., Asocijuotas narys nebetenka teisės tapti LASF nariu iki einamųjų metų 
pabaigos.  
 
6. LASF organai 
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6.1. Suvažiavimas  - yra aukščiausias organas turintis visas LASF 
visuotinio narių susirinkimo teises. Suvažiavime balso ir siūlymų teikimo 
teisę turi tik Tikrieji nariai. 
6.2. LASF valdymo organai: 
 6.2.1.   Prezidentas (vienasmenis valdymo organas, administracijos 
vadovas); 
 6.2.2.   Taryba (kolegialus valdymo organas), kurią sudaro:  
   6.2.2.1. Prezidentas 
      6.2.2.2. Viceprezidentai 
  6.2.2.3. Tarybos nariai, Komitetų pirmininkai. 
  6.2.2.4. Lietuvos kartingo federacijos prezidentas. 
6.3. Kiti LASF organai: 
 6.3.1. Komitetai: 

6.3.1.1. Ralio komitetas; 
6.3.1.2. Žiedo Žiedinių lenktynių komitetas;  
6.3.1.3. Kroso komitetas; 
6.3.1.4. 4×4 komitetas; 
6.3.1.5. Kitų automobilių sporto šakų komitetas; 
6.3.1.6. Saugaus varžybų organizavimo komitetas; 
6.3.1.7. Teisėjų komitetas; 
6.3.1.8. Techninių reikalavimų komitetas; 
6.3.1.9. LASF sporto Senjorų komitetas; 
6.3.1.10. Tarybos sprendimu gali būti sudaromi ir kiti 

komitetai 
6.3.1.10. Drift‘o komitetas. 

6.3.2. Lietuvos kartingo federacija. 
6.3.23. Apeliacinis teismas.  
6.3.3 4. Garbės prezidentas. 
6.3.45. Revizijos komisija. 
6.3.6. Asmeniniai LASF prezidento patarėjai. 
6.3.7. LASF administracija. 
6.3.8.    LASF etikos ir drausmės komisija. 

6.4. Tarybos ar Tikrojo nario teikimu, Suvažiavimas gali priimti sprendimą 
dėl  kitų LASF organų sudarymo. 
 
7. Suvažiavimo kompetencija, jo sušaukimo bei sprendimų priėmimo 
tvarka  

 
7.1.  Suvažiavimai gali būti: kartą kalendoriniuose metuose vykstantys 
Eiliniai Tikrųjų narių suvažiavimai (toliau – Eilinis suvažiavimas) ir 
Neeiliniai Tikrųjų narių suvažiavimai (toliau – Neeilinis suvažiavimas). 
Suvažiavimo kompetenciją, sušaukimo bei sprendimų priėmimo tvarką  
reglamentuoja atskiri šių įstatų straipsniai ir Tarybos patvirtinta Suvažiavimo 
sušaukimo ir pravedimo tvarka. Šiuose įstatuose naudojama sąvoka 
Suvažiavimas – apima Eilinio ir Neeilinio suvažiavimų sąvokas. 
7.2.  Eilinio suvažiavimo sušaukimo tvarka: 
 7.2.1. Eilinis suvažiavimas yra šaukiamas kiekvienais 
kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki kovo mėn. 31 d.  
 7.2.2. Vadovaujantis šiais įstatais bei Tarybos patvirtinta 
Suvažiavimų sušaukimo ir pravedimo tvarka 
            Eilinį suvažiavimą šaukia ir visas su šaukimu susijusias procedūras 
atlieka Taryba.  
 7.2.3. Tikriesiems nariams Eilinio suvažiavimo data, vieta ir 
darbotvarkės projektas išsiunčiami registruotu laišku arba paskelbiami viešai 
ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki jo pradžios.  
 7.2.4.   Tikrieji nariai savo pasiūlymus dėl darbotvarkės projekto, kitų 
papildomų klausimų gali pateikti raštu ne vėliau kaip likus 45 kalendorinėms 
dienoms iki Eilinio suvažiavimo.  
 7.2.5.  Pasiūlymus gali teikti tik tie Tikrieji nariai, kurie susimokėjo 
stojamąjį  ir/ar einamųjų metų nario mokestį ir įgijo Tikrojo nario teises ir 
pareigas šių įstatų 4.3. p. nustatyta tvarka.  
 7.2.6.  Pateikti papildomi klausimai yra svarstomi ir tvirtinami 
Tarybos posėdyje. Taryba, svarstydama pateiktus papildomus klausimus, 
gali jų neįtraukti į išankstinę darbotvarkę, jeigu pateikti klausimai neatitinka 
šio Suvažiavimo kompetencijai priskiriamų klausimų arba šie klausimai nėra 
tinkamai parengti. Tokiu atveju Taryba privalo į Eilinio suvažiavimo 
medžiagą įtraukti gautus, tačiau neįtrauktus papildomus Tikrųjų narių 
klausimus su jų neįtraukimo į išankstinę darbotvarkę paaiškinimais. Tarybos 
patvirtinti papildomi klausimai įtraukiami į Eilinio suvažiavimo išankstinę 
darbotvarkę. Dėl Tarybos neįtrauktų į preliminarią Suvažiavimo darbotvarkę 
klausimų galutinį sprendimą priima Suvažiavimas, tvirtindamas 
Suvažiavimo darbotvarkę.  
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 7.2.7.  Eilinio suvažiavimo darbotvarkė ir su ja susijusi medžiaga 
Tikriesiems nariams išsiunčiami registruotu laišku arba paskelbiama viešai 
ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Eilinio suvažiavimo dienos. 
7.2. Eilinis Suvažiavimas yra šaukiamas kiekvienais kalendoriniais 
metais ne vėliau kaip iki kovo 31 dienos.  
7.3. Suvažiavimas Eilinio suvažiavimo kompetencija: 
 7.3.1. Keičia LASF Įstatus. Klausimai, susiję su šio 
dokumento keitimu, Tarybos  šių Įstatų 7.2. p. nustatyta tvarka turi 
privalo būti įtraukti į išankstinę Eilinio suvažiavimo darbotvarkę. 
 7.3.2. Priima, keičia, papildo Lietuvos automobilių sporto 
kodeksą. Klausimai, susiję su šio dokumento priėmimu, keitimu ir 
papildymu Tarybos šių Įstatų 7.2. p.  nustatyta tvarka turi     privalo 
būti įtraukti į išankstinę Eilinio suvažiavimo darbotvarkę. 
 7.3.3. Numato ir nustato LASF veiklos kryptis ir formas. 
 7.3.4. Renka ir atšaukia Prezidentą. Suvažiavimo metu atšaukus 
Prezidentą, tuo pačiu sprendimu (automatiškai) yra atšaukiami ir visi 
Tarybos nariai (Viceprezidentai ir Komitetų pirmininkai) be atskiro 
Suvažiavimo sprendimo. Suvažiavimui atšaukus Prezidentą,  įgaliojimų 
nebetenka ir Tarybos patvirtinti Komitetų nariai, bei Prezidento pasirinkti 
Asmeniniai LASF prezidento patarėjas(ai). Prezidento rinkimo ir atšaukimo 
procedūras nustato atskiri šių įstatų straipsniai, Suvažiavimo patvirtinti 
Tarybos darbo nuostatai bei Tarybos patvirtinta Suvažiavimo sušaukimo bei 
pravedimo tvarka. 
 7.3.5. Prezidento siūlymu nustato Viceprezidentų skaičių, renka ir 
atšaukia  Tarybos  narius Viceprezidentus. Viceprezidentų rinkimo ir 
atšaukimo procedūras nustato atskiri šių įstatų straipsniai, Suvažiavimo 
patvirtinti Tarybos darbo nuostatai bei Tarybos patvirtinta Suvažiavimo 
sušaukimo bei pravedimo tvarka 
7.3.6. Prezidento siūlymu renka ir atšaukia Komitetų pirmininkus. 
Komitetų pirmininkų rinkimo ir atšaukimo procedūras nustato atskiri šių 
įstatų straipsniai, Tarybos patvirtinti Komitetų darbo nuostatai bei Tarybos 
patvirtinta Suvažiavimo sušaukimo bei pravedimo tvarka. 
 7.3.67. Tikrųjų narių siūlymu  renka ir atšaukia Apeliacinio teismo 
pirmininką ir Apeliacinio teismo arbitrus. Apeliacinio teismo pirmininko ir 
Apeliacinio teismo arbitrų rinkimo ir atšaukimo procedūras nustato šie 

įstatai, Suvažiavimo patvirtinti Apeliacinio teismo darbo nuostatai bei 
Tarybos patvirtinta Suvažiavimo sušaukimo bei pravedimo tvarka.  
 7.3.7. Prezidento siūlymu nustato viceprezidentų skaičių ir renka 
bei atšaukia Viceprezidentus. 
 7.3.8. Prezidento siūlymu  Tikrųjų narių siūlymu  renka ir atšaukia 
Revizijos komisijos narius. Revizijos komisijos narių rinkimo ir atšaukimo 
procedūras nustato atskiri šių įstatų straipsniai, Suvažiavimo patvirtinti 
Revizijos komisijos darbo nuostatai bei Tarybos patvirtinta Suvažiavimo 
sušaukimo bei pravedimo tvarka. 
 7.3.9. Tvirtina LASF pajamų ir išlaidų sąmatas, LASF narių 
stojamojo ir/ar nario mokesčio bei Asocijuotų LASF narių ir tikslinių įnašų 
federacijos LASF veiklai remti dydį. 
 7.3.10. Išklauso Tarybos, Prezidento, Tarybos, Revizijos komisijos, 
Apeliacinio teismo, LASF etikos ir drausmės komisijos ataskaitas.  
 7.3.11. Tvirtina asociacijos LASF metinę finansinę atskaitomybę, 
atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos ataskaitas. Ši ataskaita prieinama 
visiems LASF nariams. LASF nario reikalavimu, LASF sudaro sąlygas 
LASF buveinėje su šia ataskaita susipažinti.  
 7.3.12. Tvirtina Tarybos, Revizinėsjos komisijos ir Apeliacinio 
teismo darbo nuostatus. 
 7.3.13. Priima sprendimą dėl LASF pertvarkymo ar pabaigos 
(reorganizavimo ar likvidavimo). 
 7.3.14. Tarybos siūlymu suteikia „LASF garbės vardo“ ir „LASF 
rėmėjo vardo“ apdovanojimą. „LASF garbės vardo“ ir „LASF rėmėjo vardo“ 
apdovanojimo tvarką nustato Tarybos patvirtinti LASF suteikiamų 
apdovanojimų nuostatai. 
 7.3.15. Tarybos ar Tikrųjų narių siūlymu gali įsteigti kitus LASF 
organus.  
 7.3.16. Tikrųjų narių siūlymu, keturių metų kadencijai renka ir 
atšaukia Garbės prezidentą(us) iš buvusių LASF prezidentų kandidatūrų .  
 7.3.17. Priima, keičia, papildo LASF etikos ir drausmės 
kodeksą. Klausimai, susiję su šio dokumento priėmimu, keitimu ir 
papildymu šių Įstatų 7.2. p.  nustatyta tvarka privalo būti įtraukti į 
išankstinę Eilinio suvažiavimo darbotvarkę. 

 7.3.18. Tikrųjų narių siūlymu renka ir atšaukia LASF etikos ir 
drausmės komisijos narius. LASF etikos ir drausmės komisijos narių 
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rinkimo ir atšaukimo procedūras nustato atskiri šių įstatų straipsniai, 
Suvažiavimo patvirtintas LASF etikos ir drausmės kodeksas, bei 
Tarybos patvirtinta Suvažiavimo sušaukimo bei pravedimo tvarka. 

7.4. Neeilinio suvažiavimo  sušaukimo tvarka ir kompetencija: 
 7.4.1. Neeilinis suvažiavimas gali būti sušauktas raštiškai to 
pareikalavus daugiau nei pusei Tikrųjų narių arba Tarybos nutarimu ne 
vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo reikalavimo jį sušaukti įteikimo, 
bet neanksčiau kaip 20 kalendorinių dienų nuo Tarybos priimto nutarimo 
(kai Tarybos iniciatyva yra šaukiamas Neeilinis suvažiavimas) ar LASF 
tikrųjų narių įteikto reikalavimo sušaukti Neeilinį suvažiavimą. 
 7.4.2. Neeilinį suvažiavimą šaukia ir visas su šaukimu susijusias 
procedūras atlieka Taryba, vadovaudamasi šiais Įstatais, bei Tarybos 
patvirtinta Suvažiavimo sušaukimo bei pravedimo tvarka.  
  7.4.3. Taryba priėmusi nutarimą (kai Tarybos iniciatyva yra 
šaukiamas Neeilinis suvažiavimas) sušaukti Neeilinį suvažiavimą ar gavusi 
daugiau kaip pusės Tikrųjų narių reikalavimą sušaukti Neeilinį suvažiavimą, 
nevėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, informuoja Tikruosius narius apie 
Suvažiavimo datą ir darbotvarkę bei medžiagą, paskelbiant tai viešai ir 
internetiniame LASF tinklalapyje, bei pranešant elektroniniais laiškais. 
  7.4.4. Neeiliniame suvažiavime svarstomi tik tie klausimai kurie 
buvo inicijuoti Tarybos (kai jos iniciatyva šaukiamas Neeilinis 
suvažiavimas) ar Tikrųjų narių reikalavime sušaukti Neeilinį suvažiavimą. 
Papildomi pasiūlymai ir klausimai į Neeilinio suvažiavimo darbotvarkę 
neįtraukiami. 
  7.4.5. Jeigu Neeilinio suvažiavimo darbotvarkėje numatomi 
klausimai susiję su LASF Įstatų, Lietuvos automobilių sporto kodekso 
keitimu, Prezidento, Viceprezidento, Komiteto pirmininkų atšaukimu ir 
rinkimu, tuomet suvažiavimas yra šaukiamas šių Įstatų 7.2. p. nustatytais 
terminais ir tvarka.   
  7.4.6. Neeilinio suvažiavimo kompetencija – Neeilinis 
suvažiavimas gali spręsti visus klausimus numatytus šių įstatų 7.3. p. . 
7.4 5.Suvažiavimo sprendimų priėmimas: 
 7.5.1. Suvažiavimas priimti sprendimus gali tik tada, kai juose 
dalyvauja daugiau nei pusė Tikrųjų narių delegatų.  
 7.5.2. Kiekvienas narys turi tik vieną balsą. Suvažiavime balso teisę 
turi tik suvažiavimo dienai einamų metų nario mokestį sumokėjusio nario 

delegatas  Tikrasis narys, kuris įgyja Tikrojo nario teises ir pareigas šių įstatų 
4.3. p.  nustatyta tvarka.   
 7.5.3. Suvažiavimo delegatais gali būti asmenys ne jaunesni kaip 18 
metų.  
 7.5.4. Suvažiavime Tikrasis narys gali būti atstovaujamas įgaliojant 
tik šio nario darbuotoją, dalyvį (narį) ar valdymo organo narį, pateikiant 
Tikrojo nario įgaliojimą arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu 
fizinis asmuo yra Tikrojo nario vienasmenis valdymo organas.  
 7.5.5. Suvažiavime sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta 
daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Tikrųjų narių delegatų balsų „už“ 
negu „prieš“ (delegatai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie 
laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Suvažiavimo 
sprendimai dėl klausimų, numatytų šių Įstatų 7.3.1. ir 7.3.12. 7.3.13. p. p. 
priimami ne mažesne kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių Tikrųjų narių 
delegatų balsų dauguma.  
 7.5.6. Prezidento, ir Tarybos narių Viceprezidentų ir Komitetų 
pirmininkų rinkimų balsavimai yra slapti, jeigu Suvažiavimai nenusprendė 
kitaip. Suvažiavimo metu balsavimas vyksta pagal Tarybos patvirtintą 
Suvažiavimų sušaukimo ir pravedimo tvarką. 
7.56. Jeigu Suvažiavime nėra kvorumo, per vieną mėnesį nuo neįvykusio 
Suvažiavimo dienos šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas, kuris turi teisę 
priimti sprendimus neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, 
nesvarbu kiek Tikrųjų narių delegatų dalyvauja Suvažiavime. Balsavimas 
vyksta 7.5.5. ir 7.5.6. p. nustatyta tvarka. 
7.6 7. Suvažiavimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo 
sušaukti  sušauktas LASF Įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi 
Tikrasis narys ar LASF valdymo organas. 
7.7. Neeilinis Suvažiavimas gali būti sušauktas raštiškai to pareikalavus 
daugiau nei pusei narių arba Tarybos nutarimu vėliausiai per du mėnesius 
nuo reikalavimo jį sušaukti. Apie jo datą, vietą ir sušaukimo priežastį bei 
dienotvarkę LASF nariams turi būti pranešta registruotu laišku arba 
paskelbiama viešai. Neeilinis Suvažiavimas svarsto tik tuos klausimus, dėl 
kurio buvo sušauktas. 
7.8. Suvažiavimai protokoluojami. 
7.9. Taryba ir Prezidentas gali nuspręsti į Suvažiavimą pakviesti svečius.  

 
8. Taryba . LASF Taryba (toliau – Taryba) 



LASF NARIŲ EILINIS SUVAŽIAVIMAS            

2013-03-30 33

 
8.1. Tarybą sudaro: Prezidentas, Viceprezidentai, Lietuvos kartingo 
federacijos prezidentas ir Komitetų pirmininkai (toliau - Tarybos nariai) bei 
Garbės prezidentas turintis patariamojo balso teisę. Tarybos narius, išskyrus 
Lietuvos kartingo federacijos prezidentą, ketverių metų laikotarpiui renka 
Suvažiavimas, atsižvelgiant į šiuose Įstatuose numatytas išimtis. 
Suvažiavimui išrinkus Prezidentą, pastarasis, iš Tikrųjų narių pasiūlyto 
kandidatų sąrašo, pasiūlo kandidatūras į Viceprezidentų ir komitetų 
pirmininkų pareigas. Suvažiavimas balsuoja už kiekvieną kandidatūrą 
atskirai. Suvažiavimui nepritarus kandidatūrai, išrinktasis Prezidentas 
pasiūlo kitų asmenų kandidatūras. Lietuvos kartingo federacijos prezidentas 
yra renkamas pagal Lietuvos kartingo federacijos įstatais nustatytą tvarką.  
8.2. Tarybos narių, išskyrus Lietuvos kartingo federacijos prezidentą, 
įgaliojimai gali būti suspenduoti šiuose įstatuose ir/ar Suvažiavimo 
patvirtintų Tarybos darbo nuostatų numatyta tvarka, bei Apeliacinio teismo 
ar LASF etikos ir drausmės komisijos priimtais sprendimais. Galutinį 
sprendimą dėl suspenduoto Tarybos  nario pašalinimo iš užimamų pareigų 
priima Suvažiavimas.  Vietoj suspenduoto pašalinto Tarybos nario 
artimiausiame Suvažiavime turi būti renkamas naujas Tarybos narys. 
8.3. Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau negu pusė jos 
narių. Tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma atviru 
balsavimu. Jei balsai pasiskirsto lygiomis dalimis, Prezidento balsas yra 
lemiantis.  posėdžių sušaukimo, pravedimo, balsavimo ir sprendimų 
priėmimo tvarką nustato Suvažiavimo patvirtinti Tarybos darbo nuostatai. 
8.4. Taryba: 
 8.4.1. Šaukia Suvažiavimus šių Įstatų ir Tarybos patvirtinta 
Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo nustatyta tvarka. 
 8.4.2. Paruošia ir teikia Suvažiavimui tvirtinti Tarybos darbo 
nuostatus. 
 8.4.3. Suvažiavime pateikia darbo ataskaitą. 
 8.4.4. Tvirtina Prezidento darbo veiklos nuostatus.   
 8.4.5. Prezidento teikimu dviejų keturių metų kadencijai tvirtina 
garbės prezidentą.  
 8.4.4. Tvirtina sporto Komitetų sudėtis jų pirmininkų teikimu. 
Komiteto narių rinkimo, tvirtinimo ir atšaukimo tvarką nustato atskiri šių 
Įstatų straipsniai, Suvažiavimo patvirtinti Tarybos darbo nuostatai ir Tarybos 
patvirtinti Komitetų darbo nuostatai.  

 8.4.5. Tvirtina sporto Komitetų darbo nuostatus. 
 8.4.6. Visų Tarybos narių balsų dauguma gali iki artimiausio 
Suvažiavimo suspenduoti Tarybos narių, nesilaikančių šių įstatų, 
neatliekančių tinkamai savo pareigų ar žeminančių LASF autoritetą, 
nesilaikančių LASF etikos ir drausmės kodekso reikalavimų, įgaliojimus bei 
pavesti kitam suspenduojamo Tarybos nario vadovaujamo komiteto 
pasiūlytam  Prezidento pasiūlytam Tarybos nariui laikinai eiti suspenduoto 
Tarybos nario pareigas. Tarybos narys, kurio įgaliojimai sustabdyti, neturi 
teisės dalyvauti Tarybos posėdžiuose. Tarybos nariai negali suspenduoti 
Tarybos narių - Prezidento ir Lietuvos kartingo federacijos prezidento 
įgaliojimų. 
 8.4.7.  Šių įstatų nustatyta tvarka priima LASF narius. Taryba 
pašalinti LASF narį(ius) gali tik vadovaudamasi Apeliacinio teismo ar LASF 
Etikos ir drausmės komisijos priimtu sprendimu, išskyrus Lietuvos kartingo 
federaciją. 
 8.4.8. Konkrečiu atveju sprendžia dėl LASF nario atleidimo nuo 
stojamojo ir/ar metinio mokesčio mokėjimo termino atidėjimo ar stojamojo 
ir/ar nario mokesčio mokėjimo dalimis einamaisiais metais. 
 8.4.9. Svarsto, parengia ir pateikia tvirtinti Suvažiavimui LASF 
pajamų ir išlaidų sąmatas, LASF narių stojamojo ir/ar metinio nario 
mokesčio bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos  LASF 
veiklai remti dydžius. LASF Suvažiavimui. 
 8.4.10. Sprendžia kitus su LASF nariais susijusius klausimus. 
 8.4.11.  Tvirtina nuolatines ir laikinas komisijas, jų darbo nuostatus. 
 8.4.12. Sprendžia visų Tarybos narių, komitetų, nuolatinių komisijų, 
laikinųjų komisijų narių atlyginimo klausimus ir nustato jų darbo 
užmokesčio dydį, atsižvelgiant į LASF finansinę padėtį, bei gaunamą 
finansinę paramą. 
 8.4.13.  Tvirtina licencijų išdavimo tvarką, .  Savo kompetencijos 
ribose tvirtina ir aiškina LASK numatytus automobilių sportą 
reglamentuojančius norminius aktus. 
 8.4.16. Tvirtina bendrąsias Lietuvos automobilių sporto varžybų 
pravedimo sąlygas. (apima 8.4.15. p.) 
 8.4.17. Tvirtina sporto bei kitų renginių metinius planus.  ( apima 
8.4.15.p.) 
 8.4.18.14. Tvirtina oficialiose tarptautinėse varžybose dalyvaujančių 
šalies rinktinių sudėtis ir jų pasirengimo programas. 
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 8.4.19.15. Sprendžia LASF administracijos struktūrinių padalinių 
steigimo klausimus. 
 8.4.20.16. Tvirtina sekretoriato LASF administracijos struktūrą. 
 8.4.21.17. Tvirtina samdomų darbuotojų darbo užmokesčio dydį. 
 8.4.22.18. Tvirtina LASF renginių sąmatas. Priima sprendimus dėl 
auditoriaus paskyrimo ar atšaukimo.  
 8.4.23.19. Tarpininkauja, kad LASF nariai arba jų atstovai galėtų 
sudaryti palankias  sutartis su Lietuvos Respublikos ar užsienio klubais, 
kitomis organizacijomis. 
 8.4.24.20. Tvirtina LASF Komitetų skirtas baudas varžybų  
organizatoriams. 
 8.4.25.21. Priima sprendimus, kad LASF taptų kitų juridinių asmenų 
steigėja, nare. 
 8.4.26.22. Priima sprendimus dėl LASF atstovybių ir/ar filialų 
steigimo, tvirtina filialo ir/ar atstovybės  nuostatus. 
 8.4.23. Turi teisę pareikalauti iš Tarybos ar Komiteto nario 
pasiaiškinimo dėl netinkamo elgesio ir spręsti klausimą dėl šio elgesio 
įvertinimo kreiptis į LASF etikos ir drausmės komisiją. 
 8.4.24. Turi teisę pareikalauti iš Komitetų paaiškinimo dėl Komitetų 
priimtų sprendimų motyvų ir priežasčių, bei teikti Komitetams siūlymą 
persvarstyti Komitetų priimtus sprendimus.  
 8.4.25. Skiria atstovą nuo LASF valdymo organų sprendžiant ginčus 
LASF Apeliaciniame teisme. 
 8.4.26. Atstovauja LASF Lietuvos Respublikoje ir užsienyje per 
Prezidentą ar kitą įgaliotą asmenį. 
 8.4.27.27. Sprendžia kitus, į Suvažiavimo ar Prezidento išskirtinę 
kompetenciją nepatenkančius, klausimus. Vykdo kitas funkcijas numatytas 
Tarybos darbo veiklos nuostatuose. 
8.5. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. 
8.6. Tarybos nariai - komitetų pirmininkai turi teisę tvirtinti komitetų 
sprendimus komitetų kompetencijos klausimais.  Tarybos įgaliojimų 
grąžinimas: 
 8.6.1. Tarybos kadencijai pasibaigus, Taryba grąžina savo 
įgaliojimus Suvažiavime išrinktai Tarybai. Tarybos įgaliojimai Suvažiavime 
gali būti pratęsti iki pirmojo naujosios Tarybos posėdžio po Suvažiavimo. 
 8.6.2. Atsistatydinus Prezidentui ar tapus neveiksniu Taryba šaukia 
Suvažiavimą. Iki Suvažiavimo Taryba laikinai eiti Prezidento pareigas 

