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ĮVADAS
Vadovaujantis LASF Tarybos 2020-10-02, 2021-01-22 d., 2021-02-05/07, 2021-02-25
priimtais nutarimais, 2021 metų kovo 27 dieną yra šaukiamas LASF eilinis tikrųjų narių
suvažiavimas (toliau – Suvažiavimas).
Suvažiavimo vieta: „Zoom“ platforma
Suvažiavimo pradžia - 11.00 val.
Dalyvių (LASF tikrųjų narių) registracija (prisijungimas) į Suvažiavimą vyks: nuo 10.50 iki
11:00 val.
Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai iki 2021 m. kovo 25 d.,
sumokėję 2020 metų LASF tikrojo nario mokestį.
Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el. paštu ir patalpinta
http://www.lasf.lt/suvaziavimai/ .

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 minėtą įstatymo straipsnį, juridinį asmenį (kiekvieną LASF tikrąjį narį)
Suvažiavime gali atstovauti tik:
a) LASF tikrojo nario darbuotojai (kurie dirba pagal darbo sutartis ir yra SODROS apskaitoje);
b) LASF tikrojo nario valdymo organo nariai (vienasmenis ir/ar kolegialus) (kurie įregistruoti
įstatymų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre);
c) LASF tikrojo nario dalyviai: savininkas, akcininkas (-ai), nariai, dalininkai (nurodyti steigimo
dokumentuose, LASF nario narių/dalininkų sąrašuose ar/ir įregistruoti Juridinių asmenų
registre).
SVARBU:
Atstovavimo, Suvažiavime, teisinis pagrindas:
a) LASF tikrojo 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 teisė numatyta steigimo dokumentuose ir
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įregistruota Juridinių asmenų registre), privalo pateikti LASF Mandatinei komisijai
suvažiavimo dieną, savo asmens dokumentą (-us) bei užpildytą delegato mandatą.
b) LASF tikrojo 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, suvažiavimo
dieną, LASF Mandatinei komisijai: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Įgaliojimą
(pavyzdžio forma pridedama) išduotą, pasirašytą ir antspauduotą LASF tikrojo nario valdymo
organo, dokumentą įrodantį, jog įgaliotas asmuo yra LASF tikrojo nario darbuotojas,
kolegialaus valdymo organo narys, dalininkas, narys, akcininkas, bei užpildytą delegato
mandatą pasirašytą ir antspauduotą LASF tikrojo nario vadovo.

LASF Mandatinei komisijai nepateikę aukščiau nurodytų dokumentų, neturės teisės dalyvauti
ir balsuoti suvažiavime.
Pridedama: Įgaliojimo pavyzdys (žiūrėti 5 puslapis).
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Patvirtinta:
LASF tarybos posėdyje 2021-01-22
..........................Protokolo Nr. 2021-01

LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario,
akcininko įgalioto atstovauti LASF narį 2021-03-27 LASF tikrųjų narių suvažiavime
„Įgaliojimo“ pavyzdys.
ĮGALIOJIMAS Nr. xxx

2021 kovo ___ d.
Vieta

XXX „XXX“ (juridinio asmens pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas ir
veikiantis juridinis asmuo, juridinio asmens kodas xxxxx, kurio buveinė registruota adresu: xxxx
Lietuvos Respublika, atstovaujamas (įrašyti pareigas kas pagal Registrų centro duomenis turi teisę
atstovauti) Vardas Pavardė veikiančio pagal įstatus (toliau- „Įgaliotojas“)
Įgalioja XXX „XXX“ (juridinio asmens pavadinimas) darbuotoją/narį/valdymo organo
narį/dalininką/akcininką (įrašyti statusą) Vardas Pavardė, a\kxxx , gyv. xxxxx (toliau- „Įgaliotinis“),
atstovauti Įgaliotoją, kaip Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) (juridinio asmens kodas
190642938, adresas Savanorių g. 56, Kaunas ) tikrąjį narį, LASF tikrųjų narių suvažiavime 2021 kovo
27 dieną ir balsuoti visais LASF tikrųjų narių suvažiavime svarstomais darbotvarkės klausimais,
pasirašyti, gauti ir pateikti visus su aukščiau nurodytu pavedimu susijusius dokumentus, daryti
Įgaliotojo vardu pareiškimus, teikti pasiūlymus bei atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo
pavedimu arba Įgaliotojo interesais nuo tokių susilaikyti.
Šis įgaliojimas galioja tik 2021 metų kovo 27 dienai (imtinai), be teisės perįgalioti.

XXX „XXX“ direktorius (pareigos) Vardas Pavardė

____________________
A.V. parašas
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Suvažiavimo pasirengimo procedūrų vykdymas:
1. 2020-10-02 Taryba priėmė nutarimą (protokolas Nr.2020-16) paskelbti LASF eilinio tikrųjų narių
suvažiavimo (toliau – Suvažiavimas) datą ir vietą.
2. 2021-01-22 Taryba patvirtino preliminarią posėdžio darbotvarkę, protokolo Nr. 2021-01.
3. 2021-01-26 informacija apie Suvažiavimą paskelbta Įstatų nustatyta tvarka VĮ „Registrų centras“
elektroniniame leidinyje, LASF internetiniame puslapyje ir informacija išsiųsta narių el. pašto
adresais.
4. 2021-01-26 LASF Tikriesiems nariams išsiųsta informacija dėl Etikos ir drausmės komisijos bei
Apleciacinio teismo rinkimų, pridėtos nustatytos formos dėl kandidatų teikimo ir kandidatų
sutikimo, išsiųsta informacija dėl įstatų projekto aptarimo;
5. 2021-01-28 LASF Revizijios komisijos pirmininkas pateikė atsistatydinimo prašymą;
6. LASF komitetai ir komisijos, LASF komitetų darbo nuostatų nustatyta tvarka, pateikė savo veiklos
ataskaitas už 2020 m.;
7. 2021-02-03 vyko LASF Įstatų projekto aptarimas su Tikraisiais nariais bei komitetų nariais (Zoom
platformoje);
8. 2021-02-04 LASF Tikriesiems nariam nusiųsta informacija dėl papildomo įstatų projekto aptarimo
„Zoom“ platformoje.
9. 2021-02-05/07 LASF Taryba papildė posėdžio darbotvarkę ir pratęsė kandidatūrų bei pasiūlymų
teikimo terimą Protokolo Nr. 2021-02, 2021-02-05/07
10. 2021-02-08 el. paštais išsiųsta informacija Tikriesiems nariams dėl Suvažiavimo darbotvarkės
papildymo šiais klausimais:
•

Revizijios komisijos naikinimo klausimas;

•

Revizijos komisijos pirmininko rinkimai;

•

Revizijos komisijos narių rinkimai.

Taip pat informacija dėl pasiūlymų pratęsimo termino iki 2021-02-18.
11. 2021-02-09 vyko papildomas LASF Įstatų projekto aptarimas su Tikraisiais nariais bei komitetų
nariais (Zoom platformoje);
12. 2020-02-18 d. baigėsi LASF tikrųjų narių siūlymų dėl Suvažiavimo darbotvarkės klausimų
papildymo, bei kandidatų į LASF Revizijos komisiją, Apelacinį teismą bei Etikos ir drausmės
komisiją pateikimo terminas. Iki 2021-02-18 dienos imtinai, LASF tikrieji nariai dėl Suvažiavimo
darbotvarkės klausimų, papildomų pasiūlymų nepateikė.
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13. 2021-02-22 LASF Tikriesiems nariams išsiųstas laiškas su anketa, kurioje prašoma pasirinkti
priimtiną suvažiavimo pravedimo būdą.
14. 2021-02-24 LASF Tikriesiems nariams, kurie neatsiuntė anketų išsiųstas papildomas laiškas su
anketa, kurioje prašoma pasirinkti priimtiną suvažiavimo pravedimo būdą.
15. 2021-02-25 Baigėsi anketų pildymo terminas, nariai išreiškė savo nuomonę dėl suvažiavimo
pravedimo vietos.
16. 2020-02-25 d. Taryba Protokolo Nr 2021-04, vadovaudamasi LASF įstatų nustatytais terminais
patvirtino galutinę Suvažiavimo darbotvarkę, susijusią medžiagą, vietą ir laiką.
17. 2020-02-26 galutinė informacija apie Suvažiavimą paskelbta Įstatų nustatyta tvarka VĮ „Registrų
centras“
elektroniniame
leidinyje,
LASF
internetiniame
puslapyje
http://www.lasf.lt/suvaziavimai/ ir informacija išsiųsta narių el. pašto adresais.
18. 2020-03-25 d. planuojamas Tarybos posėdis kuriame bus patvirtintas galutinis LASF tikrųjų
narių, galinčių dalyvauti 2021-03-27 Suvažiavime sąrašas.
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.....................................................................................................Patvirtinta:
LASF tarybos posėdyje, 2021-02-17,
Protokolo Nr. 2021-02

LASF tikrųjų narių 2021-03-27 suvažiavimo darbotvarkė
1.
2.
3.
4.
5.

LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
LASF 2020 metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į
audito ataskaita;
6. LASF 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
7. 2022 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių
tvirtinimas;
8. Revizijos komisijos naikinimo klausimas;
9. LASF Įstatų tvirtinimas;
10. Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai;
11. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai;
12. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatai;
13. LASF Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai;
14. Etikos ir drausmės komisijos darbo nuostatų (Etikos ir drausmės kodekso kontekste) tvirtinimas;
15. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas;
16. Dėl garbės ženklo suteikimo Vytautui Vanagui;
17. Kiti klausimai.

8
2021-03-27 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga,
patvirtinta 2020-02-25 LASF tarybos posėdyje, protokolo Nr. 2021-04

1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2020 metus pristatymas
- LASF Tarybos-Prezidento ataskaitą pristato LASF prezidentas Egidijus Janavičius
Patvirtinta:
LASF tarybos posėdyje,
2021-01-22, protokolo Nr. 2021-1

2020 m. LASF tarybos veiklos ataskaita
Nuo 2020-01-01 iki 2020-08-25 surengta 12 tarybos posédiiu Tarybos nariai iki 2020-08-25:
Tarybos narys

Dalyvauta posėdžiuose

Prezidentas Saulius Girdauskas

9

Viceprezidentas Vitoldas Milius

12

Viceprezidentas Darius Vaičiulis

11

Viceprezidentas Ernestas Staponkus

11

Viceprezidentas Kastytis Torrau

12

Nuo 2020-08-25 iki 2020-12-31 surengti 8 tarybos posédiiai
Tarybos nariai nuo 2020-08-25 (taryba iregistruota VI „REGISTRV CENTRAS 2020-08-21):
Tarybos narys

Dalyvauta posėdžiuose

Prezidentas Egidijus Janaviëius

8 + 1 (su ankstesne taryba 2020-08-17)

Viceprezidentas Vaidotas Zala

8

Vladas Pleskovas

8

Vitoldas Milius

8

Mantas Babenskas

8

LASF prezidentas

Egidijus Janavičius
Patvirtinta:
LASF tarybos posėdyje,
2021-01-22, protokolo Nr. 2021-1

2020 m. LASF prezidento veiklos ataskaita
Nuo 2020-07-28 iki 2020-12-31
Išrinkimo į prezidento pareigas data: 2020-07-28
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Iregistravimo prezidentu (VI „REGISTRŲ CENTRAS") data: 2020-08-07 Darbo sutartis pasirašyta:
2020-08-26
Varžybos:
Dalyvavimas varžybų atidarymuose (apdovanojimuose):
• Raliai: „SAMSONAS RALLY ROKIŠKIS", „KUUSAMET RALLY ELEKTRĖNAI", „SAMSONAS
RALLY AROUND 7 LAKES", „KAUNO RUDUO", „APLINK LIETUVĄ"
• Kroso čempionato etapas Kupiškyje;
• STREETRACE etapai Druskininkuose, Alytuje;
• Drag čempionato etapai Šiauliuose;
• Žiedinių lenktynių etapai Kačerginéje;
• BAJA etapas Pabradéje.
Pagalba techniniams komisarams varžybose:
• Drift etapai Kačerginėje ir Marijampolėje;
• Žiedinių lenktynių etapai Kačerginėje, Parnu, Rygoje;
• Ralyje „SAMSONAS RALLY ROKIŠKIS 2020";
• STREETRACE etapai Alytuje ir Druskininkuose.
Susitikimai:
• Su Lietuvos motociklų federacijos (LMSF) prezidentu;
• Su techninių sporto šakų federacijų prezidentais dėl techninių sporto šakų finansavimo;
• Su Kauno rajono meru dėl NEMUNO ŽlEDO ateities;
• Su Lietuvos sporto centro direktoriumi dėl NEMUNO ŽlEDO ateities;
• Su VRM atstovu dėl sporto objektų finansavimo galimybių;
• Su ŽAlBELlO atstovu dėl automobilių sporto komplekso įrengimo Jonavos rajone;
• Su Jonavos miesto savivaldybės atsakingais asmenimis, dėl automobilių sporto komplekso
įrengimo Jonavos rajone bei galimybių jo finansavimui iš LR biudžeto;
• Su sovietinio karinio aviacijos poligono atstovais bei vienu iš LASF organizatorių, dėl
galimybės poligone įrengti automobilių sporto kompleksą;
• Susitikimas su VIADA direktoriumi dėl VERSMĖS autokroso trasos panaudos (nuomos);
• Susitikimas VERSMĖS trasoje su šią trasą įrengusios bei prižiūrėjusios įmonės atstovu ir
vienu iš LASF organizatorių dėl trasoje būtinų atlikti darbų aptarimo;
• Susitikimas su Viešvilės rezervato direkcijos atstovais dėl bekelės varžybų metu išvažinėtos
Laukesos pelkės.
Susirinkimai, posėdžiai:
• Tarybos posėdžiai;
• Sporto disciplinų komitetų posėdžiai;
• Išplėstiniai disciplinų bendruomenės susirinkimai.
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NEMUNO ŽIEDAS:
• Susitikimas su Lietuvos sporto centro direktoriumi bei atsakingu asmeniu už veiklas trasoje;
• Susitikimas su trasos viduryje įsikūrusios sodybos savininke;
• Susitikimas su potencialiais investuotojais į „Nemuno žiedą";
• Koncesijos projekto analizė;
• Kreipimasis į Lietuvos sporto centrą (LSC), LR Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją
(ŠMSM) bei vyriausybę dėl koncesijos projekto peržiūros;
• Virtualus susitikimas su LSC direktoriumi, ŠMSM viceministre, koncesijos projekto rengėju,
centrinės projektų valdymo agentūros atstove bei LMSF prezidentu dėl koncesijos projekto
nepagrįstumo;
• Kreipimasis į LSC, ŠMSM bei vyriausybę dėl koncesijos projekto koregavimo;
• Kreipimasis i vyriausybę, prašant netvirtinti koncesijos projekto skubos tvarka (ŠMSM
atsiėmė prasymą patvirtinti koncesijos projektą ir paprašė LASF bei LMSF teikti siūlymus dėl
trasos rekonstrukcijos);
• Gruodžio 22 dieną kartu su LMSF pateikėme pasiūlymą dėl etapinės trasos rekonstrukcijos,
skiriant finansavimą iš LR biudžeto.
Kiti:
• Kreipimasis į LR energetikos ministeriją bei kitas suinteresuotas institucijas dėl biodegalų
(E85) sugrąžinimo į degalines (degalai sugrąžinti į dvi BP degalines Vilniuje ir Kaune);
• Dalyvavimas renginyje vaikams iš globos namų;
• Dalyvavimas diskusijoje parodos LITEXPO metu (eismo saugumas, automobilio sporto įtaka
eismo saugumui);
• Dalyvavimas diskusijoje Biržų pilyje su Vaidotu Žala (DAKAR ralio tema);
• Naujojo LASF logotipo ir stiliaus knygos kūrimas konsultuojantis su specialistais ir
bendruomene;
• LASF įstatu bei kitų LASF veikla reglamentuojančių dokumentu redagavimas;
• Techninių reikalavimų korekcijos;
• Dalyvavimas atsiliepimų (įskaitant dubliką ir tripliką) į K. Girdausko ASK ieškinį rengime.

LASF prezidentas

Egidijus Janavičius
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2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas
Apeliacinio teismo pirmininkas A.Savčenko 2020-09-30 pateikė atsistatydinimo prašymą.
M. Babenskui tapus LASF Tarybos nariu iki Teismo pirmininko atsistatydinimo Apeliacinis teismas
turėjo 9 arbitrus, atsistatydinimus A. Savčenko Apeliaciniame teisme liko 8 arbitrai. LASF Įstatų 14.8.
punkte numatyta, jog jeigu Arbitrų sąraše yra mažiau nei 9 Arbitrai, Teismo veikla automatiškai
sustabdoma iki artimiausio Suvažiavimo. Teismo Pirmininkas privalo nedelsiant informuoti LASF
Tarybą apie mažesnį nei 9 asmenų Arbitrų sąrašą. LASF Taryba į artimiausio Suvažiavimo
darbotvarkę įtraukia klausimą dėl Arbitrų sąrašo papildymo naujais Arbitrais. Teismo veiklos
sustabdymo metu visų gautų apeliacijų ar prašymų nagrinėjimo procedūros sustabdomos iki tol, kol
bus papildytas Arbitrų sąrašas. Analogišką nuostatą įtvirtinta ir Apeliacinio teismo darbo nuostatų
3.8. punktas.

3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2020 metus
pristatymas
- LASF Etikos ir drausmės komisijos ataskaitą pristato Komisijos pirmininkas Kazimieras Vasiliauskas.
2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) Etikos ir drausmės komisija (toliau –
Komisija), susidedanti iš Komisijos narių Kazimiero Vasiliausko (Komisijos pirmininkas), Leono
Vedeikio (Komisijos pirmininko pavaduotojas), Dariaus Matulio, Artūro Pakėno ir Arūno Strumskio,
2020 m. nagrinėjo septynias drausmės pažeidimo bylas dėl galimai padarytų drausmės pažeidimų:
1. LASF Techninių reikalavimų komiteto pirmininko Egidijaus Janavičiaus prašymą dėl LASF
Technicių reikalavimų komiteto nario (deleguoto nario DRAG komitete), techninio eksperto,
teisėjo Andriaus Tikniaus elgesio (pasisakymų) viešojoje erdvėje (Facebook - Drag.lt grupėje).
Komisija nusprendė pripažinti, jog Andrius Tiknius pažeidė LASF Etikos ir drausmės kodeksą
(toliau – Kodeksas) ir skyrė Andriui Tikniui sankciją – įspėjimą;
2. LASF Ralio komiteto pirmininko Tomo Žemaičio prašymą apsvarstyti LASF sportininkų
Egidijaus Gelūno ir Alfonso Žiūko elgesį ir veiksmus. Komisija nusprendė LASF Ralio komiteto
pirmininko Tomo Žemaičio prašymą atmesti ir pripažinti, kad Egidijus Gelūnas ir Alfonsas
Žiūkas drausmės pažeidimo nepadarė;
3. LASF tikrųjų narių kreipimąsi dėl nepasitikėjimo LASF prezidentu Sauliumi Girdausku.
Komisija nusprendė pripažinti, jog Saulius Girdauskas pažeidė Kodeksą ir skyrė Sauliui
Girdauskui sankciją – 1500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) Eur baudą.
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4. VšĮ „Greičio broliai“ prašymą dėl „Bunasta-Pagal Jurgį“ komandos narių Jurgio Adomavičiaus,
Renaldo Šeinausko, Rūtos Kriščiūnaitės, Tomo Rimkaus ir Ilonos Steponienės elgesio per
2019 m. liepos 20 d. vykusias varžybas Palangoje ,,Aurum 1006 km Powered by Hankook“.
Komisija nusprendė VšĮ „Greičio broliai“ prašymą atmesti ir pripažinti, kad Jurgis
Adomavičius, Renaldas Šeinauskas, Rūta Kriščiūnaitė, Tomas Rimkus ir Ilona Steponienė
2019 m. liepos 20 d. vykusių varžybų Palangoje ,,Aurum 1006 km Powered by Hankook“ metu
drausmės pažeidimo nepadarė;
5. VšĮ „Promo events“ prašymą apsvarstyti Ingos Kačinskienės, Hario Aleksandravičiaus,
Egidijaus Janavičiaus, Tado Ivanausko, Andriaus Jasionausko elgesį ir veiksmus. Komisija
nusprendė VšĮ „Promo events“ prašymą atmesti ir pripažinti, kad Inga Kačinskienė, Haris
Aleksandravičius, Egidijus Janavičius, Tadas Ivanauskas, Andrius Jasionauskas drausmės
pažeidimo nepadarė;
6. Kastyčio Girdausko automobilių sporto klubo prašymą apsvarstyti Egidijaus Janavičiaus
veiksmus – pasisakymą Facebook platformoje. Komisija nusprendė Kastyčio Girdausko
automobilių sporto klubo prašymą atmesti ir pripažinti, kad Egidijus Janavičius drausmės
pažeidimo nepadarė;
7. LASF Saugaus varžybų organizavimo komiteto pirmininko Remigijaus Antanavičiaus prašymą
įvertinti LASF Drift’o komiteto pirmininko Lino Ramoškos pasisakymus viešoje erdvėje.
Komisija nusprendė pripažinti, jog Linas Ramoška pažeidė Kodeksą ir skyrė Linui
Ramoškai sankciją – įspėjimą.

