	
  

„Kastyčio Girdausko ASK“ vadovui
Gintarui Kaminskui,
ATSAKYMAS
Dėl įstatų keitimo ir suvažiavimo darbotvarkės teisėtumo
2017-03-21, S-17/03-44
Kaunas
Atsakydami į Jūsų 2017-03-07 gautą raštą „Dėl LASF įstatų straipsnių keitimo projekto
teisėtumo“, informuojame:
1. Teigiate, kad manote jog Įstatų punktų pakeitimai dėl Tarybos formavimo ir suvažiavimo
kvorumo galimai prieštarauja LR Asociacijų įstatymui.
LASF atsakymas: Komentuoti LR Juridinių asmenų departamento specialistų nuomonės negalime,
nes vienintelis LR Civilinio kodekso įgaliotas asmuo tvirtinti ir komentuoti juridinių asmenų įstatus
(teikiamus ne el. būdu Registrų centrui) ir jų atitikimą LR Asociacijų įstatymui yra Notaras (tą patį
pažymėjo ir LR Juridinių asmenų departamentas (pažymime, kad negavome iš jūsų gautos
konsultacijos iš šio departamento rašto kopijos). LASF tikrųjų narių Suvažiavimui pateiktas Įstatų
projektas ruoštas pagal LR Asociacijų įstatymą, kuriame nenurodyti draudimai dėl jūsų minėtų
punktų:
LR Asociacijų įstatymas:
„8 str. 1 d. 2) visuotinis narių suvažiavimas skiria (renka) ir atšaukia valdymo organų narius,
jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip.
8 str. 3 d. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems asociacijos organams spręsti
visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų, išskyrus 8 straipsnio 1 dalies
2, 3 ir 7 punktuose numatytus atvejus.
8 str. 7 d. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau
kaip 1/2 asociacijos narių, jeigu asociacijos įstatuose nenustatyta kitaip.“
Suvažiavimui teikiamų LASF įstatų projektas buvo įteiktas Notarui teisiniam įvertinimui. 2017-0321 gauta išvada/pastabos iš Notaro, kuriame nenustatyta jog LASF įstatų projekte nurodytas
Tarybos formavimas ir 1/3 kvorumas prieštarauja LR Asociacijų įstatymui ar Civiliniam
kodeksui, todėl šis Įstatų projektas gali būti svarstomas ir priiminėjamas Suvažiavimo metu.
Notaro išvada bus viešai paskelbta Suvažiavimo metu.
Sprendimą dėl Įstatų LASF tikrieji nariai priima LASF Tikrųjų narių suvažiavimo metu. Todėl
svarstant šį klausimą tikrieji nariai, dalyvaujantys suvažiavime, galės pasisakyti, teikti pasiūlymus
dėl atskirų punktų pakeitimo ir pastabas ar nuspręsti priimti ar nepriimti Įstatų projektą.
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2. Rašte teigiate, kad: „LASF internetiniame puslapyje iki 2016-12-20 nebuvo paskelbtos jokios
informacijos. Nebuvo gauta jokių LASF įstatų, Revizijos komisijos darbo nuostatų, Etikos ir
drausmės kodekso projektų. 2016-09-27 d. pranešime, kuris buvo patalpintas LASF puslapyje
(kurio tekstas kažkodėl tai buvo pakeistas 2017-02-20 d. ir galima teigti jog buvo suklastotas 201609-27 pranešimas), nurodoma, jog pasiūlymus galima teikti iki 2017-02-09 d. imtinai. Atsižvelgiant
į tai, jog iki 2017-02-09 d. niekur nebuvo paskelbti ir LASF nariams neišsiųsti LASF įstatų,
Revizijos komisijos darbo nuostatų, Etikos ir drausmės kodekso projektai, LASF nariai negalėjo
