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ĮVADAS
Vadovaujantis LASF Tarybos 2016-09-13, 2017-02-09 ir 2017-02-20 d. priimtais nutarimais, 2017
metų kovo 25 dieną yra šaukiamas LASF eilinis tikrųjų narių suvažiavimas (toliau – Suvažiavimas).
Suvažiavimo vieta: Viešbutis Europa Royale Kaunas, konferencijų salė.
Adresas: Miško g. 11, Kaunas.
Suvažiavimo pradžia - 11.00 val.
Dalyvių (LASF tikrųjų narių, kandidatų į LASF Tarybos, LASF Etikos ir drausmės komisijos
narius bei svečių) registracija į Suvažiavimą vyks: nuo 09.30 iki 10.45 val.
Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai iki 2017 m. kovo 15 d., sumokėję
2017 metų LASF tikrojo nario mokestį.
Į Suvažiavimą svečių teisėmis kviečiami visi kandidatai į renkamus LASF organus ir asocijuoti
nariai. Visi svečiai, ketinantys dalyvauti suvažiavime, turi iki 2017-03-20 užsiregistruoti LASF
sekretoriate el.paštu lasf@lasf.lt .
Išsami informacija apie pasirengimą Suvažiavimui bei su Suvažiavimu susijusi medžiaga LASF
tikriesiems nariams išsiųsta registruotu paštu ar įteikta asmeniškai bei paskelbta LASF tinklalapyje
http://www.lasf.lt/suvaziavimai/ .
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 tikrąjį narį) Suvažiavime gali
atstovauti tik:
a) LASF tikrojo nario darbuotojai (kurie dirba pagal darbo sutartis ir yra SODROS apskaitoje);
b) LASF tikrojo nario valdymo organo nariai (vienasmenis ir/ar kolegialus) (kurie įregistruoti
įstatymų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre);
c) LASF tikrojo nario dalyviai: savininkas, akcininkas (-ai), nariai, dalininkai (nurodyti steigimo
dokumentuose, LASF nario narių/dalininkų sąrašuose ar/ir įregistruoti Juridinių asmenų registre).
SVARBU:
Atstovavimo, Suvažiavime, teisinis pagrindas:

a) LASF tikrojo 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 tikrojo 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 tikrojo nario valdymo organo,
dokumentą įrodantį, jog įgaliotas asmuo yra LASF tikrojo nario darbuotojas, kolegialaus valdymo
organo narys, dalininkas, narys, akcininkas, bei užpildytą delegato mandatą pasirašytą ir
antspauduotą LASF tikrojo 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 2017 02-09
Protokolo Nr. 2017-03

LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko
įgalioto atstovauti LASF narį 2017-03-25 LASF tikrųjų narių suvažiavime „Įgaliojimo“
pavyzdys.
ĮGALIOJIMAS Nr. xxx
2017 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\kxxx , gyv. xxxxx (toliau„Įgaliotinis“),
atstovauti Įgaliotoją, kaip Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) (juridinio asmens
kodas 190642938, adresas Savanorių g. 56, Kaunas ) tikrąjį narį, LASF tikrųjų narių
suvažiavime 2017 kovo 25 dieną ir balsuoti visais LASF tikrųjų 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 2017 metų kovo 25 dienai (imtinai), be teisės perįgalioti.

XXX „XXX“ direktorius (pareigos) Vardas Pavardė

____________________
A.V.
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Suvažiavimo pasirengimo procedūrų vykdymas
1. 2016-09-13 Taryba priėmė nutarimą paskelbti LASF eilinio tikrųjų narių suvažiavimo (toliau –
Suvažiavimas) datą ir vietą, patvirtinti preliminarią Suvažiavimo darbotvarkę ir apie tai informuoti
LASF tikruosius narius viešai. Todėl, 2016-09-27 ši informacija paskelbta dienraštyje „Lietuvos žinios“,
LASF internetiniame puslapyje ir informacija išsiųsta narių el.pašto adresais.

2. 2017-01-17 vyko LASF tarybos posėdis, kuriame nutarta įpareigoti LASF komitetus pateikti Komitetų
veiklos ataskaitas už 2016 m. iki 2017-01-31 d. bei išsiųsti priminimus LASF Apeliacinio teismo, Etikos
ir drausmės komisijos ir Revizijos komisijos pirmininkams apie veiklos ataskaitų pateikimą LASF
sekretoriatui iki 2017-01-31 d. Ataskaitos nepateikė tik LASF Drifto komiteto pirmininkas Linas
Ramoška.

3. Nuo 2016-09-13 iki 2017-02-21 LASF administracija gavo LASF tikrųjų narių teikimus dėl kandidatų į
LASF tarybos narius (Drag'o komiteto pirmininko, Ralio komiteto pirmininko) bei LASF Etikos ir
drausmės komisijos narius (apibendrinta LASF tikrųjų narių teikimų lentelė pateikta šioje medžiagoje).

4. 2017-02-21 d. baigėsi, LASF tikrųjų narių siūlymų dėl Suvažiavimo darbotvarkės klausimų bei
kandidatų į LASF organų narius, terminas. Iki 2017-02-21 dienos imtinai, LASF tikrieji nariai dėl
Suvažiavimo darbotvarkės klausimų, papildomų pasiūlymų nepateikė. LASF tikrieji nariai pateikė
kandidatus į visas darbotvarkėje nurodytas renkamas pozicijas. Siūlymus dėl kandidatų pateikė 3 tikrieji
nariai: KSK „Juta“, VšĮ „AJAGS“ ir ASK „Vilkyčiai“.

5. 2017-02-20 d. Taryba, vadovaudamasi LASF įstatų nustatytais terminais patvirtino galutinę Suvažiavimo
darbotvarkę ir su ja susijusią medžiagą, kuri iki 2017-02-23 d. imtinai, privalo būti išsiųsta LASF
tikriesiems nariams registruotais laiškais arba įteikiama asmeniškai, paskelbta LASF internetiniame
puslapyje, bei informacija apie Suvažiavimą paskelbta dienraštyje „Lietuvos žinios“ (2017-02-22).
Šiame posėdyje Taryba patvirtino galutinį kandidatų sąrašą į LASF suvažiavime renkamus organus.
Posėdyje Taryba priėmė nutarimą į Suvažiavimą pakviesti svečių teisėmis visus kandidatus į LASF
renkamus organus, asocijuotus narius ir numatė jų registravimo tvarką.

6. 2017-02-22 d. Tarybos iniciatyva sušauktas LASF tikrųjų narių susirinkimas dėl naujų LASF Įstatų
projekto pristatymo.

7. Iki 2017-02-23 Suvažiavimo darbotvarkė ir su ja susijusi medžiaga išsiųsta LASF nariams registruotais
laiškais arba įteikta asmeniškai bei paskelbta LASF tinklalapyje http://www.lasf.lt/suvaziavimai/.
Informacija apie Suvažiavimo galutinę darbotvarkę, vietą ir laiką 2017-02-22 d. paskelbta viešai
dienraštyje „Lietuvos žinios“.

8. 2017-03-16 d. planuojamas Tarybos posėdis kuriame bus patvirtintas galutinis LASF tikrųjų narių,
galinčių dalyvauti 2017-03-25 Suvažiavime, sąrašas.
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Patvirtinta:
LASF tarybos posėdyje,
2017-02-20, protokolo Nr. 2017-04

LASF Suvažiavimo darbotvarkė 2017-03-25
1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
4. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
5. LASF 2016 m. Veiklos ataskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas, atsižvelgiant į
audito ataskaitą.
6. LASF 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. 2017/2018 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti
įnašų dydžių, tvirtinimas.
8. LASF įstatų projekto tvirtinimas.
9. LASF Tarybos darbo nuostatų projekto tvirtinimas (jei bus priimti nauji įstatai).
10. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų projekto tvirtinimas.
11. LASF Etikos ir drausmės kodekso projekto tvirtinimas.
12. LASF Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai.
13. LASF Drag'o komiteto pirmininko rinkimai (jei nebus priimti nauji įstatai).
14. LASF Ralio komiteto pirmininko rinkimai (jei nebus priimti nauji įstatai).
15. Kiti klausimai:
15.1. LASF Komunikacijos ataskaita už 2016 m.
15.2. E-LASF sistemos projekto eiga.
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1. Darbotvarkės klausimas: Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
- LASF Tarybos-Prezidento ataskaitą pristato LASF prezidentas Romas Austinskas
Patvirtinta:
LASF tarybos posėdyje,
2017-02-20, protokolo Nr. 2017-04

TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA
UŽ 2016 METUS
TARYBOS VEIKLA:
1. 2016-01-01/ 2016-12-31 laikotarpiu buvo sušaukta 14 Tarybos posėdžių ( 11- gyvai, 3- el.ryšio
priemonėmis (el.paštu).
2. Tarybos narių posėdžių lankomumas:

Tarybos narys
Romas Austinskas
Benediktas Vanagas
Jonas Dereškevičius
Maris Simson *
Rimvydas Agurkis
Linas Ramoška**
Gediminas Grigaitis
Arūnas Gudonis**
Gintautas Firantas
Kazimieras Gudžiūnas
Šarūnas Liesis
Egidijus Janavičius
Evaldas Torrau
Valdas Jonušis
Remigijus Antanavičius
Vladas Pleskovas**
Rolandas Šležas*
Antanas Kyguolis*

Viso posėdžių/Nedalyvauta
14–0
14–7
14–3
13–1
14–1
10–5
14–4
10–4
14–1
14–2
14–0
14–2
14–3
14–1
14–1
10–3
1-1
2-1

3. * 2016-01-01/ 2016-12-31 laikotarpiu atsistatydino:
- Rolandas Šležas, Drago komiteto pirmininkas;
- Antanas Kyguolis, Drifto komiteto pirmininkas;
- Maris Simson, Ralio komiteto pirmininkas.
4. **Nuo 2016-03-26 d. pareigas Taryboje pradėjo eiti:
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- Vladas Pleskovas, Viceprezidentas atsakingas už kroso sporto šaką;
- Linas Ramoška, Drifto komiteto pirmininkas;
- Arūnas Gudonis, Drago komiteto pirmininkas.
5. Viso LASF Tarybos narių- 16.
6. Tarybos posėdžiuose nagrinėti klausimai:
- LASVOVT naujos redakcijos priėmimas;
- Lietuvos automobilių sporto kvalifikacinių laipsnių suteikimo nuostatų keitimas ir tvirtinimas;
- LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatų keitimas ir tvirtinimas;
- LASF Sportinio automobilio techninio paso taisyklių keitimas ir tvirtinimas;
- LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių keitimas ir tvirtinimas;
- LASF naujų patalpų panaudos sutarties ir remonto tvirtinimas;
- Teikiamų paraiškų į KKSD ir FIA projektus aptarimas ir tvirtinimas;
- „Lietuvos automobilių sportui 85 m.“ jubiliejinių ir atminimo medalių dizaino tvirtinimas ir įteikimas;
- LASK keitimas ir tvirtinimas;
- Tarybos darbo nuostatų keitimas ir tvirtinimas;
- LASF stebėtojų darbo kontrolės ir kokybės gerinimas;
- Seminarų ciklo „ Fizinio pasirengimo svarba profesionaliame autosporte“ organizavimo tvirtinimas;
- Komitetų sudėčių tvirtinimas;
- Sporto šakų vizijos, strategijos 2016 metams įgyvendinimo ir 2017 m. planų aptarimai;
- Pasirengimas 2017 m. LASF narių suvažiavimui;
- Asmenų delegavimas (administracijos, teisėjų, komitetų) atstovauti LASF į FIA ir NEZ rengiamas
konferencijas, seminarus, susirinkimus;
- Sprendimų priėmimas, susijęs su „Nemuno žiedas“ veikla, įsteigus VšĮ „Nacionalinis žiedas“;
- Didelis dėmesys priimant reglamentuojančius dokumentus buvo skirtas saugumo klausimams;
- Sporto šakų reglamentuojančių dokumentų ir komitetų veiklos kontrolė;
- LASF administracinės naštos mažinimas nariams, kuriant internetinę paslaugų platformą E-LASF - 2016 m.
sukurtas Organizatoriaus modulis;
- Dalyvavimas išplėstiniuose susirinkimuose su sporto šakų bendruomenėmis.
- ir kiti klausimai.

LASF Tarybos pirmininkas

Romas Austinskas

LASF Komitetų ataskaitos priede Nr. 1.
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Patvirtinta:
LASF tarybos posėdyje,
2017-02-20, protokolo Nr. 2017-04

PREZIDENTO VEIKLOS ATASKAITA
UŽ 2016 METUS
I. DARBAS TARYBOJE
1.
2.

2016-01-01/2016-12-31 laikotarpiu sušaukiau iš viso 14 Tarybos posėdžių ( 11- gyvai, 3- el.ryšio
priemonėmis (el.paštu).
Teikiau Tarybai darbotvarkės klausimus posėdžiams, susijusius su LASF reglamentuojančiais dokumentais;
ryšių palaikymu su Valstybinėmis valdžios institucijomis (KKSD, Kelių direkcija, Susisiekimo ministerija,
Savivaldybėmis ir kt.), VšĮ „Nemuno žiedas“, užsienio šalių federacijomis; Naujų patalpų klausimais,
Autosporto viešinimo ir šakų vystymo klausimais, LASF administracijos ir komitetų narių komandiravimo
semtis žinių į seminarus ir konferencijas; administracinės naštos mažinimu ir paslaugų kėlimo į internetinę
erdvę (E-LASF) ir kt.
II. DALYVAVIMAS KOMITETŲ VEIKLOJE

1. Dalyvavau Ralio, Kroso, Drag'o, Drift'o, Kitų sporto šakų, Žiedo, Saugaus varžybų organizavimo, 4x4,
Techninių reikalų, Teisėjų komitetų posėdžiuose.
2. Stebėjau kaip komitetai laikosi ir įgyvendina sporto šakos vystymo, populiarinimo ir masiškumo klausimus,
kaip jiems sekasi susidoroti su kasdiene komitetų veikla.
3. Taip pat susipažinau su naujais komitetų nariais ir atsisveikinau su buvusiais. Tendencija išlieka tokia pati,
jog komitetuose atsiranda naujų veidų. Tokiu būdu turime galimybę perduoti patirtį augančiai kartai.
4. Šaukiau savo iniciatyva ar kartu su Komiteto pirmininku, išplėstinius sporto šakos susirinkimus su
sportininkais, komitetų nariais, organizatoriais ir kt. Kuriuose aptarėme visoms pusėms aktualius klausimus.
5. 2016 m. Turėjome su keliais komitetais (Ralio, Žiedo, Drag'o) ir sporto šakų bendruomene krizines
situacijas, kurias vienokiu ar kitokiu būdu pavyko išspręsti ir stabilizuoti šių Komitetų veiklą.
6. Dalyvavau dviejuose surengtuose konferencijose, kurias organizavo Drag ir Ralio komitetų nariai:
- 2016-03-17 „Autosporto renginių saugumo užtikrinimo klausimai“;
- 2016-04-02 „Safety standards of Drag racing 2016″.

III. DARBAS ADMINISTRACIJOJE
1. Periodiškai ir nuolatos dalyvauju LASF administracijos veikloje.
2. Kiekvieną savaitės ketvirtadienį turim susirinkimus, per kuriuos aptariam savaitės nuveiktus darbus ir
būsimus veiklos planus.
3. Visus 2016 m. minėjome „Lietuvos automobilių sportui 85 m.“sukaktį ir ta proga įvairių renginių, varžybų
ir oficialių priėmimų metu valstybinėms institucijoms, garbiems asmenims, privačioms įmonėms, FIA ir
Lenkijos, Estijos, Latvijos ASF prezidentams, įteikiau jubiliejinius medalius. Iš viso įteikta 96 jubiliejiniai
medaliai.
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4. Vienas prioritetinių klausimų 2016 m. buvo LASF reprezentuojančių naujų administracinių patalpų
suradimas. 2016 m. rugsėjo mėn. Kauno savivaldybė Panaudos būdu suteikė LASF administracines patalpas
Savanorių pr. 56, Kaunas, kuriose iš asmeninės ir kitos pritrauktos tikslinės paramos pradėjau remonto ir
įrengimo darbus.
5. Kartu su administracijos darbuotojais, glaudžiai bendradarbiaujame su KKSD, Nemuno žiedas, FIA ir NEZ
organizacijomis, kitų šalių federacijomis (Lenkijos, Estijos, Latvijos, Anglijos, Skandinavijos, Baltarusijos ir
kt.).
6. Tarpininkaujame organizatoriams rengiant FIA varžybas. 2016 m. vyko aktyvus pasiruošimas FIA Europos
kroso čempionatui Vilkyčiuose ir Baltic Rally Trophy Zarasuose ir Elektrėnuose.
7. Kartu paruošėme ir teikėme projektus į FIA. LASF vardu pateiktos dvi paraiškos šiose programose:
1. „FIA Sport Grant Programme“,
2. „FIA Road Safety Grant programme“.
2016-12-17 FIA pranešė, kad LASF pateiktas projektas į „FIA Sports Development Grant Programme“ bus
finansuojamas. Už šią paramą, numatoma vystyti E-LASF valdymo sistemą.
8. Kartu paruošėme ir teikėme į Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondą dvi paraiškas (Sporto mokslo ir sporto
specialistų rengimo bei jų tobulinimo plėtotei ir Didelio sportinio meistriškumo plėtotei (kartu su Kartingo
federacija) finansavimui gauti.
9. LASF nariams ir jų sportininkams, komandų vadovams, treneriams 2016 m. kovo-balandžio mėn. surengėme
seminarus Kaune, Vilniuje ir Panevėžyje tema „Fizinio pasiruošimo svarba profesionaliame automobilių
sporte“, Kaune "Jėgos - greitumo treniruotės specifika profesionaliame auto sporte".
10. LASF administracijos darbuotojai buvo išsiųsti semtis žinių ir atstovauti LASF į FIA ir NEZ konferencijas ir
seminarus.
11. LASF Gen. sekretorė bei Projektų vadovas buvo išsiųsti į Lietuvos tautinio Olimpinio komiteto Sporto
administratorių kursus, kuriuos sėkmingai baigė ir įgytas žinias pritaiko LASF veikloje.
12. Teikėme LASF narių, komitetų ir sportininkų kandidatūras į FIA ir NEZ įvairias darbo grupes ir skelbiamus
konkursus. Nuolatos sekėme FIA informaciją ir siekiamė iš šios organizacijos pasiimti maksimalią naudą.
13. Teikėme pagalbą LASF nariams įvairiais klausimais. Tarpininkavome teikiant asmenines narių paraiškas
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui, savivaldybėms ir pan.
14. Teikėme konsultacijas policijai ir savivaldybėms dėl nelicencijuotų varžybų organizavimo.
Bendradarbiavome su Teismais, kuriuose vyksta bylos, susijusios su autosportu.
15. Dalyvavome konferencijoje „Autosporto renginių saugumo užtikrinimo klausimai“ ir LASF Gen. sekretorė
skaitė pranešimą „Varžybų legalumas. Pradedančiųjų vairuotojų ir jaunimo įtraukimas į autosportą, mažinant
pavojingo vairavimo keliuose atvejus.“
16. Pagal galimybes dalyvavau sporto šakų sezono uždarymo vakaruose: tariau sveikinimo žodžius ir įteikiau
taures, diplomus. Taip pat buvo pagerbti ir įteikos padėkos sportininkams už pasiekimus užsienio varžybose
bei LASF organizatoriams. Jei negalėdavau dalyvauti mane pavaduodavo Viceprezidentas, Gen. sekretorė ar
Projektų vadovas.
IV.