Komisijos pirmininkas

Kazimieras Vasiliauskas
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4. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
Originalas nebus siunčiamas
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS
REVIZIJOS KOMISIJOS PIRMININKAS RIČARDAS RUPKUS
Lietuvos automobilių sporto federacijos
tarybai
PRANEŠIMAS
APIE ATSISTATYDINIMĄ IŠ REVIZIJOS KOMISIJOS PIRMININKO PAREIGŲ
2021-01-28
Vilnius
Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) valdymo organai nesilaiko LASF
įstatų, LASF Revizijos komisijos (toliau – komisijos) darbo nuostatų ir kitų LASF patvirtintų
dokumentų reikalavimų bei ignoruoja komisijos priimtus sprendimus, t.y.:
1. Nereaguoja į komisijos pateiktas pastabas bei siūlymus dėl LASF valdymo organų priimtų
sprendimų teisėtumo (2020-06-11d. komisijos protokolas).
2. Komisijos nariai ar jų atstovai nekviečiami dalyvauti svarbiais LASF veiklos klausimais tarybos
posėdžiuose, pvz. tarybos posėdžiai kuriuose buvo sprendžiami klausimai dėl neeilinio
suvažiavimo sušaukimo, kai buvo pateiktas komisijos protokolas dėl nustatytų LASF valdymo
organų sprendimų pažeidimų (komisijos nuostatų 3.1 ir 3.9 p.).
3. Komisijos nariai nebuvo kviečiami pasisakyti svarbiais LASF nariams klausimais (2020-07-28
d. neeiliniame tikrųjų narių suvažiavime).
4. Valdymo organai sąmoningai slepia komisijos priimtus sprendimus ir nesuteikia galimybės
LASF nariams susipažinti su komisijos sprendimais. Komisijos 2020-06-11 d. protokolas
formaliai yra įkeltas į LASF tinklalapį, tačiau komisijos protokolai yra įkelti skyriuje „Sportas“,
„kitos struktūros“. Komisijos sprendimų talpinimas rubrikoje „Sportas“ yra sąmoningas
veiksmas kuriuo siekiama paslėpti komisijos sprendimus. Komisijos sprendimai turėtų būti
publikuojami skyriuje „Dokumentai“, kuriame yra talpinami tarybos protokolai, suvažiavimų
medžiagos. Tokiais veiksmais yra suvaržoma LASF narių teisė prieinamai ir savalaikiai gauti
informaciją.
5. Valdymo organai sąmoningai slepia komisijos priimtus sprendimus ir nesuteikia galimybės
LASF nariams susipažinti su komisijos sprendimais kurie gali įtakoti LASF narių nuomonę
svarbiais LASF valdymo klausimais. 2020-07-28 d. neeiliniame LASF tikrųjų narių suvažiavime,
pirmininkaujantis suvažiavimui LASF valdymo organo narys, klausdamas suvažiavimo
delegatų ar jie neturi pastabų ir pasiūlymų dėl suvažiavimo sušaukimo procedūrų
neinformavo LASF narių apie komisijos nustatytus suvažiavimo sušaukimo procedūrų
pažeidimus. Neatmetama galimybė, jog LASF nariai turėdami tokią informaciją iš anksto
(suvažiavimo medžiagoje) arba būtų buvę informuoti suvažiavimo eigoje, būtų pakeitę savo
nuomonę arba siūlę priimti
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atitinkamus sprendimus. Tokiais neteisėtais veiksmais buvo nuslėpta informacija, kuri gali turėti
pasekmes įvykusiam suvažiavimui bei jo priimtiems sprendimams.
6. Valdymo organai nesilaiko LASF įstatų nustatytų reikalavimų. LASF prezidentas E.Janavičius
formuodamas LASF tarybą pažeidė LASF įstatų 8.1 p. reikalavimus. „...Visų pasiūlytų
kandidatų sąrašas ir jų teikėjai bei Prezidento pasirinkti kandidatai į Tarybos narius nurodomi
Prezidento raštiškame sprendime, kuris paskelbiamas lasf.lt.“ LASF puslapyje yra Prezidento
sprendimas dėl siūlymų į tarybos narius pateikimo pradžios. Tačiau sprendimo su pasiūlytų
kandidatų sąrašas ir jų teikėjais bei Prezidento pasirinktais kandidatais nėra.
Sąrašą apie LASF valdymo organų LASF įstatų ir kitų LASF patvirtintų dokumentų
reikalavimų nesilaikymą dar būtų galima tęsti ir tęsti. Galima teigti, jeigu yra matomi LASF
valdymo organų veiklos pažeidimai, kodėl komisija nesiima atitinkamų veiksmų ir neinformuoja LASF
narių apie aiškius LASF valdymo organų veiklos pažeidimus? Tam, kad kokybiškai komisija veiktų,
turi būti LASF narių poreikis gauti šią informaciją bei LASF valdymo organai sudarytų sąlygas
savalaikiai ir laiku informuoti LASF narius apie komisijos priimtus sprendimus. Deja tokio poreikio iš
LASF narių nėra, nes galimai LASF nariai nežino komisijos galimybių bei tesių ir kokius LASF narių
interesus komisija gali atstovauti bei LASF valdymo organai nesuinteresuoti tokios komisijos veikla.
Tai įrodo ir ateinančiam suvažiavimui pateiktas LASF įstatų projektas, kuriuo yra naikinama LASF
Revizijos komisija. Kas perims jos funkcija nėra aišku. Darbotvarkėje yra numatyta, jog bus keičiami
Apeliacinio tesimo darbo nuostatai, bet iki šios dienos LASF nariams viešoje erdvėje nėra pateiktas
joks projektas. Tai rodo, jog LASF valdymo organai už uždarų durų rengia galimai sau naudingus
sprendimus.
Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, nebematau pareigos eiti LASF Revizijos
komisijos pirmininko pareigas ir vadovaujantis komisijos darbo nuostatų 1.8 p. informuoju
Tarybą, jog atsistatydinu iš užimamų pareigų.
Šis mano pranešimas gali būti naudojamas, kaip Revizijos komisijos ataskaita už 2020
metus (jeigu pritars likę komisijos nariai).

Ričardas Rupkus

-2021 m. sausio 29 d. atsistatydino Revizijos komisijos narė Edita Kairiūkštė
-2021 m. vasario 5 d. atsistatydino Revizijos komisijos narė Rasa Jakienė
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5. LASF 2020 metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos
tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaita;
Su LASF 2020 m. metinės finansinės atskaitomybės ataskaita iki Suvažiavimo galima susipažinti
LASF administracijoje. Suvažiavime šią ataskaitą pristatys LASF finansininkė Svetlana Kniurienė.
ASOCIACIJOS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
VEIKLOS ATASKAITA
2021 m. Sausio 25 d.
Lietuvos automobilių sporto federacija (toliau – LASF) yra savanoriška, savarankiška
asociacija, narystės pagrindu vienijanti Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis,
kultivuojančius, propaguojančius ar remiančius automobilių sportą. LASF yra Tarptautinės
Automobilių federacijos (Federation Internationale de I‘Automobile - toliau FIA) narys.
Lietuvos automobilių sporto federacijos pagrindiniai tikslai: vienyti savo narius, siekiant
plėtoti ir populiarinti automobilių sportą Lietuvos Respublikoje, organizuoti Lietuvos Respublikos
automobilių sporto čempionatus, bei kitas automobilių sporto varžybas, skatinti Lietuvos
sportininkų dalyvavimą tarptautinėse varžybose, teikti Lietuvos automobilių sporto sportininkų
kvalifikacinius atskyrius ir kitus apdovanojimus, rengti ir įgyvendinti ilgalaikę automobilių sporto
plėtojimo programą, bendradarbiauti su kitų šalių nacionalinėmis automobilių sporto asociacijomis,
federacijomis ir nacionaliniais automobilių klubais, atstovauti Lietuvos Respublikos automobilių
sporto interesus Tarptautinėje automobilių federacijoje, rinkti ir archyvuoti duomenis apie Lietuvos
automobilių sporto istoriją, remti bei globoti automobilių sporto senjorų veiklą.
Įgyvendindama LASF įstatuose nustatytus veiklos tikslus, LASF vykdė veiklą, kurią atspindi
sekantys 2020 m. rodikliai:
Turinys
Samdomų darbuotojų skaičius 2020-12-31
LASF tikrųjų narių 2020-12-31
LASF asocijuotų narių 2020-12-31
Išduota Pareiškėjo licencijų
Išduota metinių vairuotojų licencijų (T, D, E, M ir MI kategorijų)
Išduota vienkartinių vairuotojų licencijų (E ir M kategorijų)
Išduota teisėjų ir teisėjų-stažuotojų licencijų
Pagaminta sportinių automobilių techninių pasų
Išduota Varžybų organizatoriaus licencijų
Išduota Trasos licencijų
Išduotos Saugos rėmo gamintojo licencijos
Suteiktas Lietuvos automobilių sporto meistro atskyris
Suteiktas Kandidato į Lietuvos automobilių sporto meistro atskyrį
Suteiktas Lietuvos automobilių sporto I kvalifikacinis atskyris

Kiekis
5
58
45
115
1126
1456
347
277
86
50
4
0
0
0

LASF Prezidentas Egidijus Janavičius
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6. LASF 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
LASF 2020-2021 m. LASF pajamų ir išlaidų ataskaita yra šioje medžiagoje Priedas Nr. 2

7. 2022 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF
veiklai remti dydžių tvirtinimas;
SVARSTYTA:
LASF Tarybos posėdyje
2021-02-25
Protokolo Nr. 2021-04

PATVIRTINTA:
LASF Tikrųjų narių suvažiavime
2021-03-27

2022 metų LASF narių stojamieji ir nario mokesčiai,
tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tiksliniai įnašai
federacijos veiklai remti
Mokesčio dydis
Eurais (Eur)
170 Eur

Nr.

Mokesčio aprašymas

1.
2.
2.1.
2.2.
3.

Stojamasis LASF tikrojo nario mokestis
Metinis LASF tikrojo nario ir LASF asocijuoto nario narystės mokestis
Metinis narystės mokestis LASF tikriesiems nariams
400 Eur
Metinis narystės mokestis LASF asocijuotiems nariams
260 Eur
Papildomi LASF tikrojo nario ir LASF asocijuoto nario mokesčiai:
(LASF tikrasis narys ar LASF asocijuotas narys, norėdamas dalyvauti automobilių sporto varžybose,
neskaitant LASF tikrojo nario ir LASF asocijuoto nario narystės mokesčio, moka papildomus, atitinkamus
žemiau išvardintus LASF tikrojo nario ar LASF asocijuoto nario mokesčius).
LASF tikrojo nario ir LASF asocijuoto nario Pareiškėjo licencijos mokesčiai
LASF tikrojo nario Pareiškėjo licencijos mokesčiai:
Sumokėjus metinį narystės mokestį (papunktis 2.1), LASF tikrajam nariui nemokamai išduodama viena
Pareiškėjo licencija (vienai komandai, kurios pavadinimas negali keistis iki einamų metų pabaigos).
a) LASF tikriesiems nariams už kiekvieną kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) Pareiškėjo
400 Eur
licenciją (su nauju komandos pavadinimu) dalyvaujantiems A lygos varžybose.
b) LASF tikriesiems nariams už kiekvieną kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) Pareiškėjo
70 Eur
licenciją (su nauju komandos pavadinimu) dalyvaujantiems B ir C lygų varžybose.
LASF asocijuoto nario Pareiškėjo licencijos mokesčiai:
Sumokėjus metinį narystės mokestį (papunktis 2.2.), LASF asocijuotam nariui, dalyvaujančiam B ir C lygų
varžybose, išduodama viena Pareiškėjo licencija (vienai komandai, kurios pavadinimas negali keistis iki
einamų metų pabaigos).
a) LASF asocijuotiems nariams, už kiekvieną kitą (t.y. antrą, trečią ir t.t.) pareiškėjo
70 Eur
licenciją (su nauju komandos pavadinimu), dalyvaujantiems B ir C lygų varžybose.
b) LASF asocijuotiems nariams, dalyvaujantiems tik automobilių kroso bei ralio170 Eur
kroso čempionatuose, (vienai komandai, kurios pavadinimas negali keistis iki
einamų metų pabaigos) dalyvaujantiems A lygos arba Tarptautinėse varžybose.
c) LASF asocijuotiems nariams už kiekvieną pareiškėjo licenciją, dalyvaujantiems
400 Eur
A lygos arba Tarptautinėse varžybose.

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.2.1.

LASF nario mokesčiai vairuotojo licencijoms gauti*
* Už licencijos pagaminimą skubos tvarka (per 1 darbo dieną), kainos nurodytos 3.2. punkte
didinamos 30%.
Tarptautinės vairuotojo C (krosui) , B (žiedui), R (raliui), D
LASF tikrojo
LASF asocijuoto
kategorijų licencijos
Nario
Nario mokestis
mokestis
a) Vairuotojams iki 18 metų amžiaus.
100 Eur
120 Eur
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Buhalterinis kodas: TJ
b) Vairuotojams virš 18 metų amžiaus.

170 Eur

205 Eur

Buhalterinis kodas:T
c) Vairuotojui iki 18 amžiaus turinčiam galiojančią to paties
Pareiškėjo nacionalinę licenciją.

70 Eur

80 Eur

Buhalterinis kodas:TJp
d) Vairuotojui virš 18 metų amžiaus turinčiam galiojančią to
paties Pareiškėjo nacionalinę licenciją

120 Eur

140 Eur

LASF tikrojo
Nario
mokestis
50 Eur

LASF asocijuoto
Nario mokestis

85 Eur

100 Eur

30 Eur

35 Eur

50 Eur

60 Eur

70 Eur

80 Eur

35 Eur

40 Eur

LASF tikrojo
Nario
mokestis
40 Eur

LASF asocijuoto
Nario mokestis

20 Eur

20 Eur

20 Eur

20 Eur

Buhalterinis kodas:Tp
3.2.2.

Nacionalinės D, D Junior kategorijų vairuotojo licencijos
a) Vairuotojams iki 18 metų amžiaus (D Junior).
Buhalterinis kodas: DJ
b) Vairuotojams virš 18 metų amžiaus (D).
Buhalterinis kodas: D
c) Už antrąją nacionalinės D Junior kategorijos vairuotojo
licenciją, kai tas pats vairuotojas per einamus metus pereina
pas kitą Pareiškėją ir dalyvauja automobilių varžybose skirtingų
Pareiškėjų arba to paties Pareiškėjo skirtingų komandų
sudėtyse.
Buhalterinis kodas: DJ2
d) Už antrąją D kategorijos vairuotojo licenciją, kai tas pats
vairuotojas per einamuosius metus pereina pas kitą Pareiškėją
ir dalyvauja automobilių varžybose skirtingų Pareiškėjų arba to
paties Pareiškėjo skirtingų komandų sudėtyse.
Buhalterinis kodas: D2
e) Už nacionalinę D kategorijos vairuotojo licenciją, kai
vairuotojas einamais metais turi E kategorijos vairuotojo
licenciją.
Buhalterinis kodas: Dp
f) Už D Junior kategorijos vairuotojo licenciją, kai vairuotojas
einamais metais turi nacionalinę E kategorijos vairuotojo
licenciją

60 Eur

Buhalterinis kodas: DJp
3.2.3
Nacionalinė E kategorijos vairuotojo licencija
a) Už nacionalinę E kategorijos vairuotojo licenciją
Buhalterinis kodas: E
b) Už antrąją E kategorijos vairuotojo licenciją, kai tas pats
vairuotojas per einamus metus pereina pas kitą Pareiškėją ir
dalyvauja automobilių varžybose skirtingų Pareiškėjų arba to
paties Pareiškėjo skirtingų komandų sudėtyse.

40 Eur

Buhalterinis kodas: E2
c) Už vienkartinę (išduodamą varžybų dieną) E kategorijos
vairuotojo licenciją. Vairuotojas su vienkartine E kategorijos
licencija dalyvauja varžybose tik asmeninėje įskaitoje.
Buhalterinis kodas: E vienkartnė
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3.2.5

Nacionalinė M kategorijos vairuotojo licencija
a) Už nacionalinę M kategorijos vairuotojo licenciją
Buhalterinis kodas: M
b) Už antrąją M kategorijos vairuotojo licenciją, kai tas pats
vairuotojas per einamus metus pereina pas kitą Pareiškėją ir
dalyvauja automobilių varžybose skirtingų Pareiškėjų arba to
paties Pareiškėjo skirtingų komandų sudėtyse.
Buhalterinis kodas: M2
c) Už vienkartinę (išduodamą varžybų dieną) M kategorijos
vairuotojo licenciją. Vairuotojas su vienkartine M kategorijos
licencija dalyvauja varžybose tik asmeninėje įskaitoje.

LASF tikrojo
Nario
mokestis
20 Eur

LASF asocijuoto
Nario mokestis

10 Eur

10 Eur

10 Eur

Buhalterinis kodas: M vienkartinė
d)Už (metinę) individualią nacionalinę M kategorijos vairuotojo
licenciją (ne LASF nariams)
3.2.6

3.2.7.

3.3.

20 Eur

10 Eur

30 Eur

Kiti LASF nario mokesčiai susiję su vairuotojų licencijų
išdavimu:

LASF tikrojo
Nario
mokestis
a) Už vairuotojo licencijos dublikatą
10 Eur
LASF Teorinių žinių patikrinimo egzaminas vairuotojo licencijai
50 Eur
gauti (įskaitant egzamino perlaikymą)

LASF asocijuoto
Nario mokestis
10 Eur
50 Eur

LASF nario ir LASF asocijuoto nario mokesčiai už varžybų Organizatoriaus licenciją
Skaičiuojant mokestį prie FIA
Tarptautinių arba Nacionalinių varžybų organizatoriai FIA
nustatytos sumos pridedama 30 Eur
registracijos mokestį moka per LASF
suma (tarptautinis pavedimas ir
kitos išlaidos)
LASF tikrojo
LASF asocijuoto
LASF nario mokesčiai už varžybų Organizatoriaus licenciją:
Nario
Nario mokestis
mokestis
a) automobilių kroso čempionato etapo (A lyga)
400 Eur
b) automobilių ralio–kroso čempionato etapo (A lyga)

270 Eur

-

c) automobilių ralio čempionato etapo (A lyga)

730 Eur

-

d) ralio sprinto čempionato etapo (B lyga)

50 Eur

60 Eur

e) Žiedinių
lenktynių

270 Eur

-

335 Eur

-

500 Eur

-

žiedinių lenktynių pirmenybių etapo
(B lyga)
f) automobilių kroso pirmenybių etapo (B lyga)

50 Eur

60 Eur

50 Eur

60 Eur

g) „C“ lygos ir kitų varžybų.

30 Eur

40 Eur

h) Mėgėjiškų varžybų suderinimo mokestis

20 Eur

trumpų distancijų žiedinių lenktynių
čempionato etapo (A lyga)
ilgų distancijų žiedinių lenktynių čempionato
etapo (A lyga)
1006 km lenktynių (A lyga)
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3.4.

LASF narių mokestis už komercinės kompanijos, organizacijos, produkto, ženklo (emblemos) ar vardo
naudojimą varžybų (renginio ar įskaitos) pavadinime
PASTABA: Čempionatų ir jo įskaitų pavadinimai priklauso tik LASF ir negali būti be LASF raštiško
sutikimo pavadinti komerciniais vardais.
a) A lygos varžybos (etapo arba vienų varžybų)
320 Eur
b) B ir C lygos varžybos

65 Eur už vienas
varžybas
120 Eur už varžybų
seriją (daugiau nei
1 etapą)

3.5.

LASF narių mokesčiai už nacionalinę trasos licenciją *:
* autokroso, ralio-kroso ir žiedinių lenktynių trasos, kai nesikeičia trasos konfigūracija,
apmokestinamos vieną kartą per metus, neatsižvelgiant į vykdomų varžybų skaičių
a) automobilių kroso, ralio-kroso, žiedinių lenktynių trasa
b) automobilių ralio trasa

3.6.

3.7.
3.7.1.

3.7.2.2
3.7.3.
3.7.4.
3.7.5.

Eur

c)C lygos varžybų trasa
LASF narių mokesčiai teisėjo licencijai gauti:

20 Eur

Tarptautinės kategorijos

60 Eur

Tarptautinės kategorijos teisėjams nuo 65 iki 75 metų amžiaus

30 Eur

Nacionalinės kategorijos teisėjams

40 Eur

Nacionalinės kategorijos teisėjams nuo 65 iki 75 metų amžiaus

20 Eur

I, II, III kategorijos teisėjams

30 Eur

I, II, III kategorijos teisėjams nuo 65 iki 75 metų amžiaus
20 Eur
Teisėjams „stažuotojams“
10 Eur
Teisėjams virš 75 metų amžiaus
Nemokamai
Kiti niekur aukščiau nepriskirti LASF narių ir kitų asmenų mokesčiai:
a) LASF paso
LASF nariams 50 Eur/ kitiems
LASF mokesčiai už LASF ar FIA sportinio
išdavimas
asmenims 70 Eur
automobilio techninį pasą (toliaupasas):*
b) naujo FIA paso
LASF nariams 105 Eur/ kitiems
išdavimas
asmenims 125 Eur
*Už sportinio automobilio techninio
paso pagaminimą skubos tvarka (per 1
darbo dieną) kainos, nurodytos 3.7.1.
punktuose, padidinamos 30%.

3.7.2.
3.7.2.1

50 Eur

c) LASF paso
dublikatas

LASF nariams 50 Eur/ kitiems
asmenims 70 Eur

Saugos lankų gamintojo licencijos mokestis (metinis)
100 Eur
Nacionalinis saugos lankų sertifikatas (taikoma nuo patvirtinimo
30 Eur
dienos)
Tarptautinis saugos lankų sertifikatas (taikoma nuo patvirtinimo
250 Eur
dienos)
Apeliacijos mokestis
1000 Eur
FIA homologacinė knyga (forma)
75 Eur
LASF ir SKK skiriamos baudos
Pagal atitinkamą LASF arba konkrečių varžybų SKK sprendimą, neviršijant atitinkamos sporto šakos
reglamentuojančiuose dokumentuose ir LASK 12 straipsnyje nurodytos sumos.

3.7.6.

Bet kokie kiti FIA nustatyti mokesčiai ir baudos.

FIA nutarimai

3.7.7.

LARČ dalyvio registracijos mokestis (išskyrus Historic įskaita)

150 Eur

3.7.8.

LARČ dalyvio registracijos mokestis Historic įskaitoje

40 Eur
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3.7.9.

LARSČ dalyvio registracijos mokestis

60 Eur

3.7.10

Mini ralio čempionato dalyvio registracijos mokestis

40 Eur

3.7.11

Street Race čempionato dalyvio registracijos mokestis

10 Eur

3.7.12

Žiedo čempionato dalyvio registracijos mokestis

150 Eur

3.7.13

„Ilgų distancijų“ lenktynių komandos registracijos mokestis

50 Eur

3.7.14

Kroso čempionato dalyvio registracijos mokestis

50 Eur

3.7.15

Ralio-kroso čempionato dalyvio registracijos mokestis

50 Eur

3.7.16

Komandinis mokestis už LARČ etapą pravedamą ne Lietuvoje

80 Eur

8. Revizijos komisijos naikinimo klausimas;
Vertinant paskutinio dešimtmečio Revizijos komisijos darba, tampa akivaizdu, kad vienintelė
Revizijos komisija funkcija buvo ataskaitos Suvažiavimui pateikimas. Ataskaitų teikimas nedaro
tiesioginės įtakos LASF veiklos skaidrumui. Vien 2019 – 2020 metais buvo keletą kartų grubiai
nusižengta LASF įstatams, tačiau Revizijos komisija nesureagavo. Revizijos komisijos pirmininkas
savo ataskaitoje / atsistatydinimo pareiškime rašo apie daugybinius nusižengimus, bet nei vienu
atveju nesiėmė veiksmų, nors privalėjo tai padaryti pagal LASF norminius aktus. Revizijos komisijos
pirmininkas pats patvirtina faktą, kad LASF nariams neaktuali Revizijos komisijos teikiama
informacija.
Reikia priminti, kad LASF Įstatuose numatyti trys drausminiai organai: Etikos ir drausmės komisija,
Revizijos komisija ir Apeliacinis teismas. Akivaizdu kad toks kiekis drausminių organų yra perteklinis.
Todėl siūlome panaikinti Revizijos komisiją, tuo labiau kad negavome nei vieno kandidato pasiūlymo
į Revizijos komisijos narius.

