
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO 

ČEMPIONATO VII ETAPO BEI LIETUVOS RALIO SPRINTO ČEMPIONATO VI ETAPODALYVIŲ 

SPORTINIŲ AUTOMOBILIŲ IŠORINĖS REKLAMOS PLOTO NUOMOS KONKURSO 

NUOSTATAI 

  

I. BENDROJI DALIS 
  

1.Lietuvos automobilių sporto federacijos Lietuvos automobilių ralio čempionato VII etapo bei Lietuvos 

ralio sprinto čempionato VI etapo (toliau kartu- čempionato etapai) dalyvių sportinių automobilių išorinės 

reklamos ploto nuomos konkurso nuostatai (toliau – konkurso nuostatai) aprašo išorinės reklamos ploto nuomos 

konkurso (toliau – konkursas) organizavimo ir vykdymo tvarką bei sąlygas. 

2. Konkurso tikslas – teisės suteikimas talpinti savo pateiktą reklamą konkurso dalyviui, pasiūliusiam 

didžiausią reklamos nuomos mokesčio dydį už čempionato etapą. 

3. Konkurso organizatorius yra Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) Ralio 

komitetas. 

  

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

  

4. Konkursas yra atviras. 

5. Konkursą vykdo Lietuvos automobilių sporto federacijos Ralio komietas (toliau – LASF RK). 

Organizacinį darbą (susirašinėjimas su konkurso dalyviais, informacijos parengimas ir kt.) atlieka LASF RK. 

6. Konkurso skelbimo tekstą, dalyviams pateikiamų dokumentų sąrašą nustato LASF RK. 

7. Konkurso skelbime nurodoma: 

7.1. trumpa informacija apie organizuojamą konkursą (etapų datos, pasiūlymų atrankos kriterijus, 

sutarties pasirašymo terminai ir kt. informacija); 

7.2. paraiškų dalyvauti konkurse ir kitų dokumentų pateikimo terminas; 

7.3. informacija apie galimybę susipažinti su konkurso nuostatais, konkurso dalyvių paraiškų pateikimo 

vietą, adresas, atsakingo už konkurso dokumentų priėmimą asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas 

ir darbo laikas; 

7.4. LASF RKposėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, vieta ir laikas (kabinetas, data ir tikslus laikas); 

7.5. kita informacija ir sąlygos, kurias nusprendžia skelbti LASF RK. 

8. Konkurse  gali  dalyvauti  visi asmenys, atitinkantys konkurso nuostatų reikalavimus (toliau – 

dalyviai). 

  

III. KONKURSO OBJEKTAS 

  

9. Konkursas skelbiamas dėl Lietuvos automobilių ralio čempionato VII etapo bei Lietuvos ralio sprinto 

čempionato VI etapo dalyvių sportinių automobilių šoninių durelių išorinės reklamos ploto nuomos. Konkursui 

siūlomos reklamos vietos pateiktos 2015 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato reglamento „Startinių 

numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schemoje“(Priedas Nr.3). 

Lietuvos automobilių ralio čempionato VII etapas bei Lietuvos ralio sprinto čempionato VI etapas vyks 

2015.10.02-03 –„RALLY CLASSIC“, Druskininkuose (toliau-etapas). 

Dalyvis gali dalyvauti konkurse tik dėl vieno etapo. 

 



 

           10. Konkurso laimėtojas įgyja teisę pateikti, savo ištekliais pagamintus, nustatytų išmatavimų 

reklaminius lipdukus (Stačiakampiai lipdukai, kurių plotis 67 cm, aukštis – 17 cm (įskaitant 1 cm baltam 

apvadui)) ir talpinti juos ant dalyvių sportinių automobilių LASF norminiuose dokumentuose ir šių Nuostatų 

Priede Nr. 3 numatyta tvarka.  

11. Lipdukai turi būti pateikti LASF, vadovaujantis sutartyje nustatytomis sąlygomis. 

12. Lipdukuose pateikta reklama turi būti legali, teisinga ir sąžininga. Reklama neturi pažeisti 

galiojančių įstatymų ( LR Civilinio kodekso, LR Reklamos įstatymo ir kt.) ar juos ignoruoti. Reklamoje neturi 

būti teiginių ar vaizdų, žeminančių žmogaus orumą, įžeidžiančių religinius jausmus ar politinius įsitikinimus, 

skatinančių sveikatai kenksmingą ir/ar aplinkai žalingą elgesį. Kiekviena reklama turi būti parengta su tikra 

visuomenine atsakomybe ir atitikti bendruosius sąžiningos konkurencijos reikalavimus, taikomus bet kokiam 

verslui. Reklama neturi klaidinti ar kenkti vartotojui bei piktnaudžiauti vartotojų pasitikėjimu, patirties ir/ar 

žinių stoka. 