LASF ATSTOVAVIMAS UŽSIENYJE

1. 2016 m. gegužės 5-6 d. kartu su LASF Gen. sekretore, Žiedo ir Ralio komitetų pirmininkais buvau susitikęs
su PZM (Lenkijos autosporto federacijos) prezidentu ir valdymo/vykdymo organo nariais. Susitikimo metu
aptarėme bendradarbiavimo galimybes, apsikeitėme patirtimi.
2. 2016 m. gruodžio 2-4 dienomis dalyvavau FIA generalinėje asamblėjoje Vienoje, Austrijoje.
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V. DALYVAVIMAS LASF NARIŲ ORGANIZUOJAMOSE VARŽYBOSE
1. 2016 m. įvyko 79 įvairios sporto šakų varžybos. Savo etapus Lietuvos čempionatų metu organizavo Latvijos,
Estijos, Baltarusijos, NEZ, FIA organizatoriai. Stengiausi aplankyti kuo daugiau varžybų ir pabendrauti su
Organizatoriais.
2. Birželio 4-5 dienomis, Vilkyčiuose dalyvavau Europos kroso čempionato 2 etape ir Liepos 9-10 dienomis
„Rallycross Challenge Europe“ 3 etape, kur susitikau ir su FIA atstovais.
3. Varžybų stebėjimas yra geriausias būdas pažvelgti kuo gyvena organizatoriai ir sportininkai, kaip auga
varžybų pravedimo lygis.
VI. DARBAS SU „NEMUNO ŽIEDU"
1. Vienas iš strateginių klausimų kadencijos metu- „Nemuno žiedo“ (NŽ) trasa ir VšĮ „Nacionalinis žiedas“
įsteigimas. Glaudžiai imta bendradarbiauti su „Nemuno žiedu“ (toliau-NŽ), kad išspręsti susidariusias trasos
ir įstaigos steigimo problemas. Bendrom jėgom pavyko išsaugoti NŽ trasą autosporto reikmėms.
2. Per 2016 metus kartu su NŽ ir Lietuvos motociklų federacija buvo suorganizuoti daugiau kaip 10 susitikimų
tiek federacijų tiek valstybiniu lygiu.
3. Tarpininkavome NŽ pakviečiant trasų specialistus (kuriuos pripažįsta FIA) iš užsienio.
VII. DARBAS SU KKSD (Kūno kultūros ir sporto departamentu)
1. Įvyko keletas bendrų spaudos konferencijų ( Dakaro ir Europos kroso čempionato) ir apdovanojimų įteikimo
ceremonijų, kurių metu buvo pagerbti LASF Sportininkai ir aptartos kitos autosportui opios problemos.
2. LASF glaudžiai bendradarbiauja su KKSD visais klausimais susijusiais su autosportu, taip pat išreiškia savo
nuomone ir teikia pasiūlymus dėl Nemuno žiedo trasos, dėl sprendimų priėmimo neskaidrumo skirstant lėšas
projektams ir kt.
3. Taip pat dalyvavau KKSD rengiamuose seminaruose, pristatymuose ir konferencijose.
VIII. DRAUDIMAS
1. Viena prioritetinių krypčių yra sukurti patrauklią aplinką LASF nariams sportuoti. Šiame autosporte labai
didelė rizika patirti sužalojimų, patirti finansinių nuostolių varžybų organizatoriams ir pan. Į tai atsižvelgiant,
ėmiausi iniciatyvos surasti draudimo bendrovę, kuri apdraustu realiu draudimu, o ne fiktyviu ir kuri galėtų
pasiūlyti patrauklią kainą. 2016 m. buvo pasirašyta LASF bendradarbiavimo sutartis su „IF“ draudimu, kuris
nuo 2017 metų draudžia LASF varžybas, sportininkus ir teisėjus.
IX. LASF INTERNETINIŲ SISTEMŲ KŪRIMAS
1. LASF paslaugų internetinės valdymo sistemos kūrimas viena svarbiausių LASF krypčių. Rudenį Taryboje
patvirtinus sąmatą, IT kompanija ėmėsi programavimo darbų ir 2016 m. vasario mėn. pabaigoje startavo su
antru etapu- Organizatoriaus modulio kūrimu.
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2. Tai didelis žingsnis į priekį, taupantis narių laiką ir pinigus. Visus Organizatoriaus dokumentus galima
paduoti internetu per E-LASF sistemą.
3. Ši sistema palengvina autosporto administravimą, kaupiami statistiniai duomenys, matoma narių,
sportininkų, organizatorių veiklos istorija ir kt.
X. LASF VIEŠŲJŲ RYŠIŲ STIPRINIMAS.
1. Suprasdami viešųjų ryšių svarbą sportui stiprinome LASF pozicijas žiniasklaidoje. Greitai reaguodavome į
pasirodžiusius pranešimus, susijusius su autosportu. Aktyviai bendravau su žurnalistais duodamas interviu.
2. 2016 m. pradėjome ir tebetęsiame iniciatyvą rašydami ir platindami straipsnius apie jaunąją autosporto kartą,
kuri tikime įkvepia užsiimti autosportu ir jį populiariną.
3. Per 2016 metus LASF iniciatyva per Viešųjų ryšių agentūrą „Visetas“ buvo:
- išplatinti 29 pranešimai spaudai;
- LASF paminėta žiniasklaidoje 148 kartus;
- Surengtos 2 spaudos konferencijos;
- LASF profilio Facebook gerbėjų skaičius augo <40% (dėl paskelbtų konkursų ir aktyvaus turinio
atnaujinimo).

LASF Prezidentas

Romas Austinskas
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2. Darbotvarkės klausimas: LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2016 metus
pristatymas.
- LASF Apeliacinio teismo ataskaitą pristato LASF Apeliacinio tesimo pirmininkas Andrejus Savčenko.
2016 m. Lietuvos automobilių sporto federacijos Apeliacinio teismo veiklos ataskaita
2017 m. sausio 20 d.
Vilnius
2016 metais Lietuvos Automobilių sporto federacijos Apeliacinis teismas (toliau Teismas) gavo dvi
apeliacijas. Abi jos buvo dėl Ralio komiteto priimtų sprendimų.
2016 m. kovo 2 d. Teismas gavo LASF nario asociacijos „N40 vyrų autoklubas“ apeliacinį skundą
„Dėl 2016 m. vasario 10 d. Asociacijos „Lietuvos automobilių federacija“ organo Ralio komiteto
sprendimo“. Išnagrinėjus skundą Teismas jį patenkino, panaikindamas skundžiamus Ralio komiteto
sprendimus.
2016 m. gruodžio 13 d. Teismas gavo LASF nario „Asociacija Kelmės automobilių sporto klubas“
apeliacinį skundą „Dėl Lietuvos Automobilių sporto federacijos Tarybos ir Ralio komiteto priimtų nutarimų
panaikinimo“. Vėliau dėl Ralio komiteto atsistatydinimo ir naujo Komiteto sprendimų „Asociacija Kelmės
automobilių sporto klubas“ skundą atšaukė.
Pirmininkas

Andrejus Savčenko

3. Darbotvarkės klausimas: LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus
pristatymas
- LASF Etikos ir drausmės komisijos ataskaitą pristato Komisijos pirmininkas Leonas Vedeikis.
ETIKOS IR DRAUSMĖS KOMISIJOS ATASKAITA UŽ 2016 METUS
2016 metais LASF etikos ir drausmės komisija (toliau – Komisija) susidedanti iš Komisijos narių:
Komisijos pirmininko Leono Vedeikio, Komisijos pirmininko pavaduotojo Gintaro Kaminsko, Komisijos
narių Sigito Januškos, Jono Balčiūno, Dariaus Matulio, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo tris Drausmines
bylas: 2 skundai gauti 2015 m., 2 skundai- 2016 m. Byla dėl ketvirto skundo nagrinėjama 2017 m.
1. Pirma drausminė byla pagal LASF Ralio komiteto (RK) skundą, kuriame prašoma įvertinti
sportininkų ekipažo B. Vanago/ G. Germanavičiūtės elgesį- greičio viršijimą „Rally Classic Druskininkai
2015“
metu.
Komisija n u s p r e n d ė : Neskirti B.Vanago/ G.Germanavičiūtės ekipažui jokių sankcijų, kadangi
drausmės pažeidimas nenustatytas. O ekipažas varžybų metu buvo nubaustas SKK sprendimu.
2. Antra drausminė byla pagal LASF Ralio komiteto (RK) skundą, kuriame prašoma įvertinti sportininkų
ekipažo E. Paulausko/ R. Abukausko veiksmus 2015 m. ralio „Aplink Lietuvą“ metu. Kurie 2015 m. ralio
„Aplink Lietuvą“ metu, sąmoningai pateikė melagingą informaciją (suklastotą laiko kortelę) varžybų
oficialiam asmeniui, t.y. teisėjui.
Komisija n u s p r e n d ė : 1. LASF sportininkai E. Paulauskas ir R. Abukauskas padarė drausmės
pažeidimą. 2. Įpareigoti LASF Ralio komitetą, remiantis LASF Ralio komiteto darbo nuostatų 11 str.
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11.11 p., paskirti sportininkams E. Paulauskui ir R. Abukauskui sankciją už šį pažeidimą. Kadangi
Komisija mano jog Etikos ir drausmės kodekso 10 str. 2d. nurodytos sankcijos nebus efektyvios
padarytam pažeidimui ir rekomenduoja skirti šiems sportininkams dalyvavimą varžybose/licencijų
suspendavimą (remiantis LASK 12.3 baudų skale) tam tikram laikotarpiui.
3. Trečia drausminė byla pagal LASF nario VšĮ „Autosporto projektai“ direktorės Neringos Simson skundą
Dėl Šarūno Liesio nepagarbaus ir neetiško elgesio, kuriame prašoma įvertinti Š.Liesio pasisakymą raštu2016 LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiagoje, kurioje skelbiama LASF Teisėjų komiteto 2015 metų
ataskaita, kaip teigia Skundo Pareiškėja joje nepagarbiai atsiliepiama tiek apie juos, kaip LASF Tikrąjį narį ir
jų organizuojamas varžybas, tiek apie LASF Prezidentą bei Ralio komiteto veiklą.
Komisija n u s p r e n d ė : 2016 LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiagoje pateikta LASF Teisėjų
ataskaita nėra Šarūno Liesio ataskaita, tai yra viso LASF Teisėjų komiteto ataskaitą, kurią, vadovaujantis
LASF įstatais ir Teisėjų darbo nuostatais komiteto vardu pasirašo komiteto pirmininkas; LASF Teisėjų
komiteto Ataskaitoje paminėti faktai apie 2015 m. „300 Lakes rally“ yra nurodyti, remiantis šių varžybų
stebėtojo
ataskaita.
Todėl
komisija
nevertino
šių
faktų
teisingumo/klaidingumo.
Drausmės pažeidimas LASF Teisėjų komiteto, Pareiškėjo kaip LASF tikrojo nario ir organizatoriaus
atžvilgiu, šioje byloje nenustatytas.

Komisijos pirmininkas

Leonas Vedeikis

4. Darbotvarkės klausimas: LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 m. pristatymas.
- LASF Revizijos komisijos ataskaitą pristato Komisijos pirmininkė Neringa Simson
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Lietuvos automobilių sporto federacijos
Revizijos komisijos
ataskaita už 2016 m.
Revizijos komisija yra kolegialus LASF veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurio užduotis tikrinti, 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.
Revizijos komisija veikia, vadovaudamasi LR civiliniu kodeksu, LR asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais,
LASF įstatais, LASF narių suvažiavimo sprendimais bei savo darbo nuostatais.
Revizijos komisija pavaldi ir atskaitinga tik LASF narių suvažiavimui.
Revizijos komisija (toliau – Komisija) teikia ataskaitą dėl 2016 m. LASF valdymo ir vykdomų organų veiklos.
Vadovaudamasi savo darbo nuostatais, Komisija atliko šiuos patikrinimus ir nustatė šiuos neatitikimus:
•

Apeliacinis teismas. Peržiūrėta: 1 protokolas, neatitikimų nerasta.

•

LASF Etikos ir drausmės komisija. Komisija nustatė neatitiktį dėl LASF Etikos ir drausmės komisijos
(toliau – EDK) neveiklumo. Komisija buvo informavusi LASF administraciją, kad kai kurių skundų
EDK neišnagrinėjo arba galimai buvo nepradėjusi nagrinėti ir kreipėsi į EDK su prašymu išnagrinėti
visus jai pateiktus skundus arba atsistatydinti ir pagal LASF Etikos ir drausmės kodekso 22 str. 4 p.,
EDK netekus įgaliojimų, funkcijas perleisti LASF Apeliaciniam teismui. Po Komisijos kreipimosi,
2016-08-31 lasf.lt tinklapyje buvo paskelbti EDK protokolai (kai kurie iš jų galimai įforminti atgaline
data):
2016-02-05 protokolas atgaline data dėl 2015-11-03 gauto prašymo nagrinėjimo (nagrinėjimo
terminas iki paskelbimo: 10 mėnesių),
2016-08-29 protokolas atgaline data dėl 2015-10-16 gauto prašymo nagrinėjimo (nagrinėjimo
terminas iki paskelbimo: 11 mėnesių),
2016-08-30 protokolas dėl 2016-03-02 gauto prašymo nagrinėjimo (nagrinėjimo terminas iki
paskelbimo: 7 mėnesiai).

•

Techninių reikalavimų komitetas. Nėra viešai paskelbtų protokolų. Vertinti sprendimus nėra
galimybės. Galimai pažeistas Komiteto darbo nuostatų reikalavimas rengti posėdžius nustatytu
periodiškumu, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

•

Žiedo komitetas. Peržiūrėta: 1 protokolas. Galimai pažeistas Komiteto darbo nuostatų
reikalavimas rengti posėdžius nustatytu periodiškumu, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, kadangi
viešai paskelbtas tik 1 protokolas.

•

Ralio komitetas. Peržiūrėta: 16 protokolų. Rasti šie neatitikimai:
- Komisija nustatė, kad LASF Ralio komitetas pažeidė Lietuvos automobilių sporto varžybų
organizavimo taisyklių (LASVOVT) 13 straipsnio 2 p. ir 4 p., patvirtinęs LASF nario Kelmės ASK teisę
organizuoti vieną iš Lietuvos ralio čempionato etapų ir įtraukęs į 2017 m. kalendorių. Komitetas
priimdamas sprendimą tenkinti paraišką Organizatoriaus licencijai gauti privalo įvertinti visas realias
kandidato į varžybų organizatorius galimybes, o taip pat ir turimus finansinius įsiskolinimus,
susijusius su jo anksčiau organizuotomis varžybomis.
Ralio
komiteto
sprendimas
pažeidžia
LASF Tarybos posėdžio, vykusio 2016-1122, protokolo Nr. 2016-10, sprendimą skolininkams neleisti tapti LASF nariais ir organizuoti
varžybų, kol nebus sumokėtos skolos LASF. Be to, 2016 m. gruodžio mėn. 14 d. LASF Generalinė
sekretorė buvo informuota apie papildomus LASF nario Kelmės ASK finansinius įsiskolinimus dėl
vykdytų varžybų. Nepaisant šios informacijos, tiek laikinasis LASF Ralio komitetas, tiek LASF Taryba
pažeidė LASVOVT, įtraukdami Kelmės ASK kaip organizatorių į Lietuvos ralio ir ralio sprinto
čempionatų kalendorius.
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•

LASF Sporto senjorų komitetas. Nėra viešai paskelbtų protokolų. Vertinti sprendimus nėra
galimybės. Galimai pažeistas Komiteto darbo nuostatų reikalavimas rengti posėdžius nustatytu
periodiškumu, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

•

Kroso komitetas. Peržiūrėta: 16 protokolų, neatitikimų nerasta.