9. LASF Įstatų tvirtinimas;
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS

ĮSTATAI
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Lietuvos automobilių sporto federacija (toliau – LASF) yra savanoriška, savarankiška asociacija,
narystės pagrindu vienijanti Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis,
kultivuojančius, propaguojančius ar remiančius automobilių sportą. LASF yra Tarptautinės
automobilių federacijos (Federation Internationale de I‘Automobile - toliau FIA) narys.
1.2. LASF yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą Lietuvos
Respublikoje įregistruotame banke, antspaudą su savo pavadinimu ir simboliką.
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1.3. LASF veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos Sporto įstatymo,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų, FIA
statuto, FIA sporto kodekso ir jo priedų, Lietuvos automobilių sporto kodekso (toliau - LASK)
bei šių Įstatų.
1.4. LASF už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu. LASF neatsako už savo narių prievoles,
o nariai neatsako už LASF prievoles.
1.5. LASF savo veiklą grindžia viešumo, savivaldos, kolektyvinio sprendimų priėmimo (vadovavimo)
ir vadovaujančių organų rinkimo, būtino periodiško atsiskaitymo federacijos nariams,
kolegialumo ir asmeninės atsakomybės už pareigų ir pavedimų atlikimą principais.
1.6. LASF veikia per savo organus. Santykius su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis grindžia
sutartimis ir susitarimais.
1.7. LASF buveinės adresas nustatomas ir keičiamas LASF Tarybos nutarimu įregistruojant jį VĮ
„Registrų centras“.
1.8. LASF veiklos trukmė – neterminuota.
1.9. LASF einamaisiais ir finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai nuo sausio 1 d. iki gruodžio
31 d.
2. LASF tikslai, veiklos sritys ir rūšys
2.1. LASF tikslai ir uždaviniai:
2.1.1. vienyti savo narius, siekiant plėtoti ir populiarinti automobilių sportą Lietuvos
Respublikoje;
2.1.2. organizuoti Lietuvos Respublikos automobilių sporto čempionatus bei kitas automobilių
sporto varžybas. Skatinti Lietuvos sportininkų dalyvavimą tarptautinėse varžybose;
2.1.3. teikti Lietuvos automobilių sporto sportininkams kvalifikacinius atskyrius, taip pat
apdovanojimus;
2.1.4. rengti ir įgyvendinti ilgalaikę automobilių sporto plėtojimo programą;
2.1.5. skatinti bei prisidėti prie eismo saugumo iniciatyvų Lietuvos Respublikoje;
2.1.6. skatinti aplinkai draugiško sporto bei transporto iniciatyvas;
2.1.7. skatinti dopingo vartojimo sporte prevenciją ir kovą su juo;
2.1.8. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Tautiniu olimpiniu komitetu,
kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, vystančiomis, koordinuojančiomis ir
remiančiomis sportą;
2.1.9. bendradarbiauti su kitų šalių nacionalinėmis automobilių sporto asociacijomis,
federacijomis ir nacionaliniais automobilių klubais;
2.1.10. atstovauti Lietuvos Respublikos automobilių sporto interesus Tarptautinėje
automobilių federacijoje;
2.1.11. rinkti ir archyvuoti duomenis apie Lietuvos automobilių sporto istoriją, remti bei
globoti automobilių sporto veteranų / senjorų veiklą.
2.2. LASF, siekdama numatytų tikslų ir įgyvendindama savo uždavinius:
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2.2.1. ruošia, priima ir skelbia individualaus ir/ar norminio pobūdžio sprendimus ir
dokumentus, susijusius su LASF organizacine veikla bei automobilių sporto klausimais, kurie yra
privalomi LASF nariams;
2.2.2. gina LASF narių teises ir teisėtus interesus Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
2.2.3. gali tapti kitų organizacijų, asociacijų nare;
2.2.4. vykdo veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams.
2.3. LASF turi teisę gauti paramą bei teikti ar panaudoti ją visais Įstatuose nurodytais LASF veiklos
tikslais ir visais kitais Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatyme bei kituose norminiuose
dokumentuose numatytais visuomenei naudingais tikslais.
2.4. Šiuose Įstatuose numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, LASF veikia šiose veiklos srityse ir
vykdo šias veiklos rūšis: Švietimo srityje: Sportinį ir rekreacinį švietimą 85.51; Kitą, niekur kitur
nepriskirtą, švietimą 85.59; Informacijos ir ryšių srityje: Knygų leidybą 58.11; Žurnalų ir periodinių
leidinių leidybą 58.14; Kitą leidybą 58.19; Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų
veiklą 59.1; Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamybą 59.11; Kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų platinimą 59.13; Administravimo ir aptarnavimo srityje: Sporto įrangos nuomą
77.21; Profesinėje ir techninėje srityje: Techninį tikrinimą ir analizę 71.20; Reklamos agentūrų veiklą
73.11; Sporto ir pramogų organizavimo srityje: Sporto įrenginių eksploatavimas 93.11., Kitą
sportinę veiklą 93.19., o taip pat gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos teisės
aktų. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka,
LASF gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.
3.

LASF nariai

3.1. LASF nariai - LASF tikrieji nariai (toliau – Tikrasis narys) ir LASF asocijuoti nariai (toliau –
Asocijuotas narys), Lietuvos kartingo federacija (Tikrasis narys).
3.2. Minimalus LASF narių skaičius yra trys Tikrieji nariai.
3.3. Narius į LASF priima LASF Taryba, kuri turi teisę nepriimti kandidatų į narius:
• turinčių ar anksčiau turėjusių įsiskolinimų LASF;
• užsiimančių veikla, prieštaraujančia LASF veiklą reglamentuojantiems dokumentams ar
nuolatos pažeidinėjančių juos;
• dėl kitų svarbių priežasčių, kurias Taryba turi nurodyti savo nutarime dėl atsisakymo priimti į
LASF narius.
4. Tikrieji nariai
4.1. Tikraisiais nariais gali būti įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje ir kitose šalyse
įregistruoti juridiniai asmenys, kurie kultivuoja, propaguoja ar remia automobilių sportą.
4.2. Juridinis asmuo, pareiškęs norą tapti Tikruoju nariu, privalo:
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4.2.1. teisingai užpildyti registracijos formą/prašymą per LASF elektroninę sistemą ir pateikti dviejų
esamų Tikrųjų narių raštiškas rekomendacijas;
4.2.2. pateikti išrašą iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro apie juridinio asmens
duomenis;
4.2.3. pateikti Įstatų kopiją;
4.2.4. pateikti savo veiklos aprašymą (nurodant, kokiomis formomis dalyvaus automobilių
sporto veikloje);
4.3. Gavusi kandidato, prašymą Taryba artimiausiame posėdyje, bet ne vėliau kaip per 10 30
kalendorinių dienų nuo LASF elektroninėje sistemoje gauto prašymo (užpildytos registracijos
formos) dienos, priima nutarimą. Tarybai patenkinus prašymą, priimtasis Tikrasis narys ne vėliau
kaip per 10 30 kalendorinių dienų nuo Tarybos nutarimo priėmimo dienos privalo sumokėti
Suvažiavimo nustatytus stojamąjį ir Tikrojo nario mokesčius. Tikrojo nario teisės ir pareigos įgyjamos
kitą darbo dieną po mokesčių sumokėjimo.
Prašymai dėl naujų Tikrųjų narių priėmimo nesvarstomi:
• LASF valdymo organų kadencijos pabaigos metais - nuo sausio 1 d. iki Eilinio Tikrųjų narių
suvažiavimo galutinių nutarimų priėmimo dienos;
• Nuo Tarybos posėdžio (šio posėdžio metu narystės LASF klausimai taip pat nesvarstomi),
kuriame yra priimamas nutarimas šaukti Neeilinį Tikrųjų narių suvažiavimą iki šio
Suvažiavimo galutinių nutarimų priėmimo dienos.
Tikrieji nariai, kuriems Tarybos nutarimu yra atidėtas stojamojo ir/ar nario mokesčių mokėjimas
vėlesniam laikui, nei numato šie Įstatai, ar priimtas nutarimas nario mokesčius sumokėti dalimis,
nuo tokio nutarimo datos iki pilno stojamojo ir/ar Tikrojo nario mokesčių sumokėjimo dienos Tikrasis
narys įgyja Asocijuoto nario teises ir pareigas. Tik pilnai sumokėjus mokesčius, įgyjamos visos Tikrojo
nario teisės ir pareigos.
Nebelieka galimybės LASF administracijai spęsti narių priėmimo klausimo. Visais atvejais sprendžia
taryba.
4.4. Tikrojo nario narystė Tarybos nutarimu nutraukiama:
4.4.1. kai Tikrasis narys Tarybai pateikia pasirašytą prašymą savo noru išstoti iš LASF;
4.4.2. kai Tikrasis narys nesilaiko šių Įstatų;
4.4.3. kai Tikrasis narys nesilaiko LASF Etikos ir drausmės kodekso reikalavimų;
4.4.4. kai išaiškėja, jog prašyme Tikrasis narys pateikė neteisingą/melagingą informaciją,
turėjusią įtakos Tarybos nutarimui dėl priėmimo į narius.
4.5. Tikrojo nario narystė LASF yra neterminuota. Narystei nutrūkus Įstatų 4.4.1. - 4.4.4. p.
numatytais atvejais, buvęs narys neatleidžiamas nuo turimų finansinių įsipareigojimų LASF
įvykdymo.
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4.6. Tikrasis narys iki kiekvienų metų vasario 15 d. privalo patvirtinti savo duomenis LASF
elektroninėje sistemoje (išrašą iš Juridinių asmenų registro) ir sumokėti Tikrojo nario mokesčius.
4.7. Tikrajam nariui nesumokėjus nario mokesčių iki einamųjų metų vasario 15 d., tokio nario narystė
LASF automatiškai nutrūksta nuo vasario mėn. 16 d. ir Tikrasis narys laikomas pašalintu dėl finansinių
įsipareigojimų nevykdymo. Tikrajam nariui iki einamųjų metų vasario 15 d. pateikus prašymą Tarybai
per LASF elektroninę sistemą dėl perėjimo į Asocijuotus narius, pastarasis Asocijuotu nariu tampa
be atskiro Tarybos nutarimo po Asocijuoto nario mokesčio sumokėjimo. Šis mokestis privalo būti
sumokėtas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.
4.8. Išstojusio ar pašalinto iš LASF Tikrojo nario stojamieji, metiniai mokesčiai, dovanos, kitos
atiduotos lėšos ar turtas negrąžinami. Likviduojant LASF šiam nariui LASF turto dalis negali būti
skiriama.
4.9. Tikrasis narys, pašalintas iš LASF narių pagal šių Įstatų 4.4.2. - 4.4.4. p. nebetenka teisės tapti
LASF nariu iki termino nurodyto LASF Tarybos nutarime.
4.10. Tikrųjų narių teisės:
4.10.1. gauti Tikrojo nario pažymėjimą;
4.10.2. Tarybos nustatyta tvarka naudotis LASF teikiamomis paslaugomis;
4.10.3. dalyvauti LASF veikloje, teikti pasiūlymus ir pageidavimus Komitetams, Tarybai, LASF
Tikrųjų narių suvažiavimui šių Įstatų ir kitų LASF veiklą reglamentuojančių dokumentų nustatyta
tvarka;
4.10.4. Tarybos nustatyta tvarka gauti iš LASF informaciją apie LASF veiklą, Tarybos ir Komitetų
posėdžiuose priimtus sprendimus;
4.10.5. skirti vieną delegatą dalyvauti ir balsuoti LASF Tikrųjų narių suvažiavime;
4.10.6. siūlyti kandidatus į LASF Prezidentus, Tarybos, Komitetų, Apeliacinio teismo, Revizijos
komisijos, Etikos ir drausmės komisijos narius;
4.10.7. vadovaujantis LASF nustatyta tvarka, teikti kandidatus apdovanojimams;
4.10.8. teikti LASF Apeliaciniam teismui apeliacijas ir/ar prašymus kilus ginčams: dėl LASF
veiklą reglamentuojančių norminių aktų; dėl automobilių sporto varžybas reglamentuojančių
norminių aktų; dėl LASF valdymo (Tarybos) ir kitų organų priimtų sprendimų/nutarimų; dėl
automobilių sporto varžybų metu kilusių ginčų (remiantis LASK nuostatomis);
4.10.9. teikti prašymus Komitetams, kad būtų sušaukti išplėstiniai atitinkamos sporto
disciplinos bendruomenės susirinkimai aktualiais atitinkamos sporto disciplinos klausimais;
4.10.10. teikti Tarybai prašymą dėl Neeilinio Tikrųjų narių suvažiavimo sušaukimo aktualiais,
neatidėliotinais klausimais, jeigu šį prašymą pasirašo daugiau nei pusė Tikrųjų narių;
4.10.11. bet kada išstoti iš LASF.
4.11. Tikrųjų narių pareigos:
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4.11.1. aktyviai dalyvauti LASF veikloje bei plėtoti ir populiarinti automobilių sportą Lietuvos
Respublikoje ir už šalies ribų;
4.11.2. laikytis šių Įstatų, dalyvauti narių Suvažiavimuose ir susirinkimuose;
4.11.3. vykdyti Suvažiavimo, Tarybos, kitų LASF organų sprendimus/nutarimus, jeigu šie
neprieštarauja šių Įstatų 1.3. p. išvardintiems norminiams aktams;
4.11.4. laikytis LASF Etikos ir drausmės kodekso reikalavimų;
4.11.5. ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų informuoti LASF administraciją apie Tikrojo
nario, kaip juridinio asmens, veiklą reglamentuojančių dokumentų, valdymo organų ir kitus esminius
pasikeitimus;
4.11.6. mokėti Suvažiavimo nustatytus stojamąjį ir Tikrojo nario mokesčius, o vykdantiems
sportinę veiklą dar ir tikslinius įnašus LASF veiklai remti.

5. Asocijuoti nariai
5.1. Asocijuotais nariais gali būti įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruoti
juridiniai asmenys, kurie kultivuoja, propaguoja ar remia automobilių sportą.
5.2. Juridinis asmuo, pareiškęs norą tapti Asocijuotu nariu, Tarybai per LASF elektroninę sistemą
pateikia prašymą - teisingai užpildytą registracijos formą. Gavusi prašymą Taryba artimiausiame
posėdyje, bet ne vėliau kaip per 10 30 kalendorinių dienų nuo LASF sistemoje gauto prašymo
dienos, priima nutarimą. Tarybai patenkinus prašymą, priimtasis Asocijuotas narys ne vėliau kaip
per 10 30 kalendorinių dienų nuo Tarybos nutarimo priėmimo dienos privalo sumokėti Suvažiavimo
nustatytą Asocijuoto nario mokestį. Asocijuoto nario teisės ir pareigos įgyjamos kitą darbo dieną po
nario mokesčio sumokėjimo.

Nebelieka galimybės LASF administracijai spęsti narių priėmimo klausimo. Visais atvejais sprendžia
taryba.
5.3. Asocijuotu nariu tampama ir šių Įstatų 4.7. p. numatytomis sąlygomis.
5.4. Asocijuoto nario teisės:
5.4.1. gauti Asocijuoto nario pažymėjimą;
5.4.2. Tarybos nustatyta tvarka naudotis LASF teikiamomis paslaugomis;
5.4.3. dalyvauti LASF veikloje, teikti pasiūlymus ir pageidavimus Komitetams, Tarybai, siūlyti
kandidatus į komitetų narius, vadovaujantis Įstatų nustatyta tvarka;
5.4.4. Tarybos nustatyta tvarka gauti iš LASF informaciją apie LASF veiklą, Tarybos ir Komitetų
posėdžiuose priimtus sprendimus/nutarimus;
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5.4.5. svečio teisėmis dalyvauti Tikrųjų narių suvažiavime, jeigu Taryba priima nutarimą į
Suvažiavimą kviesti svečius;
5.4.6. bet kada išstoti iš Asocijuotų narių.
5.5. Asocijuoto nario pareigos:
5.5.1. dalyvauti LASF veikloje plėtojant ir populiarinant automobilių sportą Lietuvos
Respublikoje ir už šalies ribų;
5.5.2. laikytis šių Įstatų;
5.5.3. vykdyti Suvažiavimo, Tarybos ir kitų LASF organų sprendimus/nutarimus, jeigu šie
neprieštarauja šių Įstatų 1.3. p. išvardintiems norminiams aktams;
5.5.4. laikytis LASF Etikos ir drausmės kodekso reikalavimų;
5.5.5. mokėti Suvažiavimo nustatytą Asocijuoto nario mokestį, o vykdantiems sportinę veiklą
dar ir tikslinius įnašus LASF veiklai remti.
5.6. Asocijuoto nario narystė LASF yra terminuota ir baigiasi einamųjų metų gruodžio 31 d.
Asocijuotam nariui narystės pratęsimas nėra taikomas. Po narystės pasibaigimo į Asocijuotus narius
priimama 5.2. p. nustatyta tvarka.
5.7. Asocijuotas narys turi teisę tapti Tikruoju nariu, šių Įstatų 4.2. ir 4.3. p. nustatyta tvarka.
5.8. Asocijuoto nario narystė Tarybos nutarimu nutraukiama:
5.8.1. kai Asocijuotas narys Tarybai pateikia prašymą savo noru išstoti iš LASF;
5.8.2. kai Asocijuotas narys nesilaiko šių Įstatų;
5.8.3. kai Asocijuotas narys nesilaiko LASF Etikos ir drausmės kodekso reikalavimų;
5.8.4. kai išaiškėja, jog prašyme Asocijuotas narys pateikė neteisingą/melagingą informaciją,
turėjusią įtakos Tarybos nutarimui dėl priėmimo į narius.
5.9. Asocijuotą narį pašalinus iš LASF narių pagal šių Įstatų 5.8.2. - 5.8.4. p. Asocijuotas narys
nebetenka teisės tapti LASF nariu iki termino, nurodyto LASF Tarybos nutarime.
5.10. Narystei nutrūkus, Įstatų 5.8.1. - 5.8.4. p. numatytais atvejais, buvęs narys neatleidžiamas nuo
turimų finansinių įsipareigojimų LASF įvykdymo.

6. LASF organai
6.1. Suvažiavimas - yra aukščiausias organas, turintis visas LASF visuotinio narių susirinkimo teises.
Suvažiavime balso ir siūlymų teikimo teisę turi tik Tikrieji nariai.
6.2. LASF valdymo organai:
6.2.1. Prezidentas (vienasmenis valdymo organas, administracijos vadovas);
6.2.2. Taryba (kolegialus valdymo organas):
6.2.2.1. Prezidentas (Tarybos Pirmininkas);
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6.2.2.2. Viceprezidentas(-ai);
6.2.2.3.
6.3. LASF vykdymo organai:
6.3.1. LASF Administracija.
6.3.2. Sporto disciplinų komitetai:
6.3.2.1. Ralio komitetas;
6.3.2.2. Žiedinių lenktynių komitetas;
6.3.2.3. Kroso komitetas;
6.3.2.4. Šonaslydžio (Drift) komitetas;
6.3.2.5. Traukos lenktynių (Drag) komitetas;
6.3.2.6. 4×4 komitetas;
6.3.2.7. Kitų automobilių sporto disciplinų komitetas;
6.3.2.8. kiti Tarybos nutarimu sudaryti sporto disciplinų komitetai.

Nariai.

