	
  

PATVIRTINTA LASF
Tarybos posėdyje
Protokolas Nr. 10
2016-11-22

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS SUTEIKIAMŲ APDOVANOJIMŲ
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nuostatų tikslas – įvertinti ir pagerbti LASF narius, sportininkus, trenerius, organizatorius,
rėmėjus ir kitus asmenis, prisidėjusius prie automobilių sporto plėtojimo, rėmimo ir populiarinimo
Lietuvoje ir užsienyje.
2. Šie nuostatai nustato Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) vardu teikiamų
apdovanojimų suteikimo ir /ar panaikinimo bei LASF teikimo Valstybės ar Kūno kultūros ir sporto
departamento prie LR Vyriausybės apdovanojimams gauti tvarką.
3. Valstybės ar Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės apdovanojimų kategorijas
bei svarbumo eilę nustato LR Valstybės apdovanojimų įstatymas bei Kūno kultūros ir sporto
departamento apdovanojimų nuostatai.
4. LASF teikiami apdovanojimai pagal kategorijas ir svarbą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

„LASF Garbės ženklas“;
„LASF Rėmėjas”;
LASF Jubiliejinis ženklas;
LASF Atminimo medalis;
LASF Suvenyras;
LASF Padėkos raštas;
LASF Sveikinimo raštas.

4. Informacija apie LASF suteiktus apdovanojimus registruojama „Apdovanojimų registracijos”
žurnale. „Apdovanojimų registracijos“ žurnalą pildo ir jį saugo LASF sekretoriatas.
II. LASF APDOVANOJIMŲ KATEGORIJOS
5. „LASF Garbės ženklas” - apdovanojamas fizinis asmuo už išskirtinius nuopelnus, ilgametį
ir/arba svarų indėlį į Lietuvos automobilių sportą. Gaminamas pagal specialų užsakymą, teikiamas
dėžutėje kartu su apdovanojimo dokumentu.
6. „LASF Rėmėjas” - šiuo ženklu apdovanojamas fizinis ar juridinis asmuo už nuolatinę paramą
LASF ir automobilių sportui. Ženklas gaminamas pagal specialų užsakymą, teikiamas dėžutėje kartu
su apdovanojimo dokumentu.
7. LASF Jubiliejinis medalis - kuriamas ir gaminamas LASF jubiliejinėms datoms pažymėti.
Medalio pavidalas, jo dizainas sukuriami atitinkama proga, o gaminami Tarybai patvirtinus medalio
pavidalą ir kiekį. Teikiamas fiziniams ir juridiniams asmenims, pasižymėjusiems Lietuvos
automobilių sporto gyvenime/veikloje ir/ar asmenims už jų svarų darbą, pasiekimus, rėmimą,
bendradarbiavimą ir aktyvią veiklą Lietuvos automobilių sporte. Gaminamas pagal specialų
užsakymą, teikiamas dėžutėje su apdovanojimo dokumentu
8. LASF Atminimo medalis – medalis, kuriuo sveikinami jubiliejaus ar kita reikšminga proga
LASF nariai, Tarybos bei Komitetų nariai, Senjorai, Valstybinės institucijos, kitų šalių FIA ASF ir
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kiti su automobilių sportu susiję/nesusiję bei nusipelnę asmenys. Gaminamas pagal specialų
užsakymą, teikiamas dėžutėje su apdovanojimo dokumentu.
9. LASF Suvenyras - Daiktas (statulėlė, laikrodis, vaza, lentelė, trofėjus ir pan.) su LASF simbolika,
kuris teikiamas Lietuvos ir užsienio šalių giminingų sporto federacijų atstovams, siekiant sukurti ir
išlaikyti glaudų tarpusavio bendradarbiavimą, LASF nariams, darbuotojams, Tarybos bei Komitetų
nariams, Senjorams, Valstybinėms institucijoms ir kitiems su automobilių sportu
susijusiems/nesusijusiems asmenims už gerą/ilgametį darbą, bendradarbiavimą, pasiekimus, Lietuvos
vardo garsinimą ir/ar veiklą automobilių sporte.
10. LASF Padėkos raštas - kuriuo apdovanojami LASF nariai, darbuotojai, Tarybos bei Komitetų
nariai, Senjorai, Teisėjai, Savanoriai ir kiti su automobilių sportu susiję asmenys už
gerą/ilgametį/svarų darbą ir/ar veiklą automobilių sporte.
11. LASF Sveikinimo raštas - kuriuo sveikinami jubiliejaus ar kita reikšminga proga LASF nariai,
darbuotojai, Tarybos bei Komitetų nariai, Senjorai, Valstybinės institucijos ir kiti su automobilių
sportu susiję asmenys. Sveikinimo raštas gali būti įvairiame pavidale: graviruotas, popierinis ir kt.