paveda vienam iš Viceprezidentų. Suvažiavime išrinkus naują Prezidentą, 
Tarybos, Komitetų narių,  Asmeninio LASF prezidento patarėjo įgaliojimai 
pasibaigia.  
 8.6.3. Įstatų nustatyta tvarka pareiškus Prezidentui nepasitikėjimą, 
nuo pareiškimo gavimo dienos Prezidento pareigos suspenduojamos. Taryba 
laikinai eiti Prezidento pareigas paveda vienam iš Viceprezidentų. Taryba 
šaukia Suvažiavimą.  
 8.6.4.   Suvažiavimui atšaukus Prezidentą, tuo pačiu sprendimu 
(automatiškai) yra atšaukiami ir visi Tarybos (Viceprezidentai ir Komitetų 
pirmininkai), Komitetų nariai, Asmeninio LASF prezidento patarėjas(ai), be 
atskiro Suvažiavimo sprendimo.  
 8.6.5.  Prezidentui nepasitikėjimas reiškiamas tik tuo atveju, kai 
Prezidentas nesilaiko šių Įstatų, Tarybos darbo nuostatų, LASF etikos ir 
drausmės kodekso reikalavimų. Pareikšti nepasitikėjimą Prezidentu gali tik 
Tikrieji nariai, pateikę Tarybai daugiau nei pusės Tikrųjų narių pasirašytą 
reikalavimą dėl Prezidento atšaukimo. Reikalavime atšaukti Prezidentą 
privalomai turi būti nurodyta kokios veiklos Prezidentas nevykdo, ar vykdo 
ją netinkamai, nurodant konkrečius šią veiklą reglamentuojančių norminių 
aktų punktus, arba LASF etikos ir drausmės komisijos sprendimas dėl LASF 
etikos ir drausmės kodekso pažeidimo. Nepasitikėjimas Prezidentu 
išreiškiamas pateikiant Tarybai reikalavimą dėl Prezidento atšaukimo. 
 8.6.6. Tarybos kadencijos metu pasikeitus ar atsistatydinus daugiau 
kaip ½ Tarybos narių, Prezidentas šaukia rinkiminį Suvažiavimą, kuriame 
yra renkamas naujas Prezidentas ir Taryba. Tarybos įgaliojimai pasibaigia 
šiame Suvažiavime išrinkus naują Prezidentą. 
 8.6.7. Atstatydintas Tarybos narys į valdymo organus gali būti 
renkamas praėjus nemažiau dviem kadencijom nuo jo atstatydinimo. 
8.7. Kiekvienas Tarybos narys turi teisę atsistatydinti bet kuriuo metu, 
nenurodydamas atsistatydinimo priežasties. Šias pareigas iki artimiausio 
Suvažiavimo, Taryba paveda laikinai eiti Prezidento pasiūlytam Tarybos 
nariui. Artimiausiame suvažiavime į šias pareigas yra renkamas naujas 
Tarybos narys šių įstatų 8.1. p. nustatyta tvarka. 
8.8. Taryba dirba vadovaujantis šių įstatų 1.3. p. nurodytais norminiais 
aktais bei Tarybos darbo nuostatais. 
8.9. Taryba yra atskaitinga Suvažiavimui. 
 
9. Prezidentas.  LASF Prezidentas (toliau – Prezidentas) 
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9.1. Prezidentas - vienasmenis valdymo organas, administracijos vadovas. 
Prezidento, kaip vienasmenio valdymo organo, kompetencija yra vadovauti 
LASF administracijai.  
9.1.2. Suvažiavimas keturių metų kadencijai renka Prezidentą. Bet kuris 
LASF Tikrasis narys turi teisę siūlyti fizinį asmenį kandidatu į Prezidento 
postą, ne vėliau kaip likus 15 dienų iki Suvažiavimo šių įstatų 7.2. p.  
nustatyta tvarka ir terminais, pateikdamas kandidato į Prezidentus raštišką 
sutikimą, gyvenimo aprašymą ir rinkiminę programą. Su informacija apie 
kandidatus į Prezidentus galima susipažinti LASF būstinėje ir interneto 
svetainėje. Prezidentui atsistatydinus, ar tapus neveiksniu ar pareiškus jam 
nepasitikėjimą šaukiamas neeilinis Suvažiavimas. Iki Suvažiavimo 
Prezidento funkcijas atlieka pareigas eina Tarybos įgaliotas Viceprezidentas. 
9.3.  Tas pats asmuo Prezidentu gali būti išrinktas ne daugiau kaip dvi 
kadencijas iš eilės. 
9.2.4.   Prezidentas: 

 9.4.1. Suvažiavime, atsižvelgdamas į LASF Tikrųjų narių pateiktų 
kandidatų sąrašą, siūlo kandidatus į Tarybos, Viceprezidentų, Komitetų 
pirmininkų. Revizijos komisijos, Apeliacinio teismo pirmininko pareigas bei 
kandidatus į Apeliacinio teismo arbitrų sąrašą.  

 9.2. Teikia Tarybai kandidatus į Garbės prezidento pareigas. 
 9.4.2. Suvažiavime pateikia savo ir  pristato Tarybos darbo 

ataskaitą.  
 9.4.3. Pasirenka savo Asmeninius patarėjus ir apie savo pasirinktus 

asmenis praneša Tarybai.  
 9.4.5. Paruošia Prezidento darbo veiklos nuostatus ir teikia juos 

Tarybos tvirtinimui.  
 9.4.4. Atstovauja LASF Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, 

vadovaujantis Tarybos priimtais nutarimais. 
 9.4.5. Tarybos darbo nuostatų nustatyta tvarka vadovauja Tarybai  

ir organizuoja Tarybos jos darbą. numato posėdžių darbotvarkes, šaukia 
posėdžius ir jiems pirmininkauja, Koordinuoja Tarybos, Komitetų bei 
komisijų veiklą. pasirašo Tarybos sprendimus ir posėdžių protokolus. 
Vadovauja LASF administracijai. 

 9.4.6. Siūlo Tarybai iki artimiausio Suvažiavimo suspenduoti 
Tarybos narių, nesilaikančių šių įstatų, Tarybos darbo nuostatų, LASF etikos 
ir drausmės kodekso reikalavimų, neatliekančių tinkamai savo pareigų  ar 
žeminančių LASF autoritetą, narystę įgaliojimus. 

 9.4.7. Leidžia įsakymus. 
 9.4.8. Įgalioja vieną iš Viceprezidentų laikinai eiti Prezidento 

pareigas. 
 9.4.9. Pasirašo sutartis ir kitus oficialius dokumentus. 
  9.4.10. Pasirenka LASF sekretoriato  administracijos darbuotojus ir 

pasirašo su jais darbo sutartis.  
  9.3.13. Teikia Tarybai siūlymus dėl LASF atstovybių ir/ar filialų 

steigimo/veiklos nutraukimo, jų nuostatų tvirtinimo priėmimo.  
  9.4.11. Vykdo kitas funkcijas numatytas Tarybos darbo nuostatuose. 

9.5. Prezidento įgaliojimų gražinimas: 
 9.5.1. Prezidentas, pasibaigus kadencijai, grąžina savo įgaliojimus 
Suvažiavime išrinktam Prezidentui. 
 9.5.2. Prezidentas turi teisę atsistatydinti bet kuriuo metu, 
nenurodydamas atsistatydinimo priežasties. 
 9.5.3. Daugiau nei pusei Tikrųjų narių pateikus reikalavimą 
Tarybai (pagal šių įstatų 8.6. p. nustatytus reikalavimus) dėl Prezidento 
atšaukimo, nuo reikalavimo gavimo dienos Prezidento pareigos yra 
suspenduojamos. Jo pareigas vykdo Tarybos įgaliotas Viceprezidentas. 
9.6. Prezidentui savo noru atsistatydinus, pastarasis negali būti renkamas 
į Prezidento pareigas pirmame, po atsistatydinimo, rinkiminiame 
Suvažiavime. 
9.7. Atstatydintas Prezidentas gali būti renkamas į Prezidento pareigas 
praėjus nemažiau aštuoniems metams nuo jo atstatydinimo. 
9.8. Prezidentas negali papildomai eiti, ar laikinai būti paskirtas eiti kitų 
LASF valdymo organo pareigų bei kitų LASF organų vadovo pareigų ar būti 
jų nariu. 
 
10. Viceprezidentai 
 
10.1. Prezidento siūlymu konkrečioms funkcijoms vykdyti gali būti renkami 
Viceprezidentai ketverių metų laikotarpio kadencijai. Viceprezidentų skaičių 
nustato, jų funkcijas tvirtina ir viceprezidentus renka Suvažiavimas.  
10.2. Viceprezidentas kuruoja Prezidento siūlymu Tarybos paskirtą LASF 
veiklos sferą. 
10.3.  Nesant Prezidentui, Tarybos ar Prezidento įgaliotas Viceprezidentas 
atlieką Prezidento funkcijas. 
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10.4. Viceprezidentas turi teisę atsistatydinti bet kuriuo metu, 
nenurodydamas atsistatydinimo priežasties.  
10.5. Viceprezidentas, jo kadencijos metu, gali būti atšauktas iš pareigų tik 
Prezidento ar Tarybos teikimu ar Apeliacinio teismo arba LASF etikos ir 
drausmės komisijos priimtais sprendimais Suvažiavime.  
10.6. Viceprezidento įgaliojimų gražinimas reglamentuojamas šių įstatų 
8.6. p. nuostatomis. 
10.7. Viceprezidentas dirba vadovaujantis šių įstatų 1.3. p. nurodytais 
norminiais aktais bei Tarybos darbo veiklos nuostatais. 
 
11. Garbės prezidentas 
 
11.1. Dviejų Keturių metų kadencijai Garbės prezidentą(us), iš buvusių 
LASF Prezidentų, Prezidento Tikrųjų narių siūlymu turi teisę tvirtinti Taryba 
renka Suvažiavimas. 
11.2. Garbės prezidentas(ai) vykdo veiklą suderintą su Prezidentu yra 
Tarybos narys turintis patariamojo balso teisę. 
11.3. Garbės prezidentas turi teisę: 
 11.3.1. dalyvauti Tarybos posėdžiuose;  
 11.3.2. teikti siūlymus Suvažiavimui bei Tarybai; 

11.3.3. Komitetų bei kitų LASF organų kvietimu dalyvauti 
posėdžiuose; 
 11.3.4. būti kviečiamas ekspertu į Apeliacinio teismo bei LASF 
etikos ir drausmės komisijos posėdžius; 
 11.3.5. Tarybos pavedimu atstovauti LASF automobilių sporto 
varžybose ar kituose renginiuose; 
 11.3.6. vykdyti kitus Tarybos pavedimus; 
11.4. Garbės prezidentas turi teisę atsistatydinti bet kuriuo metu, 
nenurodydamas atsistatydinimo priežasties.  
11.5. Garbės prezidentas, jo kadencijos metu, gali būti atšauktas iš pareigų 
tik Tarybos ar daugiau kaip pusės Tikrųjų narių  teikimu Suvažiavime, jeigu 
nesilaiko šių Įstatų ar LASF etikos ir drausmės kodekso reikalavimų.  
  
12.  Generalinis sekretorius ir sekretoriatas  LASF administracija  
(toliau – Administracija) 
 

12.1. Administracija – LASF aparatas, vykdantis Tarybos suformuluotus 
uždavinius ir priimtus nutarimus bei įgyvendinantis LASF veiklos, plėtros 
administravimo programas. 
12.2. Administracijai vadovauja Prezidentas. 
12.3. Administracijos struktūrą tvirtina Taryba. 
12.4. Administraciją sudaro – Prezidentas, Prezidento asmeniniai 
patarėjai, Generalinis sekretorius, kitos Prezidento siūlomos ir Tarybos 
patvirtintos pareigybės bei sekretoriatas. 
12.5. Sekretoriatas – Administracijos struktūrinis vienetas, kuris 
įgyvendina LASF tikslus ir uždavinius organizuojant automobilių sporto 
varžybas, užtikrina dokumentų rengimą, tvarko LASF archyvą, vykdo 
buhalterinę apskaitą, padeda Prezidentui, Tarybai ir Komitetams spręsti 
operatyvius LASF organizacinės veiklos klausimus.  
12.6. Sekretoriatui vadovauja Generalinis sekretorius. 
12.1.7.Generalinį sekretorių skiria ir atleidžia iš pareigų Prezidentas. 
Generalinis sekretorius dalyvauja LASF tikslų įgyvendinime. Palaiko ryšius 
tarp LASF organų ir LASF narių bei kitų organizacijų. Įgyvendindamas savo 
užduotis Generalinis sekretorius glaudžiai bendradarbiauja su Taryba ir 
komitetais.  
12.2.8.  Generalinis sekretorius: 
 12.8.1. Dirba pagal Tarybos patvirtintus darbo nuostatas.  
Generalinis sekretorius dalyvauja LASF tikslų įgyvendinime. 
 12.8.2.  Palaiko ryšius tarp LASF organų ir LASF narių bei kitų 
organizacijų. 
 12.8.3. Įgyvendindamas savo užduotis Generalinis sekretorius 
glaudžiai bendradarbiauja su Taryba ir komitetais. 
 12.8.4. Vykdo Prezidento pavedimus. 
 12.8.5. Vykdo funkcijas, numatytas Automobilių sportą 
reglamentuojančiuose norminiuose aktuose. Rengia kasmetinį sporto 
varžybų kalendorių ir kontroliuoja jo vykdymą; 
 12.2.4.  Vadovauja LASF sekretoriatui. 
 12.3. Sekretoriatas padeda LASF prezidentui, Tarybai ir komitetams 
spręsti operatyvius LASF organizacinės veiklos klausimus. 
 12.4. Sekretoriato struktūrą tvirtina Taryba. 
12.9. Generalinis sekretorius ir sekretoriato darbuotojai dirba pagal 
Prezidento patvirtintus darbo nuostatus  pareigybių aprašymus.    
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12.10. Su generaliniu sekretoriumi bei sekretoriato darbuotojais sudaroma 
darbo sutartis, jiems mokamas darbo užmokestis. Naujai išrinktas 
Prezidentas su generaliniu sekretoriumi ir sekretoriato darbuotojais darbo 
sutartis sudaro ir jas nutraukia LR įstatymų nustatyta tvarka.  
 
13. Asmeniniai Prezidento Patarėjai 
 
13.1. Asmeninius Prezidento patarėjus (toliau – patarėjai) pasirenka 
Prezidentas ir apie savo pasirinkimą informuoja Tarybą. 
13.2. Patarėjai: 
 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 posėdžiuose. 
 
14. Komitetai.   LASF komitetai (toliau – komitetai): 
 
14.1. Komitetai yra nuolatiniai LASF organai organizuojantys atitinkamos 
automobilių sporto šakos darbą, saugų varžybų  pravedimą ir techninių 
reikalavimų įgyvendinimą automobilių sporte, teisėjų darbą bei automobilių 
sporto Senjorų veiklos darbą. 
14.2. Komitetai savo veikloje vadovaujasi šių įstatų 1.3. punkte nurodytais 
norminiais aktais bei dirba  pagal Tarybos patvirtintus Komitetų darbo 
nuostatus. 
14.3. Komitetą formuoja ir jam vadovauja Suvažiavime išrinktas Komiteto 
pirmininkas. Komiteto pirmininko funkcijas, rinkimo ir  atšaukimo 
procedūras nustato šie įstatai ir Komiteto darbo nuostatai  
14.1.4. Atskirų automobilių sporto šakų Vadovaujantis Komitetų darbo 
nuostatuose nustatyta  tvarka, Komitetų narius tvirtina Taryba, atitinkamo 
Komiteto pirmininko teikimu. Pirmininkas narius renkasi atsižvelgdamas į 
toje sporto šakoje dalyvaujančių LASF narių pateiktą kandidatų sąrašą.. 
14.2. Komitetai dirba pagal Tarybos patvirtintus nuostatus. Komitetui 
vadovauja komiteto pirmininkas. 
14.3.    Komitetui vadovauja komiteto pirmininkas.  
14.3.. Jei komiteto pirmininko teises suspenduoja Taryba arba pirmininkas 
atsistatydina ar tampa neveiksnus, komitetui iki Suvažiavimo vadovauja 
komiteto pasiūlytas ir Tarybos patvirtintas kitas Tarybos narys. 

14.4. Komitetai:  
14.4.1. Priima atitinkamos sporto šakos taisykles, reglamentus ir kitus 
reglamentuojančius dokumentus ir juos suderina su Generaliniu 
sekretoriumi. 
14.4.2. Atsižvelgdami į sportininkų, pareiškėjų, organizatorių interesus ir 
neviršydami savo kompetencijos ribų administruoja konkrečios automobilių 
sporto šakos veiklą.  
14.4.3. Teikia 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 
teisėjų veiklą.  
14.4.5. Po detalios visų aplinkybių analizės, skiria LASF nustatytas 
nuobaudas sportininkams, teisėjams, pareiškėjams, varžybų organizatoriams.    
14.5. Komitetų sprendimus pasirašo komitetui vadovaujantis Tarybos 
narys. 
 
15. Lietuvos kartingo federacija (toliau - LKF). 
 
15.1. LKF yra savanoriška, savarankiška asociacija, narystės pagrindu 
vienijanti Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis, 
kultivuojančius, propaguojančius ar remiančius kartingo sportą. LKF yra 
LASF tikrasis narys, veikiantis pagal LKF įstatus ir kitus šių įstatų 1.3. p. 
nurodytus teisės aktus. 
15.2. LKF kasmet moka LASF tikrojo nario mokestį. 
15.3. LKF prezidentas yra LASF Tarybos narys. LKF prezidento rinkimų ir 
jo atšaukimo procedūras reglamentuoja LKF įstatai. Pagal LKF įstatus 
pasikeitus LKF prezidentui, pastarasis LASF Tarybos nariu tampa 
automatiškai. Šiam LASF Tarybos nariui nėra taikoma šiais įstatais 
numatyta rinkimo ir atšaukimo procedūra. 
15.4. Visų LASF Tarybos narių pritarimu, išskyrus LKF prezidentą, LASF 
Taryba gali teikti reikalavimą LKF, dėl LKF valdymo organų perrinkimo, 
jeigu pastarieji netinkamai atlieka savo pareigas, nesilaiko 15.1. p. nurodytų 
norminių aktų, šių Įstatų,  bei LASF etikos ir drausmės kodekso reikalavimų. 
LKF Taryba, gavusi tokį LASF Tarybos reikalavimą privalo sušaukti 
neeilinį LKF narių suvažiavimą LKF įstatų nustatyta tvarka ir šiame 
Suvažiavime spręsti reikalavime išdėstytus klausimus. 
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15.5. LASF Taryba turi teisę pareikalauti iš LKF paaiškinimo dėl LKF 
priimtų sprendimų motyvų ir priežasčių, bei teikti LKF siūlymą persvarstyti 
LKF priimtus sprendimus.  
 
15 16. LASF Apeliacinis teismas: 
 
156.1. Apeliacinis teismas yra LASF drausminis organas ir galutinė 
instancija, sprendžianti oficialiose, Lietuvoje vykstančiose, 
automobilių sporto varžybose, tarp LASF narių, varžybų 
Organizatorių, Pareiškėjų, Vairuotojų arba bet kurių kitų LASF 
licencijų turėtojų kilusius ginčus automobilių sporte, įskaitant 
konkrečias varžybas ginčus kylančius dėl LASF veiklą 
reglamentuojančių norminių aktų, dėl automobilių sporto varžybas 
reglamentuojančių norminių aktų, dėl LASF valdymo (Tarybos) ir 
kitų organų priimtų sprendimų bei automobilių sporto varžybų metu. 
LASF etikos ir drausmės kodekso numatytais atvejais, Apeliacinis 
teismas yra pirminė instancija nagrinėjanti drausmines bylas ir 
apeliacinė instancija nagrinėjanti apeliacijas dėl LASF etikos ir 
drausmės komisijos priimtų sprendimų.  
156.2. Apeliacinis teismas dirba pagal Suvažiavime patvirtintus LASF etikos 
ir drausmės kodeksą ir Apeliacinio teismo darbo nuostatus.  
156.3. Apeliacinio teismo pirmininką ir arbitrus, Tikrųjų narių siūlymu,  
trejų  keturių metų laikotarpiui renka Suvažiavimas.  
156.4. 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 pirmininko ir arbitrų rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato šie Įstatai, 
Suvažiavimo patvirtinti Apeliacinio teismo darbo nuostatai bei Tarybos 
patvirtinta Suvažiavimų sušaukimo ir pravedimo tvarka. Apeliacinio teismo 
arbitrų sąraše nuolat turėtų būti ne mažiau nei 9 (devyni) asmenys. 
Apeliacinio teismo arbitru negali būti Tarybos narys, Prezidentas, 
Viceprezidentas. Apeliacinio teismo atstovas gali dalyvauti Tarybos 
posėdžiuose.  
156.5. Apeliacinis teismas turi teisę atšaukti varžybų sporto komisarų 
kolegijos ir Tarybos, 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 nagrinėjamai apeliacijai Apeliacinio 
teismo nuostatų nustatyta tvarka sudaro arbitražinę kolegiją. 
156.6. Apeliacinio teismo pirmininkui atsistatydinus ar tapus neveiksniu iki 
Suvažiavimo Apeliaciniam teismui laikinai vadovauja Tarybos laikinai 
paskirtas jos narys  vienas iš Apeliacinio teismo arbitrų, kurį išrenka ir 
paskiria Apeliacinio teismo arbitrai. Laikinai einančio Apeliacinio teismo 
pirmininko pareigas išrinkimo ir paskyrimo procedūras nustato Suvažiavimo 
patvirtinti Apeliacinio teismo darbo nuostatai. 
 
16. 17. Revizijos komisija (toliau – Komisija) 
 
17.1. Revizijos komisija yra kolegialus LASF veiklos priežiūrą atliekantis 
organas - tikrina ar LASF valdymo ir vykdomų organų priimti sprendimai 
atitinka LR įstatymus, LASF narių suvažiavimo nutarimus, Lietuvos 
automobilių sporto kodekso ir kitų LASF patvirtintų dokumentų 
reikalavimus.  
16.1.17.2. Prezidento siūlymu Tikrųjų narių siūlymu  Revizijos komisijos 
narius ir pirmininką trejų keturių metų laikotarpiui renka ir atšaukia 
Suvažiavimas. Revizijos narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato šie 
Įstatai, Suvažiavimo patvirtinti Revizijos komisijos darbo nuostatai bei 
Tarybos patvirtinta Suvažiavimų sušaukimo ir pravedimo tvarka. 
16.2.17.3. Revizijos komisija dirba pagal Suvažiavimo patvirtintus Revizijos 
komisijos darbo nuostatus. 
16.3.17.4. Revizijos komisiją sudaro trys Revizijos komisijos nariai. 
 
18. LASF etikos ir drausmės komisija 
 
18.1. LASF etikos ir drausmės komisija yra LASF drausminis organas, kuris, 
vadovaudamasis LASF etikos ir drausmės kodeksu, nagrinėja drausmines 
bylas ir priima sprendimus. 
18.2. Tikrųjų narių siūlymu LASF etikos ir drausmės komisijos narius 
keturių metų laikotarpiui renka Suvažiavimas. LASF etikos ir drausmės 
komisijos narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato šie Įstatai, Suvažiavimo 
patvirtinti Revizijos komisijos darbo nuostatai bei Tarybos patvirtinta 
Suvažiavimų sušaukimo ir pravedimo tvarka. 
18.3. LASF etikos ir drausmės komisijos darbą reglamentuoja LASF etikos 
ir drausmės kodeksas. 
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17. 19. LASF dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams bei 
skelbimo tvarka 
 
179.1. Dokumentų apie LASF veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina 
Taryba.  
179.2. Pranešimai ir skelbimai, kurie turi būti paskelbti viešai, skelbiami 
įstatymų numatyta tvarka dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir elektroniniame 
internetiniame tinklalapyje puslapyje http:// www.lasf.lt. 
179.3. Bet kuri kita LASF informacija skelbiama elektroniniame puslapyje 
http:// www.lasf.lt 
 
18. 20. Filial ų ir atstovybių steigimo ir veiklos  nutraukimo  tvarka 
 
1820.1.Sprendimus dėl 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 Taryba. 
 