•

Saugaus varžybų organizavimo komitetas. Peržiūrėta: 5 protokolai. Komisija teikė pastebėjimus
dėl SVO ir Lietuvos ralio čempionato reglamentų prieštaravimo, dėl ko SVO komitetas atliko
korekcijas naujoje reglamento redakcijoje.

•

4x4 komitetas. Peržiūrėta: 2 protokolai. Galimai pažeistas Komiteto darbo nuostatų reikalavimas
rengti posėdžius nustatytu periodiškumu, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, kadangi viešai paskelbti
tik 2 protokolai.

•

Drifto komitetas. Peržiūrėta: 6 protokolai, neatitikimų nerasta.

•

Kitų sporto šakų komitetas. Peržiūrėta: 3 protokolai. Galimai pažeistas Komiteto darbo nuostatų
reikalavimas rengti posėdžius nustatytu periodiškumu, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, kadangi
viešai paskelbtai 3 protokolai.

•

Teisėjų komitetas. Peržiūrėta: 3 protokolai. Galimai pažeistas Komiteto darbo nuostatų
reikalavimas rengti posėdžius nustatytu periodiškumu, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, kadangi
viešai paskelbtai 3 protokolai.

•

Drago komitetas. Peržiūrėta: 3 protokolai. Galimai pažeistas Komiteto darbo nuostatų
reikalavimas rengti posėdžius nustatytu periodiškumu, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, kadangi
viešai paskelbtai 3 protokolai.

•
-

LASF taryba. Peržiūrėta: 14 protokolų. Rasti šie neatitikimai:
LASF tarybos priimtas sprendimas dėl LASF sporto komitetų darbo nuostatų pakeitimų pažeidžia
bendruosius teisės principus, kuriais vadovaujantis suinteresuotas asmuo/ organas negali
dalyvauti savo paties vertinime, tiesiogiai liečiantį jį ir jo interesus, taip pat pažeistas asociacijos
kontrolės mechanizmas – teisėjų vertinimas paliktas patiems teisėjams; kyla neišvengiamas
interesų konfliktas, kai asmuo įvertina savo darbo kokybę; Kertasi su LASF deklaruotais principais
įnešti daugiau demokratijos ir skaidrumo; Sporto komitetai, vystantys sporto šakas,
kompetentingi vertinti teisėjų darbo kokybę; Destabilizuojamas įgaliojimų bei atsakomybių
pasiskirstymas LASF – negalima suteikti daug įgaliojimų, nuimant bet kokias atsakomybes vienam
valdymo organui.
Taryba pažeidė Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo taisyklių (LASVOVT) 13
straipsnio 2 p. ir 4 p., patvirtindama Kelmės ASK kaip organizatorių į Lietuvos ralio ir ralio sprinto
čempionatų kalendorius.

-

Revizijos komisija taip pat teikė savo pastabas dėl LASF Etikos ir drausmės kodekso pataisymų LASF
generalinei sekretorei ir siūlė teikti LASF narių suvažiavimui naują EDK redakciją tvirtinimui, viešoje „Google Docs“
platformoje Komisija teikė siūlymus dėl Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių
redakcijos, taip pat teikė pasiūlymus dėl LASF įstatų.
Pašalinus minėtus trūkumus ir neatitikimus, bendrai Lietuvos automobilių sporto federacijos veikla vertinama
teigiamai.
LASF Revizijos komisija

15
2017-03-25 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga,
patvirtinta 2017-02-09/20 d. LASF Tarybos posėdyje, Protokolo Nr. 2017-03/04

5. Darbotvarkės klausimas: LASF 2016 m. Veiklos ataskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės
tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaita.
Su LASF 2016 m. metinės finansinės atskaitomybės ataskaita iki Suvažiavimo galima susipažinti LASF
buveinėje. Suvažiavime šią ataskaitą pristatys LASF finansininkė Svetlana Kniurienė.

!

!

ASOCIACIJOS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO
FEDERACIJA
VEIKLOS ATASKAITA
2017 m. vasario 20 d.

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.
Lietuvos automobilių sporto federacijos pagrindiniai tikslai: vienyti savo narius, siekiant
plėtoti ir populiarinti automobilių sportą Lietuvos Respublikoje, organizuoti Lietuvos Respublikos
automobilių sporto čempionatus, bei kitas automobilių sporto varžybas, skatinti Lietuvos
sportininkų dalyvavimą tarptautinėse varžybose, teikti Lietuvos automobilių sporto sportininkų
kvalifikacinius atskyrius ir kitus apdovanojimus, rengti ir įgyvendinti ilgalaikę automobilių sporto
plėtojimo programą, bendradarbiauti su kitų šalių nacionalinėmis automobilių sporto asociacijomis,
federacijomis ir nacionaliniais automobilių klubais, atstovauti Lietuvos Respublikos automobilių
sporto interesus Tarptautinėje automobilių federacijoje, rinkti ir archyvuoti duomenis apie Lietuvos
automobilių sporto istoriją, remti bei globoti automobilių sporto senjorų veiklą.
Įgyvendindama LASF įstatuose nustatytus veiklos tikslus, LASF vykdė veiklą, kurią
atspindi sekantys 2016 m. rodikliai:
Turinys
Samdomų darbuotojų skaičius 2016-12-31
LASF tikrųjų narių 2016-12-31
LASF asocijuotų narių 2016-12-31
Išduota Pareiškėjo licencijų
Išduota metinių vairuotojų licencijų (T, D, E ir M kategorijų)
Išduota vienkartinių vairuotojų licencijų (E ir M kategorijų)
Išduota teisėjų ir teisėjų-stažuotojų licencijų
Pagaminta sportinių automobilių techninių pasų
Išduota Varžybų organizatoriaus licencijų
Išduota Trasos licencijų
Išduotos Saugos rėmo gamintojo licencijos
Suteiktas Lietuvos automobilių sporto meistro atskyris
Suteiktas Kandidato į Lietuvos automobilių sporto meistro atskyrį
Suteiktas Lietuvos automobilių sporto I kvalifikacinis atskyris
LASF Prezidentas

!
!
!

Kiekis
6
52
69
105
651
1473
347
115
79
56
2
2
1
2

Romas Austinskas

!

!
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6. Darbotvarkės klausimas: LASF 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
- LASF 2016-2017 m. LASF pajamų ir išlaidų ataskaita yra šioje medžiagoje Priedas Nr. 6.
7. Darbotvarkės klausimas: 2017/2018 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių
įnašų LASF veiklai remti dydžių, tvirtinimas.
- Siūlomi pakeitimai/papildymai 2017-2018 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei tikslinių įnašų
LASF veiklai remti dydžių projekto 2.2., 3.2., 3.2.4., 3.7.1., 3.7.9., 3.7.10 p. Klausimą pristato LASF
finansininkė Svetlana Kniurienė (Priedas Nr.2).
8. Darbotvarkės klausimas: LASF įstatų projekto tvirtinimas.
- Dėl didelės apimties Įstatų projektas nesiunčiamas su suvažiavimo medžiaga, o yra paskelbtas LASF
tinklalapyje http://www.lasf.lt/suvaziavimai/.
9. Darbotvarkės klausimas: LASF Tarybos darbo nuostatų projekto tvirtinimas.
- Taryba teikia suvažiavimui LASF Tarybos darbo nuostatų projektą, kuris yra šioje medžiagoje kaip Priedas
Nr. 3. Tarybos darbo nuostatų nauji papildymai pabraukti tekste. Siūlomi pakeitimai, susiję su naujų Įstatų
priėmimu. Taip pat atliktos rašybos, aiškumo korekcijos ar papildyta naujais punktais.
10. Darbotvarkės klausimas: LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų projekto tvirtinimas.
- Taryba teikia suvažiavimui LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų projektą, kuris yra šioje medžiagoje
kaip Priedas Nr. 4. Revizijos komisijos darbo nuostatų nauji papildymai pabraukti tekste. Siūlomi
pakeitimai, susiję su atliktomis rašybos, aiškumo korekcijomis ar naujų punktų papildymais.
11. Darbotvarkės klausimas: LASF Etikos ir drausmės kodekso projekto tvirtinimas.
- Dėl didelės apimties LASF Etikos ir drausmės kodekso projektas nesiunčiamas su suvažiavimo medžiaga, o
yra paskelbtas LASF tinklalapyje http://www.lasf.lt/suvaziavimai/.
- Taryba teikia suvažiavimui LASF Etikos ir drausmės kodekso projektą, nauji papildymai ir korekcijos
pabraukti tekste. Siūlomi pakeitimai, susiję su atliktomis rašybos, aiškumo korekcijomis, naujų punktų
papildymais.
12. Darbotvarkės klausimas: LASF Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai.
- Vadovaujantis LASF įstatų 18.2.p. LASF Etikos ir drausmės komisijos narius, Tikrųjų narių siūlymu renka
Suvažiavimas. Tikrųjų narių pasiūlyti kandidatai nurodyti Priede Nr. 5.
13. Darbotvarkės klausimas: LASF Drag'o komiteto pirmininko rinkimai. (Jei nebus priimti nauji
įstatai)
- Prezidentas siūlo Suvažiavimui patvirtinti Jono Žydelio kandidatūrą į Drag'o komiteto pirmininkus
(Priedas Nr. 5 ).
14. Darbotvarkės klausimas: LASF Ralio komiteto pirmininko rinkimai (Jei nebus priimti nauji įstatai)
- Prezidentas siūlo Suvažiavimui patvirtinti Donato Liesio kandidatūrą į Ralio komiteto pirmininkus (Priedas
Nr. 5 ).
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15. Darbotvarkės klausimas: Kiti klausimai:
15.1. LASF Komunikacijos ataskaita už 2016 m.
- Klausimą pristatys suvažiavimo metu UAB „Visetas“ atstovas, atsakingas už LASF viešuosius
ryšius.
15.2. E-LASF sistemos projekto eiga.
- Klausimą pristatys suvažiavimo metu LASF Projektų vadovas Tadas Vasiliauskas.
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PRIEDAS NR.1

RALIO KOMITETO VEIKLOS ATASKAITA
Laikinai eiti ralio komiteto pirmininko pareigas buvau paskirtas 2016-12-13 d. LASF tarybos
posėdyje. 2016-12-21 d. tarybos posėdyje buvo patvirtintas naujas laikinasis ralio komitetas, kurį
sudaro:
L.e.p. pirmininkas: Gintautas Firantas.
Nariai: Mindaugas Varža, Tomas Savickas, Žilvinas Juršys, Žilvinas Sakalauskas, Vitalijus
Plastininas, Donatas Liesis, Vaidotas Žala, Kastytis Torrau.
Naujasis komitetas 2016 metais surengė 2 posėdžius, kurių metu buvo svarstomi Lietuvos
automobilių ralio čempionato, Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato reglamentų,
automobilių ralio taisyklių, bei čempionatų kalendorių pakeitimai, tenkinantys automobilių ralio
sporto visuomenės interesus.
2016 metais dėl nepalankių oro sąlygų įvyko tiktai 5 iš numatytų 7 Lietuvos ralio čempionato etapų.
Neįvyko „Halls Winter Rally 2016“ ir išvažiojamasis etapas Võru Estijoje. Paminėtina, kad 2017
metais „300 Lakes Rally“ ir „DHL Rally Elektrėnai“ prisijungė prie naujos „Baltic Rally Trophy“
tarptautinės ralio varžybų serijos. 2016 metais įvyko 5 iš 6 numatytų Lietuvos ralio sprinto
čempionato etapų.
Dalyvių skaičius 2016 metais tiek ralio, tiek ralio sprinto čempionatuose sumažėjo:

Laikinai einantis ralio komiteto pirmininko pareigas

Gintautas Firantas
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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
ŽIEDO KOMITETAS
2016 METŲ ATASKAITA
2017 01 25
Vilnius
2016 metais iš žiedo komiteto pasitraukė Linas Ramoška – tapo LASF drifto komiteto pirmininku.
2016 metus komitetas baigė tokios sudėties - Giedrius Čenkus, Mindaugas Boguševičius, Inga Juškevičiūtė,
Kristijonas Vaičys bei Rimvydas Agurkis.
2016 metais žiedo komitetas savarankiškų varžybų nevykdė - Lietuvos automobilių žiedinių
lenktynių trumpų ir ilgų distancijų čempionatų įskaitos vyko latvių automobilių sporto klubo X SPORTS
organizuojamose BALTIC TOURING CARS CHAMPIONSHIP
(toliau BaTCC)
bei BALTIC
ENDURANCE CHAMPIONSHIP 4H (toliau - BEC 4H) lenktynėse.
2016 metų sezono statistika:
Lietuvos žiedinių lenktynių čempionate, kurio įskaita buvo vedama BaTCC lenktynių metu, iš numatytų 5
etapų įvyko 4 - etapas Kačerginėje buvo atšauktas. Viso startavo 18 dalyvių 3 klasėse – BTC1, BTC2 ir BGT.
Daugiau nei pusėje įvykusių etapų sudalyvavo 8 iš 18 dalyvių.
Lietuvos Endurance čempionate, kurio įskaita buvo vedama BEC 4H lenktynių metu, iš numatytų 5 etapų
įvyko 4 - etapas Kačerginėje buvo atšauktas. Viso startavo 20 komandų 5 klasėse – A3000, A3000+, GT, D,
X1. Daugiau nei pusėje įvykusių etapų sudalyvavo 15 iš 20 komandų
Wolf Race lenktynėse (organizatorius VšĮ“Fast lap events“) įvyko 4 numatyti etapai, 2 iš jų Kačerginėje.
Viso startavo 82 dalyviai 4 klasėse – R1600, R2000, R3000 ir R3000+. Pusėje įvykusių etapų sudalyvavo 45
iš 82 dalyvių.
ENEOS 1006 km lenktynėse (organizatorius VšĮ“Promo events“) startavo 42 komandos 7 klasėse - A2000,
A3000, A3000+, D1, D2, GT ir X1.
Automobilių mini žiedinėse lentynėse (organizatorius Kauno M. Šalčiaus sporto klubas) iš numatytų 6
etapų įvyko 4 – etapai Kačerginėje ir Palangoje buvo atšaukti. Iš viso startavo ~34 dalyviai 4 klasėse A2000, E2000, Open ir RWD. Daugiau nei pusėje įvykusių etapų sudalyvavo ~10 iš ~34 dalyvių (kadangi
klasės dubliuojasi, rezultatai nepatvirtinti, statistika nėra tiksli).
Lapkričio 26 d. svetingumo komplekse „Monte Pacis”, esančiame Kaune, Pažaislio vienuolyno
komplekse, įvyko iškilminga Lietuvos ir Baltijos šalių (BaTCC+BEC4H) automobilių žiedinių lenktynių
sezono uždarymo ir apdovanojimų ceremonija. Jos metu buvo apdovanoti čempionatų prizininkai ir pagerbti
nusipelnę asmenys.
Renginį aplankė ir susirinkusius pasveikino Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento direktorius Edis
Urbanavičius.
Žiedo komiteto narys Giedrius Čenkus ir federacijos prezidentas Romas Austinskas aktyviai
dalyvavo formuojant naują „Nemuno žiedo“ kainininką. Atsižvelgiant į aplinkybes, kad artimiausiu metu
didelių valstybės ar privačių investicijų nenumatoma, buvo suderintas palankus „Nemuno žiedui“
diferencijuotas kainininkas išskiriant komercinius ir nekomercinius renginius vardan to, kad būtų surenkama
daugiau lėšų. To tikslas - efektyvi „Nemuno žiedo“ trasos priežiūra ir pradinis vystymas. Taip pat prezidento
dėka buvo pasiekta galimybė federacijai dalyvauti „Nemuno žiedo“ plėtros planavimo, strategijos
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klausimuose, kontroliuojant ar „Nemuno žiedas“ teikia kokybišką paslaugą vairuotojams ir renginių
organizatoriams, ar užtikrina trasos tvarką, saugumą ir jos vystymą.
Žvelgiant į ateitį komitetas planuoja vykdyti savarankiškus žiedinių lenktynių čempionatus, kurie
būtų paremti prieinamumo, masiškumo bei populiarumo principais, lenktynes organizuotų geriausi lietuviški
organizatoriai, bent pusė čempionatų etapų vyktų Lietuvoje.
2017 metais žiedinių lenktynių čempionatas vyks „Wolf Race“ lenktynių pagrindu ir vadinsis
„Lietuvos Wolf Race žiedinių lenktynių čempionatas“, organizatorius VšĮ“Fast lap events“.
Lietuvos Endurance čempionatą komitetas planuoja iš 3 etapų Kačerginėje, Palangoje ir Parnu.
Vykdyti ar ne tokio formato čempionatą komitetas pasiūlė spręsti komandoms dalyvėms balsavimo būdu.
Gauti rezultatai ir nulems, bus vykdomas 2017 metų Lietuvos Endurance čempionatas ar ne.