Naikinami Varžybų vykdymų komitetai ir Kartingo komitetas
6.3.3. Kiti komitetai:
6.3.4.1. Veteranų Senjorų komitetas;
6.3.4.3. kiti Tarybos nutarimu sudaryti komitetai.
6.4. Drausmės ir priežiūros organai:
6.4.1. Apeliacinis teismas;
6.4.2. Etikos ir drausmės komisija;
6.4.3. Revizijos komisija;
6.4.3. Kiti Suvažiavimo nutarimu sudaryti Drausmės ir priežiūros organai.
6.4. Tarybos nutarimu gali būti naikinami ir sudaromi Įstatų 6.3.2. – 6.3.3. p. nurodyti komitetai.
Įstatų 6.4. p. nurodyti LASF organai naikinami ir sudaromi tik Suvažiavimo nutarimu.
7. Suvažiavimo kompetencija, jo sušaukimo bei nutarimų priėmimo tvarka
7.1. Suvažiavimai gali būti: Eiliniai Tikrųjų narių suvažiavimai (toliau – Eilinis suvažiavimas) ir
Neeiliniai Tikrųjų narių suvažiavimai (toliau – Neeilinis suvažiavimas). Suvažiavimo kompetenciją,
sušaukimo bei nutarimų priėmimo tvarką reglamentuoja atskiri šių Įstatų straipsniai ir Tarybos
patvirtinta Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarka. Šiuose Įstatuose naudojama sąvoka
Suvažiavimas – apima Eilinio ir Neeilinio suvažiavimų sąvokas.
7.2. Eilinio suvažiavimo sušaukimo tvarka
7.2.1. Eilinis suvažiavimas yra šaukiamas kiekvienais kalendoriniais metais ne anksčiau nei kovo
20 d. ir ne vėliau kaip iki kovo 31 d.
7.2.2. Vadovaujantis šiais Įstatais bei Tarybos patvirtinta Suvažiavimų sušaukimo ir pravedimo
tvarka, Eilinį suvažiavimą šaukia ir visas su šaukimu susijusias procedūras atlieka Taryba. Tarybos
patvirtintoje Suvažiavimų sušaukimo ir pravedimo tvarkoje numatoma galimybė Suvažiavime
dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis.
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7.2.3. Tikriesiems nariams Eilinio suvažiavimo data, vieta ir preliminari darbotvarkė išsiunčiami
registruotais laiškais arba paskelbiami viešai ne vėliau kaip iki vasario 1 d. Papildomai informacija
išsiunčiama elektroniniais laiškais Tikrųjų narių nurodytais el. pašto adresais.
7.2.4. Tikrieji nariai savo pasiūlymus dėl preliminarios darbotvarkės ir/ar kandidatų į LASF
organus gali pateikti raštu ne vėliau kaip iki kovo 1 d. Šis terminas gali būti pratęstas LASF Tarybos
nutarimu.
7.2.5. Pasiūlymus ir/ar kandidatus į LASF organus gali teikti tik tie Tikrieji nariai, kurie
susimokėjo stojamąjį ir/ar einamųjų metų Tikrojo nario mokesčius bei įgijo Tikrojo nario teises ir
pareigas šių Įstatų 4.3. p. nustatyta tvarka.
7.2.6. Tikrųjų narių pateikti pasiūlymai ir kandidatūros į LASF organus yra tvirtinami Tarybos
posėdyje. Taryba į galutinę darbotvarkę gali neįtraukti tik tų pasiūlymų, kurie neatitinka Suvažiavimo
kompetencijai priskirtiems klausimams. Tokiu atveju, neįtraukti pasiūlymai, nurodant jų neįtraukimo
priežastis, įtraukiami į Eilinio suvažiavimo medžiagą. Galutinį sprendimą dėl neįtrauktų Tikrųjų narių
pasiūlymų įtraukimo į darbotvarkę priima Suvažiavimas.
7.2.7. Eilinio suvažiavimo galutinė darbotvarkė Tikriesiems nariams išsiunčiama registruotais
laiškais arba paskelbiama viešai, o susijusi medžiaga (visa ar dalis) patalpinama LASF internetiniame
puslapyje www.lasf.lt bei apie tai pranešama elektroniniais laiškais ne vėliau kaip iki kovo 15 d.
7.3. Eilinio suvažiavimo kompetencija:
7.3.1. keičia LASF Įstatus. Klausimai, susiję su šio dokumento keitimu, šių Įstatų 7.2.3. p.
nustatyta tvarka privalo būti įtraukti į preliminarią Eilinio suvažiavimo darbotvarkę;
7.3.2. renka ir atšaukia Prezidentą bei nustato Prezidento darbo užmokesčio dydį ir įgalioja
Viceprezidentą pasirašyti darbo sutartį.
7.3.3. renka ir atšaukia Apeliacinio teismo pirmininką ir Apeliacinio teismo arbitrus;
7.3.4. Tikrųjų narių siūlymu renka ir atšaukia Revizijos komisijos narius. Revizijos komisijos
narių rinkimo ir atšaukimo procedūras nustato atskiri šių Įstatų straipsniai, Suvažiavimo patvirtinti
Revizijos komisijos darbo nuostatai bei Tarybos patvirtinta Suvažiavimo sušaukimo bei pravedimo
tvarka;
7.3.4. tvirtina LASF pajamų ir išlaidų sąmatas, LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei
tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžius;
7.3.5. išklauso Tarybos, Revizijos komisijos, Apeliacinio teismo, Etikos ir drausmės komisijos
veiklos ataskaitas;
7.3.6. tvirtina LASF metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinę veiklos ataskaitą, atsižvelgiant
į audito ir Revizijos komisijos ataskaitas. LASF nariai turi teisę susipažinti su šia ataskaita LASF
buveinėje;
7.3.7. tvirtina Tarybos, Revizijos komisijos ir Apeliacinio teismo darbo nuostatus;
7.3.8. priima nutarimus dėl LASF pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
7.3.9. suteikia „LASF garbės vardo“ ir „LASF rėmėjo vardo“ apdovanojimą. „LASF garbės vardo“
ir „LASF rėmėjo vardo“ apdovanojimo tvarką nustato Tarybos patvirtinti LASF suteikiamų
apdovanojimų nuostatai;
7.3.10. gali įsteigti kitus LASF valdymo ar drausmės bei priežiūros organus;
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7.3.11. priima, keičia, papildo LASF Etikos ir drausmės kodeksą. Klausimai, susiję su šio
dokumento priėmimu, keitimu ir papildymu, šių Įstatų 7.2.3. p. nustatyta tvarka privalo būti įtraukti
į preliminarią Eilinio suvažiavimo darbotvarkę;
7.3.12. renka ir atšaukia LASF Etikos ir drausmės komisijos narius.
7.4. Neeilinio suvažiavimo sušaukimo tvarka ir kompetencija
7.4.1. Neeilinis suvažiavimas gali būti sušauktas raštiškai to pareikalavus daugiau nei pusei
Tikrųjų narių arba Tarybos iniciatyva.
7.4.2. Neeilinį suvažiavimą šaukia ir visas su šaukimu susijusias procedūras atlieka Taryba.
Tarybos patvirtintoje Suvažiavimų sušaukimo ir pravedimo tvarkoje numatoma galimybė
Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis.
7.4.3. Neeilinis suvažiavimas šaukiamas ne vėliau kaip per 30 60 kalendorinių dienų nuo
reikalavimo jį sušaukti įteikimo, bet ne anksčiau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Tarybos priimto
nutarimo (kai Tarybos iniciatyva yra šaukiamas Neeilinis suvažiavimas) ar Tikrųjų narių įteikto
reikalavimo sušaukti Neeilinį suvažiavimą.
7.4.4. Taryba, gavusi daugiau kaip pusės Tikrųjų narių reikalavimą sušaukti Neeilinį suvažiavimą,
ar/ir priėmusi nutarimą sušaukti Neeilinį suvažiavimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas 10
kalendorines dienas informuoja Tikruosius narius apie Suvažiavimo datą ir darbotvarkę, paskelbiant
tai viešai. Rinkiminio suvažiavimo atveju Tikrieji nariai kandidatus į LASF organus gali teikti ne vėliau
nei likus 5 7 kalendorinėms dienoms iki Neeilinio suvažiavimo dienos. Suvažiavimo medžiaga
patalpinama LASF internetiniame puslapyje www.lasf.lt bei išsiunčiama elektroniniais laiškais
Tikrųjų narių nurodytais el. pašto adresais ne vėliau nei likus 3 kalendorinėms dienoms iki
Suvažiavimo dienos.
7.4.5. Neeiliniame suvažiavime svarstomi tik tie klausimai, kurie buvo inicijuoti Tarybos (kai jos
iniciatyva šaukiamas Neeilinis suvažiavimas) ar Tikrųjų narių reikalavime sušaukti Neeilinį
suvažiavimą. Papildomi pasiūlymai ir klausimai į Neeilinio suvažiavimo darbotvarkę neįtraukiami.
7.4.6. Neeilinio suvažiavimo kompetencija – Neeilinis suvažiavimas gali spręsti visus klausimus
numatytus šių Įstatų 7.3. p.
7.5. Suvažiavimo nutarimų priėmimas
7.5.1. Suvažiavimas gali priimti nutarimus Suvažiavime dalyvaujančių Tikrųjų narių balsų
dauguma tik tada, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 1/3 Tikrųjų narių, išskyrus balsavimui
taikomas išimtis, nurodytas Įstatų 7.5.6. ir 7.5.7. p.
7.5.2. Suvažiavime vieno balso teisę turi tik Tikrasis narys, kuris įgyja Tikrojo nario teises ir
pareigas šių Įstatų 4.3. p. nustatyta tvarka.
7.5.3. Suvažiavime Tikrasis narys atstovaujamas vieno delegato. Suvažiavime delegatais gali būti
asmenys ne jaunesni kaip 18 metų.
7.5.4. Suvažiavime Tikrasis narys atstovaujamas įgaliojant šio nario darbuotoją, dalyvį (narį),
valdymo organo narį ar kitą asmenį, pateikiant Tikrojo nario išduotą įgaliojimą arba asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą, jeigu fizinis asmuo yra Tikrojo nario vienasmenis valdymo organas. Vienas
delegatas gali atstovauti ne daugiau nei 2 (du) Tikruosius narius.
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7.5.5. Suvažiavime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu
dalyvaujančių Tikrųjų narių balsų „už“ negu „prieš“ (delegatai, balsuojant susilaikę, neskaičiuojami jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).
7.5.6. Suvažiavimo nutarimai dėl klausimų, numatytų šių Įstatų 7.3.1. ir 7.3.9. p., priimami kai
„už“ balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių Tikrųjų narių.
7.5.7. Prezidentas renkamas ir atšaukiamas slaptu balsavimu, jeigu Suvažiavimas nenutarė
kitaip:
7.5.7.1. Prezidentas atšaukiamas iš pareigų Tikrųjų narių balsų daugumą;
7.5.7.2. Tuo atveju, kai į Prezidento postą kandidatuoja ne daugiau nei 2 (du) asmenys,
Prezidentu išrenkamas balsų daugumą surinkęs kandidatas;
7.5.7.3. Tuo atveju, kai į Prezidento postą kandidatuoja daugiau nei 2 (du) asmenys, balsavimas
(Prezidento rinkimai) vykdomas dviem turais to paties Suvažiavimo metu;
7.5.7.4. Jei vienas kandidatas pirmojo turo metu surenka daugiau nei 1/2 Suvažiavime
dalyvaujančių Tikrųjų narių balsų, šis kandidatas patvirtinamas Prezidentu nerengiant antrojo
balsavimo turo;
7.5.7.5. Antrajame ture dalyvauja 2 (du) daugiausiai balsų pirmajame ture surinkę kandidatai.
Prezidentu išrenkamas balsų daugumą surinkęs kandidatas. Balsams pasiskirsčius po lygiai,
Prezidentu išrenkamas kandidatas surinkęs daugiau balsų pirmajame ture;
7.5.7.6. Balsams pasiskirsčius po lygiai (Įstatų 7.5.7.2. ir 7.5.7.5.), vykdomi kandidatų į
Prezidentus debatai. Balsavimas kartojamas.
7.6. Jeigu Suvažiavime nėra kvorumo, per vieną mėnesį nuo neįvykusio Suvažiavimo dienos
šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio Suvažiavimo
darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek Tikrųjų narių dalyvauja Suvažiavime. Balsavimas vyksta
7.5.5., 7.5.6. ir 7.5.7. p. nustatyta tvarka.
7.7. Suvažiavimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas LASF Įstatų
nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Tikrasis narys ar LASF valdymo organas.
7.8. Suvažiavimo metu balsavimas vyksta pagal Tarybos patvirtintą Suvažiavimų sušaukimo ir
pravedimo tvarką. Suvažiavimai protokoluojami.
7.9. Taryba gali nuspręsti į Suvažiavimą pakviesti svečius.
8. Taryba
8.1. Tarybą sudaro ne mažiau nei 5 (penki) ir ne daugiau nei 7 (septyni) Tarybos nariai (turi būti
nelyginis skaičius): Prezidentas (Tarybos pirmininkas), Viceprezidentas(-ai) ir nariai. Viceprezidentą(us) ir narius Prezidento kadencijos laikotarpiui renkasi Prezidentas vienasmeniškai iš Tikrųjų narių
pasiūlyto kandidatų sąrašo. Visos kandidatūros su užpildytais sutikimais (pagal patvirtintą Tarybos
formą) eiti visuomenines pareigas teikiamos el. paštu lasf@lasf.lt. Visų pasiūlytų kandidatų sąrašas
ir jų teikėjai bei Prezidento pasirinkti kandidatai į Viceprezidento(-ų) ir narių pareigas nurodomi
Prezidento raštiškame sprendime, kuris paskelbiamas www.lasf.lt. Tas pats asmuo Viceprezidentu
ir nariu gali būti skiriamas ne daugiau kaip 3 (tris) kadencijas iš eilės.
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8.2. Taryba turi būti suformuota ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo naujo Prezidento
įregistravimo VĮ „Registrų centras“ arba einančio pareigas Prezidento sprendimo suformuoti Tarybą
paskelbimo www.lasf.lt ir pranešimo Tikrųjų narių elektroniniais paštais. Tikrieji nariai kandidatūras
gali teikti ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų nuo šio Prezidento sprendimo priėmimo dienos el.
paštu lasf@lasf.lt. Tarybos nariai įgyja įgaliojimus tik tuomet, kai yra įregistruoti VĮ „Registrų centras“
ir susirenka į pirmąjį Tarybos posėdį, po kurio pasibaigia buvusios Tarybos narių įgaliojimai.
8.3. Tarybos posėdžių sušaukimo, pravedimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarką nustato
Suvažiavimo patvirtinti Tarybos darbo nuostatai.
8.4.Tarybos kompetencija:
8.4.1. šaukia Suvažiavimus;
8.4.2. paruošia ir teikia Suvažiavimui tvirtinti Tarybos darbo nuostatus;
8.4.3. Suvažiavime pateikia Tarybos veiklos ataskaitą;
8.4.4. 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;
8.4.5. priima, keičia, papildo Lietuvos automobilių sporto kodeksą, atsižvelgiant į FIA Sporto
kodekso pakeitimus ir/ar LASF organų rekomendacijas;
8.4.6. priima sprendimą dėl LASF buveinės adreso pakeitimo;
8.4.7. tvirtina Komitetų (pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių) sudėtis;
8.4.8. tvirtina Komitetų darbo nuostatus;
8.4.9. rengia LASF metinę veiklos ataskaitą ir teikia Suvažiavimui tvirtinti;
8.4.10. tvirtina Komitetų pateiktus sporto disciplinos ar srities Strateginius veiklos planus, jei
tokie paruošiami ir pateikiami Tarybai;
8.4.11. priima ir šalina LASF narius (išskyrus Lietuvos kartingo federaciją) savo nutarimu ar
vadovaudamasi Apeliacinio teismo ir/ar LASF Etikos ir drausmės komisijos priimtu sprendimu;
8.4.12. konkrečiu atveju sprendžia dėl LASF nario stojamojo ir/ar metinio mokesčių mokėjimo
termino atidėjimo ar stojamojo ir/ar nario mokesčių mokėjimo dalimis einamaisiais metais;
8.4.13. 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;
8.4.14. nustato LASF teikiamų paslaugų kainas ne nariams;
8.4.15. šaukia išplėstinius posėdžius, kuriuose dalyvauja Komitetų ir/ar Komisijų Pirmininkai su
patariamojo balso teise;
8.4.16. sprendžia kitus su LASF nariais susijusius klausimus;
8.4.17. sudaro, naikina, sujungia ir atskiria Įstatų 6.3.2. ir 6.3.3. p. nurodytus Komitetus;
8.4.18. sudaro ir naikina nuolatines bei laikinas komisijas, ruošia ir tvirtina jų darbo nuostatus;
8.4.19. Sprendžia Prezidento atlyginimo klausimą ir nustato jo darbo užmokesčio dydį,
atsižvelgiant į LASF finansinę padėtį bei gaunamą finansinę paramą. Įgalioja vieną iš Viceprezidentų
pasirašyti darbo sutartį (įskaitant darbo sutarties sąlygų pakeitimą) su Prezidentu;
8.4.19. savo kompetencijos ribose tvirtina ir aiškina automobilių sportą reglamentuojančius
norminius aktus;
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8.4.20. tvirtina oficialiose tarptautinėse varžybose dalyvaujančių šalies rinktinių sudėtis ir jų
pasirengimo programas;
8.4.21. sprendžia LASF administracijos struktūrinių padalinių steigimo klausimus;
8.4.22. sprendžia ir tvirtina LASF administracijos struktūrą;
8.4.23. sprendžia ir tvirtina samdomų darbuotojų darbo užmokesčio dydį;
8.4.24. tvirtina LASF renginių sąmatas;
8.4.25. priima nutarimus dėl auditoriaus paskyrimo ar atšaukimo;
8.4.26. tarpininkauja, kad LASF nariai arba jų atstovai galėtų sudaryti palankias sutartis su
Lietuvos Respublikos ar užsienio klubais, kitomis organizacijomis;
8.4.27. priima nutarimus, kad LASF taptų kitų juridinių asmenų steigėja, nare;
8.4.28. priima nutarimus dėl LASF atstovybių ir/ar filialų steigimo, tvirtina filialo ir/ar atstovybės
veiklos nuostatus;
8.4.29. turi teisę pareikalauti iš Prezidento, Viceprezidento, Tarybos nario ar kitų LASF organų
nario pasiaiškinimo dėl netinkamo elgesio ir spręsti klausimą dėl šio elgesio įvertinimo, kreipiantis į
LASF Etikos ir drausmės komisiją ar LASF Apeliacinį teismą;
8.4.30. turi teisę pareikalauti iš Komitetų paaiškinimo dėl Komitetų priimtų sprendimų motyvų
ir priežasčių, bei teikti Komitetams siūlymą persvarstyti Komitetų priimtus sprendimus;
8.4.31. turi teisę, išimtinais atvejais, pakeisti Komitetų priimtus sprendimus, kurie prieštarauja
LASF veiklą reglamentuojantiems dokumentams, LASF Strateginiam planui ar daro žalą automobilių
sportui;
8.4.32. turi teisę skirti atstovą, sprendžiant ginčus LASF Apeliaciniame teisme;
8.4.33. įgalioja LASF Prezidentą ar kitą asmenį atstovauti LASF Lietuvos Respublikoje ir/ar
užsienyje;
8.4.34. sprendžia kitus į Suvažiavimo ar Prezidento išskirtinę kompetenciją nepatenkančius
klausimus. Vykdo kitas funkcijas, numatytas Tarybos darbo nuostatuose.
8.5. Tarybos sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka:
8.5.1. Tarybos sprendimai priimami posėdžiuose. Posėdžius šaukia Prezidentas (Tarybos
pirmininkas). Posėdžiui pirmininkauja Prezidentas. Prezidentui nesant, posėdžiui pirmininkauja
Prezidento žodiniu ar raštišku pavedimu įgaliotas vienas iš Viceprezidentų. Prezidentui
atsistatydinus, mirus, tapus neveiksniu ar pareiškus nepasitikėjimą, Tarybos posėdį šaukia vienas iš
Viceprezidentų, kuris pirmininkauja posėdžiui iki Tarybos sprendimo, kuriuo Viceprezidentas
įgaliojamas laikinai eiti Prezidento pareigas. Po šio sprendimo priėmimo posėdžiui pirmininkauja
Tarybos įgaliotas laikinai eiti Prezidento pareigas Viceprezidentas. Posėdžio sekretorius yra LASF
sekretoriato administratorius - referentas arba LASF generalinis sekretorius. Kiekvienas Tarybos
narys gali pareikalauti, kad būtų sušauktas posėdis. Tarybos narys, inicijuodamas posėdžio
sušaukimą, privalo Prezidentui pateikti posėdžio darbotvarkės klausimus ir su jais susijusią
medžiagą, bei sprendimo variantų projektus. Prezidentui nešaukiant posėdžių, Tarybos posėdį
privalo sušaukti vienas iš Viceprezidentų.
8.5.2. Posėdžio darbotvarkę Prezidento pavedimu ar Įstatų 8.5.1. numatytais atvejais
Viceprezidento pavedimu sudaro LASF sekretoriatas. LASF sekretoriatas nedelsiant elektroninėmis
ryšio priemonėmis informuoja Tarybos narius apie posėdžio datą, laiką ir vietą, išsiunčia preliminarią
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posėdžio darbotvarkę ir su ja susijusią medžiagą. Prezidentui atsistatydinus, mirus, tapus neveiksniu
ar pareiškus nepasitikėjimą posėdis turi būti šaukiamas skubos tvarka.
8.5.3. Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių ir jam
pirmininkauja šių Įstatų 8.5.1. 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.
8.5.4. Posėdžiai gali būti pravedami gyvai ar / ir elektroninėmis ryšio priemonėmis (el. paštu,
video konferencijų – TEAM, ZOOM, SKYPE ar panašių aplikacijų pagalba).
8.5.5. Jei Tarybos narys dėl pateisinamos priežasties (ligos, komandiruotės, šeimyninių
aplinkybių, atostogų ir pan.) negali atvykti į posėdį, apie tai privalo iš anksto pranešti LASF
sekretoriatui, bei pateikti savo nuomonę ir balsuoti raštu (elektroninėmis ryšio priemonėmis) savo
nuomonę darbotvarkės klausimais elektroninėmis ryšio priemonėmis. Raštu pateikta Tarybos nario
nuomonė įtraukiama į balsavimą konkrečiu darbotvarkės klausimu.
Tarybos narys, negalintis gyvai dalyvauti posėdžiuose, turi teisę dalyvauti posėdyje tiesiogiai
tele/video konferencijos pagalba (Pvz.: TEAMS, ZOOM, Skype programomis). Tokiu atveju,
pripažįstama, kad Tarybos narys dalyvavo posėdyje ir balsavo.
8.5.6. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžio protokolą pasirašo pirmininkaujantis ir
posėdžio sekretorius.
8.6. Tarybos įgaliojimų grąžinimas
8.6.1. Tarybos nario kadencija pasibaigia: pasibaigus Prezidento kadencijai, Tarybos nariui
atsistatydinus, mirus, tapus neveiksniu ar Prezidento sprendimu narį atleidžiant iš pareigų.
8.6.2. Tarybos įgaliojimai grąžinami, kai po Prezidento rinkimų ir naujo Prezidento įregistravimo
VĮ „Registrų centras“ į pirmą posėdį susirenka naujoji Taryba, įregistruota VĮ „Registrų centras“.
8.6.3. Prezidentui atsistatydinus, mirus ar jam tapus neveiksniu, Taryba skubos tvarka privalo
susirinkti į posėdį, kuriame šaukia Suvažiavimą. Iki Suvažiavimo laikinai eiti Prezidento pareigas
Taryba paveda vienam iš Viceprezidentų. Suvažiavime išrinkus naują Prezidentą Tarybos įgaliojimai
pasibaigia Įstatų 8.6.2. p. nustatyta tvarka.
8.6.4. Įstatų nustatyta tvarka pareiškus nepasitikėjimą Prezidentu nuo pareiškimo gavimo
dienos Prezidento pareigos suspenduojamos. Taryba skubos tvarka privalo susirinkti į posėdį,
kuriame šaukia Suvažiavimą ir nušalina Prezidentą nuo pareigų pagal Lietuvos Respublikos Darbo
kodekso nuostatas. Iki Suvažiavimo laikinai eiti Prezidento pareigas Taryba paveda vienam iš
Viceprezidentų. Suvažiavime atšaukus Prezidentą ir išrinkus naują Prezidentą Tarybos įgaliojimai
pasibaigia Įstatų 8.6.2. p. nustatyta tvarka.
8.7. Kiekvienas Tarybos narys turi teisę atsistatydinti bet kuriuo metu pateikęs Prezidentui
atsistatydinimo pareiškimą raštu, nenurodydamas atsistatydinimo priežasties. Tarybos nariui
atsistatydinus, mirus, tapus neveiksniu ar jį atleidus iš pareigų, Prezidentas raštišku sprendimu
skelbia naujos kandidatūros teikimą į Tarybos narius ir apie tai praneša Tikriesiems nariams
internetinėje svetainėje www.lasf.lt bei elektroniniais laiškais. Tikrieji nariai naujas kandidatūras su
jų Sutikimais gali teikti ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų nuo Prezidento sprendimo priėmimo
dienos. Prezidentas naują Tarybos narį, iš Tikrųjų narių pasiūlyto kandidatų sąrašo, turi paskirti ne
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vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo, teikti kandidatūras į Tarybos narius, priėmimo
dienos.
8.8. Tarybos sudėtį tvirtina ir paskelbia Prezidentas vienasmeniškai savo sprendimu.
8.9. Atstatydintas Tarybos narys (išskyrus Prezidentą) negali užimti LASF organuose jokių pareigų 4
(keturi) metus, o atsistatydinęs (išskyrus dėl asmeninių priežasčių, nesusijusių su einamomis
pareigomis) – 2 (du) metus.
8.10. Tarybos nariai (išskyrus Prezidentą, užimantį Tarybos pirmininko pareigas ir Viceprezidentą,
Įstatų numatytais atvejais laikinai einantį Prezidento pareigas) negali papildomai ar laikinai eiti jokių
kitų pareigų tik LASF organuose.
8.11. Tarybos nariai (išskyrus Prezidentą ir tuos atvejus, kai Tarybos nariai atlieka kitas 8.10. p.
nuostatoms neprieštaraujančias funkcijas) vykdo funkcijas visuomeniniais pagrindais
vadovaudamiesi šių Įstatų 1.3. p. nurodytais norminiais aktais bei Tarybos darbo nuostatais.
8.12. Taryba yra atskaitinga Suvažiavimui.
9. Prezidentas
9.1. Prezidentas - vienasmenis valdymo organas, administracijos vadovas. Prezidento, kaip
vienasmenio valdymo organo kompetencija yra vadovauti LASF administracijai.
9.2. Suvažiavimas keturių metų kadencijai renka Prezidentą. Tikrasis narys turi teisę siūlyti fizinį
asmenį kandidatu į Prezidento postą šių Įstatų 7.2.4. ir 7.4.4. p. nustatyta tvarka ir terminais,
pateikdamas kandidato į Prezidentus raštišką sutikimą, gyvenimo aprašymą ir rinkiminę programą.
Gyvenimo aprašyme turi būti nurodytas minimalus pageidaujamas Prezidento darbo užmokesčio
dydis (neto). Su informacija apie kandidatus į Prezidentus galima susipažinti LASF būstinėje ir
internetiniame puslapyje www.lasf.lt.
9.3. Prezidentui atsistatydinus, mirus, tapus neveiksniu ar pareiškus jam nepasitikėjimą, Taryba
skubos tvarka privalo susirinkti į posėdį, kuriame šaukia Suvažiavimą. Iki Suvažiavimo laikinai eiti
Prezidento pareigas Taryba paveda vienam iš Viceprezidentų.
9.4. Prezidentas atšaukiamas 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 daugiau nei pusės 2/3 Tikrųjų narių
pasirašytą reikalavimą dėl Prezidento atšaukimo. Reikalavime atšaukti Prezidentą privalomai turi
būti nurodyta, kokios veiklos Prezidentas nevykdo, ar vykdo ją netinkamai, nurodant konkrečius šią
veiklą reglamentuojančių norminių aktų punktus. Galutinis sprendimas dėl Prezidento atšaukimo
priimamas Suvažiavime Įstatų nustatyta tvarka.
9.5.Tas pats asmuo Prezidentu gali būti išrinktas ne daugiau kaip 3 (tris) 5 (penkias) kadencijas iš
eilės.
9.6. Prezidento kompetencija:
9.6.1. Suvažiavime pristato metinę Tarybos veiklos ataskaitą;
9.6.2. atstovauja LASF Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, vadovaudamasis Tarybos priimtais
nutarimais;
9.6.3. skiria ir atleidžia Tarybos narius;
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9.6.4. nustato Tarybos narių (Įstatų 8.1. p.) ir Viceprezidentų skaičių (Įstatų 10.1. p.);
9.6.5. Tarybos darbo nuostatuose nustatyta tvarka vadovauja Tarybai ir organizuoja jos darbą.
Vadovauja LASF administracijai. Turi teisę koordinuoti Komitetų ir Komisijų veiklą;
9.6.6. šaukia Tarybos posėdžius, narių/organų susirinkimus;
9.6.7. leidžia įsakymus ir sprendimus;
9.6.8. įgalioja vieną iš Viceprezidentų laikinai eiti Prezidento pareigas;
9.6.9. pasirašo sutartis ir kitus oficialius dokumentus arba įgalioja kitą asmenį juos pasirašyti;
9.6.10. pasirenka LASF administracijos darbuotojus ir su jais pasirašo bei nutraukia darbo
sutartis;
9.6.11. teikia LASF Revizijos komisijai siūlymą pradėti LASF organų ar jų narių veiklos tyrimą;
9.6.11. vykdo kitas funkcijas, numatytas Tarybos darbo nuostatuose.
9.7. Prezidento įgaliojimų grąžinimas
9.7.1. Prezidentas pasibaigus kadencijai grąžina savo įgaliojimus Suvažiavime išrinktam
Prezidentui po to, kai naujasis Prezidentas įregistruojamas VĮ „Registrų centras“.
9.7.2. Prezidentas turi teisę atsistatydinti bet kuriuo metu, nenurodydamas atsistatydinimo
priežasties. Prezidentui savo noru atsistatydinus, jis negali būti renkamas į Prezidento pareigas
pirmame po atsistatydinimo Suvažiavime, kuriame renkamas naujas Prezidentas.
9.8. Atšauktas Prezidentas gali būti renkamas į Prezidento pareigas praėjus ne mažiau nei 8 (aštuoni)
metams nuo jo atšaukimo.
9.9. Prezidentas negali papildomai ar laikinai eiti jokių kitų pareigų susijusių su Lietuvos automobilių
sportu visą kadencijos laikotarpį, išskyrus Tarybos pirmininko pareigas.
10. Viceprezidentai ir Patarėjai
10.1. Prezidentas savo kadencijos laikotarpiui iš Tarybos narių skiria ne mažiau nei 1 (vieną) ir ne
daugiau nei 2 (du) Viceprezidentus.
10.2. Viceprezidentas gali kuruoti Prezidento paskirtą LASF sporto discipliną(-as) arba veiklos sritį
(pvz.: finansų, rinkodaros, rėmimo ir kt.).
10.3. Tarybos ar Prezidento įgaliotas Viceprezidentas gali atlikti Prezidento funkcijas (Įstatų 8.6.3.,
8.6.4., 9.3. p.).
10.4. Prezidentas savo kadencijos laikotarpiui konkrečioms funkcijoms vykdyti, gali skirti Patarėją(us).
10.5. Viceprezidentas ar Patarėjas turi teisę atsistatydinti bet kuriuo metu, nenurodydamas
atsistatydinimo priežasties, taip pat gali būti atšauktas iš pareigų Prezidento sprendimu. Atšaukus
arba atsistatydinus Viceprezidentui, Prezidentas pasirenka (skiria) Viceprezidentą iš kitų Tarybos
narių.
10.6. Viceprezidento įgaliojimų grąžinimas reglamentuojamas šių Įstatų 8.6.1 p. nuostatomis.
10.7. Patarėjo įgaliojimai nutrūksta pasibaigus Prezidento kadencijai, Prezidentui atsistatydinus,
Prezidentui mirus, tapus neveiksniu ar atšaukus Prezidentą.
10.7. Viceprezidentas ir Patarėjas turi teisę dalyvauti Suvažiavimuose, Komitetų ir Komisijų
posėdžiuose, įvairiuose susirinkimuose, teikti jiems savo pastabas, pasiūlymus ir pasisakyti juose.
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10.8. Viceprezidentas ir Patarėjas vykdo funkcijas visuomeniniais pagrindais, vadovaudamiesi šių
Įstatų 1.3. p. nurodytais norminiais aktais bei Tarybos darbo nuostatais.
11. LASF administracija (toliau – Administracija)
11.1. Administracija - LASF organas, vykdantis Tarybos bei Prezidento suformuluotus uždavinius ir
priimtus nutarimus/sprendimus, teikiantis paslaugas Nariams bei kartu su Taryba įgyvendinantis
LASF veiklos Strateginį planą.
11.2. Administracijai vadovauja Prezidentas.
11.3. Administracijos struktūrą tvirtina Taryba.
11.4. Administraciją sudaro – Prezidentas, Generalinis sekretorius, kitos Prezidento siūlomos ir
Tarybos patvirtintos pareigybės bei sekretoriatas.
11.5. Sekretoriatas – Administracijos struktūrinis vienetas, kuris įgyvendina LASF tikslus ir
uždavinius, organizuojant automobilių sporto varžybas, užtikrina dokumentų rengimą, tvarko LASF
archyvą, vykdo buhalterinę apskaitą, rengia ir įgyvendina projektus, padeda Prezidentui, Tarybai ir
Komitetams spręsti operatyvius LASF organizacinės veiklos klausimus.
11.6. Sekretoriatui vadovauja Generalinis sekretorius.
11.7.Generalinį sekretorių skiria ir atleidžia iš pareigų Prezidentas.
11.8. Generalinis sekretorius:
11.8.1. dalyvauja LASF tikslų įgyvendinime;
11.8.2. palaiko ryšius tarp LASF organų ir LASF narių bei kitų organizacijų;
11.8.3. Prezidento ar Tarybos nutarimu atstovauja LASF Lietuvoje ir užsienyje;
11.8.4. 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;
11.8.5. įgyvendindamas savo užduotis, Generalinis sekretorius glaudžiai bendradarbiauja su
Taryba ir Komitetais/Komisijomis. Pagal būtinumą ir reikalingumą bendradarbiauja su LASF
drausmės ir priežiūros organais;
11.8.6. vykdo Prezidento pavedimus;
11.8.7. pagal kompetenciją sprendžia klausimus, susijusius su LASF nariais;
11.8.8. vykdo funkcijas, numatytas automobilių sportą reglamentuojančiuose norminiuose
aktuose.
11.9. Generalinis sekretorius ir sekretoriato darbuotojai dirba pagal Prezidento patvirtintus
pareiginius nuostatus.
11.10. Su LASF administracijos darbuotojais sudaromos darbo sutartys, jiems mokamas darbo
užmokestis. Prezidentas su administracijos darbuotojais darbo sutartis sudaro ir jas nutraukia LR
įstatymų nustatyta tvarka.
11.11. Generaliniam sekretoriui gali būti pareikštas nepasitikėjimas, Prezidentui įteikiant daugiau
nei pusės Tikrųjų narių pasirašytą reikalavimą dėl Generalinio sekretoriaus atšaukimo. Prezidentas
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skubos tvarka privalo sušaukti Tarybos posėdį, kuriam yra sprendžiamas Generalinio sekretoriaus
atleidimo iš pareigų klausimas.
12.