19. 21. Įstatų keitimo tvarka 
 
1921.1.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. 22. LASF organų atskaitomybės Suvažiavimui bei lėšų ir pajamų 
naudojimo tvarka 
 

202.1. LASF Taryba, Prezidentas, Apeliacinis teismas ir Revizijos komisija 
už savo darbą atsiskaito LASF Suvažiavimui ne rečiau kaip kartą per 
kalendorinius metus.  
202.2. LASF savo pinigines lėšas laiko kredito įstaigose ir atlieka visas 
kasos ir atsiskaitomąsias operacijas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią 
tvarką. 
 
21. 23. Baigiamosios nuostatos 
 
213.1.Šie Įstatai įsigalioja nuo jų atitinkamo įregistravimo dienos. Įstatai 
surašyti lietuvių kalba 3 (trimis) egzemplioriais. 
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LASF įstatų  
Priedas Nr.1 

 

 

 

PRAŠYMAS TAPTI LASF TIKRUOJU NARIU 

................................ 
                  (data) 
 

................................................................................................. 
(organizacijos pavadinimas) 

 

Prašau priimti į Lietuvos automobilių sporto federacijos tikruosius narius. Pasirašydamas šį 

prašymą patvirtinu, kad esu susipažinęs su LASF įstatais, Lietuvos automobilių sporto kodeksu bei 

kitais Lietuvos automobilių sportą reglamentuojančiais dokumentais ir įsipareigoju laikytis jų 

reikalavimų. Taip pat pripažįstu LASF kaip vienintelį automobilių sporto valdžios organą Lietuvos 

Respublikos teritorijoje bei LASF apeliacinį teismą kaip aukščiausią organą ir galutinę instanciją 

sprendžianti ginčus automobilių sporte.   

Informacija apie organizaciją: 

 
Vadovo vardas, 
pavardė 

 

 
Įmonės kodas 

  
Telefonas 

 

 
PVM mokėtojo kodas 

  
Faksas 

 

 
Įmonės adresas 

  
El. pašto adresas 

 

 
 
…………………………………………  …………………………….. V.A.  
 Vardas Pavardė    parašas 
Pridedama: 

1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išduota registravimo pažymėjimo kopija. 

2. Veiklos aprašymas.  

3. Dviejų esamų LASF narių raštiškos 201.. m. rekomendacijos. 

4. Organizacijos narių sąrašas ( jeigu yra narių). 
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LASF įstatų 
priedas Nr.2 

 

 

PRAŠYMAS TAPTI LASF ASOCIJUOTU NARIU 

................................ 
                  (data) 
 

............................................................................................................................. 
(organizacijos pavadinimas) 

 

prašau priimti į Lietuvos automobilių sporto federacijos asocijuotus narius 20..... metams. 

Pasirašydamas šį prašymą patvirtinu, kad esu susipažinęs su LASF įstatais, Lietuvos automobilių 

sporto kodeksu bei kitais Lietuvos automobilių sportą reglamentuojančiais dokumentais ir 

įsipareigoju laikytis jų reikalavimų. Taip pat pripažįstu LASF kaip vienintelį automobilių sporto 

valdžios organą Lietuvos Respublikos teritorijoje bei LASF apeliacinį teismą kaip aukščiausią 

organą ir galutinę instanciją sprendžianti ginčus automobilių sporte. 

Informacija apie organizaciją: 

 
Vadovo vardas, 
pavardė 

 

 
Įmonės kodas 

  
Telefonas 

 

 
PVM mokėtojo kodas 

  
Faksas 

 

 
Įmonės adresas 

  
El. pašto adresas 

 

 

…………………………………………  …………………………….. V.A.  
 Vardas Pavardė    parašas 
      

Pastaba: 

- Be šio prašymo, pagal LASF įstatus, jūs turite LASF‘ui pateikti Lietuvos Respublikos juridinių 

asmenų registro išduotą registravimo pažymėjimo kopiją ir savo veiklos aprašymą. 
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PRIEDAS NR.6 
LASF etikos ir drausmės kodekso projektas. 

Patvirtinta  
20.... m. ....... mėn..... d.  

20.... m. LASF Suvažiavime 
 
 

LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJOS 

ETIKOS IR DRAUSM ĖS KODEKSAS 

TURINYS 

 

I skyrius – BENDRIEJI NUOSTATAI 

II skyrius – SĄVOKOS 

III skyrius – ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSO TAIKYMAS 

IV skyrius – BENDROSIOS ETIKOS NORMOS 

V skyrius – DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI 

VI skyrius – SANKCIJOS 

VII skyrius – BENDROSIOS SANKCIJŲ TAIKYMO 

TAISYKLĖS  

VIII skyrius - DRAUSMINIAI ORGANAI 

IX skyrius - DRAUSMĖS PATŽEIDIMŲ BYLŲ 

NAGRINĖJIMAS  

X skyrius – BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

I SKYRIUS. BENDRIEJI NUOSTATAI 

 
1 straipsnis. Lietuvos automobilių sporto federacijos etikos ir 

drausmės kodekso paskirtis. 
1. Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau - LASF) etikos 

ir drausmės kodekso paskirtis – nustatyti garbingo automobilių sporto 
ir su juo susijusios veiklos, elgesio vertybinius principus, elgesio 
nuostatas, pripažinti, palaikyti, puoselėti automobilių sporto, kaip 
sporto šakos ir garbingo varžymosi įvaizdį, nustatyti atsakomybę už 
šio kodekso ir kitų aktų nuostatų pažeidimus. 

2. LASF etikos ir drausmės kodeksas ir jo nuostatos remiasi jau 
suformuotais etikos principais kituose teisės aktuose: Europos 
Tarybos patvirtintu Sporto etikos kodeksu, ir kt. 

3. LASF etikos ir drausmės kodeksas nustato pažeidimus, už 
kuriuos taikomos kodekse nustatytos sankcijos. Šis kodeksas taip pat 
reglamentuoja atsakomybę bei jos taikymo sąlygas už kituose LASF 
organų ir/ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir 
sprendimuose, taip pat FIA (Tarptautinės automobilių federacijos) 
dokumentuose ir jų organų sprendimuose nustatytų reikalavimų 
nesilaikymą. 

4. LASF etikos ir drausmės kodeksas nustato LASF drausminių 
organų sudarymo tvarką, jų kompetenciją bei taisykles, kuriomis 
vadovaudamiesi LASF drausminiai organai sprendžia jų 
kompetencijai priskirtus klausimus. 

 
II SKYRIUS. SĄVOKOS 
 
2 straipsnis. Sąvokos ir apibrėžimai. 
1. LASF etikos ir drausmės kodekse naudojamos sąvokos ir 

apibrėžimai reiškia: 
1)  Dalyviai – LASF etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje 

nurodyti asmenys, nepriklausomai nuo jų rasės, lyties, amžiaus, 
tautybės, kilmės, įsitikinimų, religijos, veiklos, teisinio statuso ir kitų, 
su asmeniu susijusių, aplinkybių, savybių;  
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2)  Etikos ir drausmės kodeksas – LASF organų patvirtintas 
Lietuvos automobilių sporto federacijos etikos ir drausmės kodeksas 
su visais pakeitimais;  

3)  Drausminiai organai -  LASF etikos ir drausmės komisija bei 
LASF apeliacinis teismas;  

4)  Drausmės pažeidimai – asmens veiksmai (veikimas arba 
neveikimas), kurie prieštarauja sąžiningo, sportiško, etiško, garbingo 
elgesio principams ir taisyklėms, geriems papročiams ir/arba kenkia ar 
gali pakenkti automobilių sporto, kaip sąžiningo sporto šakos ar 
Dalyvių įvaizdžiui bei reputacijai. Drausmės pažeidimais laikoma taip 
pat asmens veika, už kurią taikomos Etikos ir drausmės kodekse 
nustatytos sankcijos, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso V skyriaus 
7, 8 ir 9 straipsniuose;  

5)  Drausmės pažeidimo byla – Etikos ir drausmės kodekse 
nustatyta tvarka vykdomas procesas dėl galimai įvykdyto Drausmės 
pažeidimo;  

6)  FIA – Tarptautinė automobilių federacija;  
7)  LASF – Lietuvos automobilių sporto federacija;  
8)  LASF veiklos teritorija – Lietuvos Respublika;  
9)  LASF įstatai – nustatyta tvarka patvirtinti ir viešame registre 

įregistruoti LASF įstatai su visais pakeitimais;  
10)  LASF administracija – LASF įstatuose nurodyti organai, kurie 

pagal kompetenciją yra įgalioti spręsti administracines funkcijas;  
11)  LASF organai – LASF įstatuose nurodyti vienasmeniai, 

kolegialūs valdymo ir kiti organai;  
12)  Oficialūs asmenys – bet kokie asmenys, išskyrus 

Sportininkus, užsiimantys su automobilių sportu susijusia veikla 
Naryje ar LASF, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų ir veiklos 
pobūdžio (administracine, sportine ar kita) ar trukmės, tokie kaip 
vadovai, treneriai, medicinos personalas, atstovai spaudai, kitas 
pagalbinis personalas, taip pat kiti asmenys, galintys daryti įtaką  
Nariui ar LASF, tokie kaip akcininkai, dalininkai ar rėmėjai;  

13)  Oficialūs varžybų asmenys – teisėjas, komisaras, sekretoriato 
teisėjai, asmenys atsakingi už Varžybų saugumą, asmenys, turintys 

įgaliojimus susijusius su Varžybų organizavimu, o taip pat kiti 
asmenys, vykdantys Varžybų organizavimo kontrolę bei vertinantys 
teisėjų veiksmus;  

14)  Narys – viešas ar privatus juridinis asmuo, kuris pagal LASF 
įstatus yra LASF narys;  

15)  Varžybų Organizatorius – juridinis asmuo, kuriam, sutarčių 
pagrindu, LASF yra delegavusi teisę vykdyti atitinkamo lygio 
Lietuvos automobilių sporto varžybas;  

16)  Komanda – oficialūs asmenys ir Sportininkai, kurie įtraukti į 
Pareiškėjo paraišką;  

17) Sportininkas – fizinis asmuo, kuris dalyvauja automobilių 
sporto varžybose ir turintis LASF licenciją;  

18) Varžybos – oficialiai organizuojami ir pagal LASK bei 
atitinkamų Varžybų taisykles, reglamentus bei kitus varžybas 
reglamentuojančius dokumentus vykdomi automobilių sporto 
čempionatai, pirmenybės, taurės, specialių prizų lenktynės ir kt., kurie 
vykdomi LASF veiklos teritorijoje arba už jos. Sąvoka Varžybos 
apima ir Sportininkų treniruotes, rengiantis Varžyboms;  

19) Renginiai – bet kokie renginiai LASF teritorijoje, kurie susiję 
su automobilių sporto plėtojimu, propagavimu, kuriame dalyvauja 
Oficialus asmuo ir/arba Sportininkas ir/arba Narys;  

20) LASK - Lietuvos automobilių sporto kodeksas; 
21) Varžybų taisyklės – LASK nustatyta tvarka LASF komitetų 

patvirtintos konkrečios automobilių sporto šakos taisyklės; 
22)  Varžybų reglamentai - LASK nustatyta tvarka LASF komitetų 

patvirtinti Varžybų reglamentai;  
23)  Varžybų pradžia – momentas nuo oficialiai paskelbtos 

Varžybų pradžios;  
24)  Varžybų pabaiga – momentas nuo oficialiai paskelbtos 

Varžybų pabaigos;  
25)  Iki varžybų – laikotarpis nuo atvykimo į Varžybų vykdymo 

vietą (teritoriją) iki oficialios Varžybų pradžios;  
26)  Po varžybų – laikotarpis nuo oficialios Varžybų pabaigos iki 

išvykimo iš Varžybų vykdymo teritorijos;  
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27)  Varžybų vykdymo teritorija – Varžybų teritorija tarp jų ir kita 
teritorija, susijusi su konkrečia Varžybų vykdymo vieta (uždaros 
privačios trasos, bendro naudojimo keliai, kuriose rengiamos varžybos 
ir jų prieigos);  

2. Sąvokos ir apibrėžimai naudojami vienaskaita yra taikomi ir 
daugiskaita, ir atvirkščiai. 

3. Etikos ir drausmės kodekse neaptartos sąvokos ir apibrėžimai 
suprantami taip, kaip jie apibrėžiami ir/ar aiškinami LASF 
dokumentuose arba kituose dokumentuose, tame tarpe Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose, FIA dokumentuose. 

 
III SKYRIUS. ETIKOS IR DRAUSM ĖS KODEKSO 

TAIKYMAS 
 
3 straipsnis. Asmenys, kuriems taikomos Etikos ir drausmės 

kodekso nuostatos. 
1. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas ir jo privalo laikytis šie 

fiziniai ir juridiniai asmenys: 
1)  LASF administracija ir kiti darbuotojai;  
2)  LASF valdymo ir kitų organų nariai, bei kiti LASF įstatuose 

paminėti asmenys (Garbės prezidentas, Prezidento patarėjai ir kt.);  
4)  Nariai;  
5)  Narių nariai ir darbuotojai;  
6)  Sportininkai;  
7)  Sportininkų agentai ir kiti atstovai;  
8)  Oficialūs varžybų asmenys;  
9)  kiti LASF veiklos teritorijoje automobilių sportą 

propaguojantys ar automobilių sporto varžybas organizuojantys 
fiziniai ir juridiniai asmenys bei juridinių asmenų nariai ir darbuotojai;  

10) kiti asmenys, kurie ar kurių veiksmai tiesiogiai arba 
netiesiogiai susiję su Varžybomis ir/ar Dalyviais.  

2. Už tą patį pažeidimą gali būti taikomos sankcijos ir Dalyviui 
fiziniam asmeniui, ir Dalyviui juridiniam asmeniui. Juridiniam 

asmeniui gal būti taikomos sankcijos už Sportininko ir/arba Oficialaus 
asmens veiksmais padarytus pažeidimus. 

 
4 straipsnis. Etikos ir drausmės kodekso taikymo principai. 
1. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas kiekvienose Varžybose, 

įskaitant laikotarpį Iki varžybų ir Po varžybų, Renginiuose, taip pat 
visais kitais atvejais, kai yra pažeidžiami Etikos ir drausmės kodekse, 
LASF organų ir/ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir 
sprendimuose ir/ar FIA dokumentuose ir jų organų sprendimuose 
nustatyti reikalavimai ir taisyklės. 

2. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas organizuojant Drausmės 
pažeidimų nagrinėjimo veiklą. 

 
5 straipsnis. Etikos ir drausmės kodekso ir kitų aktų, 

numatančių atsakomybę už drausmės pažeidimus, taikymas. 
1. Jeigu Etikos ir drausmės kodekse nenumatyta kitaip, Dalyviams 

už tą patį drausmės pažeidimą, kartu su Etikos ir drausmės kodekse 
numatyta sankcija, gali būti taikomos ir kitos - LASK, bei Varžybas 
reglamentuojančiuose dokumentuose ar sportinės veiklos sutartyje, ar 
FIA dokumentuose nurodytos sankcijos, skiriamos pagal 
atitinkamuose dokumentuose reglamentuotą sankcijų taikymo tvarką. 

 
IV SKYRIUS. BENDROSIOS ETIKOS NORMOS 
 
6 straipsnis. Bendrosios etikos normos. 
1. Asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, 

atsako už Lietuvos automobilių sporto vystymo vientisumą, bei 
Lietuvos automobilių sporto reputaciją tiek Lietuvoje, tiek  už 
Lietuvos ribų ir turi nuolatos siekti apsaugoti Lietuvos automobili ų 
sporto įvaizdį nuo pavojaus ar žalos, kylančios dėl amoralios, 
neetiškos veiklos metodų ar užsiėmimų. 

2. Etikos ir drausmės kodeksu siekiama užtikrinti, kad automobilių 
sporto varžybos būtų vykdomos, o automobilių sporto šaka būtų 
administruojama laikantis etikos, sąžiningumo, garbingumo, 
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skaidrumo, demokratijos, patikimumo, orumo, profesionalaus elgesio 
ir garbingo varžymosi normų ribose. 

4. Etikos ir drausmės kodekse garbingas varžymasis apibrėžiamas 
ne tik, kaip varžymasis pagal taisykles. Garbingas varžymasis apima 
draugystę, pagarbą kitiems ir kilnų požiūrį. Garbingo varžymosi 
sąvoka naudojama ne tik siaurąja garbingo varžymosi automobilių 
sporto varžybose tiesiogine prasme, tačiau apima ir automobilių 
sporto šakos valdymo ir administravimo sritis. 

5. Garbingas varžymais reiškia mąstymo būdą, o ne tik tam tikrą 
elgesį. Jis apima apgaulės, dopingo, smurto, seksualinio 
priekabiavimo, išnaudojimo ir hiperkomercializacijos eliminavimą 
siekiant, kad sportas taptų švarus. Garbingas varžymasis yra pozityvi 
koncepcija. 

6. Sportas, tame tarpe ir automobilių sportas, yra socialinis ir 
kultūrinis institutas, kuris, jei praktikuojamas garbingai, praturtina 
visuomenę ir skatina tautų draugystę. Sportas taip pat yra individuali 
veikla, kuri, jei rungiamasi garbingai, skatina savimonę, saviraišką ir 
savirealizaciją, asmeninius pasiekimus, įgūdžių įgijimą ir 
demonstravimą, socialinę sąveiką (interakciją), džiugesį, gerą sveikatą 
ir socialinę gerovę. 

7. Kiekvieno asmens teisė į orumą bei pagarbų elgesį yra 
neatsiejama Etikos ir drausmės kodekso dalis. 

8. Automobilių sporte neturi būti jokios diskriminacijos dėl rasės, 
lyties, religijos, politinių ar filosofinių įsitikinimų, šeimyninės 
padėties ar dėl kitų pagrindų. 

9. Asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje 
privalo būti lojalūs automobilių sportui bei jo propaguojamiems 
garbingo varžymosi principams ir nedaryti nieko, kas galėtų 
diskredituoti sportą. 

10. Privaloma vadovautis dorumo, sąžiningumo ir pagarbos 
principais, kaip esminiais automobilių sporto veiklos atžvilgiu ir 
niekada sąmoningai nepateikti melagingos informacijos kitiems. 

11. Privaloma vengti teisės pažeidimų, darančių žalą tiek 
automobilių sportui, tiek pažeidžiančių kitų asmenų teises bei teisėtus 
interesus. 

12. Privaloma gerbti visas sutartis/susitarimus (tiek asmeninius, 
tiek verslo), susijusius su automobilių sportu bei neskatinti kitų 
pažeisti tokių sutarčių/susitarimų. 

13. Privaloma užtikrinti, kad diskriminacija, priekabiavimas, 
šmeižtas ir/arba piktnaudžiavimas nebūtų toleruojami jokiame 
lygmenyje, o atitinkama politika ir procesai būtų tikslingai nukreipti 
siekiant išvengti negatyvaus elgesio. 

14. Netoleruotinas joks fizinis, protinis ar psichinis sužalojimas. 
15. Asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, 

skaidriai ir sąžiningai, nešališkai ir nekorumpuotai, laikydamiesi 
demokratiškų rinkimų ir kitų procesų principų privalo: 

15.1. Kasdienėje veikloje veikti pagal demokratijos ir 
atskaitomybės principus.  

15.2.  Vengti faktinių arba numanomų interesų konfliktų, kuomet 
vadovai, Oficialūs asmenys arba kiti darbuotojai turi arba gali turėti 
privačių arba asmeninių interesų, kurie trukdytų atlikti savo pareigas 
sąžiningai, nepriklausomai ir kryptingai (privatūs ir asmeniniai 
interesai apima bet kokią galimą naudą sau, savo šeimos nariams, 
giminėms, draugams ir pažįstamiems bei bet kurią organizaciją, kuriai 
priklauso asmuo ir/arba kuriai šis asmuo vadovauja ir/arba atstovauja).  

15.3.  Oficialių asmenų elgesys etikos požiūriu privalo būti 
nepriekaištingas. Jiems draudžiama piktnaudžiauti savo pareigomis, 
gaunant asmeninę naudą ar naudojantis kokiu nors pranašumu prieš 
kitus.  

15.4.  Užtikrinti visų administravimo ir veiklos sričių atvirumą ir 
skaidrumą.  

15.5.  Užtikrinti, kad priimami sprendimai būtų kiek įmanoma 
pagrįsti objektyviais, o ne subjektyviais kriterijais.  

15.6.  Gerbti sutartinius įsipareigojimus, komercinius-pasitikėjimo 
sandorius bei teises į intelektines nuosavybes.  
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15.7.  Privaloma laikytis konfidencialumo – sužinota informacija 
negalima naudotis, siekiant naudos sau arba naudotis, siekiant 
pakenkti kitam asmeniui ar LASF.  

15.8.  Užtikrinti, kad būtų išvengta apgaulės, neetiškos praktikos 
arba bet kokio kito elgesio, kuris yra ar gali būti aiškinamas kaip 
negarbingas arba kenkia automobilių sportui.  

15.9.  Veikti patikimai, taip kaip privalo elgtis patikimas 
darbuotojas, kuriuo galima pasitikėti, laikytis įstatymų bei visuotinai 
pripažintų teisinių ir moralinių normų.  

15.10.  Oficialūs asmenys, atstovaudami LASF, Automobilių 
sporto varžybas, klubus ar kitas automobilių sporto organizacijas, turi 
tai daryti garbingai ir respektabiliai.  

15.11.  Bendraudami su privačiomis ir valstybinėmis 
organizacijomis oficialūs asmenys tai pat turi būti nepriekaištingi, 
vertinant garbingumo ir nepaperkamumo aspektu.  

15.12.  Nedaryti nieko, kas galėtų suteršti automobilių sportą arba 
pakenti automobilių sporto įvaizdžiui bet kokiame lygmenyje.  

15.13.  Kurti bendradarbiavimo santykius su rėmėjais, 
komerciniais partneriais, pardavėjais, tiekėjais, konsultantais ir kt., 
vadovaujantis visuotintomis etikos normomis bei šio Etikos ir 
drausmės kodekso nuostatomis.  

15.14.  Sudarant sutartis arba kokius nors susitarimus su 
organizacijomis, kurių verslas yra susijęs su nesąžininga ir/arba kita 
spekuliatyvia veikla, privalo užtikrinti, kad tokios pobūdžio 
susitarimai automobilių sporte nepažeis šio Etikos ir drausmės 
kodekso nuostatų.  

15.15.  Asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 
straipsnyje, neturi teisės dalyvauti įmonių ir/ar asmenų, kurių 
reputacija arba veikla prieštarauja Etikos ir drausmės kodekso 
nuostatoms, veikloje.  

15.16.  Asmenų, nurodytų Etikos ir drausmės kodekso 3 
straipsnyje, rėmėjai ir kiti partneriai, spaudos atstovai negali įtakoti 
LASF priimamų sprendimų.  

15.17.  Užtikrinti visapusišką, teisingą, tikslią ir savalaikę 
reikalaujamos informacijos, ataskaitų, paaiškinimų pateikimą 
aukštesnio lygmens sporto organizacijoms arba bet kuriai kitai 
susijusiai sporto instancijai, taip pat oficialioms šalies institucijoms, 
besąlygiškai laikantis teisės aktų.  

15.18.  Užtikrinti asmens duomenų ir teisių apsaugą,  
15.19.  Užtikrinti asmens teisę į privatumą (išskyrus tai, kas yra 

reikalinga LASF funkcionavimui užtikrinti).  
15.20.  Privaloma užtikrinti varžybų dalyvių saugumą, gerovę ir 

medicininę priežiūrą, reikalingą automobilių sporto varžybose ir 
renginiuose . 

15.21.  Užtikrinti drausminio proceso valdymą.  
15.22.  Garbingai, deramai, oriai ir pagarbiai reprezentuoti 

automobilių sporto šaką.  
 
V SKYRIUS. DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI 
 
7 straipsnis. Drausmės pažeidimai Varžybų metu. 
1. Drausmės pažeidimais Varžybų metu (nuo Varžybų pradžios iki 

Varžybų pabaigos) laikoma: 
1) Drausmės pažeidimai varžybų metu, nurodyti 12 straipsnio 5 

punkte; 
2) LASF įstatų, LASK, kitų LASF patvirtintų dokumentų, 

taisyklių, sutarčių ar reikalavimų pažeidimai, varžybas 
reglamentuojančių dokumentų, kitų sutarčių ar reikalavimų, 
patvirtintų valdymo ar kitų organų, pažeidimai. 

 
8 straipsnis. Nesportiškas, netinkamas elgesys. 
1. Nesportiškas ir netinkamas elgesys yra draudžiamas. 