LASF žiedo komiteto pirmininkas

Rimvydas Agurkis
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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ
SPORTO FEDERACIJAI

2016 M. KROSO KOMITETO SEZONO ATASKAITA
2016 m. sezono Kroso komiteto darbas atsakingų sričių ir darbų paskirstymu. Buvo paskirtas varžybų
stebėtojas autokroso varžyboms. 2016 m. buvo numatyti ir įvyko 6 Lietuvos automobilių kroso čempionato
etapai, kartu su šiais metais pradėtomis vykdyti Lietuvos automobilių kroso pirmenybių varžybomis.
Kalendoriuje atsirado du nauji organizatoriai bei viena nauja trasa - vienas iš etapų vyko Gargžduose naujoje
trasoje, kitas – Plungėje, atnaujintoje trasoje.
Kartu su Lietuvos automobilių kroso čempionato etapais vyko 2 Baltijos šalių autokroso etapai –
Šakiuose bei Marijampolėje. Marijampolėje vykusio etapo metu pirmą kartą autokroso čempionate išbandyta
naujovė – laiko matavimo įranga su davikliais kiekviename automobilyje. Kiti Lietuvos autokroso
čempionato etapai vyko Ukmergėje ir Tauragėje.
Vienas svarbiausių Autokroso renginių Vilkyčiuose, tuo pačiu ir Lietuvoje – tai Europos automobilių
kroso čempionato II etapas, birželio pirmąjį savaitgalį. Įvykęs etapas FIA komisarų ir stebėtojų buvo
įvertinas gerai. Paminėtos nedidelės pastabos ir reikalavimai, kuriuos reikia išpildyti iki kitų metų etapo.
Kitas Europinio lygio renginys vyko vėlgi Vilkyčių rali-kroso trasoje, Liepos - 9-10 dienomis. Čia buvo
duotas startas "Rallycross Challenge Europe" dalyviams. Su šiuo rali-kroso etapu kartu vyko ir Lietuvos ralikroso čempionato 1-asis etapas, Lenkijos rali-kroso čempionato etapas.
Po savaitės Rygoje, kartu su NEZ rali-kroso etapu vyko 2-asis Lietuvos rali-kroso čempionato etapas.
3-iasis
Lietuvos
rali-kroso
čempionato
etapas
vyko
Lenkijoje,
Slomzcyn
trasoje.
Be 6 Lietuvos autokroso čempionato etapų, autokroso taurės varžybos vyko Pavilkijo autokroso trasoje.
Varžybos pritraukė ir dalyvių iš Regioninių kroso varžybų.
Iš viso Lietuvos autokroso čempionate 2016 metais sudalyvavo 39 dalyviai, bei dar 20 dalyvių Baltijos
šalių etapuose. Didžiausiame automobilių kroso renginyje – Europos autokroso čempionato etape
sudalyvavo apie 80 dalyvių, įskaitant Nacionalinėje klasėje dalyvavusius sportininkus iš Lietuvos ir Latvijos.
Rali-kroso čempionate – 12 dalyvių, Lietuvos autokroso pirmenybėse – 29 dalyviai. Keletas sportininkų
2016 metų sezone pasiekė gerų rezultatų tarptautinėse varžybose. Kasparas Navickas – Europos rali-kroso
čempionate Super 1600 klasėje užėmė 3-iąją vietą, Lietuvos rali-kroso čempionate 2-ąją vietą. Paulius
Pleskovas Europos automobilių kroso čempionate iškovojo 7 vietą Touring AX klasėje. Ernestas Staponkus Europos rali-kroso čempionate, Super 1600 klasėje užėmė 11-tąją vietą.
Kroso komitetas per šiuos metus pravedė 18 komiteto posėdžių kroso, rali-kroso klausimams aptarti.
Šiais metais paruošti ir suderinti automobilių kroso "C" lygos varžybų reglamentai bei techniniai
reikalavimai. 2017 m. keletas organizatorių planuoja vykdyti šias varžybas, kartu vykdyti ir Lietuvos
automobilių kroso pirmenybių etapus.
2017 m. planuojami šeši Lietuvos automobilių kroso čempionato etapai, septyni Lietuvos automobilių
kroso pirmenybių etapai, keturi Lietuvos rali-kroso čempionato etapai, Europos automobilių kroso etapas
Vilkyčiuose, taip pat į Vilkyčius sugrįžta NEZ rali-kroso čempionato etapas.

Kroso komiteto pirmininkas

Kazimieras Gudžiūnas
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LASF 4X4 KOMITETO ATASKAITA UŽ 2016 M.
Tradiciškai 4x4 metai Lietuvoje prasideda bekelės maratonais: prieš Naujuosius metus startavo
Africa Eco Race dykumų maratonas, vyko senojo Dakaro trasomis, jame tradiciškai startavo G. Petraus ir A.
Bilotaitės ekipažas.
Net trys ekipažai atstovavo Lietuvą ilgiausiame pasaulyje Dakaro bekelės maratone, tai B.
Vanagas su šturmanu iš Lenkijos S. Rozwadowski, iškovojo - 26 vietą ir A. Juknevičius su šturmnu M.
Slapšiu - 27, o V. Žala ir S. Jurgelėnas iš maratono pasitraukė po 10 etapo. Šis maratonas kiekvienais metais
sukelia vis didesnį ažiotažą Lietuvoje. Šių žmonių dėka mūsų sporto šaka tampa vis populiaresnė Lietuvoje.
Pravažumas. Po 7m. pertraukos, kurios metu tik vienas organizatorius, VšĮ "Bekelės fiesta",
organizavo po vieną pravažumo etapą kasmet, tuo būdu neleisdama šiai automobilių sporto šakai galutinai
išnykti, šiemet net 5 organiztaroriai bandė organizuoti etapus. Iš planuotų 5 etapų buvo organizuoti 4.
Švenčionių klubas, kuris buvo pasižadėjęs organizuoti vieną iš etapų, dėl vidinių nesutarimų, šio
pažado netęsėjo, nors turėjo geriausiai išanalizuotą vietovę tokiam renginiui organizuoti. Švenčionių rajone 5
metus buvo organizuojamas "4x4NEZ" čempionato etapas. Gera pažymėti, kad atsirado du nauji taškai 4x4
sporto žemėlapyje. Tai Vilkyčiai ir N. Akmenė. Nežiūrint į įvairius nesusipratimus, Vikyčių klubas žada
organizuoti vieną iš 2017 m. etapų. N. Akmenėje VšĮ "Bekelės fiesta" organizavo Lietuvos ir "4x4NEZ"
čempionato etpą. Puikus landšaftas ir geri santykiai su savivaldybe, bei vietiniais verslininkais nuteikia
optimistiškai, žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą.
Didžiausiose pasaulyje "Ladoga trophy 2017" pirmą vietą sudėtingiausioje "proto" klasėje laimėjo N.
Gurklys su šturmanu iš Latvijos A. Zeiza, treti buvo V. Paškevičiaus ir D. Meleškos ekipažas.
Bekelės lenktynės (rally raid / cross country) Buvo organizuoti trys čempionato ir taurės etapai. Tai
buvo "4x4perimetras" serijos varžybos: pirmas etapas bekelės maratonas "4x4perimetras", antrasis etapas
"4x4perimetras.Utena" ir "4x4perimetras.Kelmė" visus tris etapus organizavo VšĮ "Bekelės fiesta".
Įžvalgos.
A. Sutkus (sportininkas, "Ladoga trophy" nugalėtojas) organizavo jau tradiciniu tapusį, vienintelį
pasaulyje, tarptautinį "Bekelės filmų" festivalį. Taip pat jis dirbo komisaru "Ladoga trophy" 2017m. Šiemet
šiose
varžybose
dalyvavo
rekordinis
skaičius
Lietuvos
sportininkų.
Auga ne tik sportininkų, bet ir teisėjų kiekis ir kvalifikacija.
Tikimės, kad 4x4 komiteto ir federacijos bendromis pastangomis: prezidento, generalinės sekretorės
lankymasis 4x4 organizuojamose varžybose pakels šios sporto šakos prestižą, o jeigu sugebėsime prisikviesti
Dakaro maratono dalyvius ir ne tik kaip žiūrovus, ši automobilių sporto šaka taps sparčiausiai augančia
automobilių sporto šaka Lietuvoje.
Komitetas tikisi, kad plėsdami varžybų geografiją pritrauksime ne tiki daugiau dalyvių, bet
populiarinsim šį sportą Lietuvoje.

LASF 4x4 komiteto pirmininkas

Gediminas Grigaitis
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DRAG KOMITETO ATASKAITA
1. 2016 m. buvo planuojami vykdyti 5 Lietuvos drag čempionato etapai. Tačiau dėl organizacinių
nesusipratimų 2 etapai buvo atšaukti (2016.07.02 Ventspilyje ir 2016.09.10 Klaipėdoje turėję vykti
etapai) ir įvyko tik 3 bendri Lietuvos ir Latvijos čempionatų etapai:
• 05.28-29d. Kazlų Rūdos aerouoste (Lietuvos čempionate dalyvavo 56 dalyviai);
• 06.11-12d. Kazlų Rūdos aerouoste (LDČ dalyvavo 52 dalyviai);
• 08.06-07d. Ventspilio aerouoste (LDČ dalyvavo 46 dalyviai).
2. Visi ivykę etapai, buvo 2 dienų varžybos (pirmą dieną vyksta treniruotės ir kvalifikaciniai
važiavimai, antrą – finaliniai važiavimai). Dėl nepalankių oro sąlygų 2 etapo metu (06.11 dieną
buvusio ilgalaikio lietaus), teko kvalifikacinius važiavimus nukelti į 06.12 dieną. Tačiau nepaisant
įtemptos dienotvarkės varžybos įvyko sklandžiai.
3. Taip pat 2016 m. įvyko 2 nečempionatinės varžybos:
• 07.22 Palangoje Eneos 1006km lenktynių metu;
• 09.05 Gaižiūnų poligone.
4. Sveikintina VšĮ Žaibelis iniciatyva organizuoti vaikų elektromobilių drag lenktynes. 2016 m. įvyko 2
vaikų drag lenktynės:
• 05.07 Klaipėdoje;
• 09.03 Jonavoje.
5. Kadangi 2016 m. buvo suvienodintos Lietuvos ir Latvijos čempionatų klasės ir taisyklės, tai visi 5
etapai turėjo vykti bendrai su Latvijos drag čempionato etapais. Tai pritraukė daugiau dalyvių iš
abiejų valstybių. Vidutiniškai per abu čempionatus dalyvavo 111 dalyvių, iš jų vid. 51,3 dalyvavo
Lietuvos čempionate.
6. Pagal 2016 m. reglamentą padidėjo klasių skaičius nuo 5 iki 6. Šis padidėjęs klasių skaičius sukėlė
šiek tiek dalyvių nepasitenkinimo, tačiau nesumažino konkurencijos klasės viduje. Tai parodo faktas,
kad Ventspilio etapo metu net 10 Street A klasės dalyvių kvalifikaciniai rezultatai buvo 0,1s ribose.
7. 2016m. reglamente buvo sugriežtinti saugumo reikalavimai, todėl šiek tiek sumažėjo dalyvių
greičiausiose klasėse.
8. Taip pat 2016 m. buvo paruoštas ir patvirtintas 2017 m. reglamentas. Jame toliau buvo daromi
pakeitimai didinantys sporto saugumą. Dėmesys atkreiptas į vaikų ir jaunimo ugdymą, jiems įsteigta
atskira Junior dragster klasė.
9. Taip pat buvo paruoštas SVO Reglamento priedas dėl saugaus DRAG varžybų pravedimo, bei
apibrėžtos B ir C lygų varžybos, su tikslu, kad visos iki šiol vykdomos nelegalios varžybos būtų
vykdomos remiantis šiais dokumentais.
10. 2016 m. gruodžio 03 d. buvo surengtas apdovanojimų vakaras, kurio metu buvo apdovanoti visų
klasių nugalėtojai. Taip pat buvo pagerbti drag sportui nusipelnę žmonės. Jiems įteikti LASF 85mečiui paminėti skirti medaliai. Vakaro metu sportininkams buvo pateikta 2016 m. apžvalga,
pristatytas 2017 m. reglamentas, bei planuojami renginiai.
Ruošė Drag komiteto narys

Jonas Žydelis
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LASF kitų sporto šakų komitetas
Pirmininkas Gintautas Firantas
LASF eiliniam narių susirinkimui

ATASKAITA
2017-02-08
Kaunas
	
  
	
  
2016 metais Lietuvos geituminio slalomo ir kalnų lenktynių čempionate buvo numatyti 7 etapai,
įvyko 6.
Du etapus pravedė Alytaus autoklubas, tai pirmasis etapas Alytaus pramoniniame rajone ir trečiasis
etapas Veisėjų kartodrome. Du etapus organizavo M.Šalčiaus sporto klubas, abu vyko Kazlų Rūdos
aerodrome.
Po vieną etapą vykdė Kauno sporto klubas "Juta" ir Kėdainių automobilių sporto klubas. "Jutos" etapas vyko
"Nemuno žiedo" trasoje, o Kėdainių etapas Kėdainių laisvos ekonominės zonos gatvėmis. Visos varžybos
buvo skirtingos savo trasomis, turėjo savo specifiką, todėl vieniems sportininkams sekėsi geriau plačiuose
aerodromuose , kitiems siauresnėse gatvių trasose.
Keturiose klasėse startavo 113 dalyvių.Gausiausia buvo 2000 klasė - 41, 3000 klasė, kurią sudarė
dauguma BMW markės automobiliai - 18,klasėje 3000+ buvo 19, o "Laisvoje", kurioje galėjo dalyvauti visi
norintys – 35 dalyviai.
2016 metais nevyko Lietuvos automobilių slalomo čempionatas. Sekančiais metais numatyti 6 etapai.
Derinamos datos ir vietos. Gal pavyks, kad visi etapai vyktų skirtinguose Lietuvos regionuose; Vilniuje,
Kačerginėje, Linkuvoje, Radviliškyje, Klaipėdoje, Šakiuose. Čia visur vyksta tikrai gero lygio varžybos,
kurias organizuoja vietiniai klubai, todėl derinsime, kad po vieną savo etapą pravestų pagal čempionato
reglamentą.

Pirmininkas

	
  

Gintautas Firantas 	
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LASF SVO komiteto 2016 metų veiklos ataskaita
2017 m. sausio 31 d.
Kaunas
•
•
•
•

•

•

•

•

2016 metų sausio mėnesį buvo pravestas kasmetinis SVO seminaras saugos teisėjams,
organizatoriams. Seminare dalyvavo 47 dalyviai.
2016 metais buvo pravesti 5 susirinkimai. Surašyti protokolai.
SVOK iniciatyva buvo papildomai įsigyti 2 vaizdo registratoriai, kurie naudojami ralio (visuose
trijuose SAF automobiliuose) bei žiedinėse varžybose (SC ir RC automobiliai).
2016-01-16 SVO atstovai Remigijus Antanavičius, Remigijus Bilevičius ir Artūras Gailius dalyvavo
FIA organizuotame seminare Rygoje. Šiame seminare buvo daug kalbama apie saugumą ralyje,
žiūrovų švietimą saugos klausimais.
SVOK buvo inicijuotos, o Taryboje priimtos, baudos A lygos ralio organizatoriams už grubius SVO
reglamento pažeidimus. Tikimasi, kad tai padės padidinti saugumą ralio varžybose, bei sudrausmins
kai kuriuos organizatorius, kurie metai iš metų ignoruoja tam tikrus SVO reglamento reikalavimus.
1000 km lenktynių Palangoje metu buvo pravestas saugos seminaras PGT ir GMP ekipažams su
praktiniais mokymais (šalmai, HANS įrenginiai, gesinimo sistemos, evakuacija iš automobilio su
lankais). Seminarai buvo atliekami 3 dienas skirtingiems ekipažams.
2016 m. lapkričio 5 d. visiems komitetams buvo pristatytas SVO reglamento 2017 m. projektas.
Reglamento pakeitimai buvo suderinti su visais komitetais. 2016 m. lapkričio 30 d. buvo patvirtintas
2017 m. sezono SVO reglamentas.
Iš esmės pakeistas SVO reglamentas - visi priedai atskirti atskiromis bylomis, kad būtų patogiau
naudotis organizatoriams ir kitiems naudotojams.

LASF SVO komiteto pirmininkas

Remigijus Antanavičius
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LASF teisėjų komiteto 2016 metų
A TA S K A I T A
2016 metais teisėjų skaičius iš esmės liko toks pats. Dauguma teisėjų buvo teisėjų klubų, turinčių
tvirtas ir ilgalaikes teisėjavimo tradicijas nariais: „Startas LAMSTVK“, „Kelmės ASK“, „Krosas LASK“
ir kitais.
2016-2017 metų laikotarpyje mūsų teisėjai dalyvavo FIA surengtuose kroso\ralio kroso ir ralio
seminaruose Juvaskiule (Suomija), Rygoje ir seminare Porto mieste (Portugalija), kur susipažino su
naujomis teisėjavimo tendencijomis FIA organizuojamose varžybose, naujais saugumo reikalavimais
trasoms bei dalyviams ir jų automobiliams. To pasėkoje buvo organizuoti seminarai atskiruose klubuose,
kur buvo aptariamos visos FIA pateiktos naujovės, turinčios įtaką kokybiškam varžybų pravedimui.
2016 metais LASF teisėjai dirbo beveik visose Lietuvoje pravedamose automobilių sporto
varžybose, sėkmingai teisėjavo kroso bei ralio kroso FIA organizuojamose varžybose Vilkyčiuose, FIA
organizuojamose ralio varžybose Elektrėnuose, komisarų pareigose dirbo ralio kroso NEZ čempionato
varžybose užsienyje
2016 metais kokybiškai ir geranoriškai bendradarbiauta su 4x4, drago, drifto, žiedo, kroso bei
kitų sporto šakų komitetais. Nors iš teisėjų komiteto atimta teisė, net ir savo kompetencijos ribose,
derinti varžybų papildomus nuostatus, dėl visų iškilusių neaiškumų papildomuose nuostatuose, oficialių
asmenų skyrimo, jų kompetencijos, varžybų pravedimo metu iškilusių klausimų sprendimų teisėtumo šių
komitetų pirmininkai ar jų atstovai visuomet gaudavo paaiškinimus iš teisėjų komiteto. Visi aktualūs
techniniai klausimai ir saugus varžybų pravedimas buvo bendromis jėgomis sprendžiami kartu su
techninių reikalų ir SVO komitetais.
Deje, su ralio komitetu teisėjų komitetas apskritai neturėjo jokių sąlyčio taškų. Susidarė vaizdas, kad
ralio komitete 2016 m. sėdėjo „tikri ralio žinovai“, kurie puikiai nusimano apie ralio varžybų
organizavimą, teisėjavimą šiose varžybose. Tačiau metų eigoje išaiškėjo, kad ralio komiteto
reglamentuojančiuose dokumentuose buvo padaryta daug klaidų, kurias varžybų eigoje privalėjo taisyti
dirbantys teisėjai. Tokia situacija teisėjams nekeldavo pasitenkinimo jausmo savo darbu ir daugelis
sportininkų buvo priešiškai nuteikiami prieš teisėjus. Teisėjų komitetas tikisi, kad situacija kardinaliai
pasikeis dirbant naujam ralio komitetui.
Apibendrinant 2016 metus galima sakyti, kad teisėjų komitetas bei visi teisėjai savo darbą atliko
sąžiningai, buvo kokybiškai įveikti įvairūs darbiniai nesklandumai varžybose ir tai leidžia tikėtis
sėkmingo teisėjų darbo 2017 metais.