Komitetai

12.1. Komitetai yra nuolatiniai LASF vykdymo organai, kuruojantys atitinkamą automobilių sporto
discipliną ar kitą automobilių sporto sritį (Senjorų, Savanorių, Teisėjų ar kitos veiklos).
12.2. Komitetai savo veikloje vadovaujasi šių Įstatų 1.3. punkte nurodytais norminiais aktais bei dirba
pagal Tarybos patvirtintus Komitetų darbo nuostatus.
12.3. Komitetus formuoja ir tvirtina Taryba, laikantis šių Įstatų nustatytos tvarkos.
12.4. Sporto disciplinų komitetų (Įstatų 6.3.2. p.) formavimas
12.4.1. Šie komitetai susideda iš 7 (septyni) narių: Komiteto Pirmininko, Pirmininko
pavaduotojo, varžybų Organizatorių atstovo, Sportininkų atstovo, Teisėjo, Saugos eksperto,
Techninio eksperto. Komiteto nariai (išskyrus Pirmininką) gali būti ir kitų LASF komitetų nariais.
12.4.2. Komiteto Pirmininko kandidatūras Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti),
turėję/turintys toje sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius
metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto
disciplinos varžybų organizatoriaus licenciją (narių priklausymas atitinkamai sporto disciplinai
skelbiamas viešai www.lasf.lt). Kandidatūros teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt per 14
kalendorinių dienų nuo Tarybos nutarimo suformuoti Komitetą priėmimo dienos.
12.4.3. Kandidatai į Komiteto Pirmininko pareigas privalo pateikti raštišką Sutikimą,
Gyvenimo aprašymą ir trumpą sporto disciplinos vystymo Viziją.
12.4.4. Pirmenybė būti išrinktam Komiteto Pirmininku teikiama asmenims, kurie
kandidatuodami nėra LASF sportininkai, LASF varžybų organizatoriai. Taryba, motyvuotu sprendimu,
turi teisę nepatvirtinti kandidatūros, ir svarstyti kitą pasiūlytą ir daugiausiai balsų surinkusią
kandidatūrą ar skelbti naują terminą kandidatūroms teikti, jei kandidatų daugiau nėra.
12.4.5. Tarybos patvirtintas Komiteto Pirmininkas per 10 kalendorinių dienų pasirenka
Pavaduotoją ir kitus Komiteto narius (varžybų organizatorių atstovą, sportininkų atstovą, teisėją,
varžybų saugos ekspertą, techninį ekspertą) bei apie savo pasirinkimą raštu informuoja Tarybą.
12.4.6. Komiteto sudėtį tvirtina Taryba.
12.4.7. Komiteto narys (įskaitant Komiteto Pirmininką) gali atsistatydinti arba būti
atstatydintas iš užimamų pareigų Tarybos motyvuotu nutarimu, Komiteto pirmininko raštišku ir
motyvuotu reikalavimu Tarybai ar Tikrųjų narių raštišku ir motyvuotu reikalavimu Tarybai, kurį
pasirašo ne mažiau kaip 1/4 Tikrųjų narių. Atstatydintas Komiteto narys negali užimti LASF
organuose jokių pareigų 4 (keturi) metus, o atsistatydinęs (išskyrus dėl asmeninių priežasčių,
nesusijusių su einamomis pareigomis) - 2 (du) metus.
12.4.8. Atstatydinus ar atsistatydinus Komiteto Pirmininkui, kiti Komiteto nariai lieka
Komitete. Iki naujo Komiteto Pirmininko patvirtinimo dienos, Komiteto Pirmininko pareigas eina
LASF Generalinis sekretorius.
12.4.9. Komitetų nariai yra komitetų sudėtyje iki aplinkybių, nurodytų Įstatų 12.4.7. p.
atsiradimo.
38
2021-03-27 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga,
patvirtinta 2020-02-25 LASF tarybos posėdyje, protokolo Nr. 2021-04

12.4.10. Visos kandidatūros ir Sutikimai (pagal Tarybos patvirtintą formą) eiti pareigas, bei
kiti privalomi dokumentai teikiami el. paštu lasf@lasf.lt.
12.4.11. Komiteto posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Komiteto pirmininkas ar Komiteto
pirmininko pavedimu - Pirmininko pavaduotojas ar Generalinis sekretorius.
12.4.12. Posėdžiai gali būti šaukiami to pareikalavus Tarybai, Generaliniam sekretoriui arba ne
mažiau kaip 1/2 Komiteto narių. Visais šiais atvejais į posėdžius kviečia ir juos organizuoja Komiteto
pirmininkas, Pirmininko pavaduotojas ar Generalinis sekretorius.
12.4.13. Komiteto posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė komiteto
narių. Iš anksto raštu balsavę komiteto nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje balsuojant tuo
klausimu. Komiteto nutarimas yra priimamas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“.
Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra posėdžio Pirmininko balsas.
12.4.14. Sporto disciplinų komitetų kompetencija:
12.4.14.1.dalyvauti sporto disciplinos vystyme, plėtojime bei populiarinime;
12.4.14.2. priimti sporto disciplinos reglamentus, taisykles ir kt.;
12.4.14.3. sudaryti varžybų kalendoriaus projektą;
12.4.14.4. neperžengiant kompetencijos ribų, administruoti sporto disciplinos veiklą;
12.4.14.5. konsultuoti dėl sporto disciplinos varžybų organizavimo;
12.4.14.6. skatinti žmonių susidomėjimą sporto disciplina;
12.4.14.7. vykdyti kitas funkcijas numatytas Sporto disciplinų komitetų darbo nuostatuose.
12.4.15. Komitetų nariai (įskaitant Komiteto Pirmininką) vykdo funkcijas visuomeniniais pagrindais.
12.5. Kitų (Įstatų 6.3.3. p.) komitetų formavimas
12.5.1. Šie Komitetai susideda ne mažiau kaip iš 5 (penkių) narių. Komitetą turi sudaryti
nelyginis skaičiaus narių. Komiteto nariai (išskyrus Pirmininką) gali būti ir kitų LASF komitetų nariais.
12.5.2. Komiteto Pirmininko kandidatūrų raštiškus pasiūlymus Tarybai gali teikti visi LASF
nariai (Tikrieji ir Asocijuoti). Kandidatūros teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt per 14 kalendorinių
dienų nuo Tarybos nutarimo suformuoti Komitetą priėmimo dienos.
12.5.3. Kandidatams į Komiteto Pirmininko pareigas privaloma pateikti Tarybai raštišką
Sutikimą, Gyvenimo aprašymą bei trumpą konkrečios automobilių sporto srities vystymo Viziją.
12.5.4. Taryba, motyvuotu sprendimu, turi teisę nepatvirtinti kandidatūros ir svarstyti kitą
pasiūlytą ir daugiausiai balsų surinkusią kandidatūrą ar skelbti naują terminą kandidatūroms teikti,
jei kandidatų daugiau nėra.
12.5.5. Patvirtintas Komiteto Pirmininkas per 10 kalendorinių dienų pasirenka Pavaduotoją ir
kitus Komiteto narius bei apie savo pasirinkimą raštu informuoja Tarybą.
12.5.6. Komiteto sudėtį tvirtina Taryba.
12.5.7. Komiteto narys (įskaitant Komiteto Pirmininką) gali atsistatydinti arba būti
atstatydintas iš užimamų pareigų Tarybos motyvuotu nutarimu, Komiteto pirmininko raštišku ir
motyvuotu reikalavimu Tarybai ar Tikrųjų narių raštišku ir motyvuotu reikalavimu Tarybai, kurį
pasirašo ne mažiau kaip 1/4 Tikrųjų narių. Atstatydintas Komiteto narys negali užimti LASF
organuose jokių pareigų 4 (keturi) metus, o atsistatydinęs (išskyrus dėl asmeninių priežasčių,
nesusijusių su einamomis pareigomis) - 2 (du) metus.
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12.5.8. Atstatydinus ar atsistatydinus Komiteto Pirmininkui, kiti Komiteto nariai lieka
Komitete. Iki naujo Komiteto Pirmininko patvirtinimo dienos, Komiteto Pirmininko pareigas eina
LASF Generalinis sekretorius.
12.5.9. Komitetų nariai yra Komitetų sudėtyje iki aplinkybių, nurodytų Įstatų 12.5.7. p.
atsiradimo.
12.5.10. Visos kandidatūros ir Sutikimai (pagal patvirtintą Tarybos formą) eiti pareigas bei kiti
privalomi dokumentai teikiami Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.
12.5.11. Komiteto posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Komiteto Pirmininkas ar Komiteto
Pirmininko pavedimu - Pirmininko pavaduotojas ar Generalinis sekretorius.
12.5.12. Posėdžiai gali būti šaukiami to pareikalavus Tarybai, Generaliniam sekretoriui arba
ne mažiau kaip 1/2 Komiteto narių. Visais šiais atvejais į posėdžius kviečia ir juos organizuoja
Komiteto Pirmininkas, Pirmininko Pavaduotojas ar Generalinis sekretorius.
12.5.13. Komiteto posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė komiteto
narių. Iš anksto raštu balsavę komiteto nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje balsuojant tuo
klausimu. Komiteto nutarimas yra priimamas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“.
Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra posėdžio Pirmininko balsas.
12.5.14. Kitų komitetų kompetencija:
12.5.14.1. dalyvauti automobilių sporto vystyme, plėtojime bei populiarinime;
12.5.14.2. savo kompetencijos ribose administruoti paskirtą automobilių sporto sritį;
12.5.14.3. teikti konsultacijas paskirtos automobilio sporto srities klausimais;
12.5.14.4. skatinti žmonių susidomėjimą automobilių sportu;
12.5.14.5. vykdyti kitas funkcijas numatytas komiteto darbo nuostatuose.
12.5.15. Komitetų nariai vykdo funkcijas visuomeniniais pagrindais.
13.

Lietuvos kartingo federacija (toliau - LKF)

13.1. LKF yra savanoriška, savarankiška asociacija, narystės pagrindu vienijanti Lietuvos Respublikoje
įregistruotus juridinius asmenis, kultivuojančius, propaguojančius ar remiančius kartingo sportą. LKF
yra LASF tikrasis narys, veikiantis pagal LKF įstatus ir kitus šių Įstatų 1.3. p. nurodytus teisės aktus.
13.2. LKF kasmet moka LASF Tikrojo nario mokestį.
13.3. LKF prezidento bei LKF valdymo organų rinkimų ir atšaukimo procedūras reglamentuoja LKF
įstatai.
13.4. LASF Taryba gali teikti pasiūlymą LKF dėl LKF Prezidento ar kolegialaus valdymo organo
perrinkimo, jeigu pastarieji netinkamai atlieka savo pareigas, nesilaiko 13.1. p. nurodytų norminių
aktų, šių 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
šiame Suvažiavime spręsti reikalavime išdėstytus klausimus.
13.5. LASF Taryba turi teisę pareikalauti iš LKF paaiškinimo dėl LKF priimtų sprendimų motyvų ir
priežasčių bei teikti LKF siūlymą persvarstyti LKF priimtus sprendimus.
13.16.
Kartingo
komiteto
kompetencija:
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14. Apeliacinis teismas
14.1. Apeliacinis teismas (toliau - Teismas) yra LASF drausmės organas ir galutinė instancija,
sprendžianti oficialiose Lietuvoje vykstančiose automobilių sporto varžybose, tarp varžybų
Organizatorių, Pareiškėjų, Vairuotojų arba bet kurių kitų LASF licencijų turėtojų kilusius ginčus
automobilių sporte, įskaitant konkrečias varžybas bei ginčus, kylančius dėl LASF veiklą
reglamentuojančių norminių aktų, dėl automobilių sporto varžybas reglamentuojančių norminių
aktų, dėl LASF valdymo (Tarybos) ir kitų organų priimtų sprendimų/nutarimų. LASF Etikos ir
drausmės kodekso numatytais atvejais Apeliacinis teismas yra apeliacinė instancija, nagrinėjanti
apeliacijas dėl LASF Etikos ir drausmės komisijos priimtų sprendimų, bei pirma instancija, LASF Etikos
ir drausmės komisijai netekus įgaliojimų.
14.2. Apeliacinis teismas dirba pagal Suvažiavime patvirtintus LASF Etikos ir drausmės kodeksą ir
Apeliacinio teismo darbo nuostatus.
14.3. Apeliacinio teismo Pirmininką ir 8 (aštuonis) Arbitrus Tikrųjų narių siūlymu 4 (keturių) metų
laikotarpiui renka Suvažiavimas. Apeliacinio teismo Pirmininku gali būti renkamas tik asmuo, turintis
aukštąjį teisinį išsilavinimą.
14.4. Apeliacinio teismo Arbitrų sąraše (Apeliacinio teismo pirmininkas neįskaičiuojamas) nuolat turi
būti ne mažiau nei 4 (keturi) Arbitrai. Apeliacinio teismo Arbitru negali būti Prezidentas,
Viceprezidentas, Prezidento patarėjas, Tarybos narys. Apeliacinio teismo atstovas turi teisę
dalyvauti Tarybos posėdžiuose.
14.5. Apeliacinio teismo Pirmininkui atsistatydinus, mirus ar tapus neveiksniu, iki Suvažiavimo
Apeliaciniam teismui laikinai vadovauja vienas iš Apeliacinio teismo Arbitrų, kurį išrenka ir paskiria
Apeliacinio teismo Arbitrai. Naujas Apeliacinio teismo pirmininkas renkamas Suvažiavime,
vadovaujantis Įstatų 14.6. punkto nuostatomis. Laikino Apeliacinio teismo pirmininko išrinkimo ir
paskyrimo procedūras nustato Suvažiavimo patvirtinti Apeliacinio teismo darbo nuostatai.
14.6. Teismo Pirmininką ir/ar Arbitrą atstatydinti iš pareigų dėl netinkamo šių pareigų atlikimo,
piktnaudžiavimo pareigomis, LASF įstatų ar LASF Etikos ir drausmės kodekso reikalavimų ar
Apeliacinio teismo darbo nuostatų nesilaikymo gali tik Suvažiavimas. Motyvuotas reikalavimas dėl
Teismo Pirmininko ir/ar Arbitro atšaukimo gali būti teikiamas LASF Tarybai nustatyta tvarka ir
pasirašytas daugiau nei pusės Tikrųjų narių, arba LASF Tarybos nutarimu. Sprendimą dėl LASF Etikos
ir drausmės kodekso pažeidimų gali teikti tik LASF Etikos ir drausmės komisija. LASF Taryba, Įstatų
7.2. ir 7.4. p. nustatytais terminais ir tvarka, priėmusi nutarimą, arba gavusi Tikrųjų narių
reikalavimą, ar/ ir gavusi LASF Etikos ir drausmės komisijos sprendimą, privalo į Suvažiavimo
darbotvarkę įtraukti klausimą dėl Teismo Pirmininko ar/ir Arbitro atstatydinimo ir naujo Teismo
Pirmininko rinkimo. Naujas Arbitras renkamas tik tokiu atveju, jei Arbitrų sąraše liko mažiau nei 6
(šeši) Arbitrai (Arbitrų skaičius privalo būti lyginis). Naujai išrinkto Teismo pirmininko ir/ar Arbitro
kadencija skaičiuojama iki prieš tai išrinkto Teismo kadencijos pabaigos.
14.7. Arbitras gali savo noru atsistatydinti iš pareigų, apie tai raštu pranešęs Teismo Pirmininkui.
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14.8. Jeigu Arbitrų sąraše yra mažiau nei 4 (keturi) Arbitrai, Teismo veikla automatiškai sustabdoma
iki artimiausio Suvažiavimo. Teismo Pirmininkas privalo nedelsiant informuoti LASF Tarybą apie
mažesnį nei 4 (keturių) asmenų Arbitrų sąrašą. LASF Taryba į artimiausio Suvažiavimo darbotvarkę
įtraukia klausimą dėl Arbitrų sąrašo papildymo naujais Arbitrais. Teismo veiklos sustabdymo metu
visų gautų apeliacijų ar prašymų nagrinėjimo procedūros sustabdomos iki tol, kol bus papildytas
Arbitrų sąrašas.
14.9. Apeliacinio teismo posėdžius šaukia Apeliacinio teismo Pirmininkas vadovaudamasis
Apeliacinio teismo darbo nuostatais. Apeliacinės kolegijos sprendimai priimami Arbitrų ir Apeliacinio
teismo Pirmininko balsų dauguma.
14.10. Apeliacinio teismo kompetencija:
14.10.1. nagrinėti apeliacijas ir prašymus, LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų nustatyta tvarka;
14.10.2. kreiptis į LASF Tarybą ir siūlyti jai įtraukti į Suvažiavimo ar LASF Tarybos posėdžio
darbotvarkę Teismo iškeltus klausimus;
14.10.3. nagrinėti kitus ginčus, Tarptautinės automobilių federacijos (FIA) pavestus spręsti
nacionalinėms federacijoms;
14.10.4. skirti baudas LASF nariui už LASF veiklą bei automobilių sportą reglamentuojančių norminių
aktų nesilaikymą (pažeidimą);
14.10.5. priimti nutarimus dėl LASF valdymo ar kitų LASF organų priimtų sprendimų teisėtumo;
14.10.6. nagrinėti prašymus dėl LASF veiklą ar automobilių sportą reglamentuojančių norminių aktų
taikymo;
14.10.7. vykdyti kitas funkcijas, numatytas Apeliacinio teismo darbo nuostatuose.
14.11. Apeliacinio teismo Pirmininkas ir Arbitrai vykdo funkcijas visuomeniniais pagrindais.
15. Revizijos komisija

15.1. Revizijos komisija yra kolegialus LASF veiklos priežiūrą atliekantis organas, kuris tikrina, ar LASF
valdymo ir vykdymo organų priimti sprendimai atitinka LR įstatymus, LASF narių suvažiavimo
nutarimus, Lietuvos automobilių sporto kodekso ir kitų LASF patvirtintų dokumentų reikalavimus.
15.2. Tikrųjų narių siūlymu Revizijos komisijos narius ir Pirmininką keturių metų laikotarpiui renka
ir atšaukia Suvažiavimas. Revizijos komisiją sudaro trys Revizijos komisijos nariai (įskaitant Revizijos
komisijos Pirmininką).
15.3. Revizijos komisijos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai ne vėliau
kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs LASF Tarybą. Atsistatydinus vienam iš
Revizijos komisijos narių, Revizijos komisijos veikla automatiškai sustabdoma iki artimiausio LASF
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narių suvažiavimo. LASF Taryba į artimiausio LASF narių suvažiavimo darbotvarkę įtraukia klausimą
dėl Revizijos komisijos nario rinkimo.
15.4. Revizijos komisijos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja LASF narių suvažiavimo patvirtintas
Revizijos komisijos Pirmininkas.
15.5. Revizijos komisija gali priimti sprendimus, ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja
ne
mažiau
kaip
2
Revizijos
komisijos
nariai.
15.6. Iš anksto raštu (el. paštu) balsavę Revizijos komisijos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje.
Balsavimas raštu (kuriame yra nurodyta data, laikas ir siuntėjas) turi būti prisegtas prie Revizijos
komisijos posėdžio protokolo.
15.7. Revizijos komisijos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų “už” negu “prieš”.
Balsams “už” ir “prieš” pasiskirsčius po lygiai, lemia Revizijos komisijos Pirmininko balsas.
15.8. Revizijos komisija dirba pagal Suvažiavimo patvirtintus Revizijos komisijos darbo nuostatus.
15.9. Revizijos komisijos kompetencija:
15.9.1. gali išreikalauti tyrimui reikalingus LASF valdymo ir/ar vykdymo organų
nutarimus, įsakymus, posėdžių protokolus;
15.9.2. nustačiusi pažeidimus nedelsiant apie tai informuoti LASF Tarybą ir atitinkamą LASF
organą;
15.9.3. ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus patikrinti LASF vykdomą veiklą;
15.9.4. iki einamųjų metų vasario 1 d. surašyti ir pateikti LASF sekretoriatui veiklos ataskaitą už
praėjusius metus, kurią Revizijos komisijos pirmininkas ar įgaliotas Revizijos komisijos narys
perskaito LASF Tikrųjų narių Suvažiavime;
15.9.5. tikrinti ir vertinti LASF, LASF padalinių bei LASF įsteigtų juridinių asmenų veiklos
teisėtumą, tikslingumą bei efektyvumą, teikti LASF narių Suvažiavimui su tuo susijusias išvadas;
15.9.6. teikti LASF narių Suvažiavimui ir Tarybai siūlymus dėl LASF valdančiųjų ar
vykdomųjų organų narių atstatydinimo, jeigu nustato LASF organų ar jų narių esminius veiklos
pažeidimus;
15.9.7. vykdyti kitas funkcijas numatytas Revizijos komisijos darbo nuostatuose.
15.8. Revizijos komisijos nariai dirba visuomeniniais pagrindais.