pateikti pasiūlymų dėl šių projektų, todėl šie klausimai negali būti svarstomi Suvažiavime. Visi šie
projektai buvo paskelbti ir Asociacijos nariai supažindinti tik 2017-02-22 d. kai jau buvo
pasibaigęs jų svarstymo laikas ir pasiūlymų pateikimas. Tokiais veiksmais LASF Taryba grubiai
pažeidė LASF įstatų 7.2 p. Reikalavimus ir šie klausimai negali būti svarstomi Suvažiavime. "
LASF Atsakymas: Pagal LASF Įstatus, suvažiavimo sušaukimas vyksta dviem etapais:
1) Ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki suvažiavimo viešai paskelbiamas darbotvarkės
projektas, data ir vieta- „Įstatų 7.2.3. p. Tikriesiems nariams Eilinio suvažiavimo data, vieta ir
darbotvarkės projektas išsiunčiami registruotu laišku arba paskelbiami viešai ne vėliau kaip prieš 60
kalendorinių dienų iki jo pradžios.“
2) Ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki suvažiavimo išsiunčiama nariams galutinė
darbotvarkė ir su ja susijusi medžiaga- „ Įstatų 7.2.7.p. Eilinio suvažiavimo darbotvarkė ir su ja
susijusi medžiaga Tikriesiems nariams išsiunčiami registruotu laišku arba paskelbiama viešai ne
vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Eilinio suvažiavimo dienos.“
LASF Taryba, protokolu Nr.9 (2016-09-13), įpareigojo administraciją, remiantis LASF Įstatų 7.2.3.
p.:„ Apie suvažiavimo datą, laiką, vietą ir preliminarią darbotvarkę LASF narius įsipareigoja
LASF administracija informuoti skelbimu dienraštyje „Lietuvos žinios“ iki 2016 gruodžio 20 d.,
išsiųsti LASF narių el.paštais informaciją bei paskelbti www.lasf.lt puslapyje. Galutinę
suvažiavimo darbotvarkę paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“ iki 2017-02-22.“ Visi šie
įsipareigojimai atlikti laiku: informacija paskelbta: dienraštyje „Lietuvos žinios“ (2016-09-27),
LASF internetiniame puslapyje ( 2016-10-03) ir informacija išsiųsta narių el.pašto adresais (201610-24).
Remiantis Įstatų 7.2.7 p. suvažiavimo galutinė darbotvarkė ir su ja susijusi medžiaga išsiųsta
Tikriesiems nariams registruotu paštu, bei kiti nariai atsiėmė gyvai iš LASF iki 2017-02-23
(imtinai), galutinė suvažiavimo darbotvarkė taip pat paskelbta viešai dienraštyje „Lietuvos žinios“
(2017-02-22).
Pažymime, kad su Suvažiavimo darbotvarke susijusios medžiagos klausimai svarstomi gyvai
pačiame suvažiavime, jie nesvarstomi iki suvažiavimo (išskyrus kandidatų į renkamus organus
siūlymų teikimą), tai nurodo Įstatų 7.2.7. p., nurodantis, kad suvažiavimo visa medžiaga
susipažinimui išsiunčiama tikriesiems nariams ne vėliau kaip likus 30 k.d. iki suvažiavimo. Todėl
narių teisės, dėl susipažinimo su suvažiavimo medžiaga, nėra pažeistos. Suvažiavimo metu, tikrieji
nariai svarstomais darbotvarkės medžiagos klausimais gali pasisakyti, keisti, koreguoti ir priimti
kitus nutarimus Suvažiavime dalyvaujančių tikrųjų narių delegatų balsų dauguma.
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

