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Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

SVARBUS PRANEŠIMAS LASF NARIAMS 
D÷l įgaliojimų suteikimo asmenims balsuoti LASF narių eiliniame rinkiminiame suvažiavime  

2011-04-04 
 

2010-12-28 priimtas naujas Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymas (2010-12-28 įstatymo 
redakciją galite rasti čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389943 ), kuris iš 
esm÷s pakeit÷ asmenų atstovavimą asociacijose, tame tarpe ir LASF narių suvažiavime.  

 
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 min÷tą įstatymo straipsnį, juridinį asmenį (kiekvieną LASF narį) visuotiniame narių 

suvažiavime gali atstovauti tik: 

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

c) LASF nario  dalyviai: savininkas, akcininkas (-ai), nariai, dalininkai (nurodyti steigimo 
dokumentuose, LASF nario narių/dalininkų sąrašuose ar/ir įregistruoti  Juridinių asmenų 
registre). 

SVARBU:  

Atstovavimo, LASF visuotiniame narių suvažiavime, teisinis pagrindas:  

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

b) LASF nario darbuotojai, kolegialaus valdymo organo nariai, dalininkai, nariai, akcininkai 
gali dalyvauti suvažiavime tik pagal Įgaliojimą. Įgaliojimą privalo išduoti LASF nario   
valdymo organas- Vadovas, kiekybinį atstovavimą turintys asmenys arba kolegialus valdymo 
organas, jei tokie asmenys Juridinių asmenų registre nurodyti kaip vieninteliai turintys teisę 
išduoti  Įgaliojimus (atstovavimo teisę) asmenims. Įgalioti asmenys turi pateikti, LASF 
suvažiavimo dieną, LASF Mandatinei komisijai Įgaliojimą (pavyzdžio forma pridedama) 
išduotą, pasirašytą ir antspauduotą LASF nario valdymo organo.  

 
Kiekvienas LASF narys iki 2011-04-28 arba 2011-04-30 dieną turi pristatyti LASF Mandatinei komisijai, 
LASF narį atstovausiančio (LASF visuotiniame narių suvažiavime) asmens įrodantį dokumentą, jeigu bus 
atstovaujamas pagal įgaliojimą. LASF nariai, LASF Mandatinei komisijai nepateikę įrodančių dokumentų 
apie juos atstovaujantį asmenį, nebus įleidžiami į LASF narių visuotinį suvažiavimą 2011-04-30 dieną. 

 
 
 
LASF Tarybos pirmininkas-prezidentas Romas Austinskas   

 
 
  