15. Etikos ir drausmės komisija
15.1. LASF Etikos ir drausmės komisija yra LASF drausmės organas, kuris, vadovaudamasis LASF
Etikos ir drausmės kodeksu, nagrinėja drausmines bylas ir priima sprendimus.
15.2. Tikrųjų narių siūlymu LASF Etikos ir drausmės komisijos narius 4 (keturių) metų laikotarpiui
renka ir atšaukia Suvažiavimas. LASF Etikos ir drausmės komisiją sudaro 5 (penki) nariai, kurie
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pirmajame komisijos posėdyje iš Etikos ir drausmės komisijos narių tarpo išsirenka Pirmininką ir
pirmininko Pavaduotoją.
15.3. Atsistatydinus ar tapus neveiksniems daugiau kaip pusei LASF Etikos ir drausmės komisijos
narių, Komisija nebetenka savo įgaliojimų. Artimiausiame LASF narių suvažiavime yra renkami nauji
Komisijos nariai į atsistatydinusių ar tapusių neveiksniais, vietą. Naujai išrinktų (papildžiusių
Komisiją) Komisijos narių kadencija skaičiuojama iki prieš tai išrinktos Komisijos kadencijos pabaigos.
15.4. LASF Etikos ir drausmės komisijai netekus įgaliojimų, iki naujos Komisijos sudarymo šios
Komisijos funkcijas laikinai vykdo LASF Apeliacinis teismas.
15.5. LASF Etikos ir drausmės komisija Drausmės pažeidimo bylas nagrinėja posėdžiuose. LASF Etikos
ir drausmės komisijos posėdžius šaukia Pirmininkas arba jo Pavaduotojas. Tuo atveju, jeigu
Pirmininkas
posėdyje
nedalyvauja,
jį
pavaduoja
pirmininko
Pavaduotojas.
15.6. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė LASF Etikos ir drausmės
komisijos narių. Sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei
balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Pirmininko balsas (pastarajam nedalyvaujant – pirmininko
Pavaduotojo
balsas).
15.7. LASF Etikos ir drausmės komisijos kompetencija. LASF Etikos ir drausmės komisija yra pirma
instancija, nagrinėjanti savo iniciatyva ar suinteresuoto asmens prašymu iškeltas drausmės
pažeidimų bylas. LASF Etikos ir drausmės komisija vykdo ir kitas funkcijas numatytas LASF Etikos ir
drausmės kodekse.
15.8. LASF Etikos ir drausmės komisijos darbą reglamentuoja LASF Etikos ir drausmės kodeksas.
15.9. LASF Etikos ir drausmės komisijos nariai vykdo funkcijas visuomeniniais pagrindais.
16. LASF dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams bei skelbimo tvarka

16.1. Dokumentų apie LASF veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina Taryba.
16.2. Pranešimai ir skelbimai, kurie turi būti paskelbti viešai, skelbiami įstatymų numatyta tvarka VĮ
„Registrų centras“ elektroniniame leidinyje ir internetiniame puslapyje www.lasf.lt.
16.3. Bet kuri kita LASF informacija ar medžiaga skelbiama internetiniame puslapyje www.lasf.lt ir
išsiunčiama elektroniniais laiškais.
17 Filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo tvarka
17.1. Nutarimus dėl LASF atstovybių ir/ar filialų steigimo/veiklos nutraukimo, jų nuostatų tvirtinimo,
valdymo organų skyrimo/atšaukimo, vadovaudamasi šiais Įstatais ir Lietuvos Respublikos įstatymais,
Prezidento teikimu priima Taryba.
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18. Įstatų keitimo tvarka
18.1. Šie Įstatai gali būti keičiami Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme nustatyta tvarka tik
Suvažiavimo nutarimu, kuris priimamas kai „už“ balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Suvažiavime
dalyvaujančių Tikrųjų narių.
19. LASF organų atskaitomybės Suvažiavimui bei lėšų ir pajamų naudojimo tvarka ir veiklos
kontrolė
19.1. LASF Taryba, Apeliacinis teismas ir Revizijos komisija už savo darbą atsiskaito LASF
Suvažiavimui ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus.
19.2. LASF savo pinigines lėšas laiko kredito įstaigose ir atlieka visas kasos ir atsiskaitomąsias
operacijas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.
20. Baigiamosios nuostatos
20.1.Šie Įstatai įsigalioja nuo jų atitinkamo įregistravimo dienos. Įstatai surašyti lietuvių kalba 3
(trimis) egzemplioriais.

LASF Įstatų straipsnių pakeitimų ir papildymų redakcija priimta 2021 metų kovo 27 dieną LASF
Tikrųjų narių Suvažiavime.

Lietuvos automobilių sporto federacijos Prezidentas

Egidijus Janavičius

A.V.

10. Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai;
Iki 2021-02-18 negauta nei vieno LASF Tikrojo nario pasiūlymo.

11. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai;
Kandidatas į Apeliacinio teismo
pirmininkus
Kazimieras Vasiliauskas

Pasiūlęs klubas

Data

Sutikimas

„Urta Sport“
Lietuvos BMW klubas
Kauno technikos kolegija

2021-02-17
2021-02-17
2021-02-17

Gautas 2021-02-17

*Kandidatų siūlymai bei sutikimai eiti visuomenines pareigas saugomi LASF administracijoje
(Savanorių per. 56, Kaunas)
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12. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatai;
Patvirtinta:
LASF Tikrųjų narių eiliniame suvažiavime
2021 m. kovo 27 d.

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS
APELIACINIO TEISMO DARBO NUOSTATAI
1. Sąvokos
1.1. FIA – Tarptautinė automobilių federacija.
1.2. LASF - Lietuvos automobilių sporto federacija.
1.3. LASK – Lietuvos automobilių sporto kodeksas.
1.4. LASF Apeliacinis teismas (toliau – Teismas) – nuolatinis LASF drausminis organas ir galutinė
instancija nagrinėjanti ir sprendžianti sportinius bei teisinius LASF veiklos klausimus.
1.5. Teismo pirmininkas – LASF tikrųjų narių suvažiavime (toliau – Suvažiavimas) išrinktas
fizinis asmuo, kurio funkcijos yra: organizuoti Teismo procesus, administruoti Teismo veiklą,
pirmininkauti Apeliacinei kolegijai.
1.6. Arbitrai – LASF įstatų ir šių nuostatų nustatyta tvarka LASF tikrųjų narių suvažiavime išrinkti
fiziniai asmenys, kuriems suteikta teisėšių nuostatų nustatyta tvarka būti paskirtiems į
Apeliacinę kolegiją nagrinėti šalių ginčus ar prašymus.
1.7. Apeliacinė kolegija – šių nuostatų nustatyta tvarka paskirti Arbitrai, kuriems yra suteikta
teisėnagrinėti šalių ginčus ar prašymus ir priimti galutinį sprendimą.
1.8. SKK – sporto komisarų kolegija.
1.9. Nuostatai – šie Teismo darbo nuostatai.
2. Bendrieji nuostatai
2.1. Teismas dirba vadovaudamasis FIA statutu, LASF įstatais, FIA Tarptautiniu sporto kodeksu,
Lietuvos automobilių sporto kodeksu (toliau – LASK), LASF etikos ir drausmės kodeksu
(toliau – Kodeksas), Suvažiavimo priimtais sprendimais, bei šiais Nuostatais.
2.2. Teismas yra LASF drausminis organas ir galutinė instancija, sprendžianti ginčus, kylančius
Lietuvos automobilių sporte, LASF veiklos teisiniame reguliavime ar dėl LASF organų priimtų
sprendimų. Teismo kompetenciją nustato LASF įstatai, Kodeksas ir šie Nuostatai.
2.3. Nuostatus tvirtina Suvažiavimas.
3. Teismo pirmininkas ir Arbitrai
3.1. Teismo pirmininkas ir Arbitrai renkami ir atšaukiami vadovaujantis LASF įstatais.
4. Teismo kompetencija, teisės ir pareigos
4.1. Apeliacinis teismas yra LASF drausmės organas ir galutinė instancija, sprendžianti oficialiose
Lietuvoje vykstančiose automobilių sporto varžybose kilusius ginčus tarp LASK 3 straipsnyje
nurodytų asmenų automobilių sporte, įskaitant konkrečias varžybas bei ginčus, kylančius dėl
LASF veiklą reglamentuojančių norminių aktų, dėl automobilių sporto varžybas
reglamentuojančių norminių aktų, dėl LASF organų priimtų sprendimų. Kodekso numatytais
atvejais Teismas yra apeliacinė instancija, nagrinėjanti apeliacijas dėl LASF Etikos ir drausmės
komisijos (toliau – Komisija) priimtų sprendimų, bei pirma instancija, Komisijai netekus
įgaliojimų.
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4.2. Teismo kompetencija:
4.2.1. Nagrinėti apeliacijas bei prašymus susijusius su šių nuostatų 4.1.p. išvardintais ginčais ar
klausimais.
4.2.2. Kreiptis į LASF tarybą ir siūlyti jai įtraukti į Suvažiavimo ar LASF tarybos posėdžio
darbotvarkę Teismo iškeltus klausimus;
4.2.3. Nagrinėti ginčus, FIA pavestus spręsti nacionalinėms federacijoms;
4.2.4. Skirti nuobaudas už LASF veiklą bei automobilių sportą reglamentuojančių norminių aktų
nesilaikymą (pažeidimą):
a) įspėjimą;
b) piniginę baudą;
c) licencijos nacionalinį ir/ar tarptautinį suspendavimą;
d) apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) grąžinimą;
e) LASF nario teisių sustabdymą arba apribojimą;
f) šalinimą iš LASF narių ar LASF organų narių.
4.2.5. Nagrinėti apeliacijas dėl varžybų metu priimtų sprendimų ar paskirtų nuobaudų (pagal LASK)
ir priimti sprendimus:
a) panaikinti SKK sprendimą;
b) sumažinti arba padidinti SKK skirtą baudą;
c) skirti LASK 12 straipsnyje numatytas baudas;
d) atmesti apeliaciją kaip nepagrįstą, o įrodžius, kad apeliacija buvo pateikta su etika
nesuderinamais tikslais, medžiagą perduoti LASF etikos ir drausmės komisijai;
e) išnagrinėjus apeliaciją nuspręsti dėl pilno ar dalinio Apeliacinio mokesčio grąžinimo. Tuo
pačiu nustatant kas privalo padengti su apeliacijos nagrinėjimu susijusias Teismo išlaidas.
4.2.6. Nagrinėti apeliacijas dėl LASF organų individualių sprendimų ar paskirtų nuobaudų ir priimti
sprendimus:
a) panaikinti LASF organų priimtą sprendimą;
b) sumažinti arba padidinti LASF organų skirtą baudą;
c) atmesti apeliaciją kaip nepagrįstą, o įrodžius, kad apeliacija buvo pateiktas su etika
nesuderinamais tikslais, medžiagą perduoti LASF etikos ir drausmės komisijai;
d) išnagrinėjus apeliaciją nuspręsti dėl pilno ar dalinio Apeliacinio mokesčio grąžinimo. Tuo
pačiu nustato kas privalo padengti su apeliacijos nagrinėjimu susijusias Teismo išlaidas.
4.2.7. Nagrinėti prašymus dėl LASF veiklą ar automobilių sportą reglamentuojančių norminių aktų
taikymo ir priimti tokius sprendimus:
a) pateikti LASF veiklą ar automobilių sportą reglamentuojančių norminių aktų išaiškinimą.
Teismo pateikti išaiškinimai yra privalomi taikant LASF veiklą ar automobilių sportą
reglamentuojančius norminius aktus;
b) atlikti teisinį LASF veiklą ar automobilių sportą reglamentuojančių norminių aktų vertinimą
ir atitikimą LASF įstatams, LASK, FIA statutui, Tarptautiniam sporto kodeksui, bei kitiems
LASF organų priimtiems norminiams aktams. Nustačius, jog norminis aktas prieštarauja ar
neatitinka aukštesniam LASF norminiam aktui, Teismas gali priimti sprendimą panaikinti
norminį aktą, arba įpareigoti atitinkamą LASF organą atlikti norminio akto papildymą ar/ir
taisymą.
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4.2.8. Teismas, nagrinėdamas šių nuostatų 4.1.p. numatytus ginčus bei klausimus, gali priimti
sprendimus kurie yra neaprašyti šiuose nuostatuose. Šiuos sprendimus Teismas priima
vadovaudamasis FIA Apeliacinio teismo sprendimais ar Lietuvos Respublikos teismų
sprendimais arba savo nuožiūra, taikydamas teisingumo, protingumo ir sąžiningumo
kriterijus.
4.2.9. Teismas turi teisę į posėdžius kviestis liudytojus, ekspertus ginčo nagrinėjimo klausimais.
4.3. Teismo pareigos:
4.3.1. Pranešti visoms suinteresuotoms pusėms apie Apeliacinės kolegijos posėdžius;
4.3.2. Išklausyti visus su apeliacija ar prašymu susijusius asmenis ir jų liudininkus;
4.3.3. Išnagrinėti gautas apeliacijas ar prašymus, atsižvelgiant į visas su tuo susijusias aplinkybes ir
priimti sprendimą;
4.3.4. Priimant sprendimus, susijusius su automobilių sportu, niekada nereikalauti varžybų
pakartojimo;
4.3.5. Priimant sprendimus, visada vadovautis objektyvumo, nešališkumo, teisingumo, protingumo
ir sąžiningumo kriterijais, bei automobilių sporto interesais.
5. SANKCIJOS IR JŲ BENDROSIOS TAIKYMO TAISYKLĖS
5.1. Teismas taikydamas sankcijas, vadovaujasi Kodekso VI ir VII skyriaus nuostatomis.
6. APELIACIJŲ IR PRAŠYMŲ PADAVIMO TVARKA
6.1. Teismui apeliacijas ar prašymus turi teisę paduoti LASF nariai, LASF licencijų turėtojai, LASF
organų nariai.
6.2. Apeliacijos dėl varžybų metu priimtų sprendimų ar paskirtų nuobaudų, paduodamos
vadovaujantis LASK 15 str. nustatyta tvarka ir terminais.
6.3. Apeliacijos dėl LASF organų individualių sprendimų ar paskirtų nuobaudų yra paduodamos
raštu (kartu pridedant ir apeliacinio mokesčio sumokėjimo patvirtinimą) per LASF sekretoriatą
(pristatant LASF buveinės adresu ar el. paštu lasf@lasf.lt) ne vėliau kaip per 15 kalendorinių
dienų nuo sprendimo paskelbimo. Apeliacijoms yra taikomas apeliacinis mokestis nurodytas
Suvažiavimo patvirtintuose mokesčiuose „LASF narių stojamieji ir nario mokesčiai, tikrųjų ir
asocijuotų LASF narių tiksliniai įnašai federacijos veiklai remti“. Nesumokėjus apeliacinio
mokesčio, apeliacijos nagrinėjimo procedūros nepradedamos.
6.4. Prašymai dėl LASF veiklą ar automobilių sportą reglamentuojančių norminių aktų taikymo
paduodami raštu per LASF sekretoriatą (pristatant LASF buveinės adresu ar el. paštu
lasf@lasf.lt).
6.5. Prašymai dėl automobilių sportą reglamentuojančių dokumentų turinio ir priėmimo paduodami
raštu per LASF sekretoriatą (pristatant LASF buveinės adresu ar el. paštu lasf@lasf.lt) ne vėliau
kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų priėmimo dienos.
7. APELIACIJŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
7.1. Apeliacinę kolegiją sudaro Teismo Pirmininkas ir du Arbitrai.
7.2. LASF sekretoriatas, gavęs apeliaciją ar prašymą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja
Teismo pirmininką, el. paštu persiųsdamas gautą apeliaciją ar prašymą ir su ja susijusią
medžiagą.
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7.3. Teismo pirmininkas per 5 darbo dienas įvertina, ar gauta apeliacija arba prašymas atitinka
apeliacijoms ar prašymams keliamus reikalavimus. Teismo pirmininkui nustačius, kad
apeliacija ar prašymas neatitinka reikalavimų, raštu nurodo terminą (ne ilgesnį nei 5 darbo
dienos), per kurį turi būti pašalinti trūkumai. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų, yra
laikoma, jog apeliacija ar prašymas nėra paduoti ir grąžinami apeliantui ar teikėjui. Tokiu atveju
Teismo pirmininkas vienašališkai priima sprendimą dėl apeliacinio mokesčio
grąžinimo/negrąžinimo.
7.4. Teismo pirmininkas nustatęs, jog nėra trukdžių pradėti apeliacijos ar prašymo nagrinėjimo
procedūras, organizuoja Apeliacinės kolegijos sudarymą, išsiųsdamas pranešimą el. paštu ginčo
šalims.
7.5. Kiekviena ginčo šalis per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo, pasirenka po vieną
Arbitrą iš Suvažiavimo patvirtinto Arbitrų sąrašo ir pateikia Teismui paaiškinimus ir įrodymus
susijusius su ginču. Jeigu šalis be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia
Teismui paaiškinimo ar kitos su byla susijusios medžiagos, Teismas turi teisę priimti sprendimą
vadovaudamasis byloje esančiais įrodymais ir/ar paaiškinimais.
7.6. Jeigu viena šalis nesilaiko šių nuostatų ir nepasirenka Arbitro numatytais terminais, kai yra
nagrinėjama apeliacija, Arbitrą paskiria Teismo pirmininkas.
7.7. Nagrinėjant prašymus, Apeliacinę kolegiją sudaro Teismo pirmininkas, ne vėliau kaip per 7
darbo dienas, nuo prašymo gavimo dienos.
7.8. Apeliacinės kolegijos nariu negali būti nė vienas Pareiškėjas ar jo atstovas, ar vairuotojas,
organizatorius, arba oficialus varžybų asmuo, tiesiogiai susijęs su nagrinėjama apeliacija ar
prašymu.
7.9. Jeigu Teismo pirmininkas tiesiogiai yra susijęs su nagrinėjama apeliacija ar prašymu, ar yra
kitokių priežasčių dėl kurių Teismo pirmininkas negali pirmininkauti Apeliacinei kolegijai,
Apeliacinės kolegijos pirmininką išrenka šalių pasirinkti Arbitrai iš Suvažiavimo patvirtinto
Arbitrų sąrašo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų paskyrimo į Apeliacinę kolegiją.
7.10. Apie įvyksiantį posėdį Teismo pirmininkas privalo pranešti Arbitrams ir ginčo šalims prieš 5
kalendorines dienas iki Teismo posėdžio el. paštu. Šalys turi teisę pasikviesti liudytojus.
Suinteresuotų asmenų ar liudytojų neatvykimas, nesustabdo apeliacijos ar prašymo nagrinėjimo
procedūros.
7.11. Apeliacinei kolegijai pirmininkauja ir vykdo pranešėjo funkcijas Teismo pirmininkas arba7.9.p.
nustatyta tvarka paskirtas Apeliacinei kolegijai pirmininkaujantis Arbitras.
7.12. Apeliacijos ir prašymai, Teismui nutarus, gali būti nagrinėjami tiek žodinio, tiek rašytinio
nagrinėjimo forma. Teismui nutarus, posėdžiai gali vykti naudojant tiesioginio ryšio priemones
(telekonferenciją, vaizdo konferenciją, kitas komunikavimo technologijas ar jų derinius).
7.13. Teismas išnagrinėti apeliaciją ar prašymą ir priimti sprendimą privalo ne vėliau kaip per 30
kalendorinių dienų po apeliacijos ar prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas
Teismo Pirmininko sprendimu ar Šalių prašymu dėl force majeure ir kitų svarbių aplinkybių
(ligos, šeimyninių aplinkybių, ir kt.).
7.14. Apeliacinės kolegijos sprendimai priimami Arbitrų balsų dauguma. Nei vienas ginčą
nagrinėjantis Arbitras neturi teisės susilaikyti balsavimo metu.
7.15. Teismas, nagrinėdamas Apeliaciją ar prašymą, taip pat vadovaujasi Kodekse IX skyriuje
išdėstytais bylų nagrinėjimo principais bei reikalavimais.
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7.16. Šalių teisės aprašytos Kodekso 32 str.
7.17. Apeliacinės kolegijos posėdžių metu gali būti daromas garso įrašas.
7.18. Apeliacinės kolegijos posėdžius protokoluoja posėdžio sekretorius, kurį skiria Teismo
pirmininkas ar pirmininkaujantis Arbitras. Posėdžio sekretoriumi gali būti bet kuris asmuo,
įskaitant Teismo pirmininką ar Arbitrą.
7.19. Teismo posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo teismo pirmininkas ar 7.9.p. nustatyta
tvarka paskirtas Apeliacinei kolegijai pirmininkaujantis Arbitras ir posėdžio sekretorius.
7.20. Teismo posėdžio pilnas protokolas turi būti surašytas per 20 kalendorinių dienų nuo Teismo
sprendimo priėmimo dienos. Teismo posėdžio protokolo trumpoji versija su sprendimu turi būti
išsiųsta šalims el. paštu ar nurodytais šalių adresais per 7 kalendorines dienas nuo Teismo
sprendimo priėmimo dienos.
7.21. Teismo sprendimai įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos.
7.22. Įsiteisėjus Teismo sprendimui, toks sprendimas proceso šalims yra privalomas ir sukelia
atitinkamas teisines pasekmes.
8. TEISMO ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ
8.1. Teismas už savo veiklą ir sprendimus atsiskaito Suvažiavimui.
8.2. Jei Teismo sprendimai liečia kitos šalies automobilių sporto federacijos ar atitinkamos kitos
organizacijos licencijų turėtoją, organizatorių, oficialų asmenį, pareiškėją ar kitą asmenį,
Teismo sprendimas gali būti apskųstas FIA apeliaciniam teismui.
8.3. Teismas turi teisę, įvardindamas visas suinteresuotas puses, publikuoti Teismo sprendimus.
Asmenys, paminėti šiose publikacijose, neturi teisės remdamiesi šia publikacija veikti prieš
LASF ar prieš bet kurįšį sprendimą paskelbusį asmenį.