Nesportišku ir netinkamu elgesiu laikomas elgesys Iki Varžybų, 
Varžybų metu ar Po Varžybų, Renginių metu ar bet kuriuo kitu laiku 
ir bet kurioje kitoje vietoje, jei tokie veiksmai yra nukreipti prieš 
LASF, prieš bet kurį Dalyvį, Oficialų Varžybų asmenį, Oficialų 
asmenį, FIA atstovą ir jei šiame punkte aiškiai nenurodyta kitaip: 
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1) Dalyvių elgesys, susijęs su asmens diskriminacija dėl kilmės, 
rasės, tautybės, religijos, kalbos, lyties, seksualinės orientacijos ar dėl 
kitų, su asmeniu susijusių aplinkybių, asmeniniųųų savybių; 

2) Sportininkų dopingo ir/ar psichotropinių, narkotinių medžiagų, 
jeigu jos nepaskirtos gydymo tikslais, vartojimas; 

3) Sportininkų, Oficialių Varžybų asmenų alkoholinių gėrimų 
vartojimas ir/ar buvimas apsvaigus nuo alkoholio Renginio, Varžybų 
vykdymo teritorijoje, Iki Varžybų ir/ar per Varžybas, įskaitant ir tuos 
atvejus, kai Sportininkas, Oficialus asmuo yra Renginio, Varžybų 
žiūrovas; 

4) neapykantos ir/ar smurto (psichologinio, fizinio) kurstymas; 
5) chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių 

ar grasinančių žodžių ir/ar gestų ir/ar veiksmų naudojimas; 
6) bet koks psichologinio smurto panaudojimas; 
7) bet koks fizinės prievartos (jėgos) panaudojimas, išskyrus 

atvejus, kai tokiais veiksmais siekiama užkirsti kelią neteisėtiems 
veiksmams, apsaugoti save ar kitus asmenis;  

8) tiesioginis ar netiesioginis ėmimas, prašymas, reikalavimas, 
siūlymas, teikimas, sutikimas teikti ar sutikimas priimti bet kokios 
formos atlygį, kuris galėtų būti vertinamas kaip priemonė įtakoti 
Varžybų rezultatus ar eigą ir/ar bet kokie kiti veiksmai, kuriais, 
pažeidžiant sporto etiką, siekiama įtakoti Varžybų rezultatus ar eigą; 

9) tiesioginis ar netiesioginis siūlymas, pažadas ar teikimas savo ar 
kito asmens vardu bet kokios formos naudos Dalyviui, tokiu būdu 
skatinant pažeisti Etikos ir drausmės kodekse, LASF organų ir/ar 
administracijos patvirtintuose dokumentuose ir/ar FIA dokumentuose 
nustatytus reikalavimus, taip pat šių asmenų nurodymus, reikalavimus 
ir/ar sprendimus ir/ar sutikimas priimti bet kokios formos naudą, 
pažadas dėl bet kokios naudos suteikimo priėmimo ar bet kokios 
formos naudos priėmimo; 

10) tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauti bet kokiose lažybose, 
susijusiose su Varžybomis;  

 11) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti informaciją, patarti Dalyviams 
ar kitiems tretiesiems asmenims, tame tarpe lažybų organizatoriams, 
dėl Varžybų; 

 12) kito Dalyvio tiesioginis ar netiesioginis kaltinimas šališkumu, 
ar abejojimas jo sąžiningumu viešuose pasisakymuose, nesant tam 
pakankamai pagrįstų objektyvių įrodymų; 

13) kitų Dalyvių įžeidimas viešuose pasisakymuose ; 
14)  nevykdymas LASF organų ir/ar administracijos sprendimų ar 

reikalavimų, jei šie tiesiogiai yra susiję su Dalyviu arba skirti 
atitinkamiems Dalyviams (Nariams, sportininkams ir pan.), su kuriais 
Dalyvis yra tiesiogiai susijęs;  

15)  nevykdymas, atsisakymas vykdyti LASF įstatų ar kitų 
dokumentų, Oficialių asmenų patvirtintų Varžybų nuostatų, FIA 
patvirtintų taisyklių, reglamentų, instrukcijų, jeigu jų taikymo sritis 
apima Dalyvio veiklos teritoriją arba tiesiogiai susijęs su Dalyvio 
veikla sporto srityje, nuostatas;  

16)  bet kokie veiksmai, kuriais daroma žala kito Dalyvio 
įvaizdžiui ar reputacijai;  

17)  rengimasis ar pasikėsinimas atlikti bet kurį iš aukščiau 
nurodytų veiksmų.  

2. Nesportišku elgesiu laikomas ir toks elgesys, kuris neatitinka 
FIA oficialių dokumentų, kurie pagal turinį ir prasmę tiesiogiai ar 
subsidiariai taikytini ir automobilių sporto lygmenyje. 

3. Viešas pasisakymas – reiškia bet kokį vieša pasisakymą viešoje 
erdvėje įskaitant visas elektronines ryšio priemones, internetinę erdvę 
( naujienų tinklapiai ir jų komentarai, socialiniai tinklai ir jų 
komentarai, kiti tinklalapiai, kuriuos gali pasiekti tiek vieši,  tiek 
registruoti vartotojai), spaudinius (laikraščiai, skrajutės, plakatai ir kiti 
spaudiniai), viešus pasisakymus renginių ar varžybų metu.   

 
9 straipsnis. Atsakomybė už žiūrovų elgesį 
1. Nariai ir sportininkai privalo užtikrinti, kad juos palaikantys 

žiūrovai susilaikytų nuo nesportiško ar kitokio netinkamo elgesio Iki 
varžybų, Varžybų metu ar Po varžybų. Už žiūrovų nesportišką ar 
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kitokį netinkamą elgesį sankcijos gali būti taikomos atitinkamam 
Nariui ir/ar sportininkui. 

 
VI SKYRIUS. SANKCIJOS 
 
10 straipsnis. Sankcijų rūšys 
Drausminės sankcijos taikomos ir joms privalo paklusti visi 

juridiniai ir fiziniai asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 
straipsnyje. Gali būti taikomos šios sankcijos:  

1) įspėjimas; 
2) piniginė bauda; 
3) apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimas; 
4) šalinimas iš Narių. 
3. Atitinkamos sankcijos taikymą, baudos sumokėjimo terminą ir 

sąlygas kiekvienu atveju nustato atitinkamas, baudą skyręs, 
Drausminis organas. 

 
11 straipsnis. Įspėjimas. 
1. Įspėjimas – raštiškas priminimas apie atitinkamų taisyklių esmę, 

įsipareigojimą jų laikytis, įspėjant apie galimą griežtesnių sankcijų 
taikymą, tuo atveju, jei vėl būtų padarytas pažeidimas. 

 
12 straipsnis. Piniginė bauda. 
1. Piniginė bauda – piniginė sankcija pažeidėjui, kuri negali būti 

mažesnė kaip 50 litų ir didesnė kaip 20000 litų. 
2. Piniginės baudos sumokėjimo terminą ir sąlygas kiekvienu 

atveju nustato atitinkamas, baudą skyręs, Drausminis organas. 
3. Piniginė bauda, kaip sankcija už pažeidimus, kuriuos atliko 

fizinis asmuo, skiriama Nariui. 
4. Narys yra atsakingas už Nario Sportininkui ar Oficialiems 

asmenims paskirtas baudas, t.y., atitinkamam asmeniui paskirtą baudą 
privalo sumokėti Narys. 

 

13 straipsnis. Apdovanojimų (prizų, titul ų, premijų ir pan.) 
atėmimas. 

1. Dalyvis, kuriam taikoma apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir 
pan.) atėmimo sankcija, privalo grąžinti visus atitinkamame 
sprendime nurodytus apdovanojimus, įskaitant gautas pinigines lėšas 
ir daiktus, turinčius simbolinę reikšmę (medalius, prizus ir pan.) per 
terminą ir tokiomis sąlygomis, kurias kiekvienu atveju nustato 
atitinkamas, tokią sankciją skyręs, Drausminis organas. 

 
14 straipsnis. Šalinimas iš Narių. 
1. Šalinimas iš Narių yra taikomas tik Nariams. Šios sankcijos 

taikymo, įvykdymo sąlygas  kiekvienu atveju nustato atitinkamas, 
sankcijas skyręs, Drausminis organas. 

 
VII SKYRIUS. BENDROSIOS SANKCIJ Ų TAIKYMO 

TAISYKL ĖS 
 
15 straipsnis. Pagrindiniai sankcijų taikymo principai. 
1. Už Etikos ir drausmės kodekse nurodytus Drausmės 

pažeidimus, įskaitant nesportišką elgesį, Dalyviams gali būti skiriama 
bet kuri Etikos ir drausmės kodekse numatyta sankcija, jei Etikos ir 
drausmės kodeksas atskirai nenumato atsakomybės už konkretų 
pažeidimą. 

2. Sankcijos taikomos nepriklausomai nuo pažeidimą padariusio 
subjekto kaltės formos (tyčios ar neatsargumo). 

3. Už tą patį pažeidimą Dalyvis gali būti baudžiamas tik vieną 
kartą, tačiau už tą patį pažeidimą gali būti skiriama daugiau nei viena 
sankcija, taip pat už tą patį pažeidimą gali būti skiriamos sankcijos ir 
Dalyviui fiziniam asmeniui, ir Dalyviui juridiniam asmeniui. 

4. Nariui gali būti taikomos sankcijos už Narį ar Nario komandą 
palaikančių žiūrovų veiksmais padarytus pažeidimus. 

5. Sankcija už pažeidimą taikoma visiems Dalyviams, 
prisidėjusiems prie pažeidimo padarymo (vykdytojui, organizatoriui, 
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kurstytojui, bendrininkui ir pan.). Už kėsinimąsi ar rengimąsi padaryti 
pažeidimą, atsakomybė taikoma kaip už baigtą atitinkamą pažeidimą. 

6. Tuo atveju, jei Drausmės pažeidimu padaromi nuostoliai 
tretiesiems asmenims, jie nustatomi ir atlyginami Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Drausminiai organai 
nesprendžia nuostolių atlyginimo klausimų. 

7. Skirdami sankcijas, Drausminiai organai gali remtis varžybų 
vaizdo įrašais, komisarų, teisėjų ir Narių atstovų pranešimais, 
publikacijomis spaudoje ir internete, pasisakymais per televiziją ar 
radiją bei kita informacija. 

 
16 straipsnis. Pagrindinės sankcijų taikymo taisyklės. 
1. Kiekvienu atveju sankciją parenka ir jos dydį bei mastą nustato 

Drausminiai organai. 
2. Drausminiai organai sankcijos su terminu skyrimo atvejais 

privalo nustatyti aiškų sankcijos terminą, t.y. nurodyti termino pirmą 
ir paskutinę dieną. 

3. Taikant sankcijas turi būti atsižvelgiama į padaryto pažeidimo 
pobūdį, kaltės laipsnį bei visas kitas svarbias aplinkybes. 

 
17 straipsnis. Sankcijų vykdymo atidėjimas. 
1. Drausminiai organai savo nuožiūra sprendžia, kurios paskirtos 

sankcijos dalies vykdymas gali būti atidedamas. Bet kuriuo atveju, 
tokia dalis negali būti didesnė nei pusė paskirtos sankcijos dydžio. 

2. Antidopingo taisyklių pažeidimų atvejais, šiame straipsnyje 
įtvirtintos nuostatos negali būti taikomos. 

 
 
18 straipsnis. Sankcijų už kelis sutampančius pažeidimus 

skyrimo ypatumai. 
1. Tuo atveju, kai tam pačiam Dalyviui gali būti skiriamos kelios 

tos pačios rūšies sankcijos už kelis sutampančius pažeidimus, tokiam 
Dalyviui yra skiriama viena bendra sankcija, kurios dydis yra 
parenkamas atsižvelgiantį sankcijos dydį, įtvirtintą už didžiausio 

pavojingumo pažeidimą iš sutampančių pažeidimų, skiriamą sankciją 
padidinant dydžiu, lygiu iki penkiasdešimt procentų už tokį pažeidimą 
įtvirtintos sankcijos maksimalaus dydžio. 

2. Tuo atveju, kai taikant šio straipsnio 1 dalį pažeidėjui skirtina 
sankcija yra bauda, ją skiriantis atitinkamas Drausminis organas gali 
peržengti Etikos ir drausmės kodekse nustatytą maksimalų skirtinos 
baudos dydį. 

 
19 straipsnis. Senaties terminai. 
1. Sankcija už Etikos ir drausmės kodekse nurodytus pažeidimus 

negali būti skiriama praėjus daugiau kaip 24 mėnesiams nuo 
pažeidimo padarymo dienos. 

2. Šiame Etikos ir drausmės kodekso straipsnyje nustatyti senaties 
terminai pradedami skaičiuoti: 

a) nuo dienos, kurią Dalyvis atliko pažeidimą; 
b) jeigu pažeidimas truko tam tikrą laikotarpį, nuo dienos, kurią 

pažeidimas pasibaigė; 
c) pasikartojančio pažeidimo atveju, nuo paskutiniojo tokio 

pažeidimo padarymo momento. 
3. Senaties termino skaičiavimas sustoja atitinkamam 

Drausminiam organui pradėjus tyrimą dėl atitinkamo pažeidimo. 
4. Sankcijų įvykdymui yra taikomas 2 metų senaties terminas. Šis 

terminas pradedamas skaičiuoti nuo atitinkamo Drausminio organo 
sprendimo, kuriuo yra paskiriama sankcija, įsiteisėjimo dienos. 

 
20 straipsnis. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad 

Dalyviui nebuvo paskirta sankcija. 
1. Jeigu Dalyvis, kuriam buvo paskirta sankcija, per metus nuo tos 

dienos, kai pasibaigia sankcijos vykdymas, nepadarė naujo Drausmės 
pažeidimo, laikoma, kad jam nebuvo paskirta sankcija. 

 
VIII SKYRIUS DRAUSMINIAI ORGANAI 
 
21 straipsnis. Drausminiai organai.  
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Drausminiai organai – LASF etikos ir drausmės komisija,  LASF 
apeliacinis teismas.  

 
22 straipsnis. LASF etikos ir drausmės komisija ir jos 

kompetencija. 
1. LASF etikos ir drausmės komisija yra nuolatinis Drausminis 

LASF organas. 
2. LASF etikos ir drausmės komisiją sudaro 5 (penki) nariai, 

kuriuos keturių metų kadencijai renka LASF narių suvažiavimas. 
Renkamas LASF etikos ir drausmės komisijos narys gali būti šios 
komisijos nariu neribotą kadencijų skaičių. 

3. Atsistatydinus ar tapus neveiksniems daugiau kaip pusei LASF 
etikos ir drausmės komisijos narių,  Komisija nebetenka savo 
įgaliojimų. Artimiausiame LASF narių suvažiavime yra renkami nauji 
Komisijos nariai į atsistatydinusių ar tapusių neveiksnių, vietą. Naujai 
išrinktų (papildžiusių Komisiją) Komisijos narių kadencija 
skaičiuojama iki prieš tai išrinktos Komisijos kadencijos pabaigos. 

4. LASF etikos ir drausmės komisijai netekus įgaliojimų, šios 
Komisijos funkcijas laikinai vykdo LASF Apeliacinis teismas iki 
naujos Komisijos sudarymo.  

5. LASF etikos ir drausmės komisija yra pirmos instancijos 
institutas, kai ji nagrinėja savo iniciatyva ar suinteresuoto asmens 
prašymu iškeltas Drausmės pažeidimo bylas už Drausmės pažeidimus 
numatytus šiame kodekse.  

6. Skundus dėl LASF etikos ir drausmės komisijos priimtų 
sprendimų apeliacine tvarka nagrinėja LASF Apeliacinis teismas, 
kurio sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. 

7. LASF etikos ir drausmės komisijos veikloje dalyvauja ekspertai. 
Atitinkamoje Drausmės pažeidimo byloje ekspertų skaičių ir 
kandidatūras svarsto ir tvirtina LASF etikos ir drausmės komisijos 
nariai. Nagrinėjant Drausmės pažeidimo bylas LASF etikos ir 
drausmės komisija privalomai kviečia ne mažiau kaip 1 (vieną) 
ekspertą, turintį teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį. 

8. LASF etikos, drausmės ir apeliacinės komisijos priimti 
sprendimai įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos.  

 
23 straipsnis. LASF apeliacinis teismas 
1. LASF apeliacinis teismas dirba pagal LASF narių suvažiavimo 

patvirtintus LASF apeliacinio teismo nuostatus. 
2. LASF apeliacinis teismas, kaip pirma instancija nagrinėja 

Drausmės pažeidimus šio Kodekso  22 str., 4 p. numatytais atvejais. 
Šie LASF apeliacinio teismo sprendimai yra neskundžiami. 

3. LASF apeliacinis teismas yra apeliacinė instancija nagrinėjanti 
skundus dėl LASF etikos ir drausmės komisijos priimtų sprendimų. 

 
24 straipsnis. LKF etikos ir drausmės komisijos posėdžiai. 
1. LASF etikos ir drausmės komisija Drausmės pažeidimo bylas 

nagrinėja posėdžiuose. 
2. LASF etikos ir drausmės komisijos posėdžius šaukia 

pirmininkas arba jo pavaduotojas. 
3. LASF etikos ir drausmės komisijos posėdžiams vadovauja 

pirmininkas. Tuo atveju, jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, jį 
pavaduoja pirmininko pavaduotojas. Pirmininką ir pavaduotoją, ne 
trumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui, renka LASF etikos ir 
drausmės komisijos nariai iš LASF etikos ir drausmės komisijos narių. 

4. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė 
LKF etikos ir drausmės komisijos narių. 

5. Sprendimai priimami posėdyje paprasta, LASF etikos ir  
drausmės komisijos posėdyje dalyvaujančių narių, balsų dauguma. 
Susilaikyti nuo balsavimo negalima. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, 
lemia pirmininko balsas (pastarajam nedalyvaujant – pirmininko 
pavaduotojo balsas). 

6. Tais atvejais, kai LASF etikos ir drausmės komisija kviečia, taip 
pat kitais Etikos ir drausmės kodekse nustatytais atvejais, LASF etikos 
ir drausmės komisijos posėdyje gali dalyvauti Dalyviai bei kiti 
asmenys. 
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7. LASF etikos ir drausmės komisijos posėdžio vedimo ir jame 
sprendžiamų klausimų ir/ar ginčų nagrinėjimo tvarką nustato 
pirmininkas arba pavaduotojas. 

8. LASF etikos ir drausmės komisijos posėdžių metu vykdomas 
įrašas, tačiau su juo susipažinti gali tik LASF etikos ir drausmės 
komisijos nariai ir posėdžio sekretorius. 

9. LASF etikos ir drausmės komisijos posėdžius protokoluoja 
posėdžio sekretorius, kurį skiria pirmininkas arba jo pavaduotojas. 
Posėdžio sekretoriumi gali būti bet kuris asmuo. 

10. LASF etikos ir drausmės komisijos posėdžio protokolas, 
rašomas posėdžio sekretoriaus, turi būti surašytas per penkias darbo 
dienas po įvykusio posėdžio ir pateiktas posėdžio pirmininkui arba 
pirmininko pavaduotojui pasirašyti. 

11. LASF etikos ir drausmės komisijos narių, ekspertų 
dalyvavimas LASF etikos ir drausmės komisijos veikloje gali būti 
atlygintinis. 

12. LASF sekretoriatas užtikrina LASF etikos ir drausmės 
komisijai pagalbinį personalą ir priemones, reikalingas LASF etikos ir 
drausmės komisijos funkcijų tinkamam įgyvendinimui. 

13. LASF etikos ir drausmės komisijos narys ir/ar LASF 
sekretoriato darbuotojas atsako už atitinkamą veikimą ar neveikimą, 
susijusį su funkcijų ir pareigų pagal šį Etikos ir drausmės kodeksą 
vykdymą, tik esant jo tyčiai. 

 
 
IX SKYRIUS. DRAUSMĖS PAŽEIDIM Ų BYLŲ 

NAGRINĖJIMAS 
 
25 straipsnis. Taikytina teisė. 
1. Drausminiai organai jų kompetencijai priskirtus klausimus 

sprendžia vadovaudamiesi LASF įstatais, šiuo Etikos ir drausmės 
kodeksu, kitais LASF organų ir/ar administracijos dokumentais, FIA  
dokumentais, Varžybas reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos 
Respublikos teisės aktais, kitais teisės aktais, susijusiais su 

automobilių sportu ir/ar sportu. Tais atvejais, kai kilusio klausimo 
nereglamentuoja šis Etikos ir drausmės kodeksas ir/ar kiti šiame 
straipsnyje nustatyti teisės aktai, Drausminiai organai vadovaujasi 
paprotinėmis normomis, o jeigu tokių nėra – Drausminiai organai 
atitinkamą klausimą sprendžia savo nuožiūra, vadovaudamiesi 
teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. 

2. Drausminiai organai, nagrinėdami Drausmės pažeidimo bylą ir 
priimdami sprendimus privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir 
protingumo principais. 

 
26 straipsnis. Pagrindiniai Drausmės pažeidimo bylos proceso 

principai. 
1. Drausminiai organai nagrinėja tik tuos klausimus, skundus, 

pareiškimus, kurie yra priskirti jų kompetencijai pagal Etikos ir 
drausmės kodeksą. 

2. Drausminių organų nariai bei visi procese dalyvaujantys 
asmenys privalo elgtis sąžiningai, nepiktnaudžiauti jiems 
priklausančiomis teisėmis, rūpintis operatyviu kilusių klausimų ir/ar 
ginčų išnagrinėjimu. 

3. Proceso šalys privalo rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso 
eigą, pateikti Drausminiams organams visus įrodymus ir argumentus, 
kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai, taip pat visus kitus 
jų turimus dokumentus, susijusius su Drausminių organų nagrinėjamu 
klausimu ir/ar ginču, galinčius turėti reikšmės tinkamam atitinkamo 
klausimo ir/ar ginčo išnagrinėjimui. Proceso šalys turi stengtis, kad 
Drausminiai organai nustatytų visas su nagrinėjamu klausimu ir/ar 
ginču susijusias svarbias aplinkybes. 

4. Drausminiai organai ir proceso šalys bendradarbiauja 
tarpusavyje. Dalyviai privalo vykdyti Drausminių organų atitinkamus 
prašymus dėl informacijos ar kitų įrodymų pateikimo. Dalyviui 
nevykdant šios pareigos, Drausminiai organai, iš anksto apie tai įspėję 
atitinkamą Dalyvį, gali skirti jam baudą. 

5. Drausminiai organai turi teisę kreiptis į bet kurį asmenį dėl 
informacijos ar kitų įrodymų, reikalingų Drausmės pažeidimo bylai 
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išnagrinėti, pateikimo. Tuo atveju, jei šis tretysis asmuo yra Dalyvis ir 
jis nevykdo šios pareigos, Drausminiai organai, iš anksto apie tai 
įspėję atitinkamą Dalyvį, gali skirti jam baudą. 

6. Drausminių organų nariai, spręsdami jų kompetencijai priskirtus 
klausimus ir/ar ginčus, privalo būti nepriklausomi ir nešališki. 

7. Prieš kiekvienos Drausmės pažeidimo bylos nagrinėjimo 
pradžią, Drausminių organų nariai privalo užpildyti nustatytos formos 
deklaraciją apie galimą interesų konfliktą. 

8. Atitinkamo Drausminio organo narys negali dalyvauti posėdyje 
ir/ar spręsti dėl atitinkamo klausimo ir/ar ginčo, jeigu yra aplinkybių, 
dėl kurių narys gali būti šališkas. Atitinkamo Drausminio organo 
nariai, kurie negali dalyvauti posėdyje dėl šioje dalyje nurodytų 
priežasčių, privalo informuoti atitinkamo Drausminio organo 
pirmininką. Proceso šalys taip pat gali reikšti skundus dėl nario 
šališkumo. Juos nagrinėja atitinkamo Drausminio organo pirmininkas. 

9. Drausmės pažeidimo byloje, Drausminių organų nariai, iki 
Drausminio organo sprendimo priėmimo šioje byloje, privalo 
užtikrinti jiems atskleistos su nagrinėjamu klausimu ir/ar ginču 
susijusios informacijos, įskaitant, faktines aplinkybes, slaptumą. 

 
27 straipsnis. Drausmės pažeidimo bylos pradžia. 
1. Drausmės pažeidimo byla pradedama gavus bet kokią 

informaciją ir/arba prašymą iš trečiųjų asmenų apie galimai padarytą 
Drausmės pažeidimą ir/arba bent vieno iš Drausminio organo nario 
iniciatyva. 

2. Apeliacine instancija Drausmės pažeidimo byla nagrinėjama 
gavus apeliacinį skundą, pateiktą Etikos ir drausmės kodekso 
nustatyta tvarka ir terminais. 

 
28 straipsnis. Mokesčiai už Drausmės pažeidimo bylos 

nagrinėjim ą. 
1. Drausmės pažeidimo bylos nagrinėjimas pirmąja instancija yra 

neapmokestinamas. 

2. Už apeliacinio skundo nagrinėjimą suinteresuota šalis turi 
sumokėti vienkartinį negrąžintiną 2000 Lt dydžio mokestį. Mokestis 
yra mokamas į LASF atsiskaitomąją sąskaitą. 

 
29 straipsnis. Paaiškinimas dėl Drausmės pažeidimo. 
1. Drausminis organas apie pradėtą Drausmės pažeidimo bylą 

informuoja įtariamą Drausmės pažeidimu padarymu Dalyvį bei 
nustato ne trumpesnį nei 2 darbo dienų ir ne ilgesnį nei 10 
kalendorinių dienų terminą nuo pranešimo gavimo dienos, 
paaiškinimams dėl Drausmės pažeidimo pateikti. 