Taigi, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus Įstatų punktus, teigiame, kad jūs klaidingai nurodėte
reikalavimą pateikti su Suvažiavimo darbotvarke susijusią medžiagą ( Įstatų projektą, Etikos ir
drausmės kodekso projektą, Revizijos darbo nuostatų projektą ir kitą medžiagą) prieš 60 k.d.,
kadangi pagal Įstatų 7.2.7 p. suvažiavimo medžiaga turi būti pateikta nariams tik likus ne mažiau
kaip 30 k.d. iki suvažiavimo.
Atsakydami į pastabą dėl datos klastojimo dokumente, pažymime, kad nei Taryba nei
Administracija neklastoja jokių dokumentų, kaip ir neklastoja dokumentų dėl Suvažiavimo
sušaukimo. Šis dokumentas „ 2016-09-13 informacija LASF tikriesiems nariams dėl 2017-03-25
LASF eilinio suvažiavimo sušaukimo“ nariams išsiųstas 2016 m. spalio 24 d., kuris lasf.lt
patalpintas 2016 spalio 3 d., yra nuolatos pildomas dokumentas kol nepriimta galutinė suvažiavimo
darbotvarkė iki 2017-02-22, atsižvelgiant į Tarybos priimtus nutarimus Suvažiavimo klausimais.
Taigi „ 2016-09-13 informacija LASF tikriesiems nariams dėl 2017-03-25 LASF eilinio
suvažiavimo sušaukimo“ buvo atnaujinamas 5 kartus, atsižvelgiant į Tarybos nutarimus 2016 m.
Protokolo
Nr.
9,
13
ir
2017
m.
Protokolo
Nr.
1,
3,
4.
Dokumente apie Suvažiavimo sušaukimą „ 2016-09-13 informacija LASF tikriesiems nariams dėl
2017-03-25 LASF eilinio suvažiavimo sušaukimo“ yra tiesiog suskaičiuota data, nurodyta Įstatų
7.2.4. p. ir įrašyta. Nėra jokio pagrindo klastoti datą, kuri yra numatyta LASF Įstatų 7.2.4.p., kur
teigiama jog pasiūlymus tikrieji nariai teikia ne vėliau kaip prieš 45 k.d. iki Suvažiavimo dienos, o
tai yra 2017 vasario 9 d. (data yra patikslinta ir įrašyta siekiant nariams palengvinti orientavimąsi
laike), ji taip pat užprotokoluota Tarybos protokole Nr. 9 (2016-09-13). Kiekvienas LASF narys turi
žinoti savo teises ir nustatytus terminus, kurios nurodytos LASF Įstatuose ir jomis arba naudotis
arba nesinaudoti. Per Įstatų 7.2.4. p. nurodytą terminą nebuvo gauta nei vieno LASF tikrojo nario
pasiūlymo ar pastabos su Suvažiavimo darbotvarke susijusiais klausimais. Todėl LASF kaltinimas
dėl dokumento klastojimo nurodant datą yra nepagrįstas ir neturi jokios įtakos Suvažiavimo
organizavimui.
----------------------------------------3. Rašte teigiate, kad „LASF internetiniame puslapyje bei LASF narių el.paštais, iki 2017 vasario 9
d. nebuvo paskelbta papildoma informacija apie kitus Suvažiavimo darbotvarkės klausimus, t. y.:
„2017/2018 m. LASF narių stojamojo ir /ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti
įnašų dydžių, tvirtinimas“; „LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas“; „LASF Ralio komiteto
pirmininko rinkimai“; „LASF Drag'o komiteto pirmininko rinkimai“. Ralio komitetas atsistatydino
dar 2016 metų gruodžio mėnesį, apie rengiamus Ralio komiteto pirmininko rinkimus ir pasiūlymų
teikimus bei apie tai, kad šis klausimas papildomai įtraukiamas į Suvažiavimo darbotvarkę, LASF
Taryba nepriėmė jokio nutarimo ir niekur neskelbė. Niekur nebuvo pateikta pranešimo apie naujus
nario mokesčius.<...>. Niekur nebuvo paskelbtas LASF Tarybos darbo nuostatų projektas."
LASF atsakymas: Remiantis Įstatų 7.2.2. punktu Suvažiavimo preliminarią darbotvarkę ir galutinę
darbotvarkę bei medžiagą sudarinėja LASF Taryba įtraukdama/neįtraukdama ir LASF tikrųjų narių
pasiūlymus dėl darbotvarkės klausimų. Taryba, galutinę darbotvarkę ir medžiagą, turi sudaryti ir
išsiųsti tikriesiems nariams ne vėliau kaip likus 30 k.d. iki suvažiavimo.