13.Negalima tiesioginė autosporto klubų ar kitaip su autosportu susijusių juridinių ar fizinių 

asmenų/pareiškėjų, klubų pavadinimų ir logotipų reklama.  

14. Negalima reklama įmonių, sutampančių pagal verslo kryptį su įmonėmis, registruotomis kaip 

komercinis ralio etapo pavadinimas. 

15. Atsižvelgus į trumpus terminus iki etapo vykdymo datos, o etapo organizatoriui galimai jau 

pasirinkus žiniasklaidos partnerius, negalima žiniasklaidos ir informacinių sklaidos kanalų reklama. 

16. Reklamos nuomos mokestį, vadovaujantis konkurso rezultatais, reklaminės veiklos subjektas moka į 

LASF surenkamąją sąskaitą. Konkurso metu pasiūlytas reklamos nuomos mokesčio dydis negali būti mažesnis 

negu nurodytas konkurso pasiūlymo lentelės formoje (D stulpelyje). Reklaminės veiklos subjektui reklamos 

nuomos mokestis apskaičiuojamas pagal konkurso laimėtojo patvirtintus rezultatus. Reklaminės veiklos 

subjektas reklamos nuomos mokestį privalo sumokėti likus ne mažiau nei 2 (dviem) darbo dienom iki 

atitinkamo ralio etapo pradžios. 

 

IV. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS, KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR 

KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS BEI TVARKYMAS 

  

17. Konkurse gali dalyvauti kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo, viešasis 

juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – norintis talpinti reklamą 

išnuomuojamame reklamos plote ir galintis pateikti pasiūlymą, atitinkantį  konkurso pirkimo sąlygas. Dalyviai, 

susipažinę su konkurso nuostatais ir norintys jame dalyvauti, skelbime ir konkurso nuostatuose nustatyta tvarka 

ir terminais pateikia užklijuotus ir užantspauduotus vokus, ant vokų užrašydami žodį „Konkursui“, savo asmens 

pavadinimą. Konkurso dalyvis į voką turi įdėti paraišką su dokumentais ir Konkurso pasiūlymo lentelę. 

Vokuose turi būti šie dokumentai: 

17.1. patvirtintos formos užpildyta paraiška dalyvauti konkurse (1 priedas) ir įsipareigojimas laimėjus 

konkursą ne vėliau kaip per dvi darbo dienas, nuo konkurso rezultatų patvirtinimo dienos, sudaryti reklamos 

plotų nuomos sutartį, parengti savo lėšomis ir pristatyti į LASF sutartyje numatytais terminais reklaminius 

lipdukus  

17.2. įmonės registravimo pažymėjimo kopija (jeigu dalyvauja juridinis asmuo) ar asmens rekvizitai; 

17.3. užpildyta Konkurso pasiūlymo lentelė (2 priedas). 

18. Neįvykdžius nors vieno iš 12-15, 17 punktuose nurodytų reikalavimų, pateikus klaidingą 

informaciją, dalyvių paraiškos su priedais ir Konkurso pasiūlymo lentele atmetamos.  

19. Konkursui pateikta medžiaga dalyviui negrąžinama. 



 

20. Konkursui pateiktą medžiagą registruoja LASF administracijos atstovas, ant pateiktų vokų 

užrašomas konkurso dalyvio registracijos numeris ir tikslus dokumentų priėmimo laikas. 

  

V. KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ BEI KITŲ DOKUMENTŲ TIKRINIMAS, 

VERTINIMAS IR KONKURSO LAIMĖTOJO NUSTATYMAS 

  

21. Pasibaigus paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminui,LASF RK tą pačią 

dieną atvirame LASF RK posėdyje (apie kurio datą, laiką ir vietą pranešama konkurso skelbime) atplėšia vokus 

patikrina konkurso dalyvių dokumentus. Teisę toliau dalyvauti posėdyje turi tik tie dalyviai, kurių pasiūlymai 

atitinka šių nuostatų 12-15, 17 punktuose nustatytus reikalavimus.Toliau vertinamos Konkurso pasiūlymo 

lentelės. 
22. Konkurso paraiškų vertinimo kriterijus yra pasiūlytas didžiausias reklamos nuomos mokesčio dydis.   

