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Informacija LASF nariams    2014-02-10 

DĖL LASF TIKR ŲJŲ NARIŲ SUVAŽIAVIMO  DARBOTVARK ĖS PAPILDYMO 

„Papildoma informacija, dėl 2014 metų kovo 29 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo darbotvarkės 
papildymo: 

Atsižvelgiant į gautą LASF tarybos nario-Žiedo komiteto pirmininko pranešimą apie jo 
atsistatydinimą iš Žiedo komiteto pirmininko pareigų nuo 2014-03-28 d., LASF  taryba papildė 
Suvažiavimo darbotvarkę 9 klausimu „LASF tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko rinkimai“ 
ir skelbia papildytą preliminarią Suvažiavimo darbotvarkė: 
1.    Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2013 metus pristatymas. 
2.    LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas. 
3.    LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas. 
4.    LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas. 
5.    LASF 2013 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą. 
6.    LASF 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 
7.    2014-2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei  tikslinių įnašų LASF veiklai 
remti įnašų dydžių projekto tvirtinimas. 
8.    LASF tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko rinkimai. 
9.    LASF tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko rinkimai. 
10.    Dėl 2014 m. „LASF garbės ženklo“ apdovanojimo. 

Siekiant užtikrinti LASF tikrųjų narių teises teikiant pasiūlymus Suvažiavimui, LASF 
tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl kandidato į Tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko 
pareigas gali teikti iki 2014 metų vasario 24 dienos. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, 
kurie yra sumokėję 2014 stojamąjį ir/ar narystės mokestį. Ši informacija yra paskelbta 2014-02-08 
d. Lietuvos žiniose bei 2014-02-10 d. LASF tinklalapyje http://www.lasf.lt/suvaziavimai/. 
LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji  nariai, sumokėję LASF nario 
mokestį iki 2014 m. kovo 15 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali 
LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2014-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriate. Suvažiavimo 
medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el.paštu. Visa Suvažiavimo medžiaga bus 
skelbiama http://www.lasf.lt/suvaziavimai/ .“ 
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