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

Visą šį laikotarpį (2016-09-13/2017-02-21) Taryba, posėdžių metu, papildo darbotvarkės projektą
reikalingais klausimais. Tai padarė Tarybos nutarimais 2016 m. Protokolo Nr. 9, 13 ir 2017 m.
Protokolo Nr. 1, 3, 4 ir pasklebė lasf.lt atnaujindama „ 2016-09-13 informacija LASF tikriesiems
nariams dėl 2017-03-25 LASF eilinio suvažiavimo sušaukimo“ dokumentą. Remiantis Įstatų 7.2.7
ir 7.2.3. punktais Taryba įsipareigoja pranešti nariams apie darbotvarkę 3 atvejais: 1) apie
preliminarią darbotvarkę (ne vėliau kaip prieš 60 k.d., paskelbta „Lietuvos žinios“ 2016-09-27); 2)
galutinę darbotvarkę ( paskelbta ne vėliau nei prieš 30 k.d. „Lietuvos žinios“ 2017-02-22 ir išsiųsta
nariams) 3) jei renkami LASF Organai (LASF Įstatų ir Tarybos nustatytu terminu: iki 2017-02-09,
Tarybos pratęsta iki 2017-02-21 ir informuoti nariai lasf.lt bei išsiųsti el.laiškai 2017-02-14).
Per Įstatų 7.2.4. p. nurodytą terminą (45 k.d. iki Suvažiavimo) nebuvo gauta nei vieno LASF tikrojo
nario pasiūlymo su Suvažiavimo darbotvarke susijusiais klausimais. Šis Įstatų terminas nurodo teisę
tik LASF tikriesiems nariams teikti pasiūlymus dėl darbotvarkės klausimų ir šis punktas negalioja
LASF Tarybai, nes Taryba galutinę darbotvarkę ir medžiagą turi paruošti ir išsiųsti nariams likus 30
k.d. iki Suvažiavimo (Įstatų 7.2.2. p.). LASF Taryba, vadovaudamasi „LASF Suvažiavimų
sušaukimo ir pravedimo tvarka“ 4.10. p. pratęsė terminą teikti kandidatūroms į LASF Organus,
kadangi LASF Organai negali likti neišrinkti.
Pažymime, kad į 2017 Suvažiavimo darbotvarkę, kaip to reikalauja Įstatų 7.2.7. p. šie klausimai
įtraukti laiku:
- „2017/2018 m. LASF narių stojamojo ir /ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti
įnašų dydžių, tvirtinimas“- klausimas Tarybos įtrauktas į Suvažiavimo darbotvarkę 2017-01-17
Protokolas Nr.1 ir mokesčiai svarstyti 2017-02-20 Tarybos protokolu Nr. 4. su šiuo klausimu
susijusi medžiaga išsiųsta nariams laiku, kaip to reikalauja Įstatų 7.2.7. p.
-„LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas“- klausimas Tarybos įtrauktas į Suvažiavimo
darbotvarkę papildomai (jei bus priimtas LASF Įstatų projektas) ir Tarybos darbo nuostatų
projektas nagrinėtas 2017-02-20 Protokole Nr.4. Viskas atlikta laiku ir kaip to reikalauja Įstatų
7.2.7. p.
- „LASF Ralio komiteto pirmininko rinkimai“ ir „LASF Drag'o komiteto pirmininko rinkimai“klausimai į darbotvarkę įtraukti 2017-02-09 Tarybos Protokolu Nr.3 ir nedelsiant pratęstas terminas
kandidatūroms teikti iki 2017-02-21 d. bei paskelbta lasf.lt ir išsiųsta LASF tikriesiems nariams
el.paštu 2017-02-14. Į LASF renkamus Organus (Etikos ir drausmės komisiją, Drag ir Ralio
komiteto Pirmininko) buvo gauti pasiūlymai tik 2017-02-14/21 d. Savo pasiūlymus dėl renkamų
LASF organų pateikė 3 tikrieji nariai: KSK „Juta“, VšĮ „AJAGS“ ir ASK „Vilkyčiai“.
Taigi, tikrųjų narių teisės nebuvo pažeistos, visais klausimais tikrieji nariai galėjo teikti savo
klausimus ir pasiūlymus ir tam turėjo pakankamai laiko. Kiekvienas LASF narys turi žinoti savo
teises ir pareigas, kurios nurodytos LASF Įstatuose ir jomis arba naudotis arba nesinaudoti.