2. Paaiškinimai pateikiami raštu. Pateiktame paaiškinime turi būti: 
a) Dalyvio vardas, pavardė/pavadinimas, kodas, gyvenamoji 

vieta/buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, faksas, telefonas; 
b) Dalyvio atstovo vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto 

adresas, faksas, telefonas, dokumentas, įrodantis atstovo teises ir 
pareigas, nebent Dalyvis atstovo neturi; 

c) sutinkama ar ne su pareikštu įtarimu; 
d) nesutikimo motyvai; 
e) įrodymai, kuriais grindžiami nesutikimo motyvai; 
f) priedai, pridedami prie paaiškinimo; 
g) paaiškinimo surašymo diena ir Dalyvio ir/ar jo įgalioto atstovo 

parašas. 
3. Drausminio organo pirmininkas arba pavaduotojas patikrina ir 

sprendžia dėl paaiškinimo atitikimo Etikos ir drausmės kodekso 
reikalavimams. Tuo atveju, jeigu pateiktas paaiškinimas neatitinka 
Etikos ir drausmės kodekso nustatytų reikalavimų, nustatomas 
terminas trūkumams pašalinti. Dalyviui trūkumų nepašalinus per 
nustatytą terminą, pateiktą paaiškinimą gali būti atsisakoma priimti. 

4. Drausminis organas turi teisę atsisakyti priimti įrodymus ir 
motyvus, kurie galėjo būti pateikti paaiškinime, jeigu mano, kad 
vėlesnis jų pateikimas užvilkins sprendimo priėmimą Drausmės 
pažeidimo byloje. 

5. Jeigu Dalyvis be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą 
nepateikia paaiškinimo arba jį atsisakoma priimti šiame Etikos ir 
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drausmės kodekse nustatytu pagrindu, Drausminis organas turi teisę 
priimti sprendimą, remdamasis byloje esančiais įrodymais. 

 
30 straipsnis. Terminai. 
1. Etikos ir drausmės kodekse nustatyti veiksmai atliekami jame 

nustatytais terminais. Tais atvejais, kai konkrečių terminų nenustato 
Etikos ir drausmės kodeksas, juos nustato atitinkamas Drausminis 
organas. 

2. Terminai veiksmams atlikti apibrėžiami tikslia kalendorine data, 
valanda arba nurodomas įvykis, kuris būtinai turi įvykti, arba laiko 
tarpas, per kurį atitinkamas veiksmas gali būti atliekamas.  

3. Terminas prasideda rytojaus dieną nuo nulis valandų nulis 
minučių po tos kalendorinės datos arba to įvykio, kuriais apibrėžta 
termino pradžia, jeigu Etikos ir drausmės kodekse nenumatyta kitaip. 

4. Metais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą paskutinių 
termino metų mėnesį ir dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis 
minučių. Mėnesiais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą 
termino paskutinio mėnesio dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis 
minučių. Jeigu metais ar mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga 
tenka tokiam mėnesiui, kuris atitinkamos dienos neturi, tai terminas 
pasibaigia paskutinę to mėnesio dieną. Savaitėmis skaičiuojamas 
terminas pasibaigia atitinkamą paskutinės termino savaitės dieną 
dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių. 

5. Tais atvejais, kai paskutinė termino diena tenka ne darbo ar 
oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos 
einanti darbo diena. 

6. Atitinkamas veiksmas, kuriam atlikti yra nustatytas terminas, 
laikomas atliktu per nustatytą terminą, jeigu veiksmas buvo atliktas iki 
tokio termino pabaigos. 

7. Kai terminas yra nustatytas skundo, kitų dokumentų pateikimui 
ar pinigų sumokėjimui, laikoma, kad atitinkamas veiksmas buvo 
atliktas per nustatytą terminą, jeigu skundas kiti dokumentai buvo 
pateikti ar sumokėti pinigai buvo įskaityti į gavėjo sąskaitą iki 
paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių. 

Ši taisyklė netaikoma, kai veiksmui atlikti nustatytas terminas yra 
apibrėžtas valandos tikslumu. Tokiu atveju, atitinkamas veiksmas turi 
būti atliktas iki paskutinės termino dienos atitinkamos valandos. 

8. Kiekvienu atveju, ar atitinkamas veiksmas buvo atliktas per 
nustatytą terminą, sprendžia atitinkamas Drausminis organas. 

9. Proceso šalies prašymu dėl svarbių priežasčių atitinkamo 
Drausminio organo pirmininkas gali pratęsti ar atnaujinti nustatytą 
terminą tokios šalies veiksmui atlikti. 

10. Teisė atlikti veiksmus išnyksta pasibaigus nustatytam jiems 
atlikti terminui. Termino, nustatyto tam tikrai pareigai atlikti, 
praleidimas neatleidžia nuo pareigos atlikimo. Už pareigos nustatytu 
terminu neatlikimą terminą praleidusiai proceso šaliai gali būti 
taikomos šiame Etikos ir drausmės kodekse nustatytos sankcijos. 

 
31 straipsnis. Proceso šalys ir jų teisės. 
1. Drausmės pažeidimo byloje proceso šalimi yra įtariamas 

pažeidimu Dalyvis ir/ar kitas Etikos ir drausmės kodekse nurodytas 
Dalyvis, kuriam pagal Etikos ir drausmės kodeksą gali būti taikoma 
sankcija. 

2. Proceso šalis procese pagal šį Etikos ir drausmės kodeksą gali 
turėti atstovą ir būti atstovaujama tinkamai įgalioto asmens, atliekant 
bet kokius procesinius/teisinius veiksmus, vykdomus pagal šį Etikos ir 
drausmės kodeksą. Proceso šalies atstovas proceso šalies vardu gali 
atlikti atitinkamus procesinius/teisinius veiksmus, vykdomus pagal šį 
Etikos ir drausmės kodeksą, tik po to, kai yra pateikiamas atitinkamam 
Drausminiam organui atitinkamas teises atstovauti proceso šalį 
suteikiantis ir įrodantis dokumentas. Proceso šalis turi teisę pasirinkti 
atstovą savo nuožiūra. Proceso dalyviui ir/ar jo atstovui neatlyginamos 
išlaidos, susijusios su atstovo dalyvavimu Drausmės pažeidimo 
byloje. 

3. Proceso šalys, Etikos ir drausmės kodekse nustatyta tvarka, turi 
teisę teikti paaiškinimus, parodymus, įrodymus, savo prašymus, 
pageidavimus, teikti savo argumentus ir samprotavimus visais 
atitinkamo nagrinėjamo klausimo ir/ar ginčo klausimais, susipažinti su 
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bylos medžiaga, rinkti įrodymus, dalyvauti renkant įrodymus, gauti 
Drausminių organų sprendimų nuorašus bei įgyvendinti kitas šiame 
Etikos ir drausmės kodekse nustatytas teises. 

4. Etikos ir drausmės kodekse nustatytos proceso šalių teisės 
yra/gali būti ribojamos, siekiant išsaugoti konfidencialios informacijos 
slaptumą, taip pat tais atvejais, kai tai būtina, siekiant užtikrinti 
tinkamą ir/ar operatyvų klausimo ir/ar ginčo išnagrinėjimą bei kitais 
šiame Etikos ir drausmės kodekse nustatytais atvejais. 

 
32 straipsnis. Įrodymai. 
1. Įrodymai Drausmės pažeidimo byloje – bet kokie faktiniai 

duomenys, kuriais remdamasis Drausminis organas konstatuoja, kad 
yra aplinkybių, patvirtinančių esant/nesant Drausmės pažeidimą ir 
kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad 
jų nėra. Drausminiai organai nagrinėja tik tuos įrodymus, kurie 
patvirtina arba paneigia, turinčias reikšmės nagrinėjamam klausimui 
ir/ar ginčui, aplinkybes. 

2. Duomenys nustatomi bet kokiomis įrodinėjimo priemonėmis, 
tame tarpe, bet neapsiribojant proceso šalių paaiškinimais, liudytojų 
parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, ekspertų 
išvadomis, nuotraukomis, vaizdo bei garso įrašais ir kitomis 
priemonėmis. Proceso šalių paaiškinimai, liudytojų parodymai 
pateikiami raštu ir yra rašytiniai įrodymai, išskyrus Etikos ir drausmės 
kodekso 32 straipsnyje numatytas išimtis. 

3. Drausminiai organai turi teisę atsisakyti priimti įrodymus, jeigu 
šie įrodymai galėjo būti pateikti anksčiau, o jų vėlesnis pateikimas 
užvilkins bylos nagrinėjimą. 

4. Drausminiai organai turi visišką diskreciją įrodymų vertinimo 
atžvilgiu ir įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą. Vertindami 
įrodymus jie gali atsižvelgti į proceso šalių elgesį nagrinėjant 
atitinkamą klausimą ir/ar ginčą, ypač į tai, kaip jos vykdė 
bendradarbiavimo su Drausminiais organais bei kitas Etikos ir 
drausmės kodekse numatytas pareigas. 

5. Proceso šalys įrodymus renka ir juos pateikia Drausminiams 
organams savo sąskaita. 

6. Tais atvejais, kai proceso šalys nėra kviečiamos į atitinkamo 
Drausminio organo posėdį, proceso šalys privalo pateikti visus 
įrodymus likus ne mažiau 24 valandoms iki atitinkamo Drausminio 
organo posėdžio. Tais atvejais, kai proceso šalys yra kviečiamos į 
atitinkamo Drausminio organo posėdį, proceso šalys rašytinius ir 
daiktinius įrodymus, privalo pateikti iki atitinkamo Drausminio 
organo posėdžio pradžios. Atitinkamas Drausminis organas gali 
priimti ir vertinti proceso šalių pateiktus įrodymus ir tais atvejais, kai 
jie pateikti nesilaikant šioje straipsnio dalyje nurodytų terminų, jeigu 
pateikti įrodymai patvirtina bylai svarbias aplinkybes ir proceso šalis 
įrodo, kad jų pateikti atitinkamam Drausminiam organui negalėjo 
anksčiau. 

7. Nereikia įrodinėti visiems žinomų aplinkybių, aplinkybių, 
nustatytų įsiteisėjusiu Drausminio organo sprendimu, nagrinėjant kitą 
klausimą ir/ar ginčą tarp tų pačių asmenų (prejudiciniai faktai), 
preziumuojamų ir nepaneigtų aplinkybių ir aplinkybių, kurios 
grindžiamos proceso šalių pripažintais faktais. 

 
33 straipsnis. Proceso šalių ir kit ų asmenų apklausa posėdyje. 
1. Proceso šalys ir/ar kiti asmenys (liudininkai, specialistai ir pan.) 

į atitinkamo Drausminio organo posėdį nėra kviečiamos ir 
neapklausiamos, nebent Drausminis organas nusprendžia, kad proceso 
šalių ir/ar kitų asmenų (liudininkų, specialistų ir pan.) dalyvavimas 
Drausminio organo posėdyje ir jų apklausa yra būtina, siekiant 
tinkamai išnagrinėti bylą. 

2. Tuo atveju, kai į Drausminio organo posėdį yra kviečiamos 
proceso šalys ir/ar kiti asmenys (liudininkai, specialistai ir pan.), 
proceso šalių ir/ar kitų asmenų (liudininkų, specialistų ir pan.) 
apklausos atlikimo tvarką nustato Drausminio organo posėdžio 
pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas. 

3. Drausminio organo posėdyje, kuriame dalyvauja proceso šalys 
ir/ar kiti asmenys (liudininkai, specialistai ir pan.), Drausminio organo 
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pirmininko arba pavaduotojo nustatyta tvarka proceso šalys gali 
užduoti klausimus viena kitai ir kitiems posėdyje dalyvaujantiems 
asmenims (liudininkams, specialistams ir pan.). 

4. Proceso šalies ir/ar kito asmens (liudininko, specialisto ir pan.) 
apklausa yra protokoluojama. 

5. Į Drausminio organo kviesto proceso šalies ir/ar kito asmens 
(liudininko, specialisto ir pan.) neatvykimas į Drausminio organo 
posėdį be svarbių priežasčių, netrukdo bylos išnagrinėjimui 
atitinkamame Drausminio organo posėdyje bei sprendimo priėmimui, 
nebent Drausminis organas nusprendžia kitaip. 

6. Baigus apklausas, proceso šalys ir/ar kiti asmenys (liudininkai, 
specialistai ir pan.) privalo palikti patalpas, kuriose vyksta Drausminio 
organo posėdis. 

 
34 straipsnis. Informacijos, procesinių dokumentų ir 

sprendimų perdavimas/įteikimas. 
1. Proceso šalims informacija, susijusi su procesu, procesiniai 

dokumentai, įskaitant Drausminių organų sprendimus, perduodama 
bet kuriuo vienu iš šių būdu:  

1. įteikiami šalių nurodytais adresais ir/arba faksu ir/arba 
elektroniniu paštu. Informacijos perdavimas bet kuriuo vienu iš 
nurodytų būdu yra laikomas tinkamu perdavimu. 

2. Informacija, susijusi su procesu, procesiniai dokumentai gali 
būti perduodami /įteikiami proceso šalies atstovui. Informacijos, 
susijusios su procesu, procesinių dokumentų ir Drausminių organų 
sprendimų perdavimas/įteikimas proceso šalies atstovui laikomas 
tinkamu perdavimu/įteikimu proceso šaliai. 

3. Tuo atveju, jeigu informacija, susijusi su procesu, procesiniai 
dokumentai proceso šaliai yra perduodama/įteikiama jos nurodytu 
adresu, atitinkama informacija susijusi su procesu, procesiniai 
dokumentai tokiai proceso šaliai yra laikomi tinkamai įteiktais praėjus 
3 (trims) darbo dienoms nuo atitinkamos informacijos, susijusios su 
procesu, procesinio dokumento išsiuntimo proceso šaliai dienos. 

4. Tuo atveju, jeigu informacija, susijusi su procesu, procesiniai 
dokumentai proceso šaliai yra perduodama/įteikiama jos nurodytu 
faksu ar elektroninio pašto adresu, atitinkama informacija susijusi su 
procesu, procesiniai dokumentai tokiai proceso šaliai yra laikomi 
tinkamai įteiktais atitinkamos informacijos, susijusios su procesu, 
procesinio dokumento išsiuntimo proceso šaliai nurodytu faksu ar 
elektroninio pašto adresu dieną. 

5. Proceso šalys Drausminiam organui teikiamuose dokumentuose 
privalo nurodyti tikslų adresą, faksą, elektroninio pašto adresą. 
Proceso šalims tenka visa rizika, jeigu informacija, susijusi su 
procesu, procesiniai dokumentai jiems nėra ar negali būti įteikiami jų 
Drausminiam organui teikiamuose dokumentuose nurodytu adresu, 
faksu ir/ar elektroniniu paštu. Proceso šalys privalo nedelsiant 
informuoti atitinkamą Drausminį organą apie adreso, fakso ir/ar 
elektroninio pašto adreso pasikeitimus. 

6. Tuo atveju, jei Proceso šalis dar nėra pateikusi Drausminiam 
organui informacijos apie adresą, faksą, elektroninio pašto adresą, 
Drausminis organas visą informaciją perduoda viešai skelbiamu 
adresu, faksu, elektroninio pašto adresu. Drausminis organas gali 
siųsti juridiniam asmeniui Dalyviui, informaciją skirtą fiziniam 
asmeniui Dalyviui. Šiuo atveju informacijos perdavimas juridiniam 
asmeniui Dalyviui yra laikomas šios informacijos perdavimu fiziniam 
asmeniui Dalyviui. Juridinis asmuo Dalyvis, gavęs informaciją, 
privalo nedelsiant ją perduoti fiziniam asmeniui Dalyviui, kuriam ši 
informacija yra skirta. 

 
35 straipsnis. Išlaidos. 
1. Proceso metu patirtos proceso šalių, liudytojų išlaidos, 

susijusios su dalyvavimu Drausmės pažeidimo byloje, įrodymų 
rinkimu, neatlyginamos, jei Etikos ir drausmės kodekse nenumatyta 
kitaip. 

 
36 straipsnis. Drausminių organų sprendimai. 
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1. Išnagrinėjęs Drausmės pažeidimo bylą, Drausminis organas 
priima vieną iš tokių sprendimų:  

1) skirti sankciją; 
2) nutraukti Drausmės pažeidimo bylą; 
3) pripažinti, kad Dalyvis nepadarė Drausmės pažeidimo. 
2. Sprendimai priimami posėdyje paprasta posėdyje dalyvaujančių 

atitinkamo Drausminio organo narių balsų dauguma. Susilaikyti nuo 
balsavimo negalima. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia atitinkamo 
Drausminio organo pirmininko balsas (pastarajam nedalyvaujant – 
pirmininko pavaduotojo balsas). 

3. Išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytą išimtį, Drausminių 
organų sprendime turi būti nurodyta: 

a) sprendimo priėmimo data; 
b) Drausminio organo sudėtis, priėmusi sprendimą;  
c) proceso šalys, jų atstovai; 
d) trumpa bylos santrauka; 
e) proceso šalių reikalavimai ar prašymai; 
f) sprendimo priėmimo motyvai ir teisiniai argumentai, kuriais 

Drausminis organas vadovavosi priimdamas sprendimą (sprendimo 
motyvuojamoji dalis); 

g) Drausminio organo išvada ir/ar sprendimas; 
h) Drausminio organo sprendimo apskundimo tvarka. 
4. Drausminis organas turi teisę priimtą sprendimą surašyti, 

nenurodydamas sprendimo priėmimo motyvų ir teisinių argumentų, ir 
proceso šalims perduoti/įteikti Drausminio organo sprendimą be 
sprendimo motyvuojamosios dalies. Tokiu atveju proceso šalys, 
gavusios Drausminio organo sprendimą be motyvų ir teisinių 
argumentų, turi teisę per 7 (septynias) dienas nuo tokio sprendimo 
gavimo dienos, raštu pareikalauti atitinkamo Drausminio organo 
pateikti priimto sprendimo motyvuojamąją dalį. Proceso šalims 
nepasinaudojus šia teise per nurodytą terminą, atitinkamas Drausminio 
organo sprendimas tampa galutiniu bei neskundžiamu. Proceso šaliai 
pareikalavus atitinkamo Drausminio organo sprendimo 
motyvuojamosios dalies, proceso šalims yra įteikiamas/pateikiamas 

atitinkamas Drausminio organo sprendimas tokia apimtimi, kaip yra 
nurodyta šio Etikos ir drausmės kodekso 37 straipsnio 3 dalyje. Tokiu 
atveju terminas paduoti apeliacinį skundą dėl atitinkamo Drausminio 
organo sprendimo pradedamas skaičiuoti nuo atitinkamo Drausminio 
organo sprendimo su jo motyvuojamąja dalimi perdavimo/ įteikimo 
atitinkamai proceso šaliai dienos. 

5. Drausminio organo sprendimą pasirašo Drausminio organo 
pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas. 

6. Drausminis organas, priėmęs sprendimą, gali savo iniciatyva ar 
dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ištaisyti sprendime rašymo 
apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia 
sprendimo esmės. Sprendimas, ištaisius apsirikimus ar klaidas, 
įteikiamas/pateikiamas proceso šalims šiame Etikos ir drausmės 
kodekse nustatyta tvarka. 

 
37 straipsnis. Sprendimų įsiteisėjimas. 
1. Drausminio organo –sprendimai įsiteisėja nuo jų priėmimo 

dienos. 
2. Drausminio organo sprendimui įsiteisėjus, toks sprendimas 

proceso šaliai (-ims) tampa privalomu ir/ar sukelia atitinkamas teisines 
pasekmes. 

 
38 straipsnis. Apeliacinio skundo dėl LASF etikos ir drausmės 

komisijos sprendimų pateikimas. 
1. Etikos ir drausmės kodekso reikalavimus atitinkantis apeliacinis 

skundas turi būti paduotas tiesiogiai LASF apeliaciniam teismui, 
įteikiant apeliacinį skundą LASF administracijai, ne vėliau, kaip per 7 
kalendorines dienas nuo LASF etikos ir drausmės komisijos 
sprendimo priėmimo dienos. 

2. Apeliacinis skundas apmokestinamas Drausmes kodekse 
nustatytu mokesčiu. 

3. Apeliacinį skundą turi teisę paduoti Dalyvis, kurio atžvilgiu 
priimtas skundžiamas sprendimas ir/ar jo atstovas. 
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4. Dalyvis (apeliantas) apeliacinį skundą pateikia raštu. Pateiktame 
apeliaciniame skunde turi būti: 

a) proceso šalių vardas, pavardė/pavadinimas, kodas (jeigu jis yra 
žinomas), gyvenamoji vieta/buveinės adresas, elektroninio pašto 
adresas, faksas, telefonas (jeigu jie yra žinomi); 

b) proceso šalies atstovo vardas, pavardė, adresas, elektroninio 
pašto adresas, faksas, telefonas, dokumentas, įrodantis atstovo teises ir 
pareigas, nebent proceso šalis atstovo neturi; 

c) skundžiamas sprendimas; 
d) bylos aplinkybės, įrodymai ir teisiniai argumentai, kuriais 

pagrindžiamas sprendimo ar jo dalies neteisėtumas ar nepagrįstumas 
(apeliacinio skundo pagrindas), ir naujų įrodymų pateikimo motyvai; 

e) apelianto prašymas (apeliacinio skundo dalykas); 
f) mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą patvirtinantis 

dokumentas; 
g) priedai, pridedami prie apeliacinio skundo; 
h) apeliacinio skundo surašymo diena ir apeliacinį skundą 

paduodančio Dalyvio ir/ar jo įgalioto  atstovo parašas. 
5. Apeliacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia ir atitikimą 

šiame Etikos ir drausmės kodekse nustatytiems reikalavimams 
patikrina LASF apeliacinio teismo pirmininkas. Tuo atveju, jeigu 
pateiktas apeliacinis skundas neatitinka šiame Etikos ir drausmės 
kodekso straipsnyje nustatytų reikalavimų, nustatomas terminas 
trūkumams pašalinti. Apeliantui trūkumų nepašalinus per nustatytą 
terminą, apeliacinis skundas laikomas nepateiktu, o sumokėtas 
mokestis už apeliacinį skundą Dalyviui (apeliantui) negrąžinamas. 

6. Apeliacinio skundo pateikimas sustabdo LASF etikos ir 
drausmės komisijos priimto sprendimo galiojimą. 

7. LASF apeliacinio teismo sprendimas nėra ir negali būti 
skundžiamas jokiais būdais ir tvarka. 

 
39 straipsnis. Bylos nutraukimas. 
1. Drausmės pažeidimo byla atitinkamo Drausminio organo 

sprendimu gali būti nutraukta šiais atvejais: 

1)  kai nustatoma, kad iki Drausmės pažeidimo bylos suėjo 
senaties terminai;  

2)  kitais atvejais, kai tolesnis bylos nagrinėjimas netenka prasmės.  
 
40 straipsnis. Bylos atnaujinimas. 
1. Drausmės pažeidimo byla, užbaigta įsiteisėjusiu Drausminio 

organo sprendimu, gali būti atnaujinta, jeigu: 
1) LASF apeliacinio teismo nutartimi konstatuota, kad, įrodymai, 

kuriais buvo paremti minėti teisės aktai ir/arba Drausminio organo 
priimtas nutarimas ar nutartis, yra pripažinti neturinčiais teisinės 
galios; 

2) nustatyta, kad, nagrinėdamas Drausmės pažeidimo bylą, 
Drausminio organo narys buvo šališkas ir dėl to buvo priimtas 
neteisėtas ir nepagrįstas sprendimas; 

3) paaiškėjo kitų aplinkybių, kurios Drausminiam organui nebuvo 
ir negalėjo būti žinomos priimant sprendimą ir kurios vienos ar kartu 
su anksčiau nustatytomis aplinkybėmis įrodo, kad Dalyvis yra 
nekaltas arba, kad jis padarė lengvesnį ar sunkesnį Drausmės 
pažeidimą, taip pat aplinkybėms, kurios įrodo, kad Dalyvis yra kaltas. 

2. Drausmės pažeidimo byla gali būti atnaujinama LASF 
apeliacinio teismo nutartimi,  proceso šalies prašymu arba Drausminio 
organo iniciatyva. 

 
X SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
41 straipsnis. Etikos ir drausmės kodekso įsigaliojimas. 
1. Šis Etikos ir drausmės kodeksas taikomas dėl tų įvykių ir/ar 

pažeidimų, kurie atsirado ir/ar buvo padaryti po šio Etikos ir drausmės 
kodekso įsigaliojimo momento. 

2. Etikos ir drausmės kodeksas įsigalioja jį patvirtinus LASF narių 
suvažiavime.  
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42 straipsnis. Reikalavimai drausminėms taisyklėms. 
1. LASF valdymo organai, kiti organai  privalo suderinti nuostatus 

ar kitus, jų veiklą reglamentuojančius dokumentus, su Etikos ir 
drausmės kodekso nuostatomis.  