LASF teisėjų komiteto pirmininkas

Š.Liesis

2017.01.30.
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LASF techninių reikalavimų komitetas
Pirmininkas Egidijus Janavičius
LASF eiliniam narių suvažiavimui

ATASKAITA
2017-01-30
Kaunas

	
  
	
  
LASF techninių reikalavimų komitetas:
Pirmininkas Egidijus Janavičius
Nariai:
Vladas Vaitkus – vienas iš ankstesnių kadencijų LASF techninių reikalavimų komiteto narių, vienas iš
LASF techninės dokumentacijos kūrėjų;
Mindaugas Boguševičius – LASF žiedo komiteto narys;
Arvydas Galinis – LASF kroso komiteto narys;
Andrius Tiknius – LASF drago komiteto narys;
Deivis Zamalaitis – LASF 4X4 komiteto narys;
Ričardas Griška – sportinių automobilių konstruktorius, su komanda dalyvaujantis žiedinėse lenktynėse.
Iš komiteto, dėl laiko stokos, pasitraukė Domas Zinkevičius.
Metų pradžioje VKTĮ, REGITROJE, bei Techninių apžiūrų asociacijoje buvo pristatytas ir
patvirtintas naujasis LASF sportinio automobilio pasas. Naujasis pasas palengvino ne tik sportininkų dalią,
bet kartu ir REGITROS bei techninės apžiūros stočių darbą. Išsprendus nedidelius nesusipratimus dėl
automobilių sėdimų vietų skaičiaus atžymų, metų eigoje nesulaukėme nei vieno skambučio iš sportininkų ir
valstybės institucijų dėl nesusipratimų registruojant sportinius automobilius bei atliekant valstybinę techninę
apžiūrą.
Viso per 2016 metus išduota beveik 100 naujųjų pasų.
Metų pabaigoje, su sporto šakų komitetais išdiskutavome ir suderinome 2017 metų varžybų
techninius reikalavimus. Raliui sukūrėme naujos BMW grupės techninius reikalavimus bei pagal jų pavyzdį
perdarėme L grupės techninius reikalavimus.
Pradėjome darbus su dokumentacija, apimančia saugos lankų gamintojų veiklą.

Pirmininkas

Egidijus Janavičius
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LASF SENJORŲ KOMITETO ATASKAITA UŽ 2016 m.
2016 m. Senjorų komitetas kartu su automobilių sporto federacija padėjo organizuoti ir pravesti
tradicinius automobilių sporto veteranų Velykinį ir Kalėdinį slalomus, bei Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos paminėjimui skirtą slalomą Tauragėje. Velykiniame slalome dalyvavo 56, Kalėdinis neįvyko dėl
techninių nesklandumų, o Tauragėje dalyvavo 28 automobilių sporto veteranai.
Sporto vetranai aktyviai dalyvavo Kauno statybininkų rengimo centro organizuotuose slalomo
varžybose, tarptautiniuose raliuose ,,Aplink Lietuvą“ Lietuvos Respublikos Prezidentės taurei laimėti,
,,Kauno ruduo“ nusipelniusiems sporto meistrams Kastyčui ir Arvydui Girdauskams atminti. Dalyvauti
šiuose jau tradiciniais tapusiais autoraliuose be Lietuvos sportininkų - veteranų atvyko sporto veteranai, buvę
daugkartiniai TSRS čempionai, buvę TSRS rinktinės nariai iš JAV, Graikijos, Rusijos, Vokietijos, Izraelio,
Ukrainos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos. Po minėtų varžybų nugalėtojai apdovanojami taurėmis ir diplomais.
Tauragėje bendroje įskaitoje nugalėjo Pirmoji Tauragės komanda, antra Vilniaus ir trečia Kauno. Velykinio
slalomo nugalėtojais tapo Pirmoji Kauno komanda, antra - Vilniaus ir trečia - Tauragės komanda.
Sporto veteranų dalyvavimą raliuose rėmė Lietuvos automobilių sporto federacija, Lietuvos
automobilių, Kauno automobilių ir Lietuvos ,,Porsche“ klubai. Be to organizuojant renginius prisideda ir
visuomeniniai rėmėjai. Nežiūrint surinktų lėšų jų vistiek trūksta, kadangi nemaža dalis jų tenka automobilių
remontui, atnaujinimui ir išlaikymui.
LASF Senjorų komiteto teikimu išrašyti senjorų pažymėjimai E. Vašterui ir A. Lukštui (Kelmės
ASK). Komiteto teikimu LASF atminimo medaliais apdovanoti jubiliejaus proga sekantys senjorai: K.
Kazragis 80 m., J. Duoba 60 m., V. Pimonovas 85 m., V. Vabalas 75 m., L. Galinytė 60 m., E. Tumalevičius
60 m., A. Kačiukas 65 m., E. Čerškus 80 m., R. Bačiliūnas 60 m., K. Švedas 65 m., M. Pakalenka 70 m., A.
Gailius 50 m., J. Šiautkulis 75 m., E. Vašteris 50 m., R. Volungevičius 60 m., Ž. A. Aleksandraitis 75 m., R.
Mažuolis 65 m., H. Šilinis 75 m., A. Daugėla 70 m., A. Remiševskis 70 m., G. Kisielius 55 m., A. Jacevičius
55 m., L. Vedeikis 65 m., K. Kazragis 80 m., A. Kurdzikauskas 80 m., V. Aleksa 65 m.
2017 m. LASF senjorų komitetas numatė iš trijų etapų (Kaune – du, Tauragėje – vienas), steigti
bendrą komandinę senjorų taurę.
Deja, kiekvienais metais veteranų gretos retėja. 2016 m. netekome LR sporto meistrų D. Juozelskio
ir A. Vadausko.

LASF Senjorų komiteto pirmininkas

Evaldas Torrau
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PRIEDAS NR. 2

PASTABA: Nauji pakeitimai atlikti 2.2., 3.2., 3.2.4., 3.7.1., 3.7.9., 3.7.10 punktuose.

SVARSTYTA:
LASF Tarybos posėdyje
Protokolas Nr. 2017-04
2017 m. vasario 20 d.

PATVIRTINTA:
LASF Narių Suvažiavime
2017 m. kovo 25 d.

2017/2018 METŲ LASF NARIŲ STOJAMIEJI IR NARIO MOKESČIAI,
TIKRŲJŲ IR ASOCIJUOTŲ LASF NARIŲ TIKSLINIAI ĮNAŠAI
FEDERACIJOS VEIKLAI REMTI
Nr.

Mokesčio aprašymas

1.
2.
2.1.
2.2.

Stojamasis LASF tikrojo nario mokestis
Metinis LASF tikrojo nario ir LASF asocijuoto nario narystės mokestis
Metinis narystės mokestis LASF tikriesiems nariams
Metinis narystės mokestis LASF asocijuotiems nariams

Mokesčio dydis
Eurais (Eur)
160 Eur
385 Eur
Iki 2017-12-31
66 Eur
Nuo 2018-01-01
250 Eur

3.

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

3.1.
3.1.1.

LASF tikrojo nario ir LASF asocijuoto nario Pareiškėjo licencijos mokesčiai
LASF tikrojo nario Pareiškėjo licencijos mokesčiai:
Sumokėjus metinį narystės mokestį (papunktis 2.1.), LASF tikrajam nariui nemokamai išduodama viena
Pareiškėjo licencija (vienai komandai, kurios pavadinimas negali keistis iki einamų metų pabaigos).
a) LASF tikriesiems nariams už kiekvieną kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) Pareiškėjo licenciją
385 Eur
(su nauju komandos pavadinimu), kuriose reikalaujama D kategorijos vairuotojo licencija.
b)LASF tikriesiems nariams už kiekvieną kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) Pareiškėjo licenciją
66 Eur
(su nauju komandos pavadinimu), kuriose reikalaujama E kategorijos vairuotojo licencija.

3.1.2.

LASF asocijuoto nario Pareiškėjo licencijos mokesčiai:
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) LASF asocijuotiems 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.
b) LASF asocijuotiems nariams, dalyvaujantiems tik automobilių kroso bei rali-kroso
čempionatuose, (vienai komandai, kurios pavadinimas negali keistis iki einamų metų
pabaigos), kuriose reikalaujama D ir/ar Tarptautinės C kategorijos vairuotojo licencija.
c) LASF asocijuotiems nariams dalyvaujantiems varžybose, kuriose reikalaujama D ir
aukštesnės kategorijos vairuotojo licencija (vienai komandai, kurios pavadinimas negali
keistis iki einamų metų pabaigos).
d) 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.

3.2.

66 Eur
160 Eur
385 Eur
446 Eur

LASF nario mokesčiai vairuotojo licencijoms gauti*
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3.2.1.

* Už LASF vairuotojo metinės licencijos pagaminimą skubos tvarka- per 1 darbo dieną, visos kainos
nurodytos 3.2. punkte padidėja 30%.
LASF tikrojo
LASF asocijuoto
Tarptautinės vairuotojo C (krosui) , B (žiedui), R (raliui)
nario mokestis nario mokestis
kategorijų licencijos
a) Vairuotojams iki 18 metų amžiaus.
96 Eur
116 Eur
Buhalterinis kodas: TJ

b) Vairuotojams virš 18 metų amžiaus.

160 Eur

193 Eur

66 Eur

77 Eur

111 Eur

134 Eur

Buhalterinis kodas:T

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

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

Nacionalinės D, D Junior kategorijų vairuotojo licencijos
3.2.2.
a) Vairuotojams iki 18 metų amžiaus (D Junior).

LASF tikrojo
nario mokestis

LASF asocijuoto
Nario mokestis

48 Eur

57 Eur

79 Eur

96 Eur

48 Eur

57 Eur

25 Eur

31 Eur

66 Eur

77 Eur

33 Eur

39 Eur

Buhalterinis kodas: DJ

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

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

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

e) Už nacionalinę Dkategorijos vairuotojo licenciją, kai vairuotojas
einamais metais turi E kategorijos vairuotojo licenciją.
Buhalterinis kodas: Dp

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

3.2.3

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

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.

LASF tikrojo
nario mokestis

LASF asocijuoto
Nario mokestis

29 Eur

29 Eur

17 Eur

17 Eur

8 Eur

8 Eur

Buhalterinis kodas: E2

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
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3.2.4.

d) Už (metinę) nacionalinę E Junior kategorijos vairuotojo licenciją

3.2.5

Nacionalinė M kategorijos vairuotojo licencija

Buhalterinis kodas: EJ

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

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.

25 Eur
LASF tikrojo
nario mokestis

25 Eur
LASF asocijuoto
Nario mokestis

11 Eur

11 Eur

7 Eur

7 Eur

3 Eur

3 Eur

Buhalterinis kodas: M2

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

3.2.6

Kiti LASF nario mokesčiai susiję su vairuotojų licencijų
išdavimu:

LASF tikrojo
nario mokestis

LASF asocijuoto
Nario mokestis

10 Eur
10 Eur
LASF nario ir LASF asocijuoto nario mokesčiai už varžybų Organizatoriaus licenciją
a) Už vairuotojo licencijos kortelės dublikatą

3.3.

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

Skaičiuojant mokestį prie FIA nustatytos sumos
prisumuojama 30,- Eur pavedimo ir kitų su
mokėjimu susijusių LASF išlaidų padengimui.

LASF nario mokesčiai už varžybų Organizatoriaus licenciją:

LASF tikrojo
nario mokestis

a) automobilių kroso čempionato etapo
b) automobilių rali–kroso čempionato etapo
c) automobilių ralio čempionato etapo
d) ralio sprinto čempionato etapo
e) Žiedinių lenktynių

trumpų distancijų žiedinių lenktynių
čempionato etapo
ilgų distancijų žiedinių lenktynių čempionato
etapo
1000 km lenktynių
žiedinių lenktynių pirmenybių etapo

f) automobilių kroso pirmenybių etapo
g) slalomo čempionato etapo, greituminio slalomo čempionato etapo,
žiemos treko čempionato etapo, 4x4 čempionato ir taurės varžybų etapo,
Drag ir Drift‘o čempionato etapo.
h) „C“ lygos ir kitų varžybų.

3.4.

385 Eur
255 Eur

459 Eur
306 Eur

701 Eur
48 Eur
255 Eur

842 Eur
57 Eur
306 Eur

319 Eur

415 Eur

477 Eur
48 Eur
48 Eur
33 Eur

573 Eur
57 Eur
57 Eur
39 Eur

17 Eur
17 Eur
LASF narių mokestis už komercinės kompanijos, organizacijos, produkto, ženklo (emblemos) ar
vardo naudojimą varžybų pavadinime
a) automobilių ralio čempionato, kroso ir rali-kroso čempionato, žiedinių lenktynių
319 Eur
čempionato, 1000 km lenktynių ir kitų ilgų distancijų žiedinių lenktynių ar jų serijos
pavadinime
b) 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
ar jų serijų.

3.5.

LASF asocijuoto
Nario mokestis

64 Eur

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
48 Eur
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96 Eur
17 Eur

b) automobilių ralio čempionato etapo trasa
c) Slalomo, rali sprinto, greituminio slalomo ir kalnų lenktynių, „Drag”, „Drift“
čempionatų etapo, automobilių kroso pirmenybių, žiedinių lenktynių pirmenybių, žiemos
treko čempionato, žiemos kroso, super sprinto pirmenybių ir kitų varžybų.

3.6.

LASF narių mokesčiai teisėjo licencijai gauti:
48 Eur
24 Eur
29 Eur
14 Eur
21 Eur
10 Eur
3 Eur

Tarptautinės kategorijos
Tarptautinės kategorijos teisėjams nuo 65 iki 75 metų amžiaus
Nacionalinės kategorijos teisėjams
Nacionalinės kategorijos teisėjams nuo 65 iki 75 metų amžiaus
I,II,III kategorijos teisėjams
I,II,III kategorijos teisėjams nuo 65 iki 75 metų amžiaus
Teisėjams „stažuotojams“
Teisėjams virš 75 metų amžiaus

3.7.
3.7.1

LASF mokestis už LASF ar FIA sportinio
automobilio techninį pasą (toliau- pasas):*

a) naujo LASF ar FIA
paso išdavimas
b) FIA paso išdavimas,
turint galiojantį LASF
pasą
c) paso dublikatas,
grąžinant išduotą LASF
ar FIA senąjį pasą

*Už sportinio automobilio techninio paso
pagaminimą skubos tvarka- per 1 darbo dieną,
visos kainos, nurodytos 3.7.1. a)-d) punktuose,
padidėja 30%.

3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5

3.7.6

Išduodama nemokamai

Kiti niekur aukščiau nepriskirti LASF narių ir kitų asmenų mokesčiai:

d) LASF ar FIA paso
dublikatas

LASF nario mokestis saugos rėmų montuotojui, gamintojui
LASF nario mokestis už antro, trečio ir t.t. asmens, atliekančio
automobilių saugos rėmų gaminimą (montavimą), pažymėjimą
Apeliacijos mokestis
Už FIA aprobavimo formas (homologationform) 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
LASF ir SKK skiriamos baudos

LASF nariams 48 Eur/ kitiems
asmenims 66 Eur
22 Eurai
LASF 17 Eur/FIA 22 Eur

LASF nariams 48 Eur/ kitiems
asmenims 66 Eur

160 Eur
11 Eur
638 Eur
53 Eur

Pagal atitinkamą LASF arba konkrečių varžybų SKK sprendimą, neviršijant atitinkamos sporto šakos reglamentuojančiuose
dokumentuose ir LASK 12 straipsnyje nurodytos sumos.

3.7.7
3.7.8

Bet kokie kiti FIA nustatyti mokesčiai ir baudos.
LARČ čempionato dalyvio registracijos mokestis

96 Eur

3.7.9.

LARSČ čempionato dalyvio registracijos mokestis

40 Eur

3.7.10

Mini ralio čempionato dalyvio registracijos mokestis

20 Eur

3.7.11

„Ilgų distancijų“ lenktynių komandos registracijos mokestis

48 Eur

3.7.12

Kroso ir rali-kroso čempionato dalyvio registracijos mokestis

79 Eur

3.7.13

Komandinis mokestis už LARČ etapą pravedamą ne Lietuvoje

79 Eur

Pagal FIA nutarimus
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PRIEDAS NR.3

	
  
Patvirtinta:
LASF Narių suvažiavime 2017.03.25
Bus svarstoma, jei bus priimti nauji LASF įstatai LASF narių suvažiavime
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS
TARYBOS DARBO NUOSTATAI
1. Bendrieji nuostatai
1.1.
Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau - LASF) Taryba (toliau - Taryba) – tai LASF
kolegialus valdymo organas, savo veiklą grindžiantis viešumo, savivaldos, kolektyvinio sprendimo priėmimo
principais, kuris dirba vadovaujantis 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 Tarybos sprendimais, bei šiais darbo
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 nariai renkami ir atšaukiami iš pareigų LASF Įstatų 8-9 skyriuje nustatyta tvarka.
2.2.
Tarybą sudaro ne daugiau 7 ir nemažiau 5 Tarybos narių į kurią įeina: Prezidentas, Viceprezidentai,
Patarėjai (Toliau - Tarybos nariai).
2.3.
Tarybos narių įgaliojimai, gali būti atšaukti LASF įstatuose ir šiuose nuostatuose numatyta tvarka,
bei Apeliacinio teismo ar LASF Etikos ir drausmės komisijos priimtais sprendimais.
3. Tarybos įgaliojimų grąžinimas
3.1.
Tarybos kadencijai pasibaigus, Taryba grąžina savo įgaliojimus išrinktai naujai Tarybai LASF Įstatų
8.6. p. nustatyta tvarka.
3.2.
Atstatydintas ar atsistatydinęs Tarybos narys į valdymo organus gali būti renkamas tik Įstatų 8.9. p.
nustatytam terminui suėjus.
3.3. Kiekvienas Tarybos narys turi teisę atsistatydinti, remiantis LASF Įstatų 8.7. p. nustatyta tvarka. 3.4. Į
atsistatydinusio ar atstatydinto Tarybos nario vietą renkamas naujas kandidatas LASF įstatų 8.7. p. nustatyta
tvarka.
4.1.
4. Tarybos funkcijos:Šaukia Suvažiavimus šių Įstatų ir Tarybos patvirtinta Suvažiavimo sušaukimo
ir pravedimo nustatyta tvarka.Paruošia ir teikia Suvažiavimui tvirtinti Tarybos darbo nuostatus.
4.2.
Suvažiavime pateikia Tarybos veiklos ataskaitą.
4.3.
Numato ir nustato LASF veiklos kryptis ir formas LASF Strateginiame veiklos plane, kuris turi būti
sudarytas ir patvirtintas Tarybos per 30 kalendorinių dienų nuo Tarybos susirinkimo į pirmąjį Tarybos
posėdį. LASF Strateginis veiklos planas gali būti keičiamas Tarybos nutarimu ir informuojant apie tai LASF
vykdymo organus kitą dieną po jo priėmimo.
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4.4.
Priima, keičia, papildo Lietuvos automobilių sporto kodeksą, atsižvelgiant į FIA Sporto kodekso
pakeitimus ir/ar LASF organų rekomendacijas.
4.5.
Priima sprendimą dėl LASF buveinės adreso pakeitimo.
4.6.
Tvirtina Komitetų (pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių) sudėtis. Komiteto rinkimo, tvirtinimo ir
atšaukimo tvarką nustato atskiri Įstatų straipsniai, Tarybos patvirtinti komiteto darbo nuostatai.
4.7.
Tvirtina Komitetų darbo nuostatus.
4.8.
Rengia LASF metinę veiklos ataskaitą ir teikia Suvažiavimui tvirtinti.
4.9.
Tvirtina komitetų pateiktus sporto šakos ar sferos strateginius veiklos planus. Taryba turi teisę
nepatvirtinti- atmesti Komiteto strateginį veiklos planą, jei jis prieštarauja LASF strateginiam veiklos planui.
Tokiu atveju, Komitetas per 7 kalendorines dienas nuo tokio sprendimo priėmimo, privalo iš naujo suderinti
su Taryba Strateginį veiklos planą, kad neliktų prieštaravimų.
4.10. LASF Įstatų nustatyta tvarka priima ir šalina LASF narius (išskyrus Lietuvos kartingo federaciją)
savo nutarimu ar vadovaudamasi Apeliacinio teismo bei LASF Etikos ir drausmės komisijos priimtu
sprendimu.
4.11. Konkrečiu atveju sprendžia dėl LASF nario stojamojo ir/ar metinio mokesčio mokėjimo termino
atidėjimo ar stojamojo ir/ar nario mokesčio mokėjimo dalimis einamaisiais metais.
4.12. 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.
4.13. Šaukia išplėstinius posėdžius, kuriuose dalyvauja Komitetų ir /ar Komisijų Pirmininkai su
patariamojo balso teise.
4.14. Sprendžia kitus su LASF nariais susijusius klausimus.
4.15. Sudaro ir naikina Įstatų 6.3.2.-6.3.4.p. nurodytus komitetus.
4.16. Tvirtina ir naikina nuolatines ir laikinas komisijas, jų darbo nuostatus.
4.17. Sprendžia Tarybos narių atlyginimo klausimus ir nustato jų darbo užmokesčio dydį, atsižvelgiant į
LASF finansinę padėtį, bei gaunamą finansinę paramą.
4.18. Savo kompetencijos ribose tvirtina ir aiškina LASK numatytus automobilių sportą
reglamentuojančius norminius aktus.
4.19. Pagal kompetenciją, priima, keičia, tvirtina ir naikina LASF veiklą reglamentuojančius dokumentus.
4.20. Tvirtina oficialiose tarptautinėse varžybose dalyvaujančių šalies rinktinių sudėtis ir jų pasirengimo
programas.
4.21. Sprendžia LASF administracijos struktūrinių padalinių steigimo klausimus.
4.22. Tvirtina LASF administracijos struktūrą.
4.23. Tvirtina samdomų darbuotojų darbo užmokesčio dydį.
4.24. Tvirtina LASF renginių sąmatas.
4.25. Priima nutarimus dėl auditoriaus paskyrimo ar atšaukimo.
4.26. Tarpininkauja, kad LASF nariai arba jų atstovai galėtų sudaryti palankias sutartis su Lietuvos
Respublikos ar užsienio klubais, kitomis organizacijomis.
4.27. Priima nutarimus, kad LASF taptų kitų juridinių asmenų steigėja, nare.
4.28. Priima nutarimus dėl LASF atstovybių ir/ar filialų steigimo, tvirtina filialo ir/ar atstovybės
nuostatus.
4.29. Turi teisę pareikalauti iš Tarybos, ar Kitų LASF organų nario pasiaiškinimo dėl netinkamo elgesio ir
spręsti klausimą dėl šio elgesio įvertinimo, kreipiantis į LASF Etikos ir drausmės komisiją.
4.30. Turi teisę pareikalauti iš Komitetų paaiškinimo dėl Komitetų priimtų sprendimų motyvų ir
priežasčių, bei teikti Komitetams siūlymą persvarstyti Komitetų priimtus sprendimus.
4.31. Turi teisę, išimtinais atvejais, pakeisti Komiteto priimtus sprendimus, kurie prieštarauja LASF
reglamentuojantiems dokumentams, LASF Strateginiam planui ar daro žalą automobilių sportui.
4.32. Skiria atstovą nuo LASF valdymo organų sprendžiant ginčus LASF Apeliaciniame teisme.
4.33. Atstovauja LASF Lietuvos Respublikoje ir užsienyje per Prezidentą ar kitą įgaliotą asmenį.
4.34. Tvirtina, LASVOVT nustatyta tvarka, Komitetų pasiūlytus varžybų stebėtojus, SVO delegatą,
Techninį delegatą, jei Taryba priima sprendimą juos skirti sezonui ar konkrečioms varžyboms.
4.35. Tvirtina Sportinio automobilio techninio paso išdavimo tvarką ir dokumento formą bei techninių
reikalavimų komiteto pasiūlytus fizinius ar juridinius asmenis (tikrintojus).
4.36. Savarankiškai nustato ir tvirtina LASF teikiamų paslaugų kainas ne LASF nariams.
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4.37. Neperžengdama įgaliojimų tvirtina įvairias LASF darbo taisykles, nuostatus, reglamentus ir kt., kurie
privalomi LASF nariams, komitetams ir kitiems organams.
4.38. Gina LASF narių teises ir teisėtus interesus Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.
4.39. Rengia ir tvirtina pavyzdinių sutarčių projektus.
4.40. Taryba gali nuspręsti į Suvažiavimą pakviesti svečius (Asocijuotus LASF narius bei kitus asmenis).
4.41. Teikia LASF Revizijos komisijai siūlymą pradėti LASF organų ar jų narių veiklos tyrimą
4.42. Sprendžia kitus, į Suvažiavimo ar Prezidento išskirtinę kompetenciją nepatenkančius, klausimus.
4.43. Tarybos posėdžiai šaukiami ir pravedami šiuose nuostatuose nustatyta tvarka.
5. Tarybos posėdžio darbo tvarka
5.1.
Tarybos sprendimai priimami posėdžiuose ( toliau – posėdis). Posėdžiai gyvai turi vykti ne rečiau
kaip 1 kartą per 2 mėnesius. Išplėstiniai posėdžiai, kuriuose dalyvauja Komitetų ir /ar Komisijų Pirmininkai
su patariamojo balso teise, turi įvykti gyvai ne rečiau kaip 2 kartus per kalendorinius metus.
5.2.
Posėdžius šaukia Prezidentas. Posėdžiui pirmininkauja Prezidentas. Nesant Prezidentui, posėdžiui
pirmininkauja Prezidento žodiniu ar raštišku pavedimu įgaliotas vienas iš Viceprezidentų. Prezidentui
atsistatydinus, tapus neveiksniu ar pareiškus nepasitikėjimą, 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.
Tarybos posėdžio pirmininkas:
1) žodžiu skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą, prireikus gali paskelbti darbotvarkėje nenumatytą posėdžio
pertrauką;
2) rūpinasi posėdžių darbo tvarka;
3) suteikia Tarybos nariams, svečiams ar kitiems LASF organams žodį, vadovauja svarstymams;
4) stebi kalbų trukmę.Jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o po antrojo įspėjimo gali kalbėtoją nutraukti;
5) jeigu niekas neprieštarauja, kalbėjimo laiką gali pratęsti;
6) jeigu kalbėtojas nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės, gali jį įspėti, o po antrojo įspėjimo gali
kalbėtoją nutraukti;
7) jeigu niekas neprieštarauja, gali suteikti žodį ir kitiems asmenims;
8) remdamasis svarstymų rezultatais, formuluoja klausimus balsuoti, vadovaudamasis šiais darbo nuostatais,
nustato balsavimo tvarką, skelbia balsavimo pradžią ir skelbia balsavimo rezultatus;
9) įspėja Tarybos narius, jeigu šie nesilaiko posėdžio tvarkos, triukšmauja salėje, viešai įžeidžia Tarybos
narius;
10) priima sprendimą pašalinti iš posėdžių salės kviestus asmenis, jeigu šie trukdo posėdžiui;
11) pasirašo Tarybos posėdžio protokolą, taip pat savo įgaliojimų ribose vizuoja posėdyje priimtus
dokumentus.
5.4.
Kai svarstomi su Prezidentu susiję klausimai, posėdyje išrenkamas pirmininkaujantis Tarybos narys Viceprezidentas (Prezidentas nebalsuoja).
5.5.
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. Prezidento sprendimu, gali būti
šaukiami posėdžiai skubos tvarka, nesilaikant šiame punkte nurodytų terminų.
5.6.
Tarybos posėdžiai paprastai yra uždari. Tarybai ar prezidentui nutarus, be Tarybos narių, gali
dalyvauti tik specialiai į šį posėdį kviesti asmenys ir, jeigu reikia, sekretoriato darbuotojai. Be Tarybos
nutarimo nei Tarybos nariai, nei kiti uždaro posėdžio dalyviai neturi teisės skleisti informaciją apie uždaro
posėdžio turinį. Teisę siūlyti surengti atvirą posėdį turi Taryba dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma.
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5.7.
Jei Tarybos narys dėl pateisinamos priežasties (ligos, komandiruotės, šeimyninių aplinkybių,
atostogų ir pan.) negali atvykti į posėdį, apie tai privalo pranešti iš anksto LASF sekretoriatui, bei pateikti
raštu (elektroninėmis ryšio priemonėmis) savo nuomonę darbotvarkės klausimais. Jei Tarybos narys
nepraneša, kad posėdyje nedalyvaus, arba nenurodo nedalyvavimo priežasčių, laikoma, kad posėdis
praleistas be svarbios pateisinamos priežasties. Raštu pateikta Tarybos nario nuomonė įtraukiama į
balsavimą konkrečiu darbotvarkės klausimu.
5.8.
Tarybos narys, negalintis gyvai dalyvauti posėdžiuose, turi teisę dalyvauti posėdyje tiesiogiai
tele/video konferencijos pagalba (Pvz.: Skype programa). Šia teise Tarybos narys negali piktnaudžiauti ir
naudotis ja gali tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Tarybos narys laikomas dalyvavusiu posėdyje ir jo
balsai skaičiuojami.
5.9.
Posėdžiai gali būti pravedami ir elektroninėmis ryšio priemonėmis ar LASF forumo sistemoje (
uždaroje Tarybos grupėje adresu http://forum.lasf.lt/index.php ). Pravedant posėdį elektroninėmis ryšio
priemonėmis ar per Forumo sistemą, Tarybos nariams yra išsiunčiami/patalpinami 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 laikoma, jog šis narys posėdyje nedalyvavo. Visa elektroninėmis ryšio
priemonėmis gauta susirašinėjimo medžiaga pridedama prie posėdžio protokolo.
5.10. Tarybos narys praleidęs daugiau nei pusę Tarybos posėdžių per kalendorinius metus automatiškai
atstatydinamas (be papildomo Tarybos balsavimo) už neveiklumą ir savo pareigų nevykdymą.
5.11. Tarybos sprendimu, posėdyje gali dalyvauti ir kviestiniai asmenys.
5.12. Posėdžio metu gali būti daromas garso skaitmeninis įrašas pagal Tarybos patvirtintą „Lietuvos
automobilių sporto federacijos susirinkimų metu garso skaitmeninio įrašo darymo tvarką“.
5.13. Tarybos nariai posėdžių metu turi laikytis tvarkos, gerbti vieni kitų nuomones, nepertraukinėti
kalbančiojo, nešaukti, neįžeidinėti, negrąsinti, Tarybos nariui nesilaikančiam tvarkos, posėdžio pirmininkas
gali skirti žodinį įspėjimą, kuris įrašomas į protokolą.
5.14. Tarybos narių balsų dauguma Taryba gali laikinai pašalinti Tarybos narį iš posėdžių salės iki
posėdžio pabaigos, jeigu šis:
1) po pareikšto įspėjimo toliau trukdo Tarybos darbui;
2) posėdžio metu kviečia vartoti prievartą arba pats ją pavartoja;
3) posėdžio metu viešai įžeidžia Tarybos narį/narius arba jam/jiems grasina;
4) savo veiksmais žemina Tarybos nario vardą.
Pašalintas iš posėdžio Tarybos narys, be atskiro Tarybos balsavimo yra perduodamas svarstymui LASF
Etikos ir drausmės komisijai.
5.15. Posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė 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.
5.16. Tarybai pateikto prašymo, pareiškimo ar kitokio projekto autorius gali dalyvauti posėdyje.
5.17. Taryba nagrinėdama kelis alternatyvius to paties sprendimo projektus, juos nagrinėja kartu ir
pasirenka vieną iš jų.
5.18. Klausimus į Tarybos darbotvarkę galima teikti pakartotiniam svarstymui tik tuo atveju, kai yra
pateikiama klausimo balsavimui nauja redakcija. Apsvarstytų (to pačio balsavimo turinio) klausimų
pakartotinai Taryba nesvarsto ir į darbotvarkę tokie klausimai netraukiami. Klausimo teikėjui
rekomenduojama dalyvauti pateikto klausimo svarstymo metu, priešingu atveju jis netenka teisės teikti
siūlymo iš naujo balsuoti to pačio turinio teiktu klausimu.
5.19. Posėdžių metu balsuojama atviru balsavimu. Daugiau nei pusės Tarybos narių balsų dauguma
Taryba gali nuspręsti taikyti/netaikyti vardinį balsavimą ar balsuoti slaptai. Tarybai nusprendus taikyti atvirą
vardinį balsavimą, protokole surašomi Tarybos narių balsavimo rezultatai, jei buvo balsuota nevienbalsiai,
nurodant vardą, pavardę (ar sutrumpintus inicialus)
5.20. Balsavimo metu negalima vaikščioti, kalbėtis tarpusavyje ar palikti posėdžio salės.
5.21. Draudžiama svarstomais darbotvarkės klausimais susilaikyti. Tarybos nariai turi išreikšti aiškią
nuomonę "Už" arba "Prieš".
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5.22. Balsavimą pakeliant rankas galima vykdyti, kol nepradėtas svarstyti kitas darbotvarkės klausimas.
Sprendimą pakartoti balsavimą priima posėdžio pirmininkas. Prašyti balsavimą pakartoti taip pat turi teisę ir
posėdžio sekretorius, jeigu pripažįsta, kad apsiriko skaičiuodamas balsus. Taip pat balsavimas kartojamas,
kai už pateiktą siūlymą balsuoja lygiai pusė balsavusių Tarybos narių. Jeigu pakartojus balsavimą rezultatas
nesikeičia, posėdžio pirmininkas skiria savo papildomą balsą.
5.23. 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.
5.24. Posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Jos nemokantys svečiai, ekspertai ir liudytojai turi teisę kalbėti kita
kalba.
5.25. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžio priimtus sprendimus ir posėdžio protokolą pasirašo
pirmininkaujantis ir posėdžio sekretorius.
5.26.
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. Paskelbus protokolą, tą pačią dieną, posėdžio sekretorius išsiunčia el. ryšio priemonėmis
Tarybos nariams informaciją apie paskelbtą protokolą.
5.27. Tarybos nariai turi teisę pateikti motyvuotas pastabas per 3 dienas nuo protokolo paskelbimo dienos
ir atsiųsti raštu LASF sekretoriatui. Praėjus šiam terminui, Tarybos narys neturi teisės reikšti pastabų ir
laikoma, kad sutiko su protokolo turiniu. Gautos pastabos dėl protokolo turinio yra apsvarstomos sekretoriato
per 3 darbo dienas ir pateikiamas atsakymas: ar pastabos priimtos ir protokolas pataisytas; ar pastabos
atmetamos kaip nepagrįstos.
6. Prezidentas
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 LASF Įstatų 9 skyriuje nustatyta tvarka.
6.3.
Prezidento kadencijų skaičius neribojamas.
6.4.
Prezidentas:
6.4.1. Vykdo pareigas nurodytas LASF Įstatų 9.6. p.
6.4.14. Gali vykdyti kitas Tarybos jam pavestas funkcijas, kurios nepatenka į Suvažiavimo,
Tarybos, kaip kolegialaus organo, kitų LASF organų išskirtinę kompetenciją.
6.5.
Prezidento įgaliojimai grąžinimi vadovaujantis LASF Įstatų 9.7. p.
6.6.
Šiurkščiu pažeidimu, pagal LASF Įstatų 9.4. p., yra laikomos veikos, kai Prezidentas nešaukia
Tarybos posėdžių; darbo vietoje ar reprezentuodamas LASF yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichotropinių
medžiagų; padaro veiką turinčią vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto
atlyginimo paėmimo požymių; netinkamai elgiasi ir pažeidžia žmonių konstitucines teises; atskleidžia
konfidencialią informaciją; dalyvauja veikloje, kuri nesuderinama su reprezentuojamomis funkcijomis;
pasinaudoja pareigomis, siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių
paskatų, taip pat savavaliavimas; atsisako teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai
įpareigoja ją teikti, arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas; ir kiti nusižengimai, kuriuos
LASF Apeliacinis teismas ar LASF Etikos ir drausmės komisija pripažįsta šiurkščiais.
6.7.
Prezidentui savo noru atsistatydinus, pastarasis negali būti renkamas į Prezidento pareigas pirmame,
po atsistatydinimo, Suvažiavime.
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6.8.
Atstatydintas Prezidentas gali būti renkamas į Prezidento pareigas praėjus nemažiau aštuoniems
metams nuo jo atstatydinimo.
6.9.
Prezidentas negali papildomai ar laikinai eiti jokių kitų pareigų LASF visą kadencijos laikotarpį.
7. Viceprezidentai ir Patarėjai
7.1.
Prezidento sprendimu konkrečioms funkcijoms vykdyti renkami Viceprezidentai ir Patarėjai
Prezidento kadencijos laikotarpiui. Viceprezidentų ir Patarėjų skaičių nustato ir Viceprezidentus bei
Patarėjus pasirenka Prezidentas iš Tikrųjų narių pateikto kandidatų sąrašo.
7.2.
Viceprezidentas kuruoja Prezidento paskirtą LASF sporto šaką. Patarėjas kuruoja Prezidento paskirtą
veiklos sferą (pvz.: finansų, rinkodaros, rėmimo ir kt.).
7.3.
Tarybos (remiantis Įstatų 8.6.3., 9.3. p.) ar Prezidento įgaliotas Viceprezidentas atlieką Prezidento
funkcijas.
7.4.
Viceprezidentas ar Patarėjas turi teisę atsistatydinti bet kuriuo metu, nenurodydamas atsistatydinimo
priežasties.
7.5.
Viceprezidentas ar Patarėjas, jo kadencijos metu, gali būti atšauktas iš pareigų tik Prezidento
sprendimu, Apeliacinio teismo arba LASF Etikos ir drausmės komisijos priimtais sprendimais.
7.6.
Viceprezidentų ir Patarėjų įgaliojimų grąžinimas reglamentuojamas LASF įstatų 8.6.p. nuostatomis.
7.7.
Viceprezidentai ir Patarėjai turi teisę dalyvauti Suvažiavimuose, Komitetų ir Komisijų posėdžiuose,
įvairiuose Susirinkimuose, teikti pastabas, pasiūlymus ir pasisakyti.
7.8.
Viceprezidentai ir Patarėjai dirba vadovaujantis LASF Įstatų 1.3. p. nurodytais norminiais aktais bei
Tarybos darbo veiklos nuostatais.

8. Tarybos atskaitomybė ir atsakomybė
8.1. Taryba yra atskaitinga Suvažiavimui.
8.2. Eiliniame suvažiavime Taryba pateikia savo veiklos ataskaitą.
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PRIEDAS NR. 4

Patvirtinta:
LASF narių suvažiavime 2017.03.25
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS
REVIZIJOS KOMISIJOS DARBO NUOSTATAI
1.
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 narių suvažiavimas.
1.3.
Revizijos komisija yra kolegialus LASF veiklos priežiūrą atliekantis organas - tikrina ar LASF
valdymo ir vykdymo 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 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 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 ir kitą konfidencialią informaciją,
kurias jie sužinojo būdami Revizijos komisijos nariais.
2. Revizijos komisijos formavimas
2.1.
LASF tikrųjų narių siūlymu Revizijos komisijos narius ir pirmininką renka ir atšaukia LASF narių
suvažiavimas. Revizijos komisiją sudaro trys Revizijos komisijos nariai.
2.2.
Revizijos komisijos nariais negali būti LASF tarybos nariai, Komitetų/Komisijų nariai ir sekretoriato
darbuotojai. Revizijos komisijos nariai renkami 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 Tarybą ir paviešinti turimą medžiagą
artimiausiame Revizijos komisijos posėdyje, kuriame gali dalyvauti bet kuris suinteresuotas LASF Tarybos
narys .
3. 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 vykdymo organų nutarimus, įsakymus, posėdžių protokolus. Reikalavimas turi būti rašytinis. Jį pasirašo
Revizijos komisijos pirmininkas.
3.3.
Nustačiusi pažeidimus Revizijos komisija privalo apie tai nedelsiant informuoti LASF Tarybą ir
atitinkamą LASF organą.
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3.4.
Revizijos komisija ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus patikrina LASF vykdomą veiklą.
Atliktą patikrinimą Revizijos komisija užprotokoluoja.
3.5.
Pasibaigus kalendoriniams metams, Revizijos komisija iki einamųjų metų vasario 1 d. surašo ir
pateikia LASF sekretoriatui el.paštu lasf@lasf.lt, veiklos ataskaitą už praėjusius metus, kurią Revizijos
komisijos pirmininkas ar įgaliotas Revizijos komisijos narys perskaito LASF narių suvažiavime. Ataskaita
skelbiama LASF nariams Suvažiavimo medžiagoje.
3.6.
Revizijos komisija veiklos patikrinimus atlieka savo iniciatyva, LASF narių suvažiavimo pavedimu
arba LASF Prezidento ar Tarybos prašymu.
3.7.
Tikrina ir vertina LASF, LASF padalinių bei LASF įsteigtų juridinių asmenų veiklos teisėtumą,
tikslingumą bei efektyvumą, teikia LASF narių suvažiavimui su tuo susijusias išvadas;
3.8.
Teikia LASF narių suvažiavimui ir Tarybai siūlymus dėl LASF valdančiųjų ar vykdomųjų organų
narių atstatydinimo, jeigu nustato LASF organų ar jų narių esminius veiklos pažeidimus.
3.9.
Vienas iš Revizijos komisijos narių gali dalyvauti LASF Tarybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis ir
tuo atveju, kai posėdis yra uždaras.
3.10.
Revizijos komisija pavaldi,atsiskaito ir apie nustatytus pažeidimus praneša
LASF narių
suvažiavimui.
3.11. Už tinkamą Revizijos komisijos darbo sąlygų sudarymą bei techninį aprūpinimą atsakingas LASF
sekretoriatas.
4. 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 buvo 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.
4.2.
Revizijos komisijos posėdžius šaukia Revizijos komisijos pirmininkas.
4.3.
Revizijos komisija iš esamų narių posėdžiui protokoluoti išrenka sekretorių.
4.4.
Revizijos komisijos posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip kartą per metus.
4.5.
Revizijos komisijos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Revizijos komisijos narys.
Revizijos komisijos posėdžio sušaukimą inicijuojantis komisijos narys Revizijos komisijos pirmininkui
pateikia siūlomus posėdžio darbotvarkės klausimus, siūlomų sprendimų projektus bei sprendimams svarstyti
reikalingą medžiagą, parengtą kaip nurodyta darbo nuostatų 4.9. punkte. Revizijos komisijos pirmininkas
privalo sušaukti Revizijos komisijos posėdį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo
Revizijos komisijos posėdžio šaukimo iniciatyvos pareiškimo dienos, jei kitaip nesusitaria su komisijos
nariu, 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 1 (vienai) darbo dienai iki Revizijos komisijos posėdžio dienos.
4.7.
Pranešime apie Revizijos komisijos posėdžio šaukimą nurodoma Revizijos komisijos posėdžio data,
laikas, vieta, darbotvarkė ir posėdį inicijavęs komisijos narys(-iai).
4.8.
Pranešimai apie Revizijos komisijos posėdžio šaukimą bei Revizijos komisijos posėdžio medžiaga
Revizijos komisijos nariams išplatinama elektroniniu paštu arba įteikiami asmeniškai. Elektroninio pašto
adresą Revizijos komisijos nariai nurodo Sutikime eiti pareigas ir Revizijos komisijos pirmininkui.
Pasikeitus el.pašto adresui, komisijos nariai nedelsiant informuoja Revizijos komisijos Pirmininką ir LASF.
4.9.
Revizijos komisija į savo posėdį gali kviesti LASF Prezidentą, tarybos narius, kitų komitetų/komisijų
narius, LASF darbuotojus bei kitus asmenis, jei Revizijos komisijai reikalingi jų paaiškinimai.
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4.10. Revizijos komisijos posėdžio darbotvarkę, atsižvelgiant į posėdį inicijuojančio komisijos nario
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.
4.11. Medžiagą Revizijos komisijos posėdžiams rengia Revizijos komisijos pirmininkas arba pirmininko
pavedimu bei terminais Revizijos komisijos nariai.
4.12. Medžiagą siūlomais Revizijos komisijos posėdžio darbotvarkės klausimais rengia ir Revizijos
komisijos pirmininkui pateikia posėdį inicijuojantis komisijos narys. 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 4.11. punkte.
4.13. 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.
4.14. Revizijos komisija gali priimti sprendimus ir jos posėdis bus laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 2
Revizijos komisijos nariai. Iš anksto raštu (el.paštu) balsavę Revizijos komisijos nariai laikomi dalyvavusiais
posėdyje. Balsavimas raštu (kuriame matosi, data, laikas ir siuntėjas) turi būti prisegtas prie Revizijos
komisijos posėdžio protokolo.
4.15. 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.
4.16. Revizijos komisijos narys savo valią – “už” ar “prieš” balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis
susipažinęs- gali pranešti balsuodamas raštu.
4.17. Balsavimo rezultatus skelbia Revizijos komisijos pirmininkas.
4.18. Revizijos komisijos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų “už” negu “prieš”.
Draudžiama balsavimo metu „susilaikyti“, galima tik nusišalinti nuo balsavimo deklaruojant galimą interesų
konfliktą.
5. 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 ir per 1 darbo dieną perduotas LASF el.paštu lasf@lasf.lt.
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 ir jų motyvai 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.
5.8.
Protokolai saugomi 10 (dešimt) metų, jei imperatyvios teisės aktų normos nenustato kitaip.
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PRIEDAS NR. 5
LASF tikrųjų narių Kandidatų teikimų, į LASF renkamus organus, lentelė
(Jeigu nebus patvirtinti nauji Įstatai):
Renkamos pareigos

Siūlomi kandidatai/Narys pasiūlęs
kandidatūras

LASF Ralio komiteto pirmininkas

Donatas Liesis/ VšĮ„AJAGS“, KSK„Juta“.

LASF Drago komiteto pirmininkas
LASF Etikos ir drausmės komisijos nariai

Jonas Žydelis/ ASK„Vilkyčiai“.
Darius Matulis/KSK „Juta“, ASK
„Vilkyčiai“.
Leonas Vedeikis/KSK „Juta“, ASK
„Vilkyčiai“.
Kazimieras Vasiliauskas/KSK „Juta“, ASK
„Vilkyčiai“.
Artūras Pakėnas/ KSK „Juta“, ASK
„Vilkyčiai“.
Arūnas Strumskis/ KSK „Juta“, ASK
„Vilkyčiai“.
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PRIEDAS NR. 6
LASF 2016-2017 m. pajamų ir išlaidų ataskaita.
2016 METAIS LASF GAUTŲ NARYSTĖS IR JIEMS PRILYGINTŲ MOKESČIŲ DETALIZACIJA
IR PALYGINIMAS
1 lentelė

2016 m. LASF gautas finansavimas iš Narių ir kitų šaltinių
LASF lėšos gautos iš KKSD
Narystės mokesčiai ir kitos pajamos
LASF gauta parama
tame tarpe:

2016 metų
planas, Eur

2016 metų
faktas, Eur

60 480

62 480

108 000

126 017

10 000

8 010

UAB „Adampolis“ tikslinė parama patalpų įrengimui

0

5 000

IF P & C Insurance AS filialas

0

2 500

VMI 2 proc. nuo GPM

0

510

LASF komitetų surinkta parama
tame tarpe:

0

8 875

Žiedo komiteto surinkta parama

4 500

Drago komiteto surinkta parama

1 050

Ralio komiteto surinkta parama

825

Drifto komiteto surinkta parama

2 500

LASF nuostolis 2016 m. pradžioje

0

-8 901

178 480

196 481

2016 m. planas,
Eur

2016 m. faktas,
Eur

580

870

Nario mokesčiai

23 500

22 340

Pareiškėjo licencijos

12 350

13 135

Sportininkų licencijos, dublikatai

43 500

43 772

Teisėjų licencijos

4 960

5 033

Varžybų organizatoriaus, trasos mokesčiai

9 600

8 612

Techniniai pasai, dublikatai

3 800

6 041

Čempionatų dalyvių reg.mokesčiai (LRČ, komandinis)

5 100

4 698

144

288

1 218

870

175

300

0

580

Gautos pajamos iš viso:
2 lentelė

2016 m. detali LASF narystės mokesčių ir kitų pajamų sąmata
Stojamasis mokestis

Homologacijos FIA
Komercinio vardo naudojimas LASF varžybose (Autoplius, Liqui Moly,
Vimota, Eneos, DHL)
Saugos rėmų gamintojų pažymėjimai
Apeliacijos mokestis
Reklama lasf.lt puslapyje („Autotrade“ banerio talpinimas)

600

450

LASF reklaminio ploto pardavimas LARČ V-VII etapuose

0

1 650

Pirkimo depozitas

0

3 000

1 200

3 412

Surinktos baudos
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Kitų FIA mokesčių transakcijos
Drifto prizinis fondas

0

9 305

1 000

0

0

1 045

273

616

108 000

126 017

Lietuvos kroso čempionato prizinis fondas
Kitos pajamos

Viso:

Visos LASF pajamos 2016 m.
140000
126017
120000
108000
100000

80000
60480

62480

60000
2016 m. planas, Eur
2016 m. faktas, Eur

40000

20000
5000
0

0

2500

0 510

4500

1050

825

2500

0
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2016 m. LASF narystės mokesčiai ir kitos pajamos
50,000
43772

45,000
40,000

2016 m. planas, Eur

35,000

2016 m. faktas, Eur

30,000
25,000

22340

20,000
15,000

13135

5033
5,000

9305

8612

10,000

6041

4698
288 870 300 580 450

1650

3000 3412
0

1045 616

0
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2016 M. LASF IŠLAIDŲ DETALIZACIJA IR PALYGINIMAS
3 lentelė
2016 m. LASF išlaidos

2016 metų
planas, Eur

2016 metų
faktas, Eur

LASF administravimo išlaidos

93254

105061

LASF veiklos išlaidos

77324

95012

LASF finansinis rezultatas

7 902

-3 592

178480

196481

Iš viso
4 lentelė
2016 m. detali LASF administravimo išlaidų sąmata

2016 metų
faktas, Eur

2016 metų
faktas, Eur

Darbo užmokestis (6 etatai)

74 000

76 576

LASF darbuotojų darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

54 000

54 244

0

2 444

Mokesčiai sodrai ir garantiniam fondui

20 000

19 888

Kitos administravimo išlaidos (komunalinės paslaugos, ryšių paslaugos ir
pan.)

17 004

22 057

Viešųjų ryšių paslaugos (UAB Visetas)

3 500

2 932

Komunalinių paslaugų išlaidos (Draugystės g. 19)

3 000

2 950

Komunalinių paslaugų išlaidos (Savanorių pr. 56)

0

359

Patalpų įrengimas (grindys, signalizacija ir kt.) Savanorių pr. 56,
panaudojant LASF remėjų tikslinę paramą

0

3 986

Kuras projektų vykdytojų komandiruotėms

2 000

1 700

Auditas, apskaitos programos priežiūra, darbo saugos dokumentacija

2 000

1 711

IT įrangos nuoma iš AB Telia Lietuva

2 188

2 200

Ūkio išlaidos (blankai, kanc.prekės, licencijų kortelės, vokai ir t.t.)

1 200

1 242

Kitos (reg.centro, turto vertinimas, banko pasl.)