13. LASF Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai;
Kandidatai į Etikos ir drausmės
komisijos narius
Povilas Bonkevičius

Alvydas Banys
Rolandas Sutkevičius

Inga Volungevičiūtė

Ingrida Savickienė

Pasiūlęs klubas

Data

Sutikimas

„Urta Sport“
Lietuvos BMW klubas
Lietuvos BMW klubas
Kauno technikos kolegija
Kauno technikos kolegija
Lietuvos BMW klubas
Kauno technikos kolegija
„Urta Sport“
Lietuvos BMW klubas
Kauno technikos kolegija
„Urta Sport“

2021-02-17
2021-02-17
2021-02-17
2021-02-17
2021-02-17
2021-02-17
2021-02-17
2021-02-17
2021-02-17
2021-02-17
2021-02-17

Gautas
2021-02-17

Lietuvos BMW klubas

2021-02-17

Kauno technikos kolegija
Lietuvos BMW klubas
Kelmės ASK

2021-02-17
2021-02-17
2021-02-18

Gautas
2021-02-17
Gautas
2021-02-17
Gautas
2021-02-17

Gautas
2021-02-18

*Kandidatų siūlymai bei sutikimai eiti visuomenines pareigas saugomi LASF administracijoje
(Savanorių per. 56, Kaunas)
** Pagal LASF Įstatus komisija renka pirmininką.
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14. Etikos ir drausmės komisijos darbo nuostatų (Etikos ir drausmės kodekso
kontekste) tvirtinimas;
Atsižvelgiant į naują įstatų redakciją reikalinga pakeisti 2 Etikos ir drausmos kodekso punktus,
kurie susiją su Etikos ir drausmės komisijos darbo nuostatais ir išdėstyti juos sekančiai:
25 straipsnis. LASF Etikos ir drausmės komisijos posėdžiai.
2. LASF Etikos ir drausmės komisijos posėdžius šaukia Pirmininkas arba jo Pavaduotojas.
3. LASF Etikos ir drausmės komisijos posėdžiams vadovauja pirmininkas. Tuo atveju, jeigu
pirmininkas posėdyje nedalyvauja, jį pavaduoja pirmininko pavaduotojas. Pirmininką ir
pavaduotoją renka LASF Etikos ir drausmės komisijos nariai iš LASF Etikos ir drausmės komisijos
narių.
*Priedas Nr.3 LASF Etikos ir drausmės kodeksas

15. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas;

Patvirtinta:
LASF Tikrųjų narių eiliniame suvažiavime
2021 m. kovo 27 d.

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ 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 Sporto įstatymu, bei kitais LR įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, kitais teisės norminiais aktais, Tarptautinės automobilių federacijos (FIA) Statutu,
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 nuostatus tvirtina LASF narių Suvažiavimas (toliau – Suvažiavimas).
2. Tarybos formavimas
2.1. Taryba formuojama vadovaujantis LASF Įstatais.
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3. Tarybos įgaliojimų grąžinimas
3.1. Tarybos įgaliojimai grąžinami vadovaujantis LASF Įstatais.
4. Tarybos funkcijos:
4.1. Šaukia Suvažiavimus, vadovaudamiesi Įstatais bei „Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo
tvarka“.
4.2. Sprendžia dėl Svečių dalyvavimo Suvažiavimuose.
4.3. Paruošia ir teikia Suvažiavimui tvirtinti Tarybos darbo nuostatus.
4.4. Suvažiavime pateikia ir pristato Tarybos veiklos ataskaitą.
4.5. 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 Strateginis veiklos planas gali būti keičiamas Tarybos nutarimu.
4.6. Priima, keičia, papildo Lietuvos automobilių sporto kodeksą, atsižvelgiant į FIA Sporto kodekso
pakeitimus ir / ar LASF organų rekomendacijas.
4.7. Priima sprendimą dėl LASF buveinės adreso pakeitimo.
4.8. Tvirtina Komitetų (pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių) sudėtis.
4.9. Paruošia ir tvirtina Komitetų darbo nuostatus.
4.10. Rengia LASF metinę veiklos ataskaitą ir teikia Suvažiavimui tvirtinti.
4.11. Tvirtina komitetų pateiktus sporto disciplinos ar srities strateginius veiklos planus, jei tokie
paruošiami ir pateikiami. Taryba turi teisę atmesti Komiteto strateginį veiklos planą, jei jis
prieštarauja LASF strateginiam veiklos planui.
4.12. Priima ir šalina LASF narius (išskyrus Lietuvos kartingo federaciją) savo nutarimu ar
vadovaudamasi Apeliacinio teismo ir / ar LASF Etikos ir drausmės komisijos priimtu sprendimu.
4.13. Konkrečiu atveju sprendžia dėl LASF nario stojamojo ir/ar metinio mokesčių mokėjimo
termino atidėjimo ar stojamojo ir / ar nario mokesčių mokėjimo dalimis einamaisiais metais.
4.14. 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.
4.15. Nustato LASF teikiamų paslaugų kainas ne nariams.
4.16. Šaukia išplėstinius posėdžius, kuriuose dalyvauja Komitetų ir /ar Komisijų Pirmininkai su
patariamojo balso teise.
4.17. Sprendžia kitus su LASF nariais susijusius klausimus.
4.18. Sudaro, naikina, sujungia ar atskiria Komitetus vadovaudamiesi LASF Įstatais.
4.19. Sudaro ir naikina nuolatines ar laikinas komisijas, ruošia ir tvirtina jų darbo nuostatus.
4.20. Tvirtina ir aiškina automobilių sportą reglamentuojančius norminius aktus:
a) Lietuvos automobilių sporto kodeksas (šių nuostatų 4.6 punktas);
b) Lietuvos automobilių sporto saugaus varžybų organizavimo reglamentas (SVO) su priedais;
c) Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklės (LASVOVT) su
priedais;
d) Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos taisyklės;
e) LASF suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarka;
f) LASF simbolių naudojimo taisyklės (BRANDBOOK).
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4.21. Priima, keičia, tvirtina ir naikina LASF veiklą reglamentuojančius dokumentus (taisykles,
nuostatus, aprašus ir kitus).
4.22. Tvirtina oficialiose tarptautinėse varžybose dalyvaujančių šalies rinktinių sudėtis ir jų
pasirengimo programas.
4.23. Sprendžia LASF administracijos struktūrinių padalinių steigimo klausimus.
4.24. Sprendžia ir tvirtina LASF administracijos struktūrą.
4.25. Sprendžia ir tvirtina samdomų darbuotojų darbo užmokesčio dydį.
4.26. Tvirtina LASF renginių sąmatas.
4.27. Priima nutarimus dėl auditoriaus paskyrimo ar atšaukimo.
4.28. Tarpininkauja, kad LASF nariai arba jų atstovai galėtų sudaryti palankias sutartis su Lietuvos
Respublikos ar užsienio klubais, kitomis organizacijomis.
4.29. Priima nutarimus, kad LASF taptų kitų juridinių asmenų steigėja, nare.
4.30. Priima nutarimus dėl LASF atstovybių ir / ar filialų steigimo, tvirtina filialo ir / ar atstovybės
veiklos nuostatus.
4.31. Turi teisę pareikalauti iš Prezidento, Viceprezidento, Tarybos nario ar Kitų LASF organų nario
pasiaiškinimo dėl netinkamo elgesio ir spręsti klausimą dėl šio elgesio įvertinimo, kreipiantis į
LASF Etikos ir drausmės komisiją ar LASF Apeliacinį teismą.
4.32. Turi teisę pareikalauti iš Komitetų paaiškinimo dėl Komitetų priimtų sprendimų motyvų ir
priežasčių, bei teikti Komitetams siūlymą persvarstyti Komitetų priimtus sprendimus.
4.33. Turi teisę, išimtinais atvejais, pakeisti Komiteto priimtus sprendimus, kurie prieštarauja LASF
veiklą reglamentuojantiems dokumentams, LASF Strateginiam planui ar daro žalą automobilių
sportui.
4.34. Skiria Tarybos atstovą, sprendžiant ginčus LASF Apeliaciniame teisme.
4.35. Įgalioja LASF Prezidentą ar kitą asmenį atstovauti LASF Lietuvos Respublikoje ir / ar užsienyje.
4.36. Tvirtina, LASVOVT nustatyta tvarka, Komitetų pasiūlytus varžybų stebėtojus, SVO delegatą,
Techninį delegatą, jei Taryba priima sprendimą juos skirti sezonui ar konkrečioms varžyboms.
4.37. Tvirtina oficialų varžybų kalendorių.
4.38. Tvirtina Teisėjų, Varžybų saugumo ekspertų, Techninių ekspertų sarašus.
4.39. Tvirtina Sportinio automobilio techninio paso formą bei pasų išdavimo tvarką.
4.40. Gina LASF narių teises ir teisėtus interesus Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.
4.41. Rengia ir tvirtina pavyzdinių sutarčių projektus.
4.42. Sprendžia kitus, į Suvažiavimo ar Prezidento išskirtinę kompetenciją nepatenkančius,
klausimus.
5. Tarybos posėdžio pravedimo tvarka:
5.1. Tarybos sprendimai priimami posėdžiuose. Posėdžius šaukia Prezidentas (Tarybos
pirmininkas). Posėdžiui pirmininkauja Prezidentas. Prezidentui nesant, posėdžiui
pirmininkauja Prezidento žodiniu ar raštišku pavedimu įgaliotas vienas iš Viceprezidentų.
Prezidentui atsistatydinus, mirus, tapus neveiksniu ar pareiškus nepasitikėjimą, Tarybos
posėdį šaukia vienas iš Viceprezidentų, kuris pirmininkauja posėdžiui iki Tarybos sprendimo,
kuriuo Viceprezidentas įgaliojamas laikinai eiti Prezidento pareigas. Po šio sprendimo
priėmimo posėdžiui pirmininkauja Tarybos įgaliotas laikinai eiti Prezidento pareigas
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5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

5.9.
5.10.
5.11.

5.12.

Viceprezidentas. Posėdžio sekretorius yra LASF sekretoriato administratorius - referentas arba
LASF generalinis sekretorius. Kiekvienas Tarybos narys gali pareikalauti, kad būtų sušauktas
posėdis. Tarybos narys, inicijuodamas posėdžio sušaukimą, privalo Prezidentui pateikti
posėdžio darbotvarkės klausimus ir su jais susijusią medžiagą, bei sprendimo variantų
projektus. Prezidentui nešaukiant posėdžių, Tarybos posėdį privalo sušaukti vienas iš
Viceprezidentų.
Posėdžio darbotvarkę Prezidento pavedimu ar Įstatų 8.5.1. numatytais atvejais Viceprezidento pavedimu sudaro LASF sekretoriatas. LASF sekretoriatas nedelsiant
elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja Tarybos narius apie posėdžio datą, laiką ir vietą,
išsiunčia preliminarią posėdžio darbotvarkę ir su ja susijusią medžiagą. Prezidentui
atsistatydinus, mirus, tapus neveiksniu ar pareiškus nepasitikėjimą posėdis turi būti šaukiamas
skubos tvarka.
Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių ir jam
pirmininkauja šių Įstatų 8.5.1. 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.
Kai posėdyje svarstomi su Tarybos nariu (įskaitant Prezidentą, Viceprezidentus) susiję
klausimai, šis narys privalo nusišalinti nuo balsavimo.
Posėdžiai gali būti pravedami gyvai ar / ir elektroninėmis ryšio priemonėmis (el. paštu, video
konferencijų - TEAMS, ZOOM, SKYPE ar panašių aplikacijų pagalba).
Jei Tarybos narys negali atvykti į posėdį, apie tai privalo iš anksto pranešti LASF sekretoriatui,
bei pateikti savo nuomonę ir balsuoti darbotvarkės klausimais elektroninėmis ryšio
priemonėmis.
Tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžio protokolą pasirašo pirmininkaujantis ir posėdžio
sekretorius.
Protokolai surašomi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įvykusio Tarybos posėdžio ir
sekančią darbo dieną išsiunčiami Tarybos nariams. Tarybos nariai turi teisę el. paštu (LASF
sekretoriatui bei visiems Tarybos nariams) pateikti motyvuotas pastabas per 2 kalendorines
dienas nuo protokolo surašymo dienos. Praėjus šiam terminui, Tarybos narys neturi teisės
reikšti pastabų ir laikoma, kad sutiko su protokolo turiniu. Jei pateiktoms pastaboms pritaria
visi Tarybos nariai, protokolas pataisomas ir per 1 darbo dieną paskelbiamas LASF tinklalapyje.
Jei pastaboms nepritaria visi Tarybos nariai, skelbiamas pakartotinis balsavimas el. ryšio
priemonėmis. Atsižvelgus į pastabas ar pakartotinio balsavimo rezultatus protokolas
pataisomas ir per 1 darbo dieną paskelbiamas LASF tinklalapyje.
Tarybos sprendimu, posėdyje gali dalyvauti ir kviestiniai asmenys.
Tarybai pateikto prašymo, pareiškimo ar kitokio projekto autorius privalo dalyvauti posėdyje.
Projektus (klausimus) Tarybos pakartotiniam svarstymui galima teikti tik tuo atveju, kai yra
pateikiama nauja projekto (klausimo) redakcija. Apsvarstytų projektų (klausimų) Taryba
pakartotinai nesvarsto.
Posėdžio metu gali būti daromas garso skaitmeninis įrašas.
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5.13. Tarybos posėdžio pravedimas. Pirmininko pareigos:
1) skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą, prireikus gali paskelbti darbotvarkėje nenumatytą
posėdžio pertrauką;
2) rūpinasi posėdžių darbo tvarka;
3) suteikia Tarybos nariams, svečiams ar kitiems LASF organams žodį, vadovauja
svarstymams;
4) stebi kalbų trukmę. Jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o po antrojo įspėjimo gali kalbėtoją
nutraukti;
5) jeigu niekas neprieštarauja, kalbėjimo laiką gali pratęsti;
6) jeigu kalbėtojas nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės, gali jį įspėti, o po antrojo
įspėjimo gali kalbėtoją nutraukti;
7) jeigu niekas neprieštarauja, gali suteikti žodį ir kitiems asmenims;
8) remdamasis svarstymų rezultatais, formuluoja klausimus balsuoti, vadovaudamasis šiais
darbo nuostatais, nustato balsavimo tvarką, skelbia balsavimo pradžią ir skelbia balsavimo
rezultatus;
9) įspėja Tarybos narius, jeigu šie nesilaiko posėdžio tvarkos, triukšmauja salėje, viešai
įžeidžia Tarybos narius;
10) priima sprendimą pašalinti iš posėdžių salės kviestus asmenis, jeigu šie trukdo posėdžiui;
11) pasirašo Tarybos posėdžio protokolą, taip pat savo įgaliojimų ribose vizuoja posėdyje
priimtus dokumentus.
5.14. Tarybos narių balsų dauguma Taryba gali laikinai pašalinti Tarybos narį iš posėdžių salės iki
posėdžio pabaigos, jeigu šis:
1) po pareikšto įspėjimo toliau trukdo Tarybos darbui;
2) posėdžio metu kviečia vartoti prievartą arba pats ją pavartoja;
3) posėdžio metu įžeidžia Tarybos narį arba jam grasina;
4) savo veiksmais žemina Tarybos nario vardą.
Pašalintas iš posėdžio Tarybos narys, be atskiro Tarybos balsavimo yra perduodamas
svarstymui LASF Etikos ir drausmės komisijai.
6. Prezidentas
6.1. Prezidentas - vienasmenis valdymo organas, administracijos vadovas. Prezidento, kaip
vienasmenio valdymo organo, kompetencija yra vadovauti LASF administracijai.
6.2. Prezidentas – kolegialaus valdymo organo – LASF Tarybos - pirmininkas.
6.3. Prezidentas renkamas vadovaujantis LASF Įstatais.
6.4. Prezidento įgaliojimai grąžinimami vadovaujantis LASF Įstatais.
6.5. Prezidento funkcijos nurodytos LASF įstatuose.
7. Viceprezidentai ir Patarėjai
7.1. Prezidentas savo kadencijos laikotarpiui iš Tarybos narių skiria ne mažiau nei 1 (vieną) ir ne
daugiau nei 2 (du) Viceprezidentus.
7.2. Viceprezidento įgaliojimai nutrūksta vadovaujantis LASF Įstatais.
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7.3. Viceprezidento funkcijos nurodytos LASF įstatuose.
7.4. Prezidentas savo kadencijos laikotarpiui konkrečioms funkcijoms vykdyti, gali skirti Patarėją(us).
7.5. Patarėjo įgaliojimai nutrūksta vadovaujantis LASF Įstatais.
7.6. Patarėjo funkcijos:
a) Prezidento konsultavimas;
b) Dokumentacijos ruošimas;
c) Veiklų nesusijusių su tiesioginiu LASF atstovavimu atlikimas.
8. Tarybos atskaitomybė ir atsakomybė
8.1. Taryba yra atskaitinga Suvažiavimui.
8.2. Eiliniame suvažiavime Taryba pateikia savo veiklos ataskaitą.

16. Dėl garbės ženklo suteikimo Vytautui Vanagui.

VYTAUTAS ČESLOVAS VANAGAS
gimęs 1930 m. VI. 10 d. Biržuose

VYTAUTO ČESLOVO VANAGO BIOGRAFIJA
Vytautas Česlovas Vanagas gimė 1930 m. birželio 10 d. Biržuose. Tėvas Pranas 1919-1922
m. Lietuvos savanoris, kariuomenės kūrėjas, 4 kartus sužeistas, už nuopelnus Lietuvai apdovanotas
medaliais ir Vytauto Didžiojo ordinu. Iki 1941 metų dirbo Biržų apskrities savivaldybėje. Motina
Marija rūpinosi šeima (tėvai mirę). 1941 m. birželio 14 d. visa šeima buvo ištremta į Sibirą - Tomsko
sritį Parbigo rajoną. Broliai Gytis ir Rimvydas grįžę iš tremties 1959 metais dirbo įvairiose Kauno
miesto įmonėse. Abu mirę.
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1956 m. Vytautas vedė. Žmona Alina baigė KPI mechanikos fakultetą ir įgijo tekstilės
pramonės inžinieriaus specialybę. Iki pensijos dirbo projektavimo organizacijose. Sūnus Virgilijus
baigė Kauno medicinos institutą, dabar dirba Klaipėdos universitetinės ligoninės vyr. gydytojo
pavaduotoju. Anūkai Goda, Mantas ir Julija. Goda ištekėjusi, gyvena ir dirba Vilniuje – augina
proanūkę Barborą. Mantas gyvena ir dirba Londone finansininku, o Julija – moksleivė.
1952 m. Vytautas Česlovas Vanagas baigė Biržų 1-ąją vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno
politechnikos institutą (KPI), kurį baigė 1957 m. įgydamas automobilių remonto ir eksploatacijos
inžinieriaus mechaniko specialybe, kvalifikaciją.
Dar besimokydamas KPI 1955-1957 m. dirbo Kauno vairuotoju automokykloje dėstytoju.
1957 m. baigęs institutą buvo paskirtas į Kauno statybos tresto Nr. 2 autotransporto kontorą Nr. 2
meistru, o po dviejų mėnesių paskirtas vyr. inžinieriumi. Grįžus tėvams ir broliams iš Sibiro tremties
dėl objektyvių priežasčių teko pakeisti darbovietę. 1964-1977 m. dirbo Kauno statybos tresto Nr. 2
vyr. mechaniku. Vėliau abu Kauno statybos trestus reorganizavus į „Kauno statybą“ buvo paskirtas
Transporto skyriaus viršininku. 1977-1978 m. dirbo Kaimo statybos ministerijos Kauno transporto
kontoroje Techninio skyriaus viršininku, 1978-1990 m. automobilių transporto ir plento ministerijos
įmonės „Kelprojektas“ technologu, 1991 m. - Kauno automobilių klubo techninių apžiūru
automobilių aikštelės vadovu. Nuo 1992 m. pensininkas.
Vytautui pradėjus dirbti ATK-2 kontoroje buvo apie 160 įvairių modelių automobilių. 1958
m. po reorganizacijos visi seni ir užsienietiški automobiliai buvo nurašyti (liko apie 90 automobilių)
po kurio laiko ATK- 4 pradėjo plėstis. Nuo 1958-1962 m. kiekvienais metais kontoros automobilių
parkas padidėdavo 100-120 naujų automobilių (ZIL ir GAZ), esamoje teritorijoje jau nebetilpo. 1959
m. ATK-4 turėjo tik penkis aptarnavimo ir remonto postus (uždarose patalpose). Iki 1964 m. buvo
pastatytos dirbtuvės su 12 aptarnavimo postų, transformatorinė, katilinė, pakloti elektros kabeliai,
įrengti kanalizacijos tinklai, kurie buvo prijungti prie miesto kanalizacijos tinklų. Be to, buvo pastatyti
ir įrengti pagalbiniai skyriai variklių, pakabu, elektros, karbiuratorių, radiatorių remonto, agregatų ir
pan.), geros buitinės patalpos. Buvo suprojektuota, pastatyta ir įrengta pusiau automatinė dviejų linijų
sunkvežimių plovykla. Vilijampolėje miesto vandentiekio tinklų nebuvo. Išgręžė du artezinius
šulinius, o vandenį plovyklai kaupti pastatė apie 500 m3 baseiną. Žiemos metu variklių pašildymui
įrengė garinį pašildymą, vėliau dar įrengė dvylika TA-2 postų ir dvi 50 m ilgio konvejerines TA-1
linijas, nes tuo metu jau turėjo apie 450 automobilių ir 220 priekabų ir puspriekabių.
1957 m. buvo įdiegta progresyvi remontininkų apmokėjimo už atliktą darbą sistema. Gerokai
sumažėjo darbo sąnaudos, pagerėjo aptarnavimo kokybė, remonto darbų kontrolė. Už darbo
rezultatus Vytautas buvo apdovanotas automobilių transporto ženklu.
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Dirbdamas „Kauno statyboje“ jis turėjo įdiegti betono ir skiedinių pristatymą pagal valandinį
grafiką. Dėl to ženkliai sumažėjo autotransporto prastovos statybose. „Kelprojekte“ jam teko
projektuoti ir parengti techninius sprendimus daugeliui naujai statomų ir rekonstruojamų objektų.
Vytautas Česlovas Vanagas yra 1941 m. tremtinys, politinių kalinių ir tremtinių sąjungos,
Kauno automobilių klubo, Lietuvos automobilių sąjungos narys, Lietuvos automobilių klubo ir
Lietuvos Prsche klubo narys. Kitoms partijoms niekada nepriklausė ir nepriklauso. Pomėgiai –
žvejyba ir automobilių bei motociklų sportas, jais susidomėjo dar studijuodamas KPI. Nuo 1958 m.
pats sportavo. Paskutinį kartą dalyvavo ralio varžybose 2007 metais.
Apie 1961-1962 m. pradėjus vystytis automobilių sportui Lietuvoje, Vytautas, pasitaręs su
įmonėje dirbančiais vairuotojais – automobilių sporto entuziastais, po ilgų diskusijų nutarė paruošti
tris sunkvežimius autokroso varžyboms. Tuo tikslu susibūre auto sportininkai ėmėsi realaus darbo.
Jiems buvo sudarytos sąlygos nemokamai po darbo naudotis ATI dirbtuvėmis, įranga, irankiais,
medžiagomis ir aktyviai remontuoti, atstatyti jiems skirtas netinkamas komercinei veiklai GAZ-51
automašinas. Ryžtas ir nuoseklus darbas davė vaisių. ATI-4 pilnai paruošė tris GAZ-51 klasės
krosinius automobilius (jie dalyvavo net ralio varžybose). Neblogi ir rezultatai varžybose: paruošti 3
kandidatai į sporto meistrus ir 2 sporto meistrai – Algirdas Rimonis, Antanas Eigirdas, Vytautas
Vanagas, Viktoras Musteikis, Mykolas Šmigelskis, Bronius Prešeigalavičius.
Dar aktyviai sportuodamas Vytautas pradėjo teisėjauti automobilių ir motociklų sporto
varžybose, o jau 1977 m. jam buvo suteikta aukščiausia tuo meto visasąjunginė automobilių sporto
teisėjo kategorija. Labai dažnai teisėjaudavo miesto ir respublikinio masto varžybose, Ralio, Žiedo,
Autokroso, Slalomo, Sprinto, Pakilimo į kalną ir kitose auto-moto varžybose. Aktyviai teisėjavo iki
1995 metų. Dažniausiai kviesdavo į visasąjunginio ir tarptautinio masto varžybas – vyr. teisėjo ar
tech. komisijos pareigoms atlikti - tai Ryga, Maskva, Tbilisis, Kijevas, Gorkis, Toljatis ir kitos šalis.
Buvo pakviestas į tarptautinio ralio trasos parinkimą Kryme techniniu vadovu, neliko abejingas ir
sporto bazių parinkime bei jų statybos ir eksploatavimo procesuose – ypač „Nemuno žiedo“. Kai
pirmą kartą buvo nuspręsta pravesti žiedines lenktynes (visasąjunginiu mastu) Kačerginėje – tai trasą
sudarė dalis kelio Kaunas-Šakiai ir pravažiavimas per Kačerginės senaja gyvenvietę - nei sutvarkyti
bei pristatyti pravažiavimo kampai tarp kelių, nei starto vietos ir pan. Kadangi kelią Kaunas-Šakiai
prižiūrėjo ir remontavo Kauno kelių valdyba Nr. 12, o jai vadovavo automobilių sportui prijaučiantis
viršininkas P. Širka, tada Vytautas Vanagas kreipėsi į jį su prašymu sutvarkyti trasą, kuri nors
minimaliai atitiktų automobilių žiedinių lenktynių reikalavimus. Nebuvo nei projekto, nei lėšų.
Gerbiamas P. Širka visų nuostabai paklausė – iki kada turi būti atlikti darbai ir paprašė duoti nors
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schematinį brėžinuką, ką ir kur reikia padaryti. Ir ką? Visa tai buvo atlikta nepriekaištingai. Varžybos
įvyko ir buvo pravestos aukštam lygije.
Neblogai pavykus pirmosioms žiedinėms automobilių sporto varžyboms Vytautui kilo idėja
turėti šalia Kauno žiedinių lenktynių trasą, nepriklausančią nuo bendrojo naudojimo kelio KaunasŠakiai. Tuo tikslu buvo paruoštas pirminis projektas apeinant Kačerginę, bet liko kelias KaunasŠakiai. Nepatogu. Prasidėjo parengiamieji techniniai trasos projekto darbai atskiriant trasą nuo
bendro naudojimo kelių. Iškilo klausimas - o kas finansuos? Kas žiedinės trasos darbų užsakovas?
Kas pripažins žiedinių automobilių ir motociklų trasą kaip tokią, kuri atitiktų visiems techniniams ir
saugumo reikalavimams. Trasa toliau buvo statoma ir visus techninius bei finansinius klausimus
sprendė Kelių statybos valdyba Nr. 12 – vadovas P. Širka. Oficialiai tai buvo „Kelio Kaunas-Šakiai
rekonstrukcija“. Kai „Kelprojektas“ parengė automobilių žiedinių lenktynių, jau pavadinto „Nemuno
žiedas“, trečiąjį variantą, jį Vytautui Vanagui teko tobulinti, kad būtų pripažintas atitinkantis žiedinių
automobilių ir motociklų varžybų reikalavimus su tuometiniu TSRS automobilių sporto federacijos
primininku Maskvos MADI sekretoriumi I. Afanasjevu. Projektas buvo „palaimintas“. „Nemuno
žiedo“ statybos darbai suintensyvėjo. Prasidėjo žemės paėmimas iš 5 organizacijų (apie 70 ha). Žemės
perdavimą trasos statybai „palaimino“ tuo metu ministrų tarybos pirmininku buvęs Maniušis.
Ypač daug buvo padaryta, kai buvęs automobilių transporto ir plentų ministras J.
Černiakovas pasiūlė visasąjungines aukšto meistriškumo automobilių transporto vairuotojų varžybas
pravesti Lietuvoje. Varžybos turėjo vykti „Nemuno žiedo“ teritorijoje. Pasitarime pas ministrą
Vytautui buvo pasiūlyta pateikti pastabas ir pasiūlymus, kad varžybos įvyktų sklandžiai. Į jo
pasiūlymus buvo atsižvelgta – išasfaltuotos dvi aikštelės abipus trasos, apie 300 m pašildymo takas,
pastatyti du Alytaus tipo namai, išgręžtas artezinis šulinys, pastatyta transformatorinė, remonto
dirbtuvės, atvesta iš Kačerginės telefono linija, sutvarkytos privažiavimo trasos ir kt. Tada „Nemuno
žiedas“ tapo pilnaverčiu varžybų pravedimo objektu.
Dar tarybiniais laikais Vytautas Česlovas Vanagas buvo paskirtas Europos soc. šalių
automobilių žiedinių lenktynių, kurių vienas iš etapų įvyko Kijeve, vyriausiuoju varžybų teisėju.
Dalyvavo sportininkai iš 9 valstybių. Prasidėjus varžyboms dalyvių atvykimas, registracija,
automobilių techninės apžiūros, treniruotės, komandiniai važiavimai ir pan. Vytautas pastebėjo, kad
ten, kur būna jis, pastebėjo du jaunus gan tvarkingai apsirengusius vyrukus. Jam kilo įtarimas, kodėl
tie vyrukai atsiranda ten kur būna jis. Pamąstė, kad jį seka, bet kodėl? Už ką? Pagalvojo – paklaus.
Priėjo prie jų ir tiesiai šviesiai paklausė: „Ar jūs ne iš KGB ir kodėl mane persekiojate?“ Jie pradžioje
„pasimetė“, po to vienas iš jų ir sako: „- Jūs šių tarptautinių varžybų vyriausias teisėjas, tačiau Jūs
nepartinis“. Vytautas suvokė KGB darbą ir pareigas. Jiems labai aiškiai pasakė, kad jis šių varžybų
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teisėjas, viską darys vadovaudamasis šių varžybų nuostatais bei automobilių sporto taisyklėmis.
Jokios gėdos ar nusižengimo kompromituojančio patį, tuo labiau TSRS kaip šių varžybų organizatorė
nepadarys. Daugiau jų visu likusiu varžybų laikotarpiu Vytautas nebematė.