 
 
 
Lietuvos automobilių sporto federacijos suvažiavimas  
20..... m. .....  mėn. ..... d.,  
Kaunas 
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PRIEDAS NR.7 
LASF tarybos darbo veiklos nuostatų redakcinis projektas 

Redakcinis projektas Nr. T / 2012-12 

 

PATVIRTINTA: 

LASF Narių suvažiavime 2013.03.30 

 

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, Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos 
Respublikos Asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Kūno 
kultūros ir sporto įstatymu, bei kitais LR įstatymais, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės norminiais aktais, 
Tarptautinės automobilių federacijos (FIA)  Įstatais, FIA sporto 
kodeksu ir jo priedais, Lietuvos automobilių sporto kodeksu (toliau 
- LASK), LASF Įstatais, 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. Tarybos narius, išskyrus Lietuvos kartingo federacijos prezidentą, 
ketverių metų laikotarpiui renka Suvažiavimas, atsižvelgiant į LASF 
įstatuose numatytas išimtis. Suvažiavimui išrinkus Prezidentą, 
pastarasis, iš LASF Tikrųjų narių pasiūlyto kandidatų sąrašo, 
pasiūlo kandidatūras į Viceprezidentų ir Komitetų pirmininkų 
pareigas. Suvažiavimas balsuoja už kiekvieną kandidatūrą atskirai. 
Prezidento siūlymu Viceprezidentų skaičių nustato ir viceprezidentus 
renka Suvažiavimas. Suvažiavimui nepritarus kandidatūrai, išrinktasis 
Prezidentas siūlo kitų asmenų kandidatūras iš LASF Tikrųjų narių 
pasiūlyto kandidatų sąrašo. Viceprezidentų ir Komitetų pirmininkų 
rinkimų balsavimai yra slapti, jeigu Suvažiavimas nenusprendė kitaip. 
Suvažiavimo metu balsavimas vyksta pagal Tarybos patvirtintą 
Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarką. Lietuvos kartingo 
federacijos prezidentas yra renkamas Lietuvos kartingo federacijos 
įstatuose nustatyta tvarka. 
2.2. Tarybą sudaro: Prezidentas, Viceprezidentai, Lietuvos kartingo 
federacijos prezidentas, Komitetų pirmininkai, bei Garbės prezidentas 
turintis patariamojo balso teisę (Toliau - Tarybos nariai).   (ralio, 
žiedo, kroso, 4x4, kitų automobilių sporto šakų, SVO, teisėjų, 
techninių reikalavimų, senjorų). 
2.3. Tarybos narių narystė įgaliojimai, išskyrus Lietuvos kartingo 
federacijos prezidentą,  gali būti suspenduoti LASF įstatuose ir 
šiuose nuostatuose numatyta tvarka, bei Apeliacinio teismo ar 
LASF etikos ir drausmės komisijos priimtais sprendimais. Galutinį 
sprendimą dėl suspenduoto Tarybos  nario pašalinimo iš užimamų 
pareigų priima Suvažiavimas.  Vietoj suspenduoto pašalinto 
Tarybos nario artimiausiame Suvažiavime turi būti renkamas naujas 
Tarybos narys. 

 
3. TARYBOS ĮGALIOJIM Ų GRĄŽINIMAS 

3.1. Taryba, pasibaigus Tarybos kadencijai, Tarybos kadencijai 
pasibaigus, Taryba grąžina savo įgaliojimus Suvažiavime išrinktai 
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naujai Tarybai. Tarybos įgaliojimai Suvažiavime gali būti pratęsti 
iki pirmojo naujosios Tarybos posėdžio po Suvažiavimo.  
3.2. Atsistatydinus Prezidentui ar tapus neveiksniu, Taryba šaukia 
rinkiminį Suvažiavimą. Iki Suvažiavimo Taryba laikinai eiti 
Prezidento pareigas paveda vienam iš Viceprezidentų. Suvažiavime 
išrinkus naują Prezidentą, Tarybos, Komitetų narių, Asmeninio 
LASF prezidento patarėjo įgaliojimai pasibaigia, išskyrus Lietuvos 
kartingo federacijos prezidentą. 
3.3. Tarybos kadencijos metu pasikeitus ar atsistatydinus daugiau kaip ½ 
Tarybos narių, Prezidentas šaukia rinkiminį Suvažiavimą, kuriame yra 
renkamas naujas Prezidentas ir Taryba. Tarybos įgaliojimai pasibaigia 
šiame Suvažiavime išrinkus naują Prezidentą, išskyrus Lietuvos 
kartingo federacijos prezidentą. 
3.4. Tarybos nario, Lietuvos kartingo federacijos prezidento 
įgaliojimų sustabdymas, atšaukimas, pasibaigimas, pratęsimas bei 
atsistatydinimas reglamentuojamas Lietuvos kartingo federacijos 
įstatuose nustatyta tvarka. 
3.5. Atstatydintas Tarybos narys į valdymo organus gali būti renkamas 
praėjus nemažiau dviem kadencijom nuo jo atstatydinimo. Tai taikoma ir 
Lietuvos kartingo federacijos prezidentui, kaip asmeniui, jeigu 
pastarasis buvo atstatydintas, Lietuvos kartingo federacijos įstatuose 
nustatyta tvarka.  
3.6. 3.2. Kiekvienas Tarybos narys turi teisę atsistatydinti bet kuriuo 
metu, nenurodydamas atsistatydinimo priežasties. Šias pareigas iki 
artimiausio Suvažiavimo, Taryba paveda laikinai eiti Prezidento 
pasiūlytam Tarybos nariui. Artimiausiame suvažiavime į šias pareigas yra 
renkamas naujas Tarybos narys LASF įstatų 8.1. p. nustatyta tvarka, 
išskyrus Lietuvos kartingo federacijos prezidentą (3.4.p.). 

4. TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS  FUNKCIJOS:  
4.1 Taryba turi teisę: 
4.1.1. Šaukti Suvažiavimus ir neeilinius Suvažiavimus.  
4.1.2. Pareikalauti iš Tarybos ar Komiteto nario pasiaiškinimo dėl 
netinkamo elgesio.  

4.1.3. Gali suspenduoti Tarybos narių, nesilaikančių LASF įstatų ar 
žeminančių LASF autoritetą, narystę. 
4.1.4. Tvirtinti sporto Komitetų sudėtis jų pirmininkų teikimu.  
4.1.5. Prezidento teikimu dviejų metų kadencijai tvirtinti Garbės 
Prezidentą. 
4.1.6. Svarstyti, sudaryti ir tvirtinti LASF pajamų ir išlaidų sąmatas. 
4.1.7. Svarstyti LASF nario stojamojo ir metinio narystės mokesčių 
dydžius bei pateikti tvirtinti Suvažiavimui. 
4.1.8. Parinkti auditą atliksiančią kompaniją. 
4.1.9. Tvirtinti nuolatines ir laikinas komisijas, jų darbo nuostatus. 
4.1.10. Tvirtinti licencijų išdavimo tvarką. 
4.1.11. Tvirtinti sporto bei kitų renginių metinius planus.  
4.1.12. Tvirtinti sporto Komitetų darbo nuostatus. 
4.1.13. Pareikalauti iš Komitetų paaiškinimo dėl komitetų priimtų 
sprendimų motyvų ir priežasčių. 
4.1.14. Teikti Komitetams siūlymą persvarstyti Komitetų priimtus 
sprendimus. 
4.1.15. Arbitražo pirmininkui bei LASF nariams pasiūlius, tvirtinti 
3 metų laikotarpiui Arbitražo arbitrų sąrašą. 
4.1.16. Teikti siūlymą LASF Arbitražui. 
4.1.17. Tvirtinti LASF renginių sąmatas, materialinių vertybių 
nurašymo aktus. 
4.1.18. Tvirtinti oficialiose tarptautinėse varžybose dalyvaujančių 
šalies rinktinių sudėtis ir jų pasirengimo programas. 
4.1.19. Tvirtinti bendrąsias Lietuvos automobilių sporto varžybų 
pravedimo sąlygas. 
4.1.20. Po detalios visų aplinkybių analizės, skirti nuobaudas 
sportininkams, teisėjams, Pareiškėjams, varžybų Organizatoriams. 
4.1.21. Priimti, suspenduoti ir šalinti LASF narius. 
4.1.22. Konkrečiu atveju spręsti dėl LASF nario atleidimo nuo 
stojamojo ir(ar) metinio mokesčio mokėjimo.  
4.1.23. Spręsti kitus su LASF nariais susijusius klausimus.  
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4.1.24. Spręsti visų Tarybos narių, Komitetų, nuolatinių ir laikinų 
Komisijų narių atlyginimo klausimus ir nustatyti jų darbo 
užmokesčio dydį. 
4.1.25. Tvirtinti naujų samdomų darbuotojų etatus ir jų darbo 
užmokesčio dydį. 
4.1.26. Spręsti LASF struktūrinių padalinių steigimo klausimus. 
4.2. Tarybos pareigos: 
4.2.1. Paruošti Tarybos darbo veiklos nuostatus ir teikti juos 
Suvažiavimo tvirtinimui. 
4.2.2. Tarpininkauti LASF nariams arba jų atstovams, sudarant 
sutartis su Lietuvos Respublikos ar užsienio klubais, kitomis 
organizacijomis. 
4.2.3. Ginti LASF narių teises ir teisėtus interesus Lietuvos 
Respublikoje ir užsienyje. 
4.2.4. Spręsti kitus, į Suvažiavimo ar Prezidento išskirtinę 
kompetenciją nepatenkančius, klausimus. 
4.2.5. Dirbti vadovaujantis šių nuostatų 1.1. punkte nurodytais 
dokumentais. 
4.1. Šaukia Suvažiavimus LASF Įstatų ir Tarybos patvirtinta 
Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo nustatyta tvarka. 
4.2. Numato LASF veiklos kryptis ir formas, bei teikia jas 
Suvažiavimui tvirtinti. 
4.3. Paruošia ir teikia Suvažiavimui tvirtinti Tarybos darbo 
nuostatus. 
4.4. Suvažiavime pateikia Tarybos metinę ataskaitą. 
4.5. Tvirtina Komitetų sudėtis jų pirmininkų teikimu. 
4.6. Tvirtina Komitetų darbo nuostatus. 
4.7. Visų Tarybos narių balsų dauguma gali iki artimiausio 
Suvažiavimo suspenduoti Tarybos narių, nesilaikančių LASF įstatų, 
šių nuostatų, LASF etikos ir drausmės kodekso reikalavimų, 
neatliekančių tinkamai savo pareigų, įgaliojimus bei pavesti kitam 
Prezidento pasiūlytam Tarybos nariui laikinai eiti suspenduoto 
Tarybos nario pareigas. Tarybos narys, kurio įgaliojimai sustabdyti, 
neturi teisės dalyvauti Tarybos posėdžiuose. Tarybos nariai negali 

suspenduoti Tarybos narių - Prezidento ir Lietuvos kartingo 
federacijos prezidento įgaliojimų. 
4.8.  LASF įstatų nustatyta tvarka priima LASF narius. Taryba 
pašalinti LASF narį(us) gali tik vadovaudamasi Apeliacinio teismo 
ar LASF etikos ir drausmės komisijos priimtu sprendimu, išskyrus 
Lietuvos kartingo federaciją. 
4.9. Konkrečiu atveju sprendžia dėl LASF nario stojamojo ir/ar 
nario mokesčio mokėjimo termino atidėjimo ar stojamojo ir/ar nario 
mokesčio mokėjimo dalimis einamaisiais metais.  
4.9. Svarsto, parengia ir pateikia tvirtinti Suvažiavimui LASF 
pajamų ir išlaidų sąmatas, LASF narių stojamojo ir/ar nario 
mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžius. Sprendžia 
kitus su LASF nariais susijusius klausimus. 
4.10. Tvirtina nuolatines ir laikinas komisijas, jų darbo nuostatus. 
4.11. Sprendžia Tarybos narių, atlyginimo klausimus ir nustato jų 
darbo užmokesčio dydį, atsižvelgiant į LASF finansinę padėtį, bei 
gaunamą finansinę paramą. 
4.12. Savo kompetencijos ribose tvirtina ir aiškina LASK numatytus 
automobilių sportą reglamentuojančius norminius aktus. 
4.13. Tvirtina oficialiose tarptautinėse varžybose dalyvaujančių 
šalies rinktinių sudėtis ir jų pasirengimo programas. 
4.14. Sprendžia LASF struktūrinių padalinių steigimo klausimus. 
4.15.  Sprendžia LASF administracijos struktūrinių padalinių 
steigimo klausimus. 
4.16. Tvirtina LASF administracijos struktūrą. 
4.17. Tvirtina samdomų darbuotojų darbo užmokesčio dydį. 
4.18. Tvirtina LASF renginių sąmatas. Priima sprendimus dėl 
auditoriaus paskyrimo ar atšaukimo.  
4.19. Tarpininkauja, kad LASF nariai arba jų atstovai galėtų sudaryti 
palankias  sutartis su Lietuvos Respublikos ar užsienio klubais, 
kitomis organizacijomis. 
4.20. Tvirtina Komitetų skirtas baudas varžybų  organizatoriams. 
4.21. Priima sprendimus, kad LASF taptų kitų juridinių asmenų 
steigėja, nare. 
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4.22. Priima sprendimus dėl LASF atstovybių ir/ar filialų steigimo, 
tvirtina filialo ir/ar atstovybės  nuostatus. 
4.23. Turi teisę pareikalauti iš Tarybos ar Komiteto nario 
pasiaiškinimo dėl netinkamo elgesio ir spręsti klausimą dėl šio 
elgesio įvertinimo kreiptis į LASF etikos ir drausmės komisiją. 
4.24. Turi teisę pareikalauti iš Komitetų paaiškinimo dėl Komitetų 
priimtų sprendimų motyvų ir priežasčių, bei teikti Komitetams 
siūlymą persvarstyti Komitetų priimtus sprendimus.  
4.25. Skiria atstovą nuo LASF valdymo organų sprendžiant ginčus 
LASF Apeliaciniame teisme ar LASF etikos ir drausmės komisijoje. 
4.26. Atstovauja LASF Lietuvos Respublikoje ir užsienyje per 
Prezidentą ar kitą įgaliotą asmenį. 
4.27. Gina LASF narių teises ir teisėtus interesus Lietuvos 
Respublikoje ir užsienyje. 
4.28. Rengia ir tvirtina pavyzdinių sutarčių projektus.  
4.29. Taryba gali nuspręsti į Suvažiavimą pakviesti svečius (Asocijuotus 
LASF narius bei kitus asmenis).  
4.30. Sprendžia kitus, į Suvažiavimo ar Prezidento išskirtinę 
kompetenciją nepatenkančius, klausimus. 
4.31. Tarybos posėdžiai šaukiami ir pravedami šiuose nuostatuose 
nustatyta tvarka.  

 
5. TARYBOS POSĖDŽIO DARBO TVARKA 
5.1. Tarybos sprendimai priimami posėdžiuose ( toliau – posėdis). 
5.2.Tarybos Posėdžius šaukia Prezidentas. Posėdžio darbotvarkę 
sudaro ir pirmininkauja Prezidentas, jam nesant – Viceprezidentas. 
Posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ir pakeista Tarybos 
sprendimu, pasiūlius Tarybos nariui.  Posėdžiui pirmininkauja 
Prezidentas. Nesant Prezidentui, posėdžiui pirmininkauja 
Prezidento žodiniu ar raštišku pavedimu įgaliotas vienas iš 
Viceprezidentų. Prezidentui atsistatydinus, tapus neveiksniu ar 
Tarybai gavus daugiau nei pusės LASF Tikrųjų narių reikalavimą 
dėl Prezidento atšaukimo, posėdžiui pirmininkauja Tarybos 
įgaliotas, laikinai eiti Prezidento pareigas, Viceprezidentas. 

Posėdžio sekretorius yra LASF sekretoriato administratorė(ius) - 
referentė(as) arba LASF generalinė(is) sekretorė(ius). Posėdžiai 
negali vykti, kai jam nepirmininkauja Prezidentas ar jo žodžiu ar 
raštu įgaliotas Viceprezidentas, arba Tarybos įgaliotas, laikinai eiti 
Prezidento pareigas, Viceprezidentas, LASF įstatų nustatytais 
atvejais. 
5.3. Kai svarstomi su Prezidentu susiję klausimai, posėdyje 
išrenkamas pirmininkaujantis Tarybos narys - Viceprezidentas 
(Prezidentas nebalsuoja). Tarybai gavus daugiau nei pusės LASF 
Tikrųjų narių reikalavimą dėl Prezidento atšaukimo, Prezidentas 
nebalsuoja jokiais Tarybos svarstomais klausimais, kadangi jo 
veikla yra suspenduota iki artimiausio Suvažiavimo, kuriame bus 
sprendžiamas klausimas dėl jo atšaukimo.  
5.4. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžio darbotvarkę, 
Prezidento pavedimu, sudaro LASF sekretoriatas. LASF 
sekretoriatas ne vėliau kaip likus 5 dienom iki posėdžio, 
elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja Tarybos narius apie 
posėdžio datą, laiką ir vietą, išsiunčia preliminarią posėdžio 
darbotvarkę ir su ja susijusią medžiagą. Tarybos nariai, likus ne 
mažiau kaip 3 dienom iki posėdžio pravedimo dienos, LASF 
sekretoriatui gali pateikti papildomus darbotvarkės klausimus, kurie 
yra registruojami LASF sekretoriate ir yra neatsiejama posėdžio 
protokolo dalis. Tarybos narių pateikiami papildomi darbotvarkės 
klausimai turi būti pateikti kartu su galimais klausimų sprendimo 
variantais.  LASF sekretoriatas gautus Tarybos narių pasiūlymus 
nedelsiant elektroninėmis ryšio priemonėmis išsiunčia visiems 
Tarybos nariams. 
5.5.Posėdžio priimtus sprendimus ir posėdžio protokolą pasirašo 
pirmininkaujantis. Jei Tarybos narys dėl pateisinamos priežasties 
negali atvykti į posėdį, apie tai privalo parnešti iš anksto LASF 
sekretoriatui, bei pateikti raštu (elektroninėmis ryšio priemonėmis) 
savo nuomonę darbotvarkės klausimais. Raštu pateikta Tarybos 
nario nuomonė įtraukiama į balsavimą konkrečiu darbotvarkės 
klausimu.  
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5.6.Svarstytino klausimo sprendimo projektą su kita reikalinga 
medžiaga rengėjas pateikia Prezidentui. Gautas sprendimo projektas 
registruojamas.   Posėdžiai gali būti pravedami ir elektroninėmis 
ryšio priemonėmis. Pravedant posėdį elektroninėmis ryšio 
priemonėmis, Tarybos nariams yra išsiunčiami nagrinėjami 
klausimai su nagrinėjamų klausimų medžiaga. Nurodomas terminas 
iki kada Tarybos nariai privalo pateikti savo nuomonę 
nagrinėjamais klausimais. Tarybos nariui, nepateikus savo 
nuomonės nagrinėjamu klausimu iki nurodyto termino, ar pateikus 
jį vėliau, yra skaitoma, jog šis narys posėdyje nedalyvavo. Visa 
elektroninėmis ryšio priemonėmis gauta susirašinėjimo medžiaga 
pridedama prie posėdžio protokolo. 
5.7. Be kviestų asmenų posėdžiuose gali dalyvauti asmenys Tarybos 
pritarimu.  Tarybos sprendimu, posėdyje gali dalyvauti ir kviestiniai 
asmenys.  
5.8. Jei Tarybos narys dėl pateisinamos priežasties negali atvykti į 
Tarybos posėdį, apie tai turi parnešti iš anksto Prezidentui.   
Posėdžio metu gali būti daromas garso skaitmeninis įrašas pagal 
Tarybos patvirtintą „Lietuvos automobilių sporto federacijos 
susirinkimų metu garso skaitmeninio įrašo darymo tvarką“.  
5.9. Tarybos Posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 
pusė jos Tarybos narių ir jam pirmininkauja šių nuostatų 5.2.p. 
nustatytas posėdžio pirmininkas. Tarybos sprendimai priimami 
paprasta balsų dauguma, atviru balsavimu. Jei balsai pasiskirsto 
lygiomis dalimis, Prezidento, ar Tarybos įgalioto laikinai eiti 
Prezidento pareigas Viceprezidento balsas yra lemiantis. 
5.10. Sprendimo projekto autorius turi dalyvauti svarstant 
sprendimo projektą. Tarybai pateikto prašymo, pareiškimo ar 
kitokio projekto autorius gali dalyvauti posėdyje.  
5.11. Jeigu gaunami Taryba nagrinėdama kelis alternatyvius to 
paties sprendimo projektus, jie juos nagrinėja kartu ir pasirenka 
vieną iš jų. 
5.12. Projektui pristatyti Taryba gali nustatyti laiką.  Kiekvienas 
Tarybos narys gali pareikalauti, kad būtų sušauktas posėdis. 

Tarybos narys, inicijuodamas posėdžio sušaukimą, privalo 
Prezidentui per LASF sekretoriatą pateikti posėdžio darbotvarkės 
klausimus ir su jais susijusią medžiagą, bei sprendimo variantų 
projektus. Tarybos narys gali nurodyti ir posėdžio sušaukimo datą, 
kuri turi būti ne ankstesnė, kaip 5 dienos iki posėdžio dienos. 
Prezidento pavedimu, LASF sekretoriatas teikiamą Tarybos nario 
darbotvarkės projektą ir su juo susijusią medžiagą, elektroninėmis 
ryšio priemonėmis, išsiunčia visiems Tarybos nariams. Prezidentas 
ar Tarybos įgaliotas, laikinai eiti Prezidento pareigas, 
Viceprezidentas, privalo sušaukti posėdį reikalavime ir šiuose 
nuostatuose numatytais terminais. Nesant galimybei sušaukti posėdį 
nustatytais terminais, Prezidentas iniciatoriui ir kitiems Tarybos 
nariams privalo per 5 dienas pateikti motyvuotą paaiškinimą ir 
paskelbti kitą posėdžio sušaukimo datą ne vėliau kaip per 15 dienų 
nuo motyvuoto paaiškinimo pateikimo. 
5.13. Prezidentas, per LASF sekretoriatą, gavęs daugiau nei pusės 
LASF Tikrųjų narių reikalavimą dėl Prezidento atšaukimo, privalo 
per 5 dienas, nuo gauto reikalavimo, sušaukti posėdį. Posėdyje 
Prezidentas pasiūlo Tarybai išrinkti laikinai einantį Prezidento 
pareigas Viceprezidentą (Prezidentas balsavime nedalyvauja). 
Išrinkus laikinai einantį Prezidento pareigas Viceprezidentą, 
pastarasis perima pirmininkavimą posėdžiui. Taryba suspenduoja 
Prezidento įgaliojimus ir pradeda Suvažiavimo sušaukimo 
procedūras  LASF įstatų 7.2. p. nustatytais terminais ir  tvarka. 
5.14. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžio priimtus 
sprendimus ir posėdžio protokolą pasirašo pirmininkaujantis. 
5.15. Protokolai registruojami LASF sekretoriate. Protokolai 
surašomi ne vėliau kaip per 5 darbo  dienas nuo įvykusio Tarybos 
posėdžio ir sekančią darbo dieną protokolų išrašai skelbiami LASF 
internetiniame tinklalapyje.   

 
6. PREZIDENTAS 
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6.1. Prezidentas - vienasmenis valdymo organas, administracijos 
vadovas. Prezidento, kaip vienasmenio valdymo organo, 
kompetencija yra vadovauti LASF administracijai.  
6.2. Suvažiavimas keturių metų kadencijai renka Prezidentą. 
Tikrasis narys turi teisę siūlyti fizin į asmenį kandidatu į Prezidento 
postą, šių įstatų 7.2. p.  nustatyta tvarka ir terminais, pateikdamas 
kandidato į Prezidentus raštišką sutikimą, gyvenimo aprašymą ir 
rinkiminę programą. Su informacija apie kandidatus į Prezidentus 
galima susipažinti LASF būstinėje ir LASF interneto svetainėje. 
Prezidentui atsistatydinus, ar tapus neveiksniu ar pareiškus jam 
nepasitikėjimą šaukiamas neeilinis Suvažiavimas. Iki Suvažiavimo 
Prezidento pareigas eina Tarybos įgaliotas Viceprezidentas. 
6.3. Tas pats asmuo Prezidentu gali būti išrinktas ne daugiau kaip 
dvi kadencijas iš eilės. 
6.4. Prezidentas: 

6.4.1. Suvažiavime, atsižvelgdamas į Tikrųjų narių pateiktų 
kandidatų sąrašą, siūlo kandidatus į Viceprezidentus, Komitetų 
pirmininkus. 
6.4.2. Suvažiavime pristato Tarybos darbo ataskaitą.  
6.4.3. Pasirenka savo Asmeninius patarėjus ir apie savo 
pasirinktus asmenis praneša Tarybai.  
6.4.4. Atstovauja LASF Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, 
vadovaujantis Tarybos priimtais nutarimais. 
6.4.5. Šių nuostatų nustatyta tvarka vadovauja Tarybai  ir 
organizuoja jos darbą. Koordinuoja Tarybos, Komitetų bei 
komisijų veiklą. Vadovauja LASF administracijai. 
6.4.7. Siūlo Tarybai iki artimiausio Suvažiavimo suspenduoti 
Tarybos narių, nesilaikančių LASF įstatų, Tarybos darbo 
nuostatų, LASF etikos ir drausmės kodekso reikalavimų, 
neatliekančių tinkamai savo pareigų, įgaliojimus. 
6.4.8. Leidžia įsakymus. 
6.4.9. Įgalioja vieną iš Viceprezidentų laikinai eiti Prezidento 
pareigas. 
6.4.10. Pasirašo sutartis ir kitus oficialius dokumentus. 