III. KRITERIJAI GAUTI LASF APDOVANOJIMUS IR JUOS TEIKTI
12. „LASF Garbės ženklas“. Šis apdovanojimas gali būti suteiktas tik fiziniams asmenims ir tik su
kandidato į jį sutikimu. Suteikto apdovanojimo „LASF Garbės ženklas“ galiojimas yra
neterminuotas. Kandidatai į „LASF Garbės ženklas” apdovanojimą svarstomi gavus raštišką
informaciją apie kandidatų nuopelnus automobilių sportui Tarybos posėdyje ne vėliau kaip likus 45
dienoms iki LASF Tikrųjų narių suvažiavimo. Tarybai kandidatus į „LASF Garbės ženklas“
apdovanojimą gali teikti Prezidentas, Tarybos nariai, Komitetai, LASF nariai. „LASF Garbės
ženklas” apdovanojimą tvirtina LASF Tikrųjų narių suvažiavimas. LASF nariai teikdami kandidatūrą
šiam apdovanojimui, pirmiausiai, visą informaciją apie kandidatą į „LASF Garbės ženklas“
apdovanojimą, kartu su jų išskirtinių nuopelnų Lietuvos automobilių sportui aprašymu, pateikia
svarstymui atitinkamo LASF Komiteto posėdyje, kuriame priimamas sprendimas teikti arba neteikti
šią kandidatūrą Tarybai svarstyti.
13. „LASF Rėmėjas”. Kandidatai į „LASF Rėmėjas” apdovanojimą svarstomi gavus raštišką
informaciją apie kandidatų nuopelnus automobilių sportui Tarybos posėdyje ne vėliau kaip likus 45
dienoms iki LASF narių suvažiavimo. Tarybai kandidatus į „LASF Rėmėjas“ apdovanojimą gali
teikti Prezidentas, Tarybos nariai, Komitetai, LASF nariai. Kandidatus “LASF Rėmėjas”
apdovanojimui tvirtina LASF Tikrųjų narių suvažiavimas. LASF nariai teikdami kandidatūrą šiam
apdovanojimui, pirmiausiai, visą informaciją apie kandidatus į „LASF Rėmėjas“ apdovanojimą, kartu
su jų išskirtinių nuopelnų Lietuvos automobilių sportui aprašymu, pateikia svarstymui atitinkamo
LASF Komiteto posėdyje, kuriame priimamas sprendimas teikti arba neteikti šią kandidatūrą Tarybai
svarstyti.
14. LASF Jubiliejinis medalis. Nutarimą apdovanoti LASF jubiliejiniu medaliu priima Taryba.
Kandidatus į šį apdovanojimą gali teikti Prezidentas, Tarybos nariai, Komitetai, LASF nariai .. LASF
nariai kandidatus ir visą informaciją apie juos, jų nuopelnus bei veiklą automobilių sporte, pateikia
Tarybai. Teikimas šiam apdovanojimui teikiamas Tarybai ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų iki
apdovanojimo įteikimo.
15. LASF Atminimo medalis. Sprendimą apdovanoti LASF atminimo medaliu, įvertinant
apdovanojamųjų asmenų nuopelnus automobilių sportui ir/ar gerą bei ilgametį darbą, ar veiklą
automobilių sporte, priima Taryba. Tarybai kandidatus šiam apdovanojimui gauti gali teikti
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Prezidentas, Tarybos nariai, Komitetai, LASF nariai. Teikimas šiam apdovanojimui teikiamas
Tarybai ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų iki apdovanojimo įteikimo.