700

828

Reprezentacinės išlaidos (vanduo, vizitinės kortelės, atributika)

600

717

Telefono ryšio išlaidos

400

198

Interneto išlaidos

320

321

Kvalifikacijos kėlimas (prenumerata, seminarai)

120

331

www.lasf.lt tinklalapio atnaujinimai

726

946

Pašto, kurjerių išlaidos

200

267

50

1 369

Išmokos už nepanaudotas atostogas

Nenumatytos išlaidos (abejotinų skolų nurašymas)
tame tarpe: ASK Slikas

0

724

VšĮ Anello

0

148

Dolce Moto

0

197

RS Motorsport

0

300
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Ilgalaikio turto įsigijimas

2 250

6 428

E-LASF sistemos kūrimas

2 250

5 968

LASF atributika (vėliavos, apranga, kepurėlės)

0

460

93 254

105 061

LASF administravimo išlaidos iš viso
5 lentelė

2016 m. detali LASF veiklos išlaidų sąmata

2016 metų
planas, Eur

KKSD skirtos lėšos LASF
tame tarpe:

2016 metų
faktas, Eur

60 480

62 480

Lietuvos kartingo federacija

15 570

15 570

GSKL organizatoriams - išlaidų kompensavimas

700

600

Viešųjų ryšių paslaugos

5 000

5 478

FIA Europos kroso čempionato organizavimo išlaidos
Parama Pauliui Pleskovui - dalyvavimui Europos kroso

8 000

8 000

čempionate

5 000

Seminarai, mokymai sportininkams, teisėjams, LASF
projekto vykdytojams

3 000

5 000
810

Taurės veteranų slalomams

300

150

Pasiruošimas 2017 m. sezonui (salės nuoma susitikimui)
2016 m. sezono uždarymo šventėms -apdovanojimai, salių

100

50

nuoma ir kt.

8 985

9 000
Apranga ir atributika su LASF logo (marškinėliai, kepurėlės

ir kt.)

1 000

Kelionės išlaidos projekto vykdytojams (konferencijos,
kongresai, mokymai ir t.t.)

2 000

2 200
1 209

Projekto vadovo darbo užmokestis

9 000

8 864

Finansininko darbo užmokestis
Apdovanojimai (medaliai auksuoti ir dėžutės medaliams)

810
0

810

1000

1000

IT elektroninės sistemos kūrimo, diegimo darbai
Kitų FIA mokesčių transakcijos

3754
0

9 485

5 000

4 758

LASF NEZ narystės mokestis

0

1 000

Komandiruočių ir kelionių į užsienį sąnaudos

0

1 528

400

1 809

0

1 600

Stebėtojų išlaidos (ralio, kroso, rali-kroso)

1 575

354

Ralio sezono uždarymo šventė, susitikimai su ralio visuomene

3 400

825

LASF Suvažiavimo organizavimo išlaidos

1 500

1 721

Drifto sezono uždarymo šventė, svetainės tvarkymas iš Drifto komiteto lėšų

1 200

1 656

500

0

0

1 800

1 000

0

LASF FIA narystės mokestis

LASF jubiliejinių ir atminimo medalių gaminimas, kiti apdovanojimai
Įvaizdinės medžiagos sukūrimas

Tarybos susitikimo organizavimo išlaidos
Tikslinė parama Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatų vykdymui ir
koordinavimui
Drifto priziniai fondai
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Komandiruotės (4x4, ralio , kroso, rali kroso klausimais)

1 131

1 782

51

789

400

828

49

101

0

615

588

626

0

1 255

50

0

77 324

95 012

Techniniam komitetui (TP blankų gamyba, svarstyklių modifikavimas)
Taurės, lipdukai, apranga čempionatų dalyviams
Komandiruotės į teisėjų seminarus
Drag komiteto išlaidos iš komiteto lėšų (kelionei į FIA posėdį, sezono
uždarymas)
Spaudos konferencija ir apdovanojimai Dakar 2016 dalyviams
Žiedo komiteto išlaidos iš komiteto lėšų (sezono uždarymas, taurės, spaudos
darbai)
Susitikimas su kroso visuomene

LASF veiklos išlaidos iš viso

6 lentelė

2016 m. LASF finansinis rezultatas
Nepanaudota tikslinė LASF remėjų parama patalpų įrengimui
Ataskaitinių metų LASF finansinis rezultatas
Ankstesnių metų LASF finansinis rezultatas

Iš viso

2016 metų
planas, Eur

2016 metų
faktas, Eur
0

3 514

7 902

1 795

0

-8 901

7 902

-3 592
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2016 m. LASF išlaidos
110000

105061

100000

95012

90000

80000

70000

60000

2016 m. faktas

50000

40000

30000

20000

10000

LASF administravimo išlaidos

LASF veiklos išlaidos
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2016 m. detali LASF administravimo išlaidų sąmata
4,500
3986

4,000

2016 m. faktas

3,500
3,000

2932

2950

2,500

2200

2,000

1700

1,500

1711
1242
828

1,000
500

359

946
717
198

321

331

267

0
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2016 m. LASF veiklos išlaidos
2016 metų faktas, Eur
0

Susitikimas su kroso visuomene

1255
626
615
101
828
789
1782
0
1800
0
1656
1721
825
354
1600
1809
1528
1000
4758

Spaudos konferencija ir apdovanojimai Dakar 2016
Komandiruotės į teisėjų seminarus
Techniniam komitetui (TP blankų gamyba,
Drifto priziniai fondai
Tarybos susitikimo organizavimo išlaidos
LASF Suvažiavimo organizavimo išlaidos
Stebėtojų išlaidos (ralio, kroso, rali-kroso)
LASF jubiliejinių ir atminimo medalių gaminimas,
LASF NEZ narystės mokestis
Kitų FIA mokesčių transakcijos

1000
3754
810

Apdovanojimai (medaliai auksuoti ir
Projekto vadovo darbo užmokestis

1209
2200

Apranga ir atributika su LASF logo

50
150
810

Pasiruošimas 2017 m. sezonui (salės
Seminarai, mokymai sportininkams,
FIA Europos kroso čempionato

600

GSKL organizatoriams - išlaidų

9485

8864
8985

5000
8000
5478
15570

KKSD skirtos lėšos LASF
0	
  

10000	
  

20000	
  

30000	
  

40000	
  

50000	
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LASF Tikrųjų narių sumokėti mokesčiai
7 lentelė

Sporto šaka

Sumokėti mokesčiai, Eur.

Ralis

31514

Krosas

13252

Žiedas

15480

Dragas

0

Driftas

959

4x4

0

Kitos sporto šakos

2117

Teisėjai

376

Techniniai reikalavimai

350

Nariai be sportininkų

700

Iš viso

64748

LASF Asocijuotų narių sumokėti mokesčiai
8 lentelė

Sporto šaka

Sumokėti mokesčiai, Eur.

Ralis

12798,6

Krosas

5209

Žiedas

11493

Dragas

1890

Driftas

1655

4x4

3768

Kitos sporto šakos

2327

Teisėjai

2084

Techniniai reikalavimai

585

Nariai be sportininkų

0

Iš viso

41810
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Tikrųjų ir asocijuotų LASF narių sumokėti mokesčiai 2016 m.
35000

Tikrieji	
  nariai	
  

31514

Asocijuoti	
  nariai	
  

30000
25000
20000
15480
15000

12799 13252

11493

10000
5209
5000
0

1890

959

1655

3768

2117 2327

0

376

2084

350 585

700 0

0

LASF narių sumokėti mokesčiai pagal sporto šakas 2016 m.

2460 700
4444 935
3768
2614
1890

Ralis
Krosas, rali-rosas
Žiedas
44313

Dragas
Driftas
4x4

26973

Kitos šakos (slalomas, GSKL ir kt.)
Teisėjai
Techninių reikalav.
18461

Klubai be sportininkų ir kt.
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2017 METAIS PLANUOJAMŲ GAUTI PAJAMŲ PROJEKTAS
9 lentelė

LASF gautos pajamos

2016 metų
faktas, Eur

2017 metų
planas, Eur

126 017

132 566

62 480

65 500

0

14 400

8 010

57 000

LASF narystės mokesčiai ir kitos pajamos
LASF gautos lėšos iš KKSD
FIA lėšos skirtos E-LASF projektui
Parama LASF
tame tarpe: UAB „Adampolis“ tikslinė parama patalpų įrengimui
IF P & C Insurance AS filialas
VMI 2 proc. nuo GPM (2016 m. skyrė Romas Austinskas)
UAB „Autopaslauga“, tikslinė parama LASF patalpų
įrengimui (parama gauta)
MB „Ratai visiems“, tikslinė parama LASF patalpų
įrengimui (parama gauta)
Kitų LASF remėjų tikslinė parama LASF

5 000

0

2 500

0

510

500

0

47 000

0

1 000

0

8 500

LASF komitetų surinkta parama

8 875

0

tame tarpe: Žiedo komiteto surinkta parama

4 500

0

Drago komiteto surinkta parama

1 050

0

Ralio komiteto surinkta parama

825

0

Drifto komiteto surinkta parama

2 500

0

LASF nuostolis metų pradžioje

-8 901

-3 592

196 481

265 874

2016 metų
faktas, Eur

2017 metų
planas, Eur

870

960

Nario mokesčiai

22 340

24 574

Pareiškėjo licencijos

13 135

14 450

Sportininkų licencijos, dublikatai

43 772

48 198

Teisėjų licencijos

5 033

5 536

Varžybų organizatoriaus, trasos mokesčiai

8 612

9 473

Techniniai pasai, dublikatai

6 041

6 645

Čempionatų dalyvių reg.mokesčiai (LRČ, komandinis)

4 698

6 370

Homologacijos FIA

288

318

Komercinio vardo naudojimas LASF varžybose

870

957

Saugos rėmų gamintojų pažymėjimai

300

330

Apeliacijos mokestis

580

0

Reklama lasf.lt puslapyje (banerio talpinimas)

450

600

1 650

0

Gautos pajamos iš viso:
10 lentelė

Detali LASF narystės mokesčių ir kitų pajamų sąmata
Stojamasis mokestis

LASF reklaminio ploto pardavimas LASF varžybose
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Pirkimo depozitas

3 000

0

Surinktos baudos

3 412

3 000

Kitų FIA mokesčių transakcijos

9 305

9 305

Lietuvos kroso čempionato prizinis fondas

1 045

1 150

616

700

126 017

132 566

2016 metų
faktas, Eur

2017 metų
planas, Eur

E-LASF sistemos programavimo darbai

0

Projekto administravimo ir kitos išlaidos

0

12 000
2 400

Iš viso

0

14 400

Kitos pajamos

Viso:

11 lentelė

2017 m. detali LASF gautų lėšų iš FIA sąmata

Planuojamos LASF pajamos 2017 m.
LASF gautos lėšos iš
KKSD
24%

LASF narystės
mokesčiai ir kitos
pajamos
49%

FIA lėšos skirtos ELASF projektui
6%
Parama LASF
21%
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Planuojamos LASF pajamos 2017 m.
60000
50000

48198

40000
30000

24574

20000
14450

10000
0

960

5536 9473 6645

9305
6370
318

957 330
0

600 0

0

3000

1150 700
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2017 M. LASF PLANUOJAMŲ IŠLAIDŲ PROJEKTAS
12 lentelė

2017 m. planuojamos LASF išlaidos

2016 metų faktas,
Eur

LASF administravimo išlaidos
LASF veiklos išlaidos
LASF finansinis rezultatas
Iš viso

2017 metų
planas, Eur

105 061

172 474

95 012
-3 592

92 900
0

196 481

265 374

13 lentelė

2017 m. detali LASF administravimo išlaidų sąmata

2016 metų faktas,
Eur

Darbo užmokestis (6 etatai)

2017 metų
planas, Eur

76 576,00

89 350,00

54 244

65 938

2 444
19 888

0
23 412

22 057

68 210

2 932
2 950
359

710
1 200
1 500

3 986

56 440

1 700

1 500

1 711

1 760

2 200

1 550

1 242

1 200

828

500

717

500

198
321
331
946
267
1 369

400
350
200
0
400
0

Ilgalaikio turto įsigijimas

6 428

14 914

E-LASF sistemos kūrimas iš FIA lėšų

5 968

14 400

LASF darbuotojų darbo užmokestis neatskaičius
mokesčių
Išmokos už nepanaudotas atostogas
Mokesčiai sodrai ir garantiniam fondui
Administravimo išlaidos (komunalinės paslaugos, ryšių
paslaugos ir pan.)
Viešųjų ryšių paslaugos (UAB Visetas)
Komunalinių paslaugų išlaidos (Draugystės g. 19)
Komunalinių paslaugų išlaidos (Savanorių pr. 56)
Patalpų įrengimas Savanorių pr. 56, panaudojant LASF
remėjų tikslinę paramą
Kuras teisėjams, stebėtojams, projekto vykdymui
Auditas, apskaitos programos priežiūra, darbo saugos
dokumentacija
IT įrangos nuoma iš AB Telia Lietuva
Ūkio išlaidos (blankai, kanc.prekės, licencijų kortelės,
vokai ir pan.)
Kitos (reg.centro, turto vertinimas, banko pasl.)
Reprezentacinės išlaidos (vanduo, vizitinės kortelės,
atributika su LASF logotipu)
Telefono ryšio išlaidos
Interneto išlaidos
Kvalifikacijos kėlimas (prenumerata, seminarai)
www.lasf.lt tinklalapio atnaujinimai
Pašto, kurjerių išlaidos
Nenumatytos išlaidos
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Spausdintuvų ir vaizdo registratoriaus įsigijimas ir kt.

LASF administravimo išlaidos iš viso

460

514

105 061

172 474

14 lentelė

2017 m. detali LASF veiklos išlaidų sąmata

2016 metų faktas,
Eur

KKSD skirtos lėšos LASF
tame tarpe

Lietuvos kartingo federacija

2017 metų
planas, Eur

62 480
15 570

65 500

GSKL organizatoriams - išlaidų kompensavimas

600

11 000
0

Viešųjų ryšių paslaugos
FIA Europos kroso čempionato organizavimo

5 478

7 700

8 000

8 000

5 000

0

0

4 000

810

2 000

150

600

50

1 000

8 985

0

0

13 000

2 200

2 000

1 209

5 880

Projekto vadovo darbo užmokestis

9 674

10 320

Finansininko darbo užmokestis
Apdovanojimai (medaliai auksuoti ir dėžutės

810

0

3754

0

IT elektroninės sistemos kūrimo, diegimo darbai

1000

0

išlaidos
Parama Pauliui Pleskovui - dalyvavimui
Europos kroso čempionate
Parama Kasparui Navickui - dalyvavimui
Europos ralio kroso čempionate
Seminarai, mokymai sportininkams, teisėjams,
LASF projekto vykdytojams
Taurės veteranų slalomams
Salės nuoma susitikimams su varžybų
organizatoriais, bendruomene
2016 m. sezono uždarymo šventėms apdovanojimai, salių nuoma ir kt.
2017 m. sezono uždarymai (taurės, diplomai,
rėmeliai, medaliai, ženkliukai ir t.t.)
Apranga ir atributika su LASF logo
(marškinėliai, kepurėlės ir kt.)
Kelionės išlaidos projekto vykdytojams
(konferencijos, kongresai, mokymai ir t.t.)

medaliams)

LASF FIA narystės mokestis
Kitų FIA mokesčių transakcijos
LASF NEZ narystės mokestis
Komandiruočių ir kelionių sąnaudos
LASF jubiliejinių ir atminimo medalių gaminimas, kiti
apdovanojimai
Įvaizdinės medžiagos sukūrimas
LASF stebėtojų išlaidos (ralio, kroso, rali-kroso)
Ralio sezono uždarymo šventė
LASF Suvažiavimo organizavimo išlaidos
Drifto sezono uždarymo šventė, svetainės tvarkymas iš
Drifto komiteto lėšų
Tarybos susitikimo organizavimo išlaidos

9 485
4 758
1 000
1 528

4 900
9 500
1 000
500

1 809

200

1 600
354
825
1 721

2 000
1 400
800
1 500

1 656

1 000

0

500
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Komandiruotės (4x4, ralio , kroso, rali kroso klausimais)
Techniniam komitetui (TP blankų gamyba, svarstyklių
modifikavimas, kt.)
Taurės, lipdukai, apranga čempionatų dalyviams
Komandiruotės į teisėjų seminarus
Drag komiteto išlaidos iš komiteto lėšų (kelionė į FIA
posėdį, sezono uždarymas)
Spaudos konferencija ir apdovanojimai Dakar 2016
dalyviams
Žiedo komiteto išlaidos iš komiteto lėšų (sezono
uždarymas, taurės, spaudos darbai)
Tikslinė parama Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatų
vykdymui ir koordinavimui
Susitikimai su automobilių sporto visuomene
LASF veiklos išlaidos iš viso

1 782

1 700

789

200

828
101

800
200

615

200

626

0

1 255

500

1 800

0

0

500

95 012

92 900

15 lentelė

2017 m. LASF finansinis rezultatas

2016 metų faktas,
Eur

Nepanaudota tikslinė LASF remėjų parama patalpų
įrengimui
Ataskaitinių metų LASF finansinis rezultatas
Ankstesnių metų LASF finansinis rezultatas
VISO

2017 metų
planas, Eur

3 514

0

1 795
-8 901
-3 592

4 092
-3 592
500

16 lentelė

2017 M. FINANSINĖS VEIKLOS RODIKLIAI

2017 m. pradžia

LASF planuojamos pajamos 2017 m.
LASF planuojamos išlaidos 2017 m.
2017 m. LASF planuojamas finansinis rezultatas (pelnas)
2017 m. pradžios LASF finansinis rezultatas (nuostolis)
Bendras progranozuojamas LASF finansinis rezultatas
2017 m. pabaigoje

2017 m. pabaiga

269 466
265 374
4 092
-3 592
500
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