6.4.11. Pasirenka LASF  administracijos darbuotojus ir pasirašo 
su jais darbo sutartis.  
 6.4.12. Teikia Tarybai siūlymus dėl LASF atstovybių ir/ar 
filial ų steigimo/veiklos nutraukimo, jų nuostatų tvirtinimo 
priėmimo.  
6.4.13. Teikia Tarybai tvirtinti samdomų darbuotojų darbo 
užmokesčių dydžius. 
6.4.14. Teikia Tarybai siūlymus dėl LASF administracijos 
struktūrinių padalinių steigimo ar panaikinimo. 
6.4.15. Gali vykdyti  kitas Tarybos jam pavestas funkcijas, 
kurios nepatenka į  Suvažiavimo, Tarybos, kaip kolegialaus 
organo, kitų LASF organų išskirtinę kompetenciją.  

6.5. Prezidento įgaliojimų grąžinimas: 
6.5.1. Prezidentas, pasibaigus kadencijai, grąžina savo 
įgaliojimus Suvažiavime išrinktam Prezidentui. 
6.5.2. Prezidentas turi teisę atsistatydinti bet kuriuo metu, 
nenurodydamas atsistatydinimo priežasties. 
6.5.3. Daugiau nei pusei Tikrųjų narių pateikus reikalavimą 
Tarybai (pagal LASF įstatų 8.6. p. nustatytus reikalavimus), dėl 
Prezidento atšaukimo, nuo reikalavimo gavimo dienos, 
Prezidento pareigos yra suspenduojamos. Jo pareigas vykdo 
Tarybos įgaliotas Viceprezidentas. 

6.6. Prezidentui savo noru atsistatydinus, pastarasis negali būti 
renkamas į Prezidento pareigas pirmame, po atsistatydinimo, 
rinkiminiame Suvažiavime. 
6.7. Atstatydintas Prezidentas gali būti renkamas į Prezidento 
pareigas praėjus nemažiau aštuoniems metams nuo jo atstatydinimo. 
6.8. Prezidentas negali papildomai ar laikinai eiti kitas LASF 
valdymo organo pareigas, ar būti kitų LASF organų vadovu, ar jų 
nariu. 

 
7. VICEPREZIDENTAS 

7.1. Prezidento siūlymu, konkrečioms funkcijoms vykdyti, gali būti 
renkami Viceprezidentai ketverių metų laikotarpio kadencijai. 
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Viceprezidentų skaičių nustato ir Viceprezidentus renka 
Suvažiavimas.  
7.2. Viceprezidentas kuruoja, Prezidento siūlymu, Tarybos paskirtą 
LASF veiklos sferą. 
7.3. Tarybos ar Prezidento įgaliotas Viceprezidentas atlieka 
Prezidento funkcijas, LASF įstatų ir šių nuostatų nustatyta tvarka. 
7.3. Viceprezidentas turi teisę atsistatydinti bet kuriuo metu, 
nenurodydamas atsistatydinimo priežasties. Atsistatydinus 
Viceprezidentui, Prezidentas artimiausiame Suvažiavime gali teikti 
pasiūlymą dėl naujo Viceprezidento išrinkimo. Tarybos kadencijos 
laikotarpio metu, naujai išrinkto Viceprezidento įgaliojimai baigiasi 
kartu su Tarybos įgaliojimais. 
7.4. Viceprezidentas jo kadencijos metu gali būti atšauktas iš 
pareigų Prezidento ar Tarybos teikimu, ar Apeliacinio teismo, ar 
LASF etikos ir drausmės komisijos priimtais sprendimais 
Suvažiavime.  
7.5. Viceprezidento įgaliojimų grąžinimas reglamentuojamas LASF 
įstatų 8.6. p., bei šių nuostatų 3 str. nuostatomis. 
7.5. Viceprezidentas dirba vadovaujantis LASF įstatų 1.3. p. 
nurodytais norminiais aktais bei šiais nuostatais. 
 

8. LIETUVOS KARTINGO FEDERACIJOS (LKF) 
PREZIDENTAS 

8.1. LKF prezidentas yra LASF Tarybos narys. LKF prezidento 
rinkimų ir jo atšaukimo procedūras reglamentuoja LKF įstatai. 
Pagal LKF įstatus, pasikeitus LKF prezidentui, pastarasis LASF 
Tarybos nariu tampa automatiškai. Šiam LASF Tarybos nariui nėra 
taikoma šiais įstatais numatyta rinkimo ir atšaukimo procedūra. 
8.2. Visų LASF Tarybos narių pritarimu, išskyrus LKF prezidentą, 
LASF Taryba gali teikti reikalavimą LKF, dėl LKF prezidento 
perrinkimo, jeigu pastarasis netinkamai atlieka savo pareigas, 
nesilaiko  LASF 15.1. p.  nurodytų norminių aktų, LASF įstatų,  bei 
LASF etikos ir drausmės kodekso reikalavimų. LKF Taryba, gavusi 
tokį LASF Tarybos reikalavimą privalo sušaukti neeilinį LKF narių 

suvažiavimą, LKF įstatų nustatyta tvarka ir Suvažiavime spręsti 
reikalavime išdėstytus klausimus. 
8.3. LASF Taryba turi teisę pareikalauti iš LKF prezidento 
paaiškinimo, dėl LKF priimtų sprendimų motyvų ir priežasčių, bei 
teikti LKF siūlymą persvarstyti LKF priimtus sprendimus.  

 
9. GARBĖS PREZIDENTAS 

9.1. Keturių metų kadencijai Garbės prezidentą(us), iš buvusių 
LASF Prezidentų, Tikrųjų narių siūlymu renka Suvažiavimas.  
9.2. Garbės prezidentas(ai) yra Tarybos narys, turintis patariamojo 
balso teisę. 
9.3. Garbės prezidentas turi teisę: 

9.3.1.dalyvauti Tarybos posėdžiuose; 
9.3.2. teikti siūlymus Suvažiavimui bei Tarybai; 
9.3.3. Komitetų bei kitų LASF organų kvietimu dalyvauti 
posėdžiuose; 
9.3.4. būti kviečiamas ekspertu į Apeliacinio teismo bei LASF 
etikos ir drausmės komisijos posėdžius; 
9.3.5. Tarybos pavedimu atstovauti LASF automobilių sporto 
varžybose ar kituose renginiuose; 
9.3.6. vykdyti kitus Tarybos pavedimus, kurie nepatenka į 
Suvažiavimo, Prezidento, Tarybos kaip kolegialaus organo ar 
kitų LASF organų išskirtinę kompetenciją; 

9.4. Garbės prezidentas turi teisę atsistatydinti bet kuriuo metu, 
nenurodydamas atsistatydinimo priežasties. Atsistatydinus Garbės 
prezidentui, Tikrieji nariai artimiausiame Suvažiavime gali teikti 
pasiūlymą dėl naujo Garbės prezidento išrinkimo. Tarybos 
kadencijos laikotarpio metu, naujai išrinkto Garbės prezidento 
įgaliojimai baigiasi kartu su Tarybos įgaliojimais. 
9.5. Garbės prezidentas, jo kadencijos metu, gali būti atšauktas iš 
pareigų tik Tarybos ar daugiau kaip pusės Tikrųjų narių teikimu 
Suvažiavime, jeigu nesilaiko LASF Įstatų, šių nuostatų ar LASF 
etikos ir drausmės kodekso reikalavimų. 
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10. TARYBOS ATSKAITOMYB Ė IR ATSAKOMYB Ė 
10.1.Taryba yra atskaitinga Suvažiavimui.  
10.2. Suvažiavime Taryba pateikia savo darbo ataskaitą. 
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PRIEDAS NR.8 
LASF Apeliacinio teismo nuostatų redakcinis projektas 
 

Naujų nuostatų projektas Nr. A/ 2012-12 

PATVIRTINTA: 

LASF Narių suvažiavime 2013.03.30 

 

LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO 
FEDERACIJOS  

APELIACINIO TEISMO DARBO 
N U O S T A T A I 

 
1. SĄVOKOS 
1.1. FIA – Tarptautinė automobilių federacija ( toliau – FIA). 
1.2. LASF - Lietuvos automobilių sporto federacija. 
1.3. LASK – Lietuvos automobilių sporto kodeksas. 
1.4. LASF Apeliacinis teismas (toliau – Teismas) – nuolatinis LASF 
drausminis organas ir galutinė instancija nagrinėjanti ir sprendžianti 
sportinius bei teisinius LASF veiklos klausimus.  
1.5. Teismo pirmininkas – LASF tikrųjų narių suvažiavime (toliau – 
Suvažiavimas) išrinktas fizinis asmuo, kurio funkcijos yra: organizuoti 
Teismo procesus, administruoti Teismo veiklą, pirmininkauti 
Apeliacinei kolegijai. 
1.6. Arbitrai  – LASF įstatų ir šių nuostatų nustatyta tvarka LASF 
tikrųjų narių suvažiavime išrinkti fiziniai asmenys, kuriems suteikta 
teisė šių nuostatų nustatyta tvarka būti paskirtiems į Apeliacinę 
kolegiją nagrinėti šalių ginčus ar prašymus. 
1.7. Apeliacinė kolegija – šių nuostatų nustatyta tvarka paskirti 
Arbitrai, kuriems yra suteikta teisė nagrinėti šalių ginčus ar prašymus 
ir priimti galutinį sprendimą. 

 
2. BENDRIEJI NUOSTATAI 
2.1. Teismas dirba vadovaudamasis FIA statutu, LASF įstatais, FIA 
tarptautiniu sporto Kodeksu, Lietuvos automobilių Sporto Kodeksu, 
LASF etikos ir drausmės kodeksu, Suvažiavimo priimtais 
sprendimais, bei šiais nuostatais.  
2.2. Teismas yra LASF drausminis organas ir galutinė instancija, 
sprendžianti ginčus kylančius automobilių sporte, LASF veiklos 
teisiniame reguliavime ar dėl LASF valdymo (Tarybos) ir kitų organų 
priimtų sprendimų. Teismo kompetenciją nustato LASF įstatai ir šie 
nuostatai. 
2.3. Teismo veiklos nuostatus tvirtina LASF Suvažiavimas. 
 
3. TEISMO PIRMININKO PASKYRIMAS, ARBITR Ų SĄRAŠO 
SUDARYMAS 
3.1. Teismo pirmininką ir Arbitrus, LASF Tikrųjų narių siūlymu, 
keturių metų laikotarpiui renka Suvažiavimas, paprasta dalyvių balsų 
dauguma. Kandidatų į Teismo pirmininkus ir/ ar Arbitrus sąrašas yra 
teikiamas tik Tikrųjų narių ne vėliau kaip likus 45 kalendorinėms 
dienoms iki rinkiminio Suvažiavimo, arba iki Eilinio suvažiavimo, kai 
išrinkto Teismo kadencijos metu atsistatydino arba buvo atstatydintas 
Teismo pirmininkas ar Arbitras(ai) ir šis klausimas įtrauktas į 
Suvažiavimo darbotvarkę. Arbitrų sąrašas gali būti papildomas ar 
atnaujinamas kiekvieno Suvažiavimo metu.  
3.2. Teismo kadencijos metu naujai išrinktų Teismo pirmininko ir/ ar 
Arbitrų įgaliojimai pasibaigia, kartu su  pagrindinės Teismo sudėties 
kadencija.  
3.2. Arbitrų sąraše nuolat turėtų būti ne mažiau negu 9 (devyni) 
asmenys.  
3.3. Teismo pirmininką ir/ ar Arbitrą(us) atstatydinti iš pareigų, dėl 
netinkamo šių pareigų atlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, LASF 
įstatų ar LASF etikos ir drausmės kodekso reikalavimų ar šių nuostatų 
nesilaikymo, gali tik Suvažiavimas. Motyvuotas teikimas, dėl Teismo 
pirmininko ir/ar Arbitro(ų) atšaukimo, gali būti teikiamas LASF įstatų 
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7.2. p. nustatyta tvarka ir pasirašytas ne mažiau kaip 2/3 Tikrųjų narių, 
ar LASF tarybos nutarimu. Teikimą, dėl LASF etikos ir drausmės 
kodekso pažeidimų, gali teikti tik LASF etikos ir drausmės komisija 
priimtu sprendimu. LASF įstatų 7.2. p. nustatytais terminais ir tvarka, 
LASF taryba, gavusi teikimą ar sprendimą, privalo į Suvažiavimo 
darbotvarkę įtraukti klausimą dėl Teismo pirmininko ar/ir Arbitro(ų) 
atstatydinimo ir naujo Teismo pirmininko ar Arbitro(ų) rinkimo. 
3.4.Teismo pirmininkui mirus, atsistatydinus ar tapus neveiksniu, iki 
artimiausio Suvažiavimo Teismui laikinai vadovauja vienas iš Arbitrų, 
kurį išrenka Arbitrų susirinkimas. LASF administracija, gavusi 
pranešimą apie Teismo pirmininko atsistatydinimą, mirtį ar tapusį 
neveiksniu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo 
gavimo dienos, organizuoja Arbitrų susirinkimą. Arbitrų susirinkimas 
gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė 
Arbitrų. Arbitrai išsirenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių, ir 
susirinkimo metu paprasta balsų dauguma išrenka laikinai einantį 
Teismo pirmininko pareigas Arbitrą.  
3.5. Teismo pirmininku ar Arbitrais negali būti Prezidentas, 
Viceprezidentas bei kiti Tarybos nariai. 
3.6. Arbitras gali būti išbrauktas iš Arbitrų sąrašo, apie tai raštu 
pranešęs Teismo pirmininkui.  
3.6. Jeigu Arbitrų sąraše yra mažiau nei 9 Arbitrai, Teismo veikla 
automatiškai sustabdoma iki artimiausio Suvažiavimo. Teismo 
pirmininkas privalo nedelsiant informuoti LASF tarybą apie mažesnį 
nei 9 asmenų Arbitrų sąrašą. LASF taryba į artimiausio Suvažiavimo 
darbotvarkę įtraukia klausimą dėl Arbitrų sąrašo papildymo naujais 
Arbitrais. Teismo veiklos sustabdymo metu, visų gautų apeliacijų ar 
prašymų nagrinėjimo procedūros sustabdomos iki tol, kol bus 
papildytas Arbitrų sąrašas. 
 
4. TEISMO KOMPETENCIJA, TEIS ĖS IR PAREIGOS 
4.1. Teismo kompetencija: Teismas yra LASF drausminis organas ir 
galutinė instancija, sprendžianti kilusius ginčus Lietuvoje 
vykstančiose LASF licencijuotuose automobilių sporto varžybose, 

tarp LASF narių, varžybų Organizatorių, Pareiškėjų, Vairuotojų, dėl 
Varžybų oficialių asmenų priimtų sprendimų, taip pat ginčus 
kylančius dėl LASF veiklą reglamentuojančių norminių aktų taikymo, 
dėl automobilių sporto varžybas reglamentuojančių norminių aktų 
taikymo, dėl LASF valdymo (Tarybos) ir kitų LASF organų priimtų 
sprendimų, sprendžia klausimus dėl LASF nario pašalinimo iš LASF 
narių. LASF etikos ir drausmės kodekso numatytais atvejais, Teismas 
yra pirminė instancija nagrinėjanti drausmines bylas ir apeliacinė 
instancija nagrinėjanti apeliacijas dėl LASF etikos ir drausmės 
komisijos priimtų sprendimų. Teismas yra ir išankstinių ginčų 
nagrinėjimo ne teismo tvarka institutas prieš kreipiantis į šalies 
Teismus ar FIA Tarptautinį Apeliacinį teismą . 
4.2. Teismo teisės: 

4.2.1. nagrinėti apeliacijas, prašymus susijusiais su šių nuostatų 
4.1. p. išvardintais ginčais ar klausimais; 
4.2.2. kreiptis į LASF tarybą ir siūlyti jai įtraukti į Suvažiavimo 
ar LASF tarybos posėdžio darbotvarkę Teismo iškeltus 
klausimus;  
4.2.3. nagrinėti kitus ginčus, FIA pavestus spręsti nacionalinėms 
federacijoms; 
4.2.4. nagrinėjant klausimus dėl LASF nario laikymosi LASF 
veiklą bei automobilių sportą reglamentuojančių norminių aktų, 
LASF nariams skirti baudas: 

4.2.4.1. įspėjimą; 
4.2.4.2. LASF nario teisių sustabdymą; 
4.2.4.3. skirti piniginę baudą iki 2000 Lt; 
4.2.4.4. pašalinimą iš LASF narių; 

4.2.5. Nagrinėjant apeliacijas pagal LASK priimti tokius 
nutarimus: 

4.2.5.1. panaikinti SKK sprendimą; 
4.2.5.2. sumažinti arba padidinti LASK numatytų subjektų 
skirtą baudą; 
4.2.5.3. skirti LASK 153 straipsnyje numatytas baudas; 
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4.2.5.4. atmesti apeliaciją kaip nepagrįstą, o įrodžius, kad 
apeliacija buvo pateikta su sportine etika nesuderinamais 
tikslais, medžiagą perduoti į LASF etikos ir drausmės 
komisiją. 
4.2.5.5. išnagrinėjus apeliaciją nuspręsti dėl pilno ar dalinio 
Apeliacinio mokesčio grąžinimo. Tuo pačiu nustato kas 
privalo padengti su apeliacijos nagrinėjimu susijusias 
Teismo išlaidas. 

4.2.6. Nagrinėjant apeliacijas dėl LASF valdymo (Tarybos) ar 
kitų LASF organų priimtų sprendimų, priimti tokius nutarimus: 

4.2.6.1. panaikinti LASF valdymo (Tarybos) ar kitų LASF 
organų priimtą sprendimą; 
4.2.6.2. sumažinti arba padidinti LASF valdymo (Tarybos) 
ar kitų LASF organų skirtą baudą; 
4.2.6.3. atmesti apeliaciją kaip nepagrįstą, o įrodžius, kad 
apeliacija buvo pateikta su etika nesuderinamais tikslais, 
medžiagą perduoti į LASF etikos ir drausmės komisiją. 
4.2.6.4. išnagrinėjus apeliaciją nuspręsti dėl pilno ar dalinio 
Apeliacinio mokesčio grąžinimo. Tuo pačiu nustato kas 
privalo padengti su apeliacijos nagrinėjimu susijusias 
Teismo išlaidas. 

4.2.7. Nagrinėjant prašymus, dėl LASF veiklą ar automobilių 
sportą reglamentuojančių norminių aktų taikymo, priimti tokius 
nutarimus: 

4.2.7.1. pateikti LASF veiklą ar automobilių sportą 
reglamentuojančių norminių aktų išaiškinimą. Teismo 
pateikti išaiškinimai yra privalomi taikant LASF veiklą ar 
automobilių sportą reglamentuojančius norminius aktus. 
4.2.7.2. atlikti teisinį LASF veiklą ar automobilių sportą 
reglamentuojančių norminių aktų vertinimą ir atitikimą 
LASF įstatams, LASK, FIA statutui, Tarptautiniam sporto 
kodeksui, bei kitiems LASF organų priimtiems norminiams 
aktams. Nustačius, jog norminis aktas prieštarauja ar 
neatitinka aukštesniam LASF norminiam aktui, Teismas 

gali priimti nutarimą panaikinti visą ar dalį norminio akto ir 
nustatydamas terminus, įpareigoti atitinkamą LASF organą 
atlikti norminio akto papildymą ar/ir taisymą. 

4.2.8. Teismas, nagrinėdamas šių nuostatų 4.1. p. numatytus 
ginčus bei klausimus, gali priimti nutarimus kurie yra neaprašyti 
šiuose nuostatuose. Šiuos nutarimus Teismas priima 
vadovaudamasis FIA Apeliacinio tesimo sprendimais, šalies 
Teismų sprendimais/nutarimais arba savo nuožiūra, taikydamas 
teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus. 
4.2.9. Kviestis ekspertus ginčo nagrinėjimo klausimais. 

4.3. Teismo pareigos: 
4.3.1. Išnagrinėti gautas apeliacijas ar prašymus ir ne vėliau kaip 
per 30 kalendorinių dienų po apeliacijos ar prašymo gavimo, 
priimti sprendimą.  
4.3.2. Pranešti visoms suinteresuotoms pusėms apie Apeliacinės 
kolegijos posėdžius. 
4.3.3. Detaliai išnagrinėti su apeliacija ar prašymu susijusias 
aplinkybes. 
4.3.4. Išklausyti visus su apeliacija ar prašymu susijusius asmenis 
ir jų liudininkus.  
4.3.5. Priimant sprendimus susijusius su automobilių sportu, 
niekada nereikalauti varžybų pakartojimo. 
4.3.6. Visada pagrįsti priimtus sprendimus. 
4.3.7. Priimant sprendimus visada vadovautis teisingumo, 
protingumo ir sąžiningumo kriterijais, bei 
 automobilių sporto interesais. 

 
5. SANKCIJOS IR JŲ BENDROSIOS TAIKYMO TAISYKL ĖS 
5.1. Teismas taikydamas sankcijas, vadovaujasi LASF etikos ir 
drausmės kodekso VI ir VII skyriaus nuostatomis.  
 
6. APELIACIJ Ų IR PRAŠYMŲ PADAVIMO TVARKA 
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6.1. Teismui apeliacijas ar prašymus turi teisę paduoti LASF nariai, 
LASF licencijų turėtojai, LASF tarybos nariai, LASF valdymo 
(Taryba) bei kiti LASF organai. 
6.2. Apeliacijos dėl ginčų kilusių automobilių sporto varžybų metu, 
paduodamos vadovaujantis LASK 182-183 str. nustatyta tvarka ir 
terminais. 
6.3. Apeliacijos dėl LASF valdymo (Tarybos) ar kitų LASF organų 
priimtų sprendimų yra paduodamos raštu per LASF sekretoriatą ne 
vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo sprendimo paskelbimo ar 
gavimo. Apeliacija gali būti pateikiama ir faksu ar kita elektronine 
priemone, tokiu atveju apeliacijos teksto originalas, turi būti išsiųstas 
paštu tą pačią dieną, kartu pridedant ir apeliacinio mokesčio 
sumokėjimo patvirtinimą. Šios rūšies apeliacijoms yra taikomas dviejų 
tūkstančių litų (2000 Lt) apeliacinis mokestis. Negavus apeliacinio 
mokesčio, apeliacijos nagrinėjimo procedūros nepradedamos.  
6.4. Prašymai, dėl LASF veiklą ar automobilių sportą 
reglamentuojančių norminių aktų taikymo, paduodami raštu per LASF 
sekretoriatą. Prašymai, dėl automobilių sportą reglamentuojančių 
dokumentų, kurių galiojimo terminas yra vieneri metai, paduodami ne 
vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo jų priėmimo ar įsigaliojimo 
dienos.  
 
7. APELIACIJ Ų IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 
7.1. Apeliacijos ir prašymai Teismui pateikiami per LASF 
sekretoriatą. LASF sekretoriatas, užregistravęs apeliaciją ar prašymą, 
Apeliacijų ar prašymų registracijos žurnale, tą pačią dieną informuoja 
Teismo pirmininką, bei faksu ar kita elektronine priemone persiunčia 
gautą apeliaciją ar prašymą ir su ją susijusią medžiagą. 
7.2. Teismo pirmininkas per 2 darbo dienas įvertina ar gauta apeliacija 
ar prašymas atitinka apeliacijos ar prašymo pateikimo keliamiems 
reikalavimams, bei pagal turinį yra priskirti nagrinėti Teismui. Teismo 
pirmininkas gali grąžinti apeliaciją ar prašymą jos teikėjui ar 
apeliantui, raštu nurodydamas terminus per kuriuos turi būti pašalinti 
trūkumai. Per nustatytą terminą teikėjui ar apeliantui nepašalinus 

trūkumų yra skaitoma, jog apeliacija ar prašymas buvo atmesti kaip 
nepagrįsti.  
7.3. Teismo pirmininkas nustatęs, jog nėra trikdžių pradėti apeliacijos 
ar prašymo nagrinėjimo procedūras, organizuoja Apeliacinės kolegijos 
sudarymą. Apeliacinė kolegija sudaroma iš dviejų Arbitrų ir Teismo 
pirmininko.  
7.4. Nagrinėjant apeliacijas, kiekviena šalis per 10 kalendorinių dienų 
nuo pranešimo gavimo apie rengiamą apeliacijos nagrinėjimą, skiria 
po vieną Arbitrą iš LASF suvažiavimo patvirtinto Arbitrų sąrašo ir 
pateikia Teismui paaiškinimus ir/ar įrodymus. Jeigu šalis be 
pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė teismui 
paaiškinimo ar kitos su byla susijusios medžiagos, teismas turi teisę 
priimti sprendimą vadovaudamasis byloje esančiais įrodymais ir/ar 
paaiškinimais. Teismo pirmininkas, informuodamas šalis apie 
apeliacijos nagrinėjimą Teisme, nusiunčia joms LASF suvažiavimo 
patvirtintą Arbitrų sąrašą.  
7.5. Jeigu viena šalis nesilaiko šių nuostatų ir nepaskiria Arbitro 
numatytais terminais, kai yra nagrinėjama apeliacija, Arbitrą už šią 
šalį paskiria Teismo pirmininkas.  
7.6. Nagrinėjant prašymus, Apeliacinę kolegiją sudaro Teismo 
pirmininkas savo nuožiūra, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, nuo 
prašymo įregistravimo dienos. 
7.7. Apeliacinės kolegijos nariu negali būti nė vienas Pareiškėjas ar jo 
atstovas, ar vairuotojas, Organizatorius, arba Oficialus varžybų 
asmuo, dalyvavęs nagrinėjamose varžybose  arba bet kuriuo kitu būdu 
tiesiogiai susijęs su nagrinėjama apeliacija ar prašymu.  
7.8. Jeigu Teismo pirmininkas tiesiogiai yra susijęs su nagrinėjama 
apeliacija ar prašymu, ar yra kitokių priežasčių dėl kurių Teismo 
pirmininkas negali pirmininkauti Apeliacinei kolegijai,  Apeliacinės 
kolegijos pirmininką išrenka šalių pasirinkti Arbitrai iš LASF 
suvažiavimo patvirtinto Arbitrų sąrašo, ne vėliau kaip per 5 darbo 
dienas nuo jų paskyrimo į Apeliacinę kolegiją.  
7.9. Apie įvyksiantį posėdį Teismo pirmininkas privalo pranešti 
Arbitrams ir ginčo šalims prieš penkias dienas iki Teismo posėdžio. 
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Šalys turi teisę pasikviesti liudininkus. Suinteresuotų asmenų ar 
liudininkų neatvykimas, nepertraukia apeliacijos ar prašymo 
nagrinėjimo procedūros. 
7.10. Apeliacinei kolegijai pirmininkauja ir vykdo pranešėjo funkcijas 
Teismo pirmininkas  arba 7.8. p. nustatyta tvarka paskirtas Apeliacinei 
kolegijai pirmininkaujantis Arbitras. 
7.11. Apeliacijos nagrinėjamos tik žodinio nagrinėjimo forma, t.y. į 
teismo posėdžius privalomai yra kviečiamos ginčo šalys. 
7.12. Prašymai gali būti nagrinėjami ir rašytinio nagrinėjimo forma, 
kai į Teismo posėdį nekviečiamas prašymo teikėjas ar kiti asmenys. 
7.13. Teismas išnagrinėti apeliaciją ar prašymą ir priimti sprendimą 
privalo per 30 kalendorinių dienų nuo apeliacijos ar prašymo gavimo 
dienos. 
7.14. Apeliacinės kolegijos sprendimai priimami Arbitrų balsų 
dauguma. Nei vienas ginčą nagrinėjantis Arbitras neturi teisės 
susilaikyti balsavimo metu. 
7.15. Teismas nagrinėdamas Apeliaciją ar prašymą taip pat 
vadovaujasi LASF etikos ir drausmės kodekse IX skyriuje išdėstytais 
bylų nagrinėjimo principais bei reikalavimais tiek, kiek jie 
neprieštarauja šiems nuostatams.    
7.16. Šalių teisės aprašytos LASF etikos ir drausmės kodekso 31 str.  
7.17. Apeliacinės kolegijos  posėdžių metu gali būti daromas  garso 
įrašas, tačiau su juo susipažinti gali tik Apeliacinės kolegijos nariai ir 
posėdžio sekretorius. 
7.18. Apeliacinės kolegijos posėdžius protokoluoja posėdžio 
sekretorius, kurį skiria Teismo pirmininkas ar pirmininkaujantis 
Arbitras. Posėdžio sekretoriumi gali būti bet kuris asmuo. 
7.19. Teismo posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo teismo 
pirmininkas ar 7.8. p. nustatyta tvarka paskirtas  Apeliacinei kolegijai 
pirmininkaujantis Arbitras ir posėdžio sekretorius.  
7.20. Teismo sprendimai įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos. 
7.21. Įsiteisėjus Teismo sprendimui, toks sprendimas proceso šaliai 
yra privalomas ir sukelia atitinkamas teisines pasekmes. 
 

8. TEISMO atskaitomybė ir atsakomybė 
8.1. Teismas už savo veiklą ir sprendimus atsiskaito Suvažiavimui. 
8.2. Jei Teismo sprendimai liečia kitos šalies automobilių sporto 
federacijos ar atitinkamos kitos organizacijos licencijų turėtoją, bei 
LASK 152 straipsnio pirmame paragrafe išvardintus asmenis, Teismo 
sprendimas gali būti apskųstas FIA Tarptautiniam apeliaciniam 
teismui.  
8.3. Šie nuostatai nepaneigia teisės vienai iš pusių kreiptis į LR 
teisines institucijas, tačiau turi būti atsižvelgta į prisiimtus 
įsipareigojimus, LASF interesus ir tai, kad sprendimui priimti buvo 
išnaudotos visos priemonės.  
8.4. Teismas turi teisę, įvardindamas visas suinteresuotas puses, 
publikuoti Teismo sprendimus. Asmenys, paminėti šiose 
publikacijose, neturi teisės remdamiesi šia publikacija veikti prieš 
LASF ar prieš bet kurį šį sprendimą paskelbusį asmenį. 
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PRIEDAS NR.9 
LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų redakcinis 
projektas 

Redakcinis projektas Nr. R / 2012-12 

PATVIRTINTA: 

LASF Narių suvažiavime 2012.03.31 
 

LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJOS 
REVIZIJOS KOMISIJOS DARBO NUOSTATAI 

 
I. Bendrieji nuostatai. 

1.1. Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau - LASF) 
Revizijos komisijos darbo nuostatų paskirtis – nustatyti ir detalizuoti 
LASF Revizijos komisijos (toliau – “Revizijos komisija”) darbo 
tvarką.  
1.2. Revizijos komisijos darbo nuostatus priima, keičia ir (ar) 
papildo LASF taryba LASF narių suvažiavimas. pritarimu ir LASF 
įstatuose bei šiuose darbo nuostatuose nustatyta tvarka. 
1.3. Revizijos komisija yra kolegialus LASF veiklos priežiūrą 
atliekantis organas - tikrina ar LASF valdymo ir vykdomų organų 
priimti sprendimai atitinka LR įstatymus, LASF narių suvažiavimo 
nutarimus, Lietuvos automobilių sporto kodekso ir kitų LASF 
patvirtintų dokumentų reikalavimus.  
1.4.  Revizijos komisijos narių skaičių, jų rinkimo ir atšaukimo 
tvarką nustato LASF įstatai ir kiti LASF organų sprendimai bei LR 
įstatymai ir šie nuostatai 
1.5. Revizijos komisija veikia vadovaudamasi LR civiliniu 
kodeksu, LR asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais, LASF įstatais, 
LASF narių suvažiavimo sprendimais bei šiais darbo nuostatais. 

1.6. Revizijos komisijos kompetenciją nustato LASF įstatai bei šie 
nuostatai. 
1.7. Revizijos komisija savo funkcijas atlieka LASF įstatuose 
nustatytą laiką arba iki bus išrinkta nauja Revizijos komisija. 
Revizijos komisijos nario kadencijų skaičius neribojamas. 
1.8. Revizijos komisijos narys gali atsistatydinti iš pareigų 
kadencijai nepasibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) 
kalendorinių dienų raštu įspėjęs LASF Prezidentą tarybą. 
Atsistatydinus vienam iš Revizijos komisijos narių, Revizijos 
komisijos veikla automatiškai sustabdoma iki artimiausio LASF narių 
suvažiavimo. LASF taryba į artimiausio LASF narių suvažiavimo 
darbotvarkę įtraukia klausimą dėl Revizijos komisijos nario rinkimo. 
1.9. Revizijos komisijos nariai privalo saugoti komercines 
paslaptis, kurias jie sužinojo būdami Revizijos komisijos nariais. 
 II.     Revizijos komisijos formavimas 
2.1. LASF Prezidento LASF tikrųjų narių siūlymu Revizijos komisijos 
narius ir pirmininką renka ir atšaukia LASF narių suvažiavimas. 
Revizijos komisiją sudaro trys Revizijos komisijos nariai. Komisijos 
narių skaičių nustato LASF narių suvažiavimas ir įtvirtiną jį LASF 
įstatuose. 
2.2.  Revizijos komisijos nariais negali būti LASF tarybos nariai ir 
sekretoriato darbuotojai. Revizijos komisijos nariai renkami dviejų 
keturių metų kadencijai. Kadencijų skaičius neribojamas. Revizijos 
komisijos nariai netenka savo įgaliojimų nuo naujos Revizijos 
komisijos narių išrinkimo momento.  
2.3. Revizijos komisijos posėdžiams pirmininkauja LASF narių 
suvažiavimo patvirtintas Revizijos komisijos pirmininkas.  
2.4. Jei Revizijos komisijai dėl kurio nors Revizijos komisijos nario 
etikos, nešališkumo ar veiklos kyla abejonių, apie tai jis privalo 
nedelsiant raštu informuoti LASF Prezidentą  tarybą ir paviešinti 
turimą medžiagą artimiausiame Revizijos komisijos posėdyje, 
kuriame gali dalyvauti bet kuris suinteresuotas LASF tarybos narys . 
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III.  Revizijos komisijos narių teisės ir pareigos 
3.1. Revizijos komisijos pirmininkas arba komisijos deleguotas 

atstovas (vienas iš komisijos narių) su patariamojo balso teise 
gali dalyvauti LASF tarybos posėdžiuose.  

3.2. Revizijos komisija, vykdydama savo funkcijas, gali 
išreikalauti tyrimui reikalingus LASF valdymo ar vykdomų 
organų nutarimus, įsakymus, posėdžių protokolus. 
Reikalavimas turi būti rašytinis. Jį pasirašo Revizijos 
komisijos pirmininkas. 

3.3. Nustačiusi pažeidimus Revizijos komisija privalo apie tai 
informuoti LASF Prezidentą tarybą ir atitinkamą LASF 
organą. 

3.4. Revizijos komisija ne rečiau kaip kartą per kalendorinius 
metus patikrina LASF vykdomą veiklą. Atlikusi patikrinimą 
Revizijos komisija parengia raštišką ataskaitą ne vėliau kaip 
per mėnesį nuo patikrinimo baigimo dienos. Ataskaita 
skelbiama viešai. 

3.5. Revizijos komisija veiklos patikrinimus atlieka savo 
iniciatyva, LASF narių suvažiavimo pavedimu arba LASF 
tarybos prašymu. 

3.6. Tikrina ir vertina LASF, LASF padalinių bei LASF įsteigtų 
juridinių asmenų veiklos teisėtumą, tikslingumą bei 
efektyvumą, teikia LASF narių suvažiavimui su tuo susijusias 
išvadas; 

3.7. Teikia LASF narių suvažiavimui siūlymus dėl LASF 
valdančiųjų ar vykdomųjų organų narių atstatydinimo, jeigu 
nustato LASF organų ar narių esminius veiklos pažeidimus. 

3.8. Revizijos komisijos nariai gali dalyvauti LASF valdymo 
institucijų posėdžiuose stebėtojo teisėmis ir tuo atveju, kai 
posėdis yra uždaras.  

3.9. Revizijos komisija pavaldi ir atsiskaito tik LASF narių 
suvažiavimui. 

3.10. Revizijos komisija už savo atliktą darbą atsiskaito ir 
apie nustatytus pažeidimus praneša LASF narių 
suvažiavimuose. 

3.11. Už tinkamą Revizijos komisijos darbo sąlygų sudarymą 
bei techninį aprūpinimą atsakingas LASF sekretoriatas. 

 
IV. Revizijos komisijos posėdžio tvarka, balsavimas ir sprendimai 
4.1. Pirmasis naujai išrinktos Revizijos komisijos posėdis šaukiamas 

iš karto po Revizijos komisijos narius išrinkusio LASF narių 
suvažiavimo, jeigu LASF įstatai nebuvo keičiami dėl Revizijos 
komisijos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, o naujų 
Revizijos komisijos narių rinkimas vyko tame pačiame narių 
susirinkime, tai pirmasis Revizijos komisijos posėdis šaukiamas 
anksčiausiu terminu po LASF įstatų įregistravimo dienos. 
Pirmąjį Revizijos komisijos posėdį šaukia ir jo darbotvarkę siūlo 
LASF narių suvažiavimo pirmininkas, šiame posėdyje 
dalyvaujantis be teisės balsuoti, jeigu jis nėra Revizijos 
komisijos narys. 

4.2. Kitus Revizijos komisijos posėdžius šaukia Revizijos komisijos 
pirmininkas. Revizijos komisijos posėdžiai taip pat gali būti 
šaukiami ne mažiau kaip 2 (dviejų) Revizijos komisijos narių 
sprendimu. Jei dalyvių skaičius mažesnis, posėdis laikomas 
neįvykusiu. 

4.3. Revizijos komisija iš esamų narių posėdžiui išrenka sekretorių. 
4.4. Revizijos komisijos posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip 2 (du) 

kartus kartą per metus. ir ne dažniau kaip kas 14 (keturiolika) 
kalendorinių dienų. 

4.5. Revizijos komisijos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi 
kiekvienas Revizijos komisijos narys. Revizijos komisijos 
posėdžio sušaukimą inicijuojantis asmuo Revizijos komisijos 
pirmininkui pateikia siūlomus posėdžio darbotvarkės klausimus, 
siūlomų sprendimų projektus bei sprendimams svarstyti 
reikalingą medžiagą, parengta kaip nurodyta darbo nuostatų 4.9. 
punkte. Revizijos komisijos pirmininkas privalo sušaukti 
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Revizijos komisijos posėdį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) 
kalendorinių dienų nuo Revizijos komisijos posėdžio šaukimo 
iniciatyvos pareiškimo dienos, jei kitaip nesusitaria su asmeniu, 
inicijuojančiu Revizijos komisijos posėdį. 

4.6. Revizijos komisijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 7 
(septynias) kalendorines dienas iki numatomo Revizijos 
komisijos posėdžio 4.8. punkte nurodytu būdu išplatina 
Revizijos komisijos nariams 4.7. punkte nurodyto turinio 
pranešimus apie Revizijos komisijos posėdžio šaukimą bei 
Revizijos komisijos posėdžio medžiagą, įskaitant ir siūlomų 
sprendimų projektus. Kiekvienas Revizijos komisijos narys turi 
teisę pateikti Revizijos komisijos pirmininkui pasiūlymus dėl 
papildomų klausimų įtraukimo į posėdžio darbotvarkę likus ne 
mažiau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki Revizijos komisijos 
posėdžio dienos, kartu pateikdamas šiuose darbo nuostatuose 
numatytą medžiagą siūlomo klausimo svarstymui 4.13. punkte 
numatyta tvarka. Apie darbotvarkės papildymą Revizijos 
komisijos nariai informuojami 4.8. punkte nurodytu būdu ne 
vėliau kaip likus 2 (dviems) darbo dienoms iki Revizijos 
komisijos posėdžio dienos. 

4.7. Pranešime apie Revizijos komisijos posėdžio šaukimą nurodoma 
Revizijos komisijos posėdžio data, laikas, vieta, darbotvarkė ir 
posėdį inicijavęs asmuo (asmenys). 

4.8. Pranešimai apie Revizijos komisijos posėdžio šaukimą bei 
Revizijos komisijos posėdžio medžiaga Revizijos komisijos 
nariams išplatinama paštu (registruotu laišku) arba elektroniniu 
paštu, arba faksu arba įteikiami asmeniškai. Pašto adresą, 
elektroninio pašto adresą, fakso numerį Revizijos komisijos 
nariai nurodo Revizijos komisijos pirmininkui. 

4.9. Kiekvienas Revizijos komisijos narys turi teisę pateikti 
pasiūlymus dėl papildomų klausimų įtraukimo į posėdžio 
darbotvarkę likus ne mažiau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki 
Revizijos komisijos posėdžio dienos, kartu pateikdamas 
siūlomam klausimui svarstyti reikalingą medžiagą. Apie 

darbotvarkės papildymą Revizijos komisijos nariai informuojami 
4.8. punkte nurodytu būdu ne vėliau kaip likus 1 ( vienai) darbo 
dienai iki Revizijos komisijos posėdžio dienos. 

4.10. Revizijos komisija į savo posėdį gali kviesti LASF Prezidentą, 
tarybos narius, kitų komisijų narius, LASF darbuotojus bei kitus 
asmenis, jei Revizijos komisijai reikalingi jų paaiškinimai. 

4.11. Revizijos komisijos posėdžio darbotvarkę atsižvelgiant į posėdį 
inicijuojančio asmens siūlomus darbotvarkės klausimus ir kitų 
Revizijos komisijos narių prašymus, pateiktus 4.6. punkte 
nustatyta tvarka (jei tokių yra), sudaro Revizijos komisijos 
pirmininkas. Revizijos komisijos posėdžio darbotvarkė gali būti 
keičiama posėdžio metu Revizijos komisijos narių sprendimu, 
tačiau tik tuo atveju, jei posėdyje dalyvauja visi Revizijos 
komisijos nariai. 

4.12. Medžiagą Revizijos komisijos posėdžiams rengia Revizijos 
komisijos pirmininkas arba pirmininko pavedimu bei Revizijos 
komisijos pirmininko terminais Revizijos komisijos nariai. 

4.13. Medžiagą siūlomais Revizijos komisijos posėdžio darbotvarkės 
klausimais rengia ir Revizijos komisijos pirmininkui pateikia 
posėdį inicijuojantis asmuo. Jei posėdį inicijuojantis Revizijos 
komisijos narys negali parengti medžiagos siūlomais neeilinio 
posėdžio darbotvarkės klausimais, tai jie Revizijos komisijos 
pirmininkui pateikia prašymą parengti jo siūlomiems 
klausimams svarstyti reikalingą medžiagą. Gavęs tokį prašymą 
Revizijos komisijos pirmininkas medžiagą rengia kaip nurodyta 
4.12. punkte. 

4.14. Revizijos komisijos posėdžiams pirmininkauja Revizijos 
komisijos pirmininkas, kuris informuoja posėdžio dalyvius apie 
Revizijos komisijos posėdžio sušaukimo veiksmų atlikimą, 
išvardija dalyvaujančius Revizijos komisijos narius ir kitus 
pakviestus asmenis bei paskelbia posėdžio darbotvarkę. 

4.15. Revizijos komisija gali priimti sprendimus ir jos posėdis bus 
laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė 
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Revizijos komisijos narių. Iš anksto raštu balsavę Revizijos 
komisijos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. 

4.16. Revizijos komisijos sprendimai priimami balsuojant. Balsavimą 
skelbia Revizijos komisijos pirmininkas. Balsavimo metu 
kiekvienas Revizijos komisijos narys turi vieną balsą. Balsams 
“už” ir “prieš” pasiskirsčius po lygiai lemia Revizijos komisijos 
pirmininko balsas. 

4.17. Revizijos komisijos narys savo valią – “už” ar “prieš” 
balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs- gali 
pranešti balsuodamas raštu. 

4.18. Balsavimo rezultatus skelbia Revizijos komisijos pirmininkas. 
4.19. Revizijos komisijos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta 

daugiau balsų “už” negu “prieš”. 
 
V. Revizijos komisijos posėdžio protokolas.  
5.1. Revizijos komisijos posėdžio protokolą rašo Revizijos komisijos 

sekretorius. 
5.2. Revizijos komisijos posėdžio protokolas turi būti surašomas ne 

vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo posėdžio 
dienos. 

5.3. Revizijos komisijos posėdžio protokolą pasirašo Revizijos 
komisijos posėdžio sekretorius ir komisijos pirmininkas. 

5.4. Revizijos komisijos posėdžio protokole turi būti nurodyta: 
posėdžio vieta, data ir laikas, posėdyje dalyvaujantys Revizijos 
komisijos nariai ir kiti asmenys, posėdyje nedalyvaujantys 
Revizijos komisijos nariai, nurodomi darbotvarkės klausimai ir 
priimti Revizijos komisijos sprendimai bei balsavimo rezultatai 
(išvardijant Revizijos komisijos narius, balsavusius “už” ir 
“prieš” siūlomą sprendimą). Protokole gali būti pateikiama 
informacija apie darbotvarkės klausimų svarstymo eigą. 

5.5. Revizijos komisijos posėdyje dalyvavę asmenys turi teisę 
pareikšti pastabas dėl protokolo per 3 (tris) darbo dienas nuo 
protokolo gavimo dienos. Pastabos dėl protokolo pridedamos prie 

protokolo ir nurodoma, ar protokolą pasirašę asmenys su jomis 
sutinka ar nesutinka. 

5.6. Revizijos komisijos posėdžio protokolai yra numeruojami eilės 
tvarka, numeracija pradedama iš naujo kiekvienais metais. 

5.7. Revizijos komisijos protokolas rašomas dviem egzemplioriais 
lietuvių kalba, iš kurių vienas egzempliorius yra saugomas LASF 
sekretoriate, kitas- Revizijos komisijos pirmininko. Prie 
Revizijos komisijos posėdžio protokolo, kuris saugomas LASF 
sekretoriate, pridedama Revizijos komisijos posėdžio medžiaga, 
pranešimo apie Revizijos komisijos posėdžio sušaukimą kopija 
bei dokumentas, patvirtinantis šaukimo įteikimą adresatui. 
Protokolo kopijos įteikiamos kiekvienam Revizijos komisijos 
nariui. 

5.8. Protokolai saugomi 10 (dešimt) metų, jei imperatyvios teisės aktų 
normos nenustato kitaip. 
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PRIEDAS NR.10 
LASF prezidento teikimas dėl kandidato į LASF Revizijos komisijos pirmininkus. 
 
LASF narių 2013-03-30 Suvažiavimui       2013.02.12 
LASF Tarybai  
 
 
 
 
 

TEIKIMAS 
DĖL LASF REVIZIJOS KOMISIJOS PIRMININKO KANDIDAT ŪROS 

 
 

Atsižvelgiant į tai, kad 2012-05-23 iš LASF Revizijos komisijos pirmininkės pareigų 

atsistatydino Jūratė Vasiliauskaitė, likusiai Revizijos komisijos kadencijai siūlau LASF Revizijos 

komisijos pirmininku išrinkti Arną Paliukėną. 

 

 

LASF Prezidentas       Gintaras Furmanavičius 
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PRIEDAS NR.11 
LASF nario Všį ASK teikimas kandidato į LASF tarybos narius – Drag komiteto 
pirmininkus. 
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PRIEDAS NR.12 
LASF prezidento teikimas dėl kandidato į LASF tarybos nario viceprezidento 
pareigas. 
 
LASF narių 2013-03-30 Suvažiavimui       2013.02.12 
LASF Tarybai  
 
 

LASF PREZIDENTO TEIKIMAS 
DĖL LASF TARYBOS NARIO – VICEPREZIDENTO KANDIDAT ŪROS 

 
 

Atsižvelgiant į tai, jog 2012-03-31 Suvažiavime iš LASF Tarybos nario – 

viceprezidento pareigų atsistatydino Ramūnas Šaučikovas ir į jo vietą Suvažiavime nebuvo 

renkamas kitas LASF tarybos narys - viceprezidentas, Suvažiavimui teikiu kandidatą į LASF 

tarybos nario – viceprezidento pareigas Darių Jonušį. 

PRIDEDAMA: D. Jonušio veiklos aprašymas. 

 

 

LASF Prezidentas       Gintaras Furmanavičius 

 
Gyvenimo ir veiklos aprašymas 

 
 

Darius Jonušis 
 
 
Gimęs: 1970.01.04 Vilnius 
Darbovietė: VŠĮ „Promo evants“  
Išsilavinimas: šiuo metu studijuoja VGTU III kurse 
 
Darius Jonušis savo veiklą automobilių sporte pradėjo 1979 metais, dalyvavo kartingų, žiedinėse 
lenktynėse, dirbo ir dirba automobilių sporto lenktynes organizuojančiose VŠĮ „Promo events“. 
Šiuo metu Darius Jonušis yra : 
LASF prezidento asmeninis patarėjas; 
VŠĮ “Plytinės kartodromas” vadovas; 
VŠĮ “ Promo events” , kuri nuo 2000 metų organizuoja didžiausią automobilių sporto renginį 
Baltijos šalyse – 1000 km lenktynes, vadovas; 
Policijos departamento prie VRM Visuomeninės tarybos narys; 
 
Visu savo veiklos laikotarpiu Darius Jonušis kartu su minėtų įmonių kolektyvais aktyviai dalyvauja 
organizuojant Lietuvos kartingo ir automobilių sporto varžybas, treniruojant bei remiant jaunuosius 
ir profesionalius Lietuvos lenktynininkus. 
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PRIEDAS NR.13 
Tarybos teikimas LASF Suvažiavimui, suteikti „LASF garbės vardo“ apdovanojimus. 
 
Informacija bus pateikta LASF Suvažiavimo metu.  