16. LASF Suvenyras. Sprendimą įteikti LASF suvenyrą priima Prezidentas, bet kurio Tarybos
nario, Komiteto, LASF nario siūlymu ir Prezidento įsakymu. Teikimas šiam apdovanojimui
teikiamas Prezidentui ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų iki apdovanojimo įteikimo.
17. LASF Padėkos raštas. Sprendimą apdovanoti LASF Padėkos raštu priima Prezidentas, gavęs
siūlymą iš bet kurio Tarybos nario, Komiteto ar LASF nario, arba Prezidento įsakymu. Padėkos raštą
pasirašo Prezidentas .Teikimas šiam apdovanojimui teikiamas Prezidentui ne vėliau kaip 14
kalendorinių dienų iki apdovanojimo įteikimo.
18. LASF Sveikinimo raštas. Sprendimą apdovanoti LASF Sveikinimo raštu priima Prezidentas,
gavęs siūlymą iš bet kurio Tarybos nario, Komiteto ar LASF nario arba Prezidento įsakymu.
Sveikinimo raštą pasirašo Prezidentas. Teikimas šiam apdovanojimui teikiamas Prezidentui ne vėliau
kaip 14 kalendorinių dienų iki apdovanojimo įteikimo.
19. Apdovanojimų teikimas – teikiant Kandidato teikimą apdovanojimui, privaloma pateikti
išsamų aprašymą apie kandidato nuopelnus, kokius apdovanojimus kandidatas jau turėjo ir kokiam
apdovanojimui yra teikiamas teikimas. Jeigu teikimas yra nuo Komiteto, privalo būti pridėtas
Komiteto protokolo išrašas. Teikimai apdovanojimams teikiami pagal apdovanojimų svarbumo eilę
(šių nuostatų 3 punktas). Jeigu kandidatas jau buvo apdovanotas, tai teikimas apdovanojimui
teikiamas už nuopelnus nuo paskutinio apdovanojimo, išskyrus šiuos apdovanojimus: LASF
suvenyras, LASF padėkos raštas, LASF sveikinimo rqštas. Teikimai pateikiami laikantis šių nuostatų
nustatytais terminais.
IV. LASF APDOVANOJIMŲ ĮTEIKIMAS
20. „LASF Garbės ženklas“ – šis apdovanojimas įteikiamas per LASF čempionatų uždarymo
iškilmes. Apdovanojimą įteikia Prezidentas arba Prezidento, ar Tarybos įgaliotas Viceprezidentas.
21.„LASF Rėmėjas“ – šis apdovanojimas įteikiamas per LASF čempionatų uždarymo iškilmes.
Apdovanojimą įteikia Prezidentas arba Prezidento, ar Tarybos įgaliotas Viceprezidentas.
22. LASF Jubiliejinis medalis - įteikiamas jubiliejiniais metais iškilmių (specialių ar sporto šakų
čempionatų uždarymo) metu. Apdovanojimą įteikia Prezidentas arba Prezidento ar Tarybos įgaliotas
Viceprezidentas ar Generalinis sekretorius.
23. LASF Atminimo medalis – šį apdovanojimą įteikia Prezidentas arba Prezidento, ar Tarybos
įgaliotas Viceprezidentas, Generalinis sekretorius ar Komiteto pirmininkas atitinkamų iškilmių ar
progos metu.
24. LASF Suvenyras - šį apdovanojimą gali įteikti Prezidentas ar kitas jo įgaliotas asmuo
atitinkamų iškilmių, ar progos metu.
25. LASF Padėkos raštas - šį apdovanojimą gali įteikti Prezidentas ar kitas jo įgaliotas asmuo
atitinkamų iškilmių, ar progos metu.
26. LASF Sveikinimo raštas - šį apdovanojimą gali įteikti Prezidentas ar kitas jo įgaliotas asmuo
atitinkamų iškilmių, ar progos metu.
V. LASF APDOVANOJIMŲ APRIBOJIMAI
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27. LASF apdovanojimai nėra suteikiami asmenims, kurie užsiima/užsiėmė neteisėta, Lietuvos
Respublikos įstatymams prieštaraujančia veikla, žemina LASF prestižą, už šiurkščius LASF Etikos ir
drausmės bei įstatų pažeidimus ar yra pašalinti iš Tarybos (Prezidento, Viceprezidento, Komiteto
pirmininko ar Komiteto nario pareigų) ar LASF narių.
VI. VALSTYBĖS AR KŪNO KULTUŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