Vytautas Vanagas, nuotraukų aprašymas,1963 – 2007 metai.
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1.1963 m .Kaune, prie Nemuno ir Neries Santakos, Brastos gatvėje, vyko Lietuvos SSR autokroso
pirmenybės, kurias organizavo ir pravedė Lietuvos SSR CK DOSAAF Kauno auto moto klubas kuriose
viename iš posūkių apsivertė to meto garsus lenktynininkas SSRS sporto meistras Algirdas Rymonis.
Iš karto po apsivertimo žiūrovai automobilį atvertė atgal ant ratų, ir jis galėjo toliau tęsti lenktynes.
Šiuose varžybose teisėjavo Vytautas Vanagas.

2.1963 m. Kauno auto transporto kontoros- Nr.4 automobilių sporto sunkvežimių kroso komandos
ir šiuos sporto šakos pradininkų, vienu iš pirmųjų pokario lenktynininku, ( iš kairės) pirmasis sėdi
Algirdas Rymonis, antras nenustatytas, trečias, Niaura, ketvirtas Edvardas Varanavičius, penktas
Mykolas Šmigelskis. antroje eilėje stovi iš kairės pirmas, Antanas Lizaitis. antras Viktoras Musteikis,
trečias Mečislovas Mačionis, ketvirtas Gerasimovas, penktas nenustatytas.
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3. 1968 m. Lenktiniu nugalėtoje iš karto po finišo Foma Segalį sveikina pirmasis pasaulyje lakūnas
kosmonautas Sovietu sąjungos didvyris Jurijus Gagarinas ( nuotraukoje su kariška forma).

4. 1973 m. Kaune startavo autoralis“ Kaunas 1973 „ kurias organizavo Kauno miestas su Lietuvos
SSR CK DOSAAF Kauno auto moto klubu, kuriame startavo stipriausi Lietuvos lenktynininkai,
lenktiniu trasoje laukia atvykstant dalyvių sirgaliai kurie stebi varžybas iš dešnės į kaire dviračių ir
automobilių sporto veteranas, SSRS sporto meistras Stasys Malinauskas, kartu su Vytauto Vanago
sunum Virginijum.
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5. 1973 m. Autoralio „ Kaunas 73 „ metu pagrinde teisėjavo Lietuvos SSR CK DOSAAF Kauno auto
moto klubo teisėjai, viename iš greičio ruožų ruošiasi protokolus sportininkų atžymai teisėjas
Jaronimas Vyšniauskas.

6. 1973 m. Kaune startavo Lietuvos SSR autoralio pirmenybės „ Raly Kaunas 73“, sportiniai
automobiliai rikiuojasi prie laiko kontrolės punkto atžymai prieš greičio rungties startą vienoje iš
Kauno miesto gatvių. Automobilis VOLGA GAZ-24 klasė.
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7. 1973 m. Kaune startavo Lietuvos SSR autoralio pirmenybės „ Raly Kaunas 73“, sportiniai
automobiliai rikiuojasi prie laiko kontrolės punkto atžymai prieš greičio rungties startą vienoje iš
Kauno miesto gatvių, automobilis VOLGA GAZ—24 klasė, paskui ji automobilis MOSKVICH 412
klasė.
Laiko kontrolės punkte atžymas vykdė Visasąjunginės kategorijos teisėjas Vytautas Vanagas.

8. 1973 m. Lietuvos SSR autoralio pirmenybių „ Kaunas- 73“ pertraukos metu geriausi Kauno taksi
parko komandos sportininkai, Iš kairės SSRS automobilių sporto meistrai sporto meistrai Romualdas
Kurauskas, Bronius Balčiūnas ir Vytautas laužeckas merginu apsuptyje, varžybų techninės komisijos
pirmininkas Visasajunginės kategorijos teisėjas Vytautas Česlovas Vanagas.
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9. 1973 m. Vyko Lietuvos SSR autoralio čempionato etapas „ Raly Lietuva -73“ trasa driekėsi per
Zarasus žvyro keliuose, kur teisėjavo Lietuvos SSR CK DOSAAF Kauno auto- moto klubo nacionalinės
kategorijos teisėjai iš kairės Vytautas Vanagas, sūnus Virginijus Vanagas, Vytis Vabalas, Evaldas
Čerškus, Olšauskienė, nenustatytas asmuo, nuotrauka atminčiai prieš varžybų pradžią.

10. 1974 m. Tauragės Lietuvos SSR CK DOSAAF auto moto klubas organizavo ir pravedė Lietuvos SSR
autoralio čempionato etapą „ Raly Lietuva 1974“. Varžybų techniniai komisijai Vadovavo Kauno auto
moto klubo teisėjas Vytautas Vanagas su savo komanda. Nuotraukoje: Techninės komisijos teisėjai
po registracijos prieš ralio starta tikriną sportinių automobilių technini stovi, Automobilis VOLGA
GAZ- 24 2500 kub. ccm 10 klasė, start. Nr. 46.

11. 1974 m .Tauragės miestas ir Lietuvos SSR CK DOSAAF Tauragės auto moto sporto klubas
pasiruošę organizuoti ir pravesti Lietuvos SSR autoralio čempionatą „ Raly Lietuva 1974 „.
Nuotraukoje matome pasiruošima iškilmingam varžybų atidarymui ir sportininku sveikinimam,
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Tauragės pradinių klasių mokinukai, pionieriai, orkestras, organizatoriai, teisėjai, miesto valdžia,
sirgaliai, žiūrovai.

12.1974 m. Tauragės miesto Lietuvos SSR CK DOSAAF auto moto sporto klubas organizavo ir pravedė
Lietuvos SSR autoralio čempionatą „ Raly Lietuva 1974 „.Nuotraukoje po ralio finišo organizatoriai
ruošiasi iškilmingam varžybų nugalėtoju ir prizininkų apdovanojimui bei varžybų uždarymui , ant
stalo prizai dovanos, taip pat susirinko teisėjai, sirgaliai žiūrovai draugai.

13. 1974 m. Kaune, Kleboniškio moto kroso lenktynių trasoje vyko Lietuvos SSR moto kroso
pirmenybių etapas, kurias įdėmiai stebėjo Lietuvos SSR nusipelnęs treneris, SSRS sporto meistras
Algirdas Paurys ( nuotraukoje su akiniais ).
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14. 1975 m. Kaune vyko autoralio pirmenybės „ Raly Kaunas 75 „ kuriose teisėjavo Lietuvos SSR CK
DOSAAF Kauno auto moto klubo teisėjai pasiruošę sportininkams atžymėti maršrutinėje kortelėje jų
atvykimo laiką į laiko kontrolės punktą. Iš kairės Kasiūlynas, Vyšniauskas ir Virginijus Vanagas.

15. 1980 m. Kauno mieste vyko Lietuvos SSR ralio pirmenybės „ Kaunas-80 „ kurias organizavo ir
pravedė Lietuvos SSR CK DOSAAF Kauno auto moto klubas, viena iš greičio rungčių vyko Kauno
rajono Kačerginės „ Nemuno Žiedo „ lenktynių trasoje, Nuotraukoje finišavo Kauno taksi parko
komandos sportininkas Bronius Balčiūnas automobilis VOLGA GAZ- 24 2500 kub. cm. 10 klasė. Finišą
su vėliava fiksuoja sąjunginės kategorijos teisėjas Vytautas Vanagas.
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16. 1980 m. Kauno mieste startavo Lietuvos SSR ralio pirmenybės „ Kaunas-80 „ kurias organizavo ir
pravedė Lietuvos SSR CK DOSAAF Kauno auto moto klubas viena iš greičio rungčių vyko Kauno rajono
Kačerginės „ Nemuno Žiedo „ lenktynių trasoje, šiuose lenktynėse dalyvauti susirinko stipriausi
Lietuvos sportininkai, Finišuojant lenktynininkams laukia Nacionalinės kategorijos teisėjas iš kairės
Vytautas Vanagas ir nugara atsisukę Edvardas Zavadskis.

17. 1980 m. Kauno miestas kartu su Lietuvos SSR CK DOSAAF Kauno auto moto klubu organizavo ir
pravedė Lietuvos SSR autoralio pirmenybes „ Kaunas-80 „ kuriose dalyvavo stipriausi Lietuvos
lenktynininkai. Nuotraukoje po greičio rungties sportininkai kartu su teisėjais pasitikriną rezultatus
protokolose iš kairės sąjunginės kategorijos teisėjas Vytautas Vanagas, Kauno taksi parko
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komandos sportininkas SSRS sporto meistras Vytautas Laužeckas ir Kauno taksi parko direktorius
SSRS sporto meistras Alvydas Gilys.

18.1993 m. Kaune UAB „Auto ABC“ automobilių sporto meistro Vidmanto Čiutelės vairavimo
mokykloje, vyko Lietuvos automobilių sporto veteranų sporto meistrų, sporto teisėjų veteranų,
klubu nariu, remėju, Velykinis slalomas, kurį organizavo ir pravedė Kauno automobilininkų klubo
pirmininkas Vidmantas Čiutelė ir klubo direktorius Eduardas Jakas. Nuotraukoje vyksta trasos figūrų
išdėstymas prieš varžybas . Iš kairės: Automobilių sporto legenda, SSRS nusipelnęs sporto meistras
Kastytis Girdauskas, nacionalinės kategorijos teisėjas Leonas Kubilius, SSRS automobilių sporto
meistras Antanas Dailidė, nacionalinės kategorijos teisėjas Edvardas Zavadskis, SSRS sporto meistras
Algimantas Sakalauskas, visasajunginės, nacionalinės kategorijos teisėjas Vytautas Vanagas.

19. 1996 m. Kaune vyko tradicinis tarptautinis autoralis „ Kauno Ruduo 1996“ skirtas SSRS
nusipelniusiems sporto meistrui Kastyčiui Girdauskui atminti. Nuotraukoje UAB „Auto ABC „
vairavimo mokykloje vyko dalyvių registracija ir technikinė apžiūra, ( iš kairės) sėdi prie staliuko,
nacionalinės kategorijos teisėja Rita Juozelskienė, technikinis komisaras Vytautas Vanagas ir
Techninis darbuotojas nacionalinės kategorijos teisėjas Arvydas Grinevičius. Šias varžybas
organizavo ir pravedė LAS Kauno automobilininkų klubo pirmininkas Vidmantas Čiutelė ir klubo
direktorius Eduardas Jakas.
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20. 1997 m. Kaune UAB „ Auto ABC“ SSRS automobilių sporto meistro Vidmanto Čiutelės Vairavimo
mokykloje, vyko Lietuvos automobilių sporto meistru veteranų, teisėjų veteranų Velykinis slalomas.
Nuotraukoje savo klasės nugalėtojai ir prizininkai, nacionalinės kategorijos teisėjai, iš kairės:
Vytautas Vanagas, Evaldas Čerškus, Olegas Krikštanis. Varžybas organizavo ir pravedė LAS
Automobilininkų klubo pirmininkas Vidmantas Čiutelė ir klubo direktorius Eduardas Jakas.

21. 2001 m. Kaune Kauno miesto Rotušėje vyko Lietuvos Automobilių klubo 80- mečio paminėjimas,
klubo nariu pagerbimas. Iškilmingame apdovanojime dalyvauja ( iš kairės) : Lietuvos automobilių
klubo prezidentas Stasys Brundza, kuris įteikia Vytautui Vanagui medalį už nuopelnus Lietuvos
sportui, šalia Lietuvos automobilių klubo viceprezidentas Eduardas Jakas ir klubo direktorius
Aleksandras Remiševskis, dešinėje pusėje fotografuoją Antanas Andrijonas Žiniasklaida.
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22. 2005 m. Kaune Kačerginės „ Nemuno Žiedo“ lenktynių trasoje vyko Lietuvos automobilių sporto
meistrų veteranų, sporto teisėjų veteranų, klubo nariu, remėju, Velykinis slalomas. Prie vairo
pasiruošęs startuoti visasajunginės, nacionalinės kategorijos teisėjas Vytautas Vanagas. Varžybas
organizavo ir pravedė VŠĮ „ Nemuno Žiedo“ direktorius Eduardas Jakas.

23. 2007 m. Kaune, UAB „ Auto ABC“ automobilių sporto meistro Vidmanto Čiutelės vairavimo
mokykloje, vyko ralio „ Aplink Lietuva -2007“ Lietuvos Respublikos prezidento taurei laimėti ir
Lietuvos autoralio Čempionato registracija ir technikinė apžiūra. Nuotraukoje veteranų klasės
dalyviai ( iš kairės) SSRS sporto meistras Arvydas Komliauskas, visasajunginės,nacionalinės
kategorijos teisėjas Vytautas Vanagas, kalbasi su varžybų komisaru SSRS sporto meistru Eduardu
Jaku.
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24. 2007 m. Kaune startavo, o Vilniuje finišavo Tarptautinis autoralis „Aplink Lietuva -2007“ Lietuvos
Respublikos prezidento taurei laimėti ir Lietuvos autoralio čempionato etapas. Nuotraukoje po finišo
pro ralio arką ir prezidentūra Daukanto -15 , kur laukia su sveikinimais Lietuvos respublikos
prezidentas, kartu su mininstrais. Pravažiuoja ralio dalyviai automobilių sporto veteranai sporto
meistrai užėme pirmąją vietą savo automobilių klasėje. SSRS sporto meistras Arvydas Komliauskas
ir visasajunginės, nacionalinės kategorijos teisėjas Vytautas Vanagas, automobilis VOLGA GAZ- 21 2500 kub. cm. Klasė, startinis numeris 50. Šias varžybas organizavo ir pravedė, Lietuvos automobilių
klubo viceprezidentas Aleksandras Remiševskis ir Lietuvos Porsche klubo direktorius Eduardas Jakas.
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PRIEDAI
Priedas Nr. 1 Komitetų ataskaitos
Lietuvos automobilių sporto federacijos sporto senjorų komiteto
veiklos ataskaita už 2020 m.
2020 m. LASF sporto senjorų komitetas vadovaujant Lietuvos automobilių sporto
federacijai, padėjo organizuoti ir pravesti jau ketvirtą dešimtmetį vykstančius tradicinius
automobilių sporto meistrų- veteranų, sporto teisėjų- veteranų, klubų narių, rėmėjų ir svečių
kalėdinius bei velykinius slalomus, taip pat prašant komiteto nario Gedimino Maškausko kovo 11 d.
dalyvavome Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimui skirtame veteranų slalome Tauragėje.
2020 metų automobilių sporto renginiai, kuriuos planavome pravesti kartu su Tarptautine
automobilių sporto veteranų asociacija:
• 2020 m. sausio 11 d. Lietuvos automobilių sporto meistrų veteranų, teisėjų veteranų, svečių,
klubų narių "Kalėdinis slalomas 2019" III etapas;
• 2020 m. kovo 11 d. Lietuvos automobilių sporto meistrų veteranų, sporto teisėjų veteranų
slalomas (Tauragė) I etapas;
• 2020 m. balandžio 18 d. Lietuvos automobilių sporto meistrų veteranų, sporto teisėjų
veteranų "Velykinis slalomas 2020" (Kaunas) II etapas;
• 2020 m. balandžio 18 d. Lietuvos automobilių slalomo čempionato I etapas (Kaunas);
• 2020 m. rugsėjo 18-19 d. tradicinis tarptautinis ralis „Kauno ruduo 2020" nusipelniusiems
sporto meistrams Kastyčiui ir Arvydui Girdauskams atminti;
• 2020 m. rugsėjo 18-19 d. Lietuvos automobilių mini ralio 2020 m. čempionato IV etapas;
• 2021 m. sausio 10 d. Lietuvos automobilių sporto meistrų veteranų, sporto teisėjų veteranų
"Kalėdinis slalomas 2020" (Kaunas, III etapas).
2019 m. Kalėdiniame slalome III etape dalyvavo 84 dalyviai, o Tauragėje veteranų slalome I
etape 20 dalyvių, taip pat veteranai aktyviai dalyvavo Kauno statybininkų rengimo centro
organizuotose slalomo varžybose. LASF sporto senjorų komitetas aktyviai prisidėjo organizuojant ir
pravedant taip pat ir dalyvaujant tarptautiniame ralyje „Aplink Lietuvą 2020" Lietuvos respublikos
prezidento taurei laimėti, į šias varžybas susirenka apie 70 ekipažų, taip pat tradiciniame 47-ajame
tarptautiniame Ralyje „ Kauno Ruduo 2020" nusipelniusiems sporto meistrams Kastyčiui ir Arvydui
Girdauskams atminti, kuris jau vyksta keturis dešimtmečius, jau tapęs tradiciniu autoraliu, be
Lietuvos sportininkų veteranų, atvyksta sporto meistrai veteranai iš užsienio šalių. Šiame ralyje
startuoja virš 100 ekipažų. Taip pat prisidėjom prie 2020 m. Lietuvos mini ralio čempionato IV etapo
pravedimo, bei 2020 m. Lietuvos automobilių slalomo čempionato I etapo pravedimo. Dėl covid-19
pandemijos karantino nepavyko pravesti 2020 m. Velykinio slalomo ir 2020 m. Kalėdinio slalomo.
LASF sporto senjorų komitetas aktyviai bendradarbiavo su šių renginių organizatoriais Lietuvos automobilių klubu, Kauno automobilininkų klubu, Tarptautine automobilių sporto veteranų
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asociacija, Lietuvos,,Porsche“ klubu ir kitomis organizacijomis, kurios padeda pravesti minėtus
renginius patvirtintus LASF kalendoriuje.
LASF sporto senjorų komiteto teikimu bei tarpininkavimu Švietimo mokslo ir sporto
ministerijai, Lietuvