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Patvirtinta: 
LASF Narių suvažiavime 2013.03.30 

 

LIETUVOS AUTOMOBILI Ų 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 narius, išskyrus Lietuvos kartingo federacijos prezidentą, ketverių metų laikotarpiui 

renka Suvažiavimas, atsižvelgiant į LASF įstatuose numatytas išimtis. Suvažiavimui išrinkus 
Prezidentą, pastarasis, iš LASF Tikrųjų narių pasiūlyto kandidatų sąrašo, pasiūlo kandidatūras į 
Viceprezidentų ir Komitetų pirmininkų pareigas. Suvažiavimas balsuoja už kiekvieną 
kandidatūrą atskirai. Prezidento siūlymu Viceprezidentų skaičių nustato ir viceprezidentus 
renka Suvažiavimas. Suvažiavimui nepritarus kandidatūrai, išrinktasis Prezidentas siūlo kitų 
asmenų kandidatūras iš LASF Tikrųjų narių pasiūlyto kandidatų sąrašo. Viceprezidentų ir 
Komitetų pirmininkų rinkimų balsavimai yra slapti, jeigu Suvažiavimas nenusprendė kitaip. 
Suvažiavimo metu balsavimas vyksta pagal Tarybos patvirtintą Suvažiavimo sušaukimo ir 
pravedimo tvarką. Lietuvos kartingo federacijos prezidentas yra renkamas Lietuvos kartingo 
federacijos įstatuose nustatyta tvarka. 

2.2. Tarybą sudaro: Prezidentas, Viceprezidentai, Lietuvos kartingo federacijos prezidentas, 
Komitetų pirmininkai, bei Garbės prezidentas turintis patariamojo balso teisę (Toliau - Tarybos 
nariai). 

2.3. Tarybos narių įgaliojimai, išskyrus Lietuvos kartingo federacijos prezidentą, gali būti 
suspenduoti LASF įstatuose ir šiuose nuostatuose numatyta tvarka, bei Apeliacinio teismo ar 
LASF etikos ir drausmės komisijos priimtais sprendimais. Galutinį sprendimą dėl suspenduoto 
Tarybos  nario pašalinimo iš užimamų pareigų priima Suvažiavimas. Vietoj pašalinto Tarybos 
nario artimiausiame Suvažiavime turi būti renkamas naujas Tarybos narys. 

 
3. Tarybos įgaliojimų grąžinimas 
3.1. Tarybos kadencijai pasibaigus, Taryba grąžina savo įgaliojimus Suvažiavime išrinktai naujai 

Tarybai. Tarybos įgaliojimai Suvažiavime gali būti pratęsti iki pirmojo naujosios Tarybos 
posėdžio po Suvažiavimo.  

3.2. Atsistatydinus Prezidentui ar tapus neveiksniu, Taryba šaukia rinkiminį Suvažiavimą. Iki 
Suvažiavimo Taryba laikinai eiti Prezidento pareigas paveda vienam iš Viceprezidentų. 
Suvažiavime išrinkus naują Prezidentą, Tarybos, Komitetų narių, Asmeninio LASF prezidento 
patarėjo įgaliojimai pasibaigia, išskyrus Lietuvos kartingo federacijos prezidentą. 
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3.3. Tarybos kadencijos metu pasikeitus ar atsistatydinus daugiau kaip ½ Tarybos narių, Prezidentas 
šaukia rinkiminį Suvažiavimą, kuriame yra renkamas naujas Prezidentas ir Taryba. Tarybos 
įgaliojimai pasibaigia šiame Suvažiavime išrinkus naują Prezidentą, išskyrus Lietuvos kartingo 
federacijos prezidentą. 

3.4. Tarybos nario, Lietuvos kartingo federacijos prezidento įgaliojimų sustabdymas, atšaukimas, 
pasibaigimas, pratęsimas bei atsistatydinimas reglamentuojamas Lietuvos kartingo federacijos 
įstatuose nustatyta tvarka. 

3.5.  Atstatydintas Tarybos narys į valdymo organus gali būti renkamas praėjus nemažiau dviem 
kadencijom nuo jo atstatydinimo. Tai taikoma ir Lietuvos kartingo federacijos prezidentui, kaip 
asmeniui, jeigu pastarasis buvo atstatydintas, Lietuvos kartingo federacijos įstatuose nustatyta 
tvarka.  

3.6. Kiekvienas Tarybos narys turi teisę atsistatydinti bet kuriuo metu, nenurodydamas 
atsistatydinimo priežasties. Šias pareigas iki artimiausio Suvažiavimo, Taryba paveda laikinai 
eiti Prezidento pasiūlytam Tarybos nariui. Artimiausiame suvažiavime į šias pareigas yra 
renkamas naujas Tarybos narys LASF įstatų 8.1. p. nustatyta tvarka, išskyrus Lietuvos kartingo 
federacijos prezidentą (3.4.p.). 