23. Dalyvis, pasiūlęs didžiausią nuomos mokesčio dydį už ralio etapą, skelbiamas atitinkamo konkurso 

dalies laimėtoju.  

24. Jeigu  dviejų ar daugiau konkurso dalyvių siūlomas nuomos mokestis sutampa, laimėtojas 

nustatomas pagal konkurso dalyvio dokumentų registracijos datą ir priėmimo laiką. Laimi konkurso dalyvis, 

anksčiausiai pateikęs voką su dokumentais, nurodytais šių nuostatų 13 punkte.Jei konkurso dalyvis pasiūlė 

mažesnius siūlomus nuomos mokesčio dydžius negu nustatyta Konkurso pasiūlymo lentelės D skiltyje (2 

priedas), paraiška nėra vertinama. 

25. Konkurso rezultatai surašomi LASF RK posėdžio protokole, kurį pasirašo LASF RK pirmininkas ir 

sekretorius. 

26. Konkurso rezultatai ir laimėtojas tvirtinami LASF Tarybos sprendimu. Rezultatai ir laimėtojas turi 

būti patvirtinti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo LASF RK  posėdžio protokolo pasirašymo dienos. 

Patvirtinus konkurso rezultatus ir laimėtoją, LASF raštu praneša visiems konkurso dalyviams apie konkurso 

rezultatus.Konkurso dalyviai, nesutinkantys su vertinimo rezultatais, turi teisę pateikti skundą LASF per 2 (dvi) 

darbo dienas nuo šių rezultatų sužinojimo dienos. Visi gauti skundai dėl konkurso rezultatų turi būti išnagrinėti 

ir apie priimtą sprendimą pareiškėjui pranešta ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. 

27. Konkurso metu gauti dalyvių dokumentai LASF privalo būti saugomi konkurso organizavimo 

laikotarpiu ir vienerius metus nuo jo pabaigos. Konkurso organizavimo metu gauta informacija nėra 

konfidenciali,gali būtiviešai skelbiama.Negavus nė vienos paraiškos, LASF RK sprendimu, konkursas gali būti 

skelbiamas iš naujo. 

  

______________ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lietuvos automobilių sporto federacijos Lietuvos 

automobilių ralio čempionato VII etapo bei Lietuvos ralio 

sprinto čempionato VI etapo dalyvių sportinių automobilių 

išorinės reklamos ploto nuomos konkurso nuostatų 

1 priedas 

  

(Paraiškos forma) 
  

                                                                                            

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas) 

  

                                                                                    

(adresas, tel.Nr. ir el. paštas) 

  

Lietuvos automobilių sporto federacijos 

Ralio komitetui  

PARAIŠKA 

2015 m.                             d. 

                                                                                    

(asmens pavadinimas) 

 

pageidauju dalyvauti Lietuvos automobilių sporto federacijos Lietuvos automobilių ralio čempionato 

VII etapo bei Lietuvos ralio sprinto čempionato VI etapo dalyvių sportinių automobilių išorinės reklamos ploto 

nuomos  konkurse. 

Laimėjęs konkursą, įsipareigoju ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo konkurso rezultatų 

patvirtinimo dienos sudaryti (pasirašyti) reklamos ploto nuomos sutartį, parengti savo lėšomis ir pristatyti į 

LASF sutartyje numatytais terminais reklaminius lipdukus.  

 

 

                                                                                                                                  

(pareigos)                                                            (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

  



 

Lietuvos automobilių sporto federacijos Lietuvos 

automobilių ralio čempionato VII etapo bei Lietuvos ralio 

sprinto čempionato VI etapo dalyvių sportinių automobilių 

išorinės reklamos ploto nuomos konkurso nuostatų 

2 priedas 

  

KONKURSO PASIŪLYMO LENTELĖ 

  

  

Eil. 

nr. 

Lietuvos 

automobilių 

ralio (LARČ) ir 

ralio sprinto 

(LRSČ) 

čempionato 

etapas 

Ralio etapo 

pavadinimas, vieta 

ir data 

Minimalus 

galimas 

reklamos 

nuomos 

mokesčio 

dydis (Eur) 

Nurodomas konkretus 

pageidaujamas talpinti 

reklamos logotipas, įmonės 

pavadinimas ar prekės 

ženklas, šūkis ar tekstas 

nuomojamame reklamos 

plote 

Siūlomas 

reklamos 

nuomos 

mokesčio 

dydis (Eur) 

A B C D E F 

1. 