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad „Pasiūlymus dėl suvažiavimo darbotvarkės gali teikti tik tie
Tikrieji nariai, kurie susimokėjo stojamąjį ir/ar einamųjų metų nario mokestį ir įgijo Tikrojo nario
teises ir pareigas LASF įstatų 4.3. p. nustatyta tvarka“ (LASF Suvažiavimų sušaukimo ir pravedimo
tvarka 4.5. p.). Pagal LASF Įstatų 4.6. p. „Nuo sausio 1 d. iki nario mokesčio sumokėjimo
sekančios darbo dienos, LASF narys neturi jokių teisių ar pareigų.“
Laikotarpiu nuo 2017 sausio 1 iki vasario 23 d. tikraisiais nariais buvo ir galėjo teikti pasiūlymus
dėl Suvažiavimo darbotvarkės klausimų:
1. AJAGS ASK VšĮ
2. Automotoprojektai VšĮ
3. Autoralis ASK
4. Autorikona ASK
5. Baltijos sportas Klaipėdos m. TSK
6. Fast Lap Events VšĮ
7. Flameris Racing SK
8. Greičio manija VšĮ
9. Inžinerija TSŠK
10. Juta KSK
11. Kauno Autoklubas
12. Kelmės ASK
13. Lietuvos kartingo federacija
14. M-Rally team VšĮ
15. N40 vyrų autoklubas
16. Pitlane UAB
17. Ralio Ratai VšĮ
18. Rimo Kauno SK VšĮ
19. Rokiškio automobilių sporto klubas "Aukšta pavara"
20. Sportinio vairavimo centras Vilniaus m.
21. Tauragės automobilių klubas VšĮ
22. Traseras SK
23. Ukmergės AMSK
24. Vilkyčiai ASK
Jūs- „Kastyčio Girdausko ASK“ laikotarpiu nuo 2017 sausio 1 iki vasario 23 d. nebuvote LASF
tikrasis narys, todėl negalėjote teikti jokių pasiūlymų, pastabų ar pretenzijų dėl Suvažiavimo
darbotvarkės klausimų. Jūsų narystė pratęsta nuo 2017 kovo 16 d. ir nuo šios datos galite naudotis
LASF tikrojo nario teisėmis ir pareigomis.
Vadovaujantis LASF Įstatų 7.2.2. 8.4.1. p. Taryba šaukia Eilinį suvažiavimą ir atlieka visas su
šaukimu susijusias procedūras, taip pat priima sprendimus, kurie nepatenka į kitų LASF organų
kompetenciją. Tarybos įtraukiamų klausimų į Suvažiavimo darbotvarkę iki 2017-02-23 d. LASF
narys neturi teisės ginčyti ir spręsti, turi jie būti įtraukti ar neturi į Suvažiavimo galutinę darbotvarkę
bei likus ne mažiau 30 k.d. paskelbti viešai (Darbotvarkė tvirtinama tik Suvažiavimo metu). LASF
tikrieji nariai turi teisę tik pateikti savo pasiūlymus į darbotvarkę ar kitus klausimus susijusius su
darbotvarke. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, visi Tarybos įsipareigojimai dėl
Suvažiavimo darbotvarkės sudarymo ir medžiagos pateikimo yra atlikti laiku ir tinkamai remiantis
LASF Įstatais ir „Suvažiavimų sušaukimo ir pravedimo tvarka“.
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

Todėl 2017-02-20 Tarybos protokolu Nr.4 priimtas sprendimas „Patvirtinti LASF Eilinio
tikrųjų narių suvažiavimo (2017-03-25) darbotvarkę ir susijusią medžiagą:
1.
2.
3.
4.
5.

Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
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. “
priimtas laikantis LASF Įstatų ir Suvažiavimų sušaukimo ir pravedimo tvarkos
reikalavimų.

---------------Patvirtinta LASF Tarybos 2017-03-16
Atsakymą paruošė LASF teisininkė Renata Burbulienė

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