 
4. Tarybos funkcijos: 
4.1. Šaukia Suvažiavimus LASF Įstatų ir Tarybos patvirtinta Suvažiavimo sušaukimo ir 

pravedimo nustatyta tvarka. 
4.2. Numato LASF veiklos kryptis ir formas, bei teikia jas Suvažiavimui tvirtinti. 
4.3. Paruošia ir teikia Suvažiavimui tvirtinti Tarybos darbo nuostatus. 
4.4. Suvažiavime pateikia Tarybos metinę ataskaitą. 
4.5. Tvirtina Komitetų sudėtis jų pirmininkų teikimu. 
4.6. Tvirtina Komitetų darbo nuostatus. 
4.7. Visų Tarybos narių balsų dauguma gali iki artimiausio Suvažiavimo suspenduoti Tarybos 

narių, nesilaikančių LASF įstatų, šių nuostatų, LASF etikos ir drausmės kodekso reikalavimų, 
neatliekančių tinkamai savo pareigų, įgaliojimus bei pavesti kitam Prezidento pasiūlytam 
Tarybos nariui laikinai eiti suspenduoto Tarybos nario pareigas. Tarybos narys, kurio 
įgaliojimai sustabdyti, neturi teisės dalyvauti Tarybos posėdžiuose. Tarybos nariai negali 
suspenduoti Tarybos narių - Prezidento ir Lietuvos kartingo federacijos prezidento įgaliojimų. 

4.8.  LASF įstatų nustatyta tvarka priima LASF narius. Taryba pašalinti LASF narį(us) gali tik 
vadovaudamasi Apeliacinio teismo ar LASF etikos ir drausmės komisijos priimtu sprendimu, 
išskyrus Lietuvos kartingo federaciją. 

4.9. Konkrečiu atveju sprendžia dėl LASF nario stojamojo ir/ar nario mokesčio mokėjimo termino 
atidėjimo ar stojamojo ir/ar nario mokesčio mokėjimo dalimis einamaisiais metais. 

4.10. 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. 
Sprendžia kitus su LASF nariais susijusius klausimus. 

4.11. Tvirtina nuolatines ir laikinas komisijas, jų darbo nuostatus. 
4.12. Sprendžia Tarybos narių, atlyginimo klausimus ir nustato jų darbo užmokesčio dydį, 

atsižvelgiant į LASF finansinę padėtį, bei gaunamą finansinę paramą. 
4.13. Savo kompetencijos ribose tvirtina ir aiškina LASK numatytus automobilių sportą 

reglamentuojančius norminius aktus. 
4.14. Tvirtina oficialiose tarptautinėse varžybose dalyvaujančių šalies rinktinių sudėtis ir jų 

pasirengimo programas. 
4.15. Sprendžia LASF struktūrinių padalinių steigimo klausimus. 
4.16.  Sprendžia LASF administracijos struktūrinių padalinių steigimo klausimus. 
4.17. Tvirtina LASF administracijos struktūrą. 
4.18. Tvirtina samdomų darbuotojų darbo užmokesčio dydį. 
4.19. Tvirtina LASF renginių sąmatas. Priima sprendimus dėl auditoriaus paskyrimo ar atšaukimo.  
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4.20. Tarpininkauja, kad LASF nariai arba jų atstovai galėtų sudaryti palankias sutartis su Lietuvos 
Respublikos ar užsienio klubais, kitomis organizacijomis. 

4.21. Tvirtina Komitetų skirtas baudas varžybų organizatoriams. 
4.22. Priima sprendimus, kad LASF taptų kitų juridinių asmenų steigėja, nare. 
4.23. Priima sprendimus dėl LASF atstovybių ir/ar filialų steigimo, tvirtina filialo ir/ar atstovybės 

nuostatus. 
4.24. Turi teisę pareikalauti iš Tarybos ar Komiteto nario pasiaiškinimo dėl netinkamo elgesio ir 

spręsti klausimą dėl šio elgesio įvertinimo kreiptis į LASF etikos ir drausmės komisiją. 
4.25. Turi teisę pareikalauti iš Komitetų paaiškinimo dėl Komitetų priimtų sprendimų motyvų ir 

priežasčių, bei teikti Komitetams siūlymą persvarstyti Komitetų priimtus sprendimus.  
4.26. Skiria atstovą nuo LASF valdymo organų sprendžiant ginčus LASF Apeliaciniame teisme ar 

LASF etikos ir drausmės komisijoje. 
4.27. Atstovauja LASF Lietuvos Respublikoje ir užsienyje per Prezidentą ar kitą įgaliotą asmenį. 
4.28. Gina LASF narių teises ir teisėtus interesus Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. 
4.29. Rengia ir tvirtina pavyzdinių sutarčių projektus.  
4.30. Taryba gali nuspręsti į Suvažiavimą pakviesti svečius (Asocijuotus LASF narius bei kitus 

asmenis).  
4.31. Sprendžia kitus, į Suvažiavimo ar Prezidento išskirtinę kompetenciją nepatenkančius, 

klausimus. 
4.32. Tarybos posėdžiai šaukiami ir pravedami šiuose nuostatuose nustatyta tvarka.  
 
5. Tarybos posėdžio darbo tvarka 
5.1. Tarybos sprendimai priimami posėdžiuose ( toliau – posėdis). 
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 Tarybai gavus daugiau nei 
pusės LASF Tikrųjų narių reikalavimą dėl Prezidento atšaukimo, 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. Kai svarstomi su Prezidentu susiję klausimai, posėdyje išrenkamas pirmininkaujantis Tarybos 
narys - Viceprezidentas (Prezidentas nebalsuoja). Tarybai gavus daugiau nei pusės LASF 
Tikrųjų narių reikalavimą dėl Prezidento atšaukimo, Prezidentas nebalsuoja jokiais Tarybos 
svarstomais klausimais, kadangi jo veikla yra suspenduota iki artimiausio Suvažiavimo, 
kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl jo atšaukimo.  

5.4.  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. 

5.5. Jei Tarybos narys dėl pateisinamos priežasties negali atvykti į posėdį, apie tai privalo parnešti 
iš anksto LASF sekretoriatui, bei pateikti raštu (elektroninėmis ryšio priemonėmis) savo 
nuomonę darbotvarkės klausimais. Raštu pateikta Tarybos nario nuomonė įtraukiama į 
balsavimą konkrečiu darbotvarkės klausimu.  

5.6. Posėdžiai gali būti pravedami ir elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pravedant posėdį 
elektroninėmis ryšio priemonėmis, Tarybos nariams yra išsiunčiami nagrinėjami klausimai su 
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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 skaitoma, jog šis narys 
posėdyje nedalyvavo. Visa elektroninėmis ryšio priemonėmis gauta susirašinėjimo medžiaga 
pridedama prie posėdžio protokolo. 

5.7. Tarybos sprendimu, posėdyje gali dalyvauti ir kviestiniai asmenys.  
5.8. Posėdžio metu gali būti daromas garso skaitmeninis įrašas pagal Tarybos patvirtintą 

„Lietuvos automobilių sporto federacijos susirinkimų metu garso skaitmeninio įrašo darymo 
tvarką“. 

5.9. 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. 

5.10. Tarybai pateikto prašymo, pareiškimo ar kitokio projekto autorius gali dalyvauti posėdyje.  
5.11. Taryba nagrinėdama kelis alternatyvius to paties sprendimo projektus, juos nagrinėja kartu ir 

pasirenka vieną iš jų. 
5.12. 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. 

5.13. Prezidentas, per LASF sekretoriatą, gavęs daugiau nei pusės LASF Tikrųjų narių reikalavimą 
dėl Prezidento atšaukimo, privalo per 5 dienas, nuo gauto reikalavimo, sušaukti posėdį. 
Posėdyje Prezidentas pasiūlo Tarybai išrinkti laikinai einantį Prezidento pareigas 
Viceprezidentą (Prezidentas balsavime nedalyvauja). Išrinkus laikinai einantį Prezidento 
pareigas Viceprezidentą, pastarasis perima pirmininkavimą posėdžiui. Taryba suspenduoja 
Prezidento įgaliojimus ir pradeda Suvažiavimo sušaukimo procedūras  LASF įstatų 7.2. p. 
nustatytais terminais ir tvarka. 

5.14. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžio priimtus sprendimus ir posėdžio protokolą 
pasirašo pirmininkaujantis ir posėdžio sekretorius. 

5.15.  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.   

 
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. Tikrasis narys turi teisę siūlyti fizin į 

asmenį kandidatu į Prezidento postą, šių įstatų 7.2. p. nustatyta tvarka ir terminais, 
pateikdamas kandidato į Prezidentus raštišką sutikimą, gyvenimo aprašymą ir rinkiminę 
programą. Su informacija apie kandidatus į Prezidentus galima susipažinti LASF būstinėje ir 
LASF interneto svetainėje. Prezidentui atsistatydinus, tapus neveiksniu ar pareiškus jam 
nepasitikėjimą šaukiamas Suvažiavimas. Iki Suvažiavimo Prezidento pareigas eina Tarybos 
įgaliotas Viceprezidentas, o jam nesant kitas Tarybos narys. 

6.3. Tas pats asmuo Prezidentu gali būti išrinktas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 
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6.4. Prezidentas: 
6.4.1.  Suvažiavime, atsižvelgdamas į Tikrųjų narių pateiktų kandidatų sąrašą, siūlo  
           kandidatus į Viceprezidentų, Komitetų pirmininkus. 
6.4.2.  Suvažiavime pristato Tarybos darbo ataskaitą.  
6.4.3.  Pasirenka savo Asmeninius patarėjus ir apie savo pasirinktus asmenis praneša Tarybai.  
6.4.4.  Atstovauja LASF Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, vadovaujantis Tarybos priimtais  
          nutarimais. 
6.4.5.  Šių nuostatų nustatyta tvarka vadovauja Tarybai ir organizuoja jos darbą. Koordinuoja  
          Tarybos, Komitetų bei komisijų veiklą. Vadovauja LASF administracijai. 
6.4.6.   Siūlo Tarybai iki artimiausio Suvažiavimo suspenduoti Tarybos narių, nesilaikančių  
            LASF įstatų, Tarybos darbo nuostatų, LASF etikos ir drausmės kodekso reikalavimų,  
           neatliekančių tinkamai savo pareigų, įgaliojimus. Dėl LASF etikos ir drausmės  
            kodekso  pažeidimų nustatymo, Prezidentas privalo kreiptis į LASF etikos ir drausmės  
           komisiją.  
6.4.7.   Leidžia įsakymus. 
6.4.8.   Įgalioja vieną iš Viceprezidentų laikinai eiti Prezidento pareigas. 
6.4.9.   Pasirašo sutartis ir kitus oficialius dokumentus. 
6.4.10. Pasirenka LASF administracijos darbuotojus ir pasirašo su jais darbo sutartis.  
6.4.11. Teikia Tarybai siūlymus dėl LASF atstovybių ir/ar filialų steigimo/veiklos  
            nutraukimo, jų nuostatų tvirtinimo priėmimo.  
6.4.12. Teikia Tarybai tvirtinti samdomų darbuotojų darbo užmokesčių dydžius. 
6.4.13. Teikia Tarybai siūlymus dėl LASF administracijos struktūrinių padalinių steigimo ar  
           panaikinimo. 
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 įgaliojimų grąžinimas: 
6.5.1.  Prezidentas, pasibaigus kadencijai, grąžina savo įgaliojimus Suvažiavime išrinktam  
          Prezidentui. 
6.5.2.  Prezidentas turi teisę atsistatydinti bet kuriuo metu, nenurodydamas atsistatydinimo  
          priežasties. 
6.5.3.  Daugiau nei pusei Tikrųjų narių pateikus reikalavimą Tarybai (pagal LASF įstatų 8.6.  
           p. nustatytus reikalavimus), dėl Prezidento atšaukimo, nuo reikalavimo gavimo dienos,  
          Prezidento pareigos yra suspenduojamos. Jo pareigas vykdo Tarybos įgaliotas  
          Viceprezidentas, o jam nesant kitas Tarybos narys. 

6.6. Prezidentui savo noru atsistatydinus, pastarasis negali būti renkamas į Prezidento pareigas 
pirmame, po atsistatydinimo, Suvažiavime. 

6.7. Atstatydintas Prezidentas gali būti renkamas į Prezidento pareigas praėjus nemažiau 
aštuoniems metams nuo jo atstatydinimo. 

6.8. Prezidentas negali papildomai ar laikinai eiti kitas LASF valdymo organo pareigas, ar būti 
kitų LASF organų vadovu, ar jų nariu. 

 
7. Viceprezidentas 
7.1. Prezidento siūlymu, konkrečioms funkcijoms vykdyti, gali būti renkami Viceprezidentai 

ketverių metų laikotarpio kadencijai. Viceprezidentų skaičių nustato ir Viceprezidentus renka 
Suvažiavimas.  

7.2. Viceprezidentas kuruoja, Prezidento siūlymu, Tarybos paskirtą LASF veiklos sferą. 
7.3. Tarybos ar Prezidento įgaliotas Viceprezidentas atlieką Prezidento funkcijas LASF įstatų ir 

šių nuostatų nustatyta tvarka. 
7.4. Viceprezidentas turi teisę atsistatydinti bet kuriuo metu, nenurodydamas atsistatydinimo 

priežasties. Atsistatydinus Viceprezidentui, Prezidentas artimiausiame Suvažiavime gali teikti 
pasiūlymą dėl naujo Viceprezidento išrinkimo. Tarybos kadencijos laikotarpio metu, naujai 
išrinkto Viceprezidento įgaliojimai baigiasi kartu su Tarybos įgaliojimais. 
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7.5. Viceprezidentas jo kadencijos metu gali būti atšauktas iš pareigų Prezidento ar Tarybos 
teikimu, ar Apeliacinio teismo, ar LASF etikos ir drausmės komisijos priimtais sprendimais 
Suvažiavime.  

7.6. Viceprezidento įgaliojimų grąžinimas reglamentuojamas LASF įstatų 8.6. p., bei šių nuostatų 
3 str. nuostatomis. 

7.7. Viceprezidentas dirba vadovaujantis LASF įstatų 1.3. p. nurodytais norminiais aktais, bei šiais 
nuostatais. 

 
8. Lietuvos kartingo federacijos (LKF) prezidentas 
8.1. LKF prezidentas yra LASF Tarybos narys. LKF prezidento rinkimų ir jo atšaukimo 

procedūras reglamentuoja LKF įstatai. Pagal LKF įstatus, pasikeitus LKF prezidentui, 
pastarasis LASF Tarybos nariu tampa automatiškai. Šiam LASF Tarybos nariui nėra taikoma 
šiais įstatais numatyta rinkimo ir atšaukimo procedūra. 

8.2. Visų LASF Tarybos narių pritarimu, išskyrus LKF prezidentą, LASF Taryba gali teikti 
reikalavimą LKF, dėl LKF prezidento perrinkimo, jeigu pastarasis netinkamai atlieka savo 
pareigas, nesilaiko LASF įstatų 15.1. p. nurodytų norminių aktų, LASF įstatų, bei LASF 
etikos ir drausmės kodekso reikalavimų. LKF Taryba, gavusi tokį LASF Tarybos reikalavimą 
privalo sušaukti neeilinį LKF narių suvažiavimą, LKF įstatų nustatyta tvarka ir Suvažiavime 
spręsti reikalavime išdėstytus klausimus. 

8.3. LASF Taryba turi teisę pareikalauti iš LKF prezidento paaiškinimo, dėl LKF priimtų 
sprendimų motyvų ir priežasčių, bei teikti LKF siūlymą persvarstyti LKF priimtus 
sprendimus.  

 
9. Garbės prezidentas 
9.1. Keturių metų kadencijai Garbės prezidentą(us), iš buvusių LASF Prezidentų, Tikrųjų narių 

siūlymu renka Suvažiavimas.  
9.2. Garbės prezidentas(ai) yra Tarybos narys, turintis patariamojo balso teisę. 
9.3. Garbės prezidentas turi teisę: 

9.3.1. dalyvauti Tarybos posėdžiuose; 
9.3.2. teikti siūlymus Suvažiavimui bei Tarybai; 
9.3.3. Komitetų bei kitų LASF organų kvietimu dalyvauti posėdžiuose; 
9.3.4. būti kviečiamas ekspertu į Apeliacinio teismo bei LASF etikos ir drausmės komisijos    
         posėdžius; 
9.3.5. Tarybos pavedimu atstovauti LASF automobilių sporto varžybose ar kituose  
         renginiuose; 
9.3.6. vykdyti kitus Tarybos pavedimus, kurie nepatenka į Suvažiavimo, Prezidento, Tarybos  
         kaip kolegialaus organo ar kitų LASF organų išskirtinę kompetenciją; 

9.4. Garbės prezidentas turi teisę atsistatydinti bet kuriuo metu, nenurodydamas atsistatydinimo 
priežasties. Atsistatydinus Garbės prezidentui, Tikrieji nariai artimiausiame Suvažiavime gali 
teikti pasiūlymą dėl naujo Garbės prezidento išrinkimo. Tarybos kadencijos laikotarpio metu, 
naujai išrinkto Garbės prezidento įgaliojimai baigiasi kartu su Tarybos įgaliojimais. 

9.5. Garbės prezidentas, jo kadencijos metu, gali būti atšauktas iš pareigų tik Tarybos ar daugiau 
kaip pusės Tikrųjų narių teikimu Suvažiavime, jeigu nesilaiko LASF Įstatų, šių nuostatų ar 
LASF etikos ir drausmės kodekso reikalavimų. 

 
10. Tarybos atskaitomybė ir atsakomybė 
10.1. Taryba yra atskaitinga Suvažiavimui.  
10.2.  Suvažiavime Taryba pateikia savo darbo ataskaitą. 