LARČ VII 

etapas 

LRSČ VI etapas 

2015.10.02-03 

RALLY CLASSIC 

Druskininkai, Lietuva 

1.000 € 

Vienas 

tūkstantis 

eurų 

 

   

 

______________ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lietuvos automobilių sporto federacijos Lietuvos 

automobilių ralio čempionatoVII etapo bei Lietuvos ralio 

sprinto čempionato VI etapo dalyvių sportinių automobilių 

išorinės reklamos ploto nuomos  konkurso nuostatų 

3 priedas 

 

 

STARTINIŲ NUMERIŲ IR REKLAMOS TEKSTŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA 

 

 
 

1 –startiniai numeriai. 

2 – Pirmo ir antro vairuotojų vardų pirmosios raidės ir pilnos pavardės 

3 – Stačiakampis lipdukas „Organizatoriaus reklama“  

4 – Konkursui LASF RK siūloma reklamos ploto vieta.  Stačiakampiai lipdukai,  klijuojami ant 

automobilio priekinių durų. Lipdukas turi būti klijuojamas horizontaliai, iš karto po lipduku 

„Organizatoriaus reklama“. Lipduko plotis 67 cm, aukštis – 17 cm (įskaitant 1 cm baltam apvadui).  

5 – Ralio emblema klijuojama ant automobilio priekinio dangčio.  

6 – LASF reklama 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lietuvos automobilių sporto federacijos Lietuvos automobilių 

ralio čempionato VII etapo bei Lietuvos ralio sprinto 

čempionato VI etapo dalyvių sportinių automobilių išorinės 

reklamos ploto nuomos  konkurso nuostatų 

 Priedas Nr. 4 

REKLAMINIO PLOTO NUOMOS SUTARTIS 

NR. 2015-___-____ 

 

2015 m. rugsėjo mėn. _______ d. 

Kaunas 

Asociacija Lietuvos automobilių sporto federacija, įmonės kodas 190642938, buveinės adresas: 

Draugystės g. 19-344, Kaunas, LT-51230, Lietuvos Respublika, atstovaujama Prezidento Romo Austinsko, 

veikiančio pagal Lietuvos automobilių sporto federacijos įstatus, toliau vadinama „Reklamos Davėjas“, iš vienos 

pusės, ir  

 

________________________, įmonės kodas ______________________, buveinės adresas 

__________________________, atstovaujama vadovo__________________________________ ir veikiančio 

pagal įstatus, toliau vadinama „Reklamos Gavėjas“, iš kitos pusės, toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o bet 

kuri iš jų atskirai vadinama „Šalimi“, laisva valia sudarė šią reklaminio ploto nuomos sutartį (toliau vadinama 

„Sutartis“) ir susitarė: 
 

1. Sutarties dalykas ir kaina 

1.1. Reklamos Davėjas, šioje sutartyje numatytomis sąlygomis, įsipareigoja 2015 m. Lietuvos automobilių ralio 

čempionato VII-ame etape ir Lietuvos ralio sprinto čempionato VI etape RALLY CLASSIC Druskininkai, 

Lietuva(toliau-čempionatas), vyksiančiame š .m. spalio 2-3 dienomis,  išnuomoti Reklamos Gavėjui Lietuvos 

automobilių sporto federacijos Ralio komiteto reklaminį plotą , numatytą 2015 m. Lietuvos automobilių ralio 

čempionato reglament o, Priede Nr.1 STARTINIŲ NUMERIŲ IR REKLAMOS TEKSTŲ IŠDĖSTYMO 

SCHEMA (toliau- Schema), punkte 4 (LASF Ralio komiteto reklama klijuojama ant abiejų priekinio automobilio 

durelių  išorės (Stačiakampiai horizontalūs lipdukai, kurių plotis 67 cm, aukštis – 17 cm (įskaitant 1 cm baltam 

apvadui) (toliau-reklaminis plotas)), o Reklamos Gavėjas įsipareigoja apmokėti už suteiktą reklaminį plotą šioje 

Sutartyje nustatytomis sąlygomis. 

1.2. Reklaminio ploto nuomos kaina- ________ Eur (___________________ eurų). 

 

2. Šalių teisės ir pareigos 

2.1. Reklamos Davėjas įsipareigoja: 

2.1.1.  Išnuomoti jam priklausantį reklaminį plotą, nurodytą  Priede Nr. 1 prie šios Sutarties.  

2.1.2. Ne vėliau kaip iki rugsėjo 25 d. informuoti Reklamos Gavėją apie lipdukų kiekį. 

2.1.3. Grąžinti Reklamos Gavėjui pervestas lėšas (jei sąskaita buvo apmokėta), jei čempionatas visiškai atšaukiamas 

arba neįvyksta.  