APDOVANOJIMAI
28. Valstybės ar Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės apdovanojimams gauti
teikimus nuo LASF tvirtina LASF Prezidentas.
29. LASF teikimus Valstybės ar Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės
apdovanojimams gauti teikia Tarybos nariai, Komitetai arba LASF nariai. LASF nariai teikdami
kandidatą šiam apdovanojimui, pirmiausiai, visą informaciją apie kandidatus, kartu su jų išskirtinių
nuopelnų Lietuvos automobilių sportui aprašymu, pateikia svarstymui LASF administracijai, o
sprendimą teikti arba neteikti šią kandidatūrą priima Prezidentas pasitaręs su Taryba..
30. Kandidatai teikiami vadovaujantis LR Valstybės apdovanojimų įstatymu ar Kūno kultūros ir
sporto departamento apdovanojimų nuostatų nustatytais reikalavimais.
31. Išsamus, motyvuotas teikimas Valstybės ar Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR
Vyriausybės apdovanojimams gauti, teikiamas ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki įstatymo
ar Kūno kultūros ir sporto departamento apdovanojimų nuostatuose nurodyto pateikimo
atitinkamoms institucijoms termino.
VII. „LASF GARBĖS ŽENKLAS” PANAIKINIMAS
32. „LASF Garbės ženklas” apdovanojimas gali būti panaikintas asmenims, kurie užsiima
neteisėta, Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančia veikla, žemina LASF prestižą, grubiai
pažeidžia LASF įstatus ir LASF Etikos ir drausmės kodeksą, pripažinti kaltais baudžiamojoje byloje..
33. „LASF Garbės ženklas” apdovanojimas gali būti panaikintas tik LASF Tikrųjų narių
suvažiavime.
34. „LASF Garbės ženklas” apdovanojimas gali būti panaikintas nepriklausomai nuo to ar jo
turėtojas yra gyvas, ar ne (tuo atveju apie tai raštu pranešama velionio giminėms).
35. „LASF Garbės ženklas” apdovanojimo panaikinimo teikimą LASF Tikrųjų narių suvažiavimui
rengia Taryba.
36. „LASF Garbės ženklas” apdovanojimo galiojimas sustabdomas tuo atveju, jei Taryba nutaria
rengti šio vardo panaikinimo teikimą LASF Tikrųjų nariu suvažiavimui.
37. „LASF Garbės ženklas” apdovanojimo galiojimo sustabdymas galioja tol, kol LASF Tikrųjų
narių suvažiavimas nepriima sprendimo dėl šio vardo galiojimo panaikinimo arba nepanaikinimo.
38. Panaikinus „LASF Garbės ženklas” apdovanojimą, šis apdovanojimas kartu su apdovanojimo
dokumentu turi būti savanoriškai grąžintas į LASF.
39. Informacija apie suteiktus „LASF Garbės ženklas” apdovanojimus bei šio vardo galiojimo
sustabdymo ar panaikinimo faktus skelbiama LASF interneto svetainėje www.lasf.lt.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
40. Lietuvos automobilių sporto federacijos suteikiamų apdovanojimų nuostatai įsigalioja ir pradeda
veikti nuo juose nurodytos datos.
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41. Lietuvos automobilių sporto federacijos suteikiamų apdovanojimų nuostatai galioja tol, kol
nebus pakeisti arba neteks galios su asociacijos, vadinamos „Lietuvos automobilių sporto
federacijos”, panaikinimu.

Šie Nuostatai įsigalioja nuo 2017 sausio 1 d.

Pridedama:
Priedas Nr. 1 LASF suteikiamų apdovanojimų pavyzdžiai
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Priedas Nr. 1 LASF suteikiamų apdovanojimų pavyzdžiai:

LASF Jubiliejinis medalis (2016 m.)
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LASF atminimo medalis (2016 m.)
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