
ĮSTATŲ KEITIMO MOTYVAI 

-  Narių neaktyvus dalyvavimas LASF veikloje; 
- LASF Valdymo ir Vykdymo organų nebuvimas skyrium; 
-  LASF organo narių sudėtinga formavimo ir keitimo 

procedūra; 
-  Komitetų veiklos nenutrūkstamo darbo neužtikrinimas; 
-  Operatyvių ir kvalifikuotų sprendimų priėmimo trūkumas; 
-  Šališkumo ir interesų būvimas priimant sprendimus; 
-  Strateginio veiklos plano neturėjimas; 
-  Atsakomybės prieš sporto šakos bendruomene nebuvimas; 
-  Silpna komunikacija tarp komiteto ir sporto šakos 

bendruomenės; 
-  Silpna komunikacija tarp Sporto šakos komiteto ir Varžybų 

vykdymo komitetų (Teisėjų, SVO, Tech. reikalavimų). 
-  LASF Organų kompetencijų neteisingas pasiskirstymas. 
-  Ir kita. 
 



LASF SUVAŽIAVIMAS 

LASF VALDYMO ORGANAI  
(Prezidentas, Taryba) 

LASF VYKDYMO ORGANAI 
(Administracija, Komitetai) 

LASF DRAUSMĖS IR PRIEŽIŪROS ORGANAI 
(Apeliacinis teismas, Etikos ir drausmės komisija, 

Revizijos komisija.) 



LASF SUVAŽIAVIMAS 

LASF PREZIDENTAS  
TARYBA 

GENERALINIS SEKRETORIUS 
ADMINISTRACIJA 

Sporto šakų komitetai: 
Ralis, Krosas, Žiedas, 
Driftas, Dragas, 4x4, 
Kitos sporto šakos. 

Drausmės ir priežiūros 
organai: 

 Apeliacinis teismas, Etikos ir 
drausmės komisija, Revizijos 

komisija. 

Kiti komitetai:  
Senjorų, Savanorių ir kt. 

Varžybų vykdymo 
komitetai:  

Teisėjų, Saugaus 
varžybų organizavimo, 
Techninių reikalavimų. 



LASF SUVAŽIAVIMAS 

Eilinio suvažiavimo kompetencijoje nebebus: 
-  Lietuvos automobilių sporto kodekso keitimo ( Tarybos kompetencija); 
-  LASF veiklos ir formų krypčių nustatymo (Tarybos kompetencija, Strateginis 

planas); 
-  Viceprezidentų rinkimo ir atšaukimo (Prezidento kompetencija); 
-  Komiteto pirmininkų rinkimo ir atšaukimo (Tarybos kompetencija); 
-  Garbės prezidento rinkimas ir atšaukimas (Panaikintas statusas). 

Eilinio suvažiavimo būtinasis kvorumas: 
 
-  Dėl Įstatų keitimo ir LASF pertvarkymo ar pabaigos- priimami ne mažesne kaip 

2/3 Suvažiavime dalyvaujančių Tikrųjų narių delegatų balsų dauguma.  
-  Prezidento rinkimas ir atšaukimas- priimami ne mažesne kaip 1/2 Suvažiavime 

dalyvaujančių Tikrųjų narių delegatų balsų dauguma.  
-  Visais kitais klausimais- priimami ne mažesne kaip 1/3 Suvažiavime 

dalyvaujančių Tikrųjų narių delegatų balsų dauguma.  



LASF PREZIDENTAS 
(vienasmenis valdymo organas) 

Prezidentas:  
- Renkamas 4 metų kadencijai. Kadencijų skaičius neribojamas. 
 
Prezidento kompetencija: 
-  Skiria ir atleidžia Tarybos narius; 
-  Nustato Tarybos narių skaičių (5 ar 7); 
-  Šaukia Tarybos posėdžius, įvairius narių/organų susirinkimus;  
-  Teikia LASF Revizijos komisijai siūlymą pradėti LASF organų ar jų narių veiklos tyrimą.  
 
Prezidento Įgaliojimų grąžinimas: 
-  Atsistatydinus, atstatydinus ir pasibaigus kadencijai. Pasibaigus kadencijai- grąžina savo 
įgaliojimus Suvažiavime išrinktam Prezidentui, po to kai naujasis Prezidentas įregistruojamas VĮ 
Registrų centras. 



LASF PREZIDENTAS 
(vienasmenis valdymo organas) 

 
-  Prezidento atstatydinimas: 

Prezidentas atstatydinamas tik pareiškus jam nepasitikėjimą- kai Prezidentas  šiurkščiai pažeidžia Įstatų, Tarybos darbo 
nuostatų, LASF Etikos ir drausmės kodekso reikalavimus. Pareikšti nepasitikėjimą Prezidentu gali tik Tikrieji nariai, pateikę 
Tarybai 2/3 Tikrųjų narių pasirašytą reikalavimą dėl Prezidento atstatydinimo. Reikalavime atstatydinti Prezidentą privalomai 
turi būti nurodyta kokios veiklos Prezidentas nevykdo, ar vykdo ją netinkamai, nurodant konkrečius šią veiklą 
reglamentuojančių norminių aktų punktus, arba LASF Etikos ir drausmės komisijos sprendimą dėl LASF Etikos ir drausmės 
kodekso pažeidimo, ir taip šiurkščiai pažeidžia LASF reglamentuojančius dokumentus. Nepasitikėjimas Prezidentu 
išreiškiamas pateikiant Tarybai reikalavimą dėl Prezidento atstatydinimo. Taryba gavusi reikalavimą atstatydinti Prezidentą 
suspenduoja jo pareigas, bei ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduoda visą medžiagą nagrinėti LASF Apeliaciniam teismui, 
kuris visų arbitrų, esančių arbitrų sąraše, balsų dauguma nustato ar reikalavimas atstatydinti Prezidentą yra pagrįstas. LASF 
Apeliacinio teismo sprendimas yra pagrindas pradėti arba nutraukti Prezidento atstatydinimo procedūrą. Apeliacinio teismo 
sprendimas galutinis ir neskundžiamas. 

-  Šiurkštus pažeidimas (Tarybos darbo nuostatai 6.6. p.)- 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.  



LASF TARYBA 
(Kolegialus valdymo organas) 

Tarybos formavimas: 
-       Sudaroma Prezidento kadencijos laikotarpiui. 
-  Sudaro ne daugiau 7 ir ne mažiau 5 narių (turi būti nelyginis skaičius): Prezidentas ir Tarybos nariai (Viceprezidentai 

ir Patarėjai).  
-  Tarybos narius renkasi Prezidentas vienasmeniškai iš LASF Tikrųjų narių pasiūlyto kandidatų sąrašo, per 30 k.d.  

nuo Prezidento sprendimo sudaryti Tarybą priėmimo. 
-  Kandidatus į Tarybą teikia LASF Tikrieji nariai per 14 k.d. nuo Prezidento sprendimo priėmimo el.paštu lasf@lasf.lt. 

Kandidatų sąrašas ir jų teikėjai skelbiami lasf.lt, kartu su Prezidento pasirinktais Tarybos nariais. 
-  Tarybos narių proporcijas tarp Viceprezidentų ir Patarėjų nustato Prezidentas. 
-  Tarybai pirmininkauja Prezidentas. 
-  Viceprezidentas kuruoja Prezidento paskirtą LASF sporto šaką. 
-  Patarėjas kuruoja Prezidento paskirtą veiklos sferą (pvz.: finansų, rinkodaros, rėmimo ir kt.).  
-  Viceprezidentų ir Patarėjų teisės- turi teisę dalyvauti Suvažiavimuose, Komitetų ir Komisijų posėdžiuose, įvairiuose 

Susirinkimuose, teikti pastabas, pasiūlymus ir pasisakyti.  
-  Tarybos nariais negali būti asmenys einantys, kokias nors pareigas LASF organuose (išskyrus Prezidentą).  
-  Tarybos įgaliojimai grąžinami, kai po Prezidento rinkimų ir naujo Prezidento įregistravimo VĮ Registrų centras, į 

pirmą posėdį susirenka nauja Taryba, įregistruota VĮ Registrų centras.  
-  Tarybos narių įgaliojimai baigiasi, kai jie atsistatydina, atleisti iš pareigų ar pasibaigia kadencija. Į laisvą Tarybos 

nario vietą Prezidentas renka kandidatus, tokia pačia tvarka, kaip kandidatus visai Tarybai. 
-  Atstatydintas Tarybos narys (išskyrus Prezidentą) negali užimti LASF organuose jokių pareigų 4 metus, o 

atsistatydinęs (išskyrus dėl asmeninių priežasčių, nesusijusių su einamomis pareigomis)- 2 metus. 



LASF TARYBA 
(Kolegialus valdymo organas) 

Tarybos kompetencija: 
 
-   Numato ir nustato LASF veiklos kryptis ir formas LASF Strateginiame veiklos plane, kuris turi būti Tarybos 
sudarytas ir patvirtintas per 30 kalendorinių dienų nuo Tarybos susirinkimo į pirmąjį Tarybos posėdį. LASF 
Strateginio veiklos plano priėmimo ir keitimo tvarką nustato LASF Tarybos darbo nuostatai.  
-   Priima, keičia, papildo Lietuvos automobilių sporto kodeksą, atsižvelgiant į FIA Sporto kodekso pakeitimus 
ir/ar LASF organų rekomendacijas. 
-  Priima sprendimą dėl LASF buveinės adreso pakeitimo. 
-  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 nutarimo priėmimo, privalo iš naujo suderinti su Taryba 
Strateginį veiklos planą, kad neliktų prieštaravimų.  

-  Nustato LASF teikiamų paslaugų kainas ne nariams. 
-  Šaukia išplėstinius posėdžius, kuriuose dalyvauja Komitetų ir /ar Komisijų Pirmininkai su patariamojo balso 

teise.  
-  Sudaro, naikina, sujungia ir atskiria LASF  vykdymo organus (komitetus). 
-  Turi teisę, išimtinais atvejais, pakeisti Komiteto priimtus sprendimus, kurie prieštarauja LASF 

reglamentuojantiems dokumentams, LASF Strateginiam planui ar daro žalą automobilių sportui.  



LASF GENERALINIS SEKRETORIUS 

 
Generalinio sekretoriaus kompetencija: 
 
-    Koordinuoja komitetų ir komisijų veiklą; 
-  Turi teisę dalyvauti komitetų/komisijų posėdžiuose, juos šaukti ir pirmininkauti 

Komitetų/Komisijų darbo nuostatuose ir Įstatuose nustatyta tvarka, teikti jiems 
rekomendacijas, pastabas, pasiūlymus ir privalomus vykdyti įsakymus bei 
pasisakyti. 

-  Pagal kompetenciją sprendžia klausimus, susijusius su LASF nariais.  
 



KOMITETO SUDĖTIS  
(LASF Sporto šakų komitetų sudėtis) 

KOMITETO PIRMININKAS 
PIRMININKO PAVADUOTOJAS 

Organizatorių 
atstovas 

Sportininkų 
atstovas 

SVO 
atstovas 

Teisėjų 
atstovas 

Techninių 
reikalavimų 

atstovas 

7 nariai 



 KOMITETO FORMAVIMAS  
(LASF Sporto šakų komitetų formavimas (išskyrus kartingus)) 

Tikrieji ir Asocijuoti nariai, turėję/turintys 
toje sporto šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius 
kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais 
turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją ar tos 
sporto šakos Organizatoriaus licenciją. Kandidatų siūlymas 
vyksta 14 k.d. nuo Tarybos sprendimo formuoti ar papildyti 
komitetą. Narių priklausymas atitinkamai sporto šakai 
skelbiamas viešai lasf.lt  . 
 

Komiteto Pirmininko, 
Organizatoriaus ir 

Sportininko atstovų 
kandidatūras 

Komiteto Pirmininkas 
vienasmeniškai renkasi per 10 k.d. 

Komiteto pirmininko 
pavaduotoją 

LASF Teisėjų, SVO ir Techninių 
reikalavimų komitetas skiria 

Teisėjo, SVO, Techninių 
reikalavimų atstovą 

TVIRTINA LASF TARYBA 
(per 30 k. d. nuo Tarybos 
nutarimo rinkti-papildyti 

Komitetą.) 



 KOMITETO FORMAVIMAS  
(LASF Sporto šakų komitetų formavimas (išskyrus kartingus)) 

-  Kandidatams į komiteto Pirmininko pareigas privaloma pateikti Sutikimą, Gyvenimo aprašymą ir trumpą sporto šakos vystymo viziją.  
-  Pirmenybė, būti išrinktam į komiteto Pirmininko pareigas, teikiama asmenims, kurie kandidatuodami ir eidami pareigas nėra sportininkais, 

organizatoriais ar Varžybų vykdymo komiteto nariais. 
-  Komiteto Organizatorių ir Sportininkų atstovas kiekvienų metų gruodžio 31 d. rotuojamas nauju atstovu. Kiekvienų metų gruodžio 1 d. Taryba 

paskelbia šių kandidatūrų teikimo pradžią ir jei per Įstatų nurodytą terminą negauta naujų kandidatūrų, tokiu atveju esamas Organizatorių ar 
Sportininkų atstovas lieka eiti pareigas dar vienerius metus. Kandidatais į Organizatorių ar Sportininkų atstovo pozicijas gali būti renkami 
asmenys atitinkamai  turėję/turintys toje sporto šakoje per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais LASF metinę 
vairuotojo licenciją ir/ar tos sporto šakos Organizatoriaus licenciją. 

-  Teisėjų, Tech. Reikalavimų ir SVO skiriamas atstovas ( šių komitetų narys) negali būti paskirtas daugiau nei į 2 (dviejų) sporto šakų komitetų 
sudėtį. Šių komitetų atstovai atšaukiami ir keičiami Tarybos arba šių Varžybų vykdymo Komitetų motyvuotu raštišku nutarimu. 

-  Taryba patvirtina tą kandidatūrą (Pirmininko, Organizatorių ar Sportininkų atstovo) į Komiteto sudėtį, kuri surinko daugiausiai narių balsų, 
turinčių teisę balsuoti toje sporto šakoje. 

-  Taryba turi teisę nepatvirtinti kandidatūros, motyvuodama savo sprendimą ir svarstyti kitą pasiūlytą ir  daugiausiai balsų surinkusią kandidatūrą 
ar skelbti naują terminą kandidatūroms teikti, jei kandidatų daugiau nėra.  

-  Komitetų Strateginis veiklos planas, turi būti Komiteto sudarytas ne mažiau kaip dvejiems metams ir patvirtintas per 30 kalendorinių dienų nuo 
Komiteto susirinkimo į pirmąjį Komiteto posėdį. Komitetų Strateginio veiklos plano priėmimo ir keitimo tvarką nustato LASF Komitetų darbo 
nuostatai. 

-  Pirmininkas, Organizatorių ir Sportininkų atstovas gali atsistatydinti arba būti atstatydintas iš užimamų pareigų Tarybos motyvuotu nutarimu ar 
LASF narių raštišku ir motyvuotu reikalavimu Tarybai, kurį pasirašo, ne mažiau kaip 50% narių, turinčių balso teisę.  

-  Atstatydinus ar atsistatydinus komiteto Pirmininkui automatiškai įgaliojimų netenka ir pirmininko Pavaduotojas. Kiti Komiteto nariai lieka 
komitete. Atstatydintas komiteto narys negali užimti LASF organuose jokių pareigų 4 metus, o atsistatydinęs (išskyrus dėl asmeninių 
priežasčių, nesusijusių su einamomis pareigomis)- 2 metus. Atstatydinus Pirmininką ar jam atsistatydinus, jo bei pirmininko Pavaduotojo 
pareigas iki naujo Pirmininko ir Pavaduotojo patvirtinimo dienos, eina LASF Generalinis sekretorius. 



 KARTINGO KOMITETO FORMAVIMAS  
(LASF Sporto šakų komitetų formavimas) 

Lietuvos Kartingo federacija 
tapdama LASF nariais, tampa LASF 

Kartingo Komitetu 

DIRBA pagal suderintą su Taryba 
Komiteto Strateginį planą ir darbo 

nuostatus. 

SUSIDEDA iš ne mažiau 5 narių: 
Komiteto Pirmininkas- LKF Prezidentas, 

Pirmininko pavaduotojas- LKF Generalinis sekretorius, 
Kiti komiteto nariai-Komiteto pirmininko sprendimu. 

Komiteto pirmininko ir pavaduotojo 
Įgaliojimai baigiasi, kai baigiasi 

įgaliojimai LKF. Kitų narių-Pirmininko 
ar nario sprendimu.  



 KOMITETO FORMAVIMAS  
(LASF varžybų vykdymo ir Kitų komitetų formavimas) 

Visi LASF Tikrieji ir Asocijuoti 
nariai, gali teikti Kandidatų siūlymus Tarybai per 
14 k.d. nuo Tarybos sprendimo formuoti ar 
papildyti komitetą nutarimo priėmimo.  

Komiteto Pirmininko, 
kandidatūras 

Komiteto Pirmininkas 
vienasmeniškai renkasi per 10 k.d. 

Komiteto narius, o iš jų 
Pirmininko pavaduotoją 

TVIRTINA LASF TARYBA 
(per 30 k. d. nuo Tarybos 
nutarimo rinkti-papildyti 

Komitetą.) 

-  Kandidatams į komiteto Pirmininko pareigas, privaloma pateikti 
Tarybai Sutikimą, Gyvenimo aprašymą bei trumpą veiklos sferos 
vystymo viziją. Taryba turi teisę nepatvirtinti kandidatūros, 
motyvuodama savo sprendimą ir svarstyti kitą pasiūlytą, 
daugiausiai balsų surinkusią, kandidatūrą ar skelbti naują terminą 
kandidatūroms teikti, jei kandidatų daugiau nėra. 

-  Komitetų Strateginis veiklos planas, turi būti Komiteto sudarytas 
ne mažiau kaip dvejiems metams ir patvirtintas per 30 
kalendorinių dienų nuo Komiteto susirinkimo į pirmąjį Komiteto 
posėdį. Komitetų Strateginio veiklos plano priėmimo ir keitimo 
tvarką nustato LASF Komitetų darbo nuostatai.  

 



ĮSTATŲ	  KEITIMO	  PRIVALUMAI:	  
 
-  Naujų veidų įtraukimas į LASF veiklą ir supažindinimas su autosporto administravimu; 
-  Aiškus funkcijų pasiskirstymas ir subordinacija tarp Valdymo ir Vykdymo organų; 
-  Greita ir paprasta LASF Valdymo ir Vykdymo organų keitimo procedūra; 
-  Vykdymo organų nenutrūkstamo darbo užtikrinimas (Komitetai nesikeičia keičiantis valdymo 

organams); 
-  Operatyvus sprendimų priėmimas Taryboje; 
-  Objektyvesnis sprendimų priėmimas; 
-  Bendras LASF Valdymo ir Vykdymo organų LASF Strateginio veiklos plano laikymasis, garantuos 

veiksmų suderinamumą ir vieningos krypties laikymasi. Rašytinio Strateginio veiklos plano 
reikalavimas, užtikrins skaidrumą ir viešumą-visa bendruomenė matys viziją ir kryptis link kur judės 
sporto šaka artimiausius kelerius metus. 

-  Sporto bendruomenės dalyvavimas formuojant Komitetus ir atsakomybė Bendruomenei –paskatins 
Bendruomenės aktyvumą ir suinteresuotumą sporto šakos likimu. 

-  Komiteto sudėtyje bus skirtingų sričių ir kompetencijos atstovų (teisėjų, SVO, Tech. reikalavimų), 
kas garantuos profesionalesnį požiūrį į sporto šakos vystymą ir populiarinimą, pagerins 
komunikaciją tarp komitetų. 

-  Aiškus kompetencijų pasiskirstymas palengvins sporto administravimą ir operatyvumą. 