2.2. Reklamos Gavėjas įsipareigoja: 

2.2.1. Apmokėti už suteiktą reklaminio ploto nuomą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo sąskaitos-faktūros išrašymo 

dienos į Reklamos Davėjo atsiskaitomąją sąskaitą banke, nurodytą šioje Sutartyje. 



 

2.2.2. Savo lėšomis pagaminti lipdukus ir juos ne vėliau kaip iki š.m. rugsėjo 30 dienos pristatyti reikiamą kiekį į LASF.  

2.2.3. Raštu  (el.paštu) suderinti per 1 darbo dieną lipduko maketą su Reklamos Davėju. 

2.2.4. Reklaminis lipdukas turi nepažeisti LR teisės aktuose nustatytos tvarkos reklamoms. 

2.2.5. Reklamos Gavėjas turi teisę subnuomoti reklaminį plotą. Tokiu atveju Reklamos Gavėjas subnuomotojui atsako 

tiesiogiai ir prisiima visišką atsakomybę už įsipareigojimų įvykdymą subnuomotojui.  

 

3. Baigiamosios nuostatos 
3.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki pilno įsipareigojimų, nurodytų šioje Sutartyje) įvykdymo 

tarp Šalių. 

3.2. Sutartis gali būti nutraukta tik dėl vienos iš Šalių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, įspėjant raštu 

apie sutarties nutraukimą kitą šalį pries 3 (tris) darbo dienas. 

3.3. Šalys imsis visų galimų priemonių, kad visi ginčai ir nesutarimai, kylantys dėl Sutarties, jos vykdymo arba susiję su 

Sutartimi, būtų sprendžiami draugiškai, Šalių tarpusavio derybose. Nesusitarus per 7 (septynias) kalendorinias dienas, 

ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka. 

3.4. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos 

jėgos aplinkybių veikimo. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintos „Atleidimo nuo atsakomybės, esant 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės“. 

3.5. Visi sutarties pakeitimai galioja tik sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais. 

3.6. Informacija ir korespondencijaRegistruotais laiškais, faksu, elektroniniu paštu siunčiami pranešimai yra teisėti ir 

galiojantys pranešimai.Jei viena iš šalių pakeitė adresą, ji privalo informuoti kitą šalį ne vėliau kaip per 14 dienų po 

adreso pasikeitimo. 

3.7. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną šios Sutarties su 

priedais egzempliorių lieka Sutarties Šalims. 

 

4. Šalių rekvizitai ir parašai 

 

REKLAMOS DAVĖJAS 

 

Asociacija  

„Lietuvos automobilių sporto federacija“ 

REKLAMOS GAVĖJAS 

 

 

 

Įmonės kodas: 190642938 

PVM mokėtojo kodas  

Įmonės kodas:  

Adresas: Draugystės 19, Kaunas  

Banko sąskaita LT157300010002246403  

Įregistruota LR Teisingumo ministerijoje Telefonas:  

Registro nr. 239-v 

Prezidentas Romas Austinskas 

El.paštas:  

Vadovas 

  

  

  

A.V. A.V. 

______________________________ ______________________________ 
 

 



 

Priedas Nr. 1 STARTINIŲ NUMERIŲ IR REKLAMOS TEKSTŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA 

prie Reklaminio ploto reklamos nuomos sutarties Nr.  

 

 

 

1 – startiniai numeriai. 

2 – Pirmo ir antro vairuotojų vardų pirmosios raidės ir pilnos pavardės 

3 – Stačiakampis lipdukas „Organizatoriaus reklama“  

4– Konkursui LASF RK siūloma reklamos ploto vieta.  Stačiakampiai lipdukai,  klijuojami ant 

automobilio priekinių durų. Lipdukas turi būti klijuojamas horizontaliai, iš karto po lipduku „Organizatoriaus 

reklama“. Lipduko plotis 67 cm, aukštis – 17 cm (įskaitant 1 cm baltam apvadui).  

5 – Ralio emblema klijuojama ant automobilio priekinio dangčio.  

6 – LASF reklama 

 

 

__________________                                                                             __________________ 

Reklamos Davėjas                                                                                   Reklamos Gavėjas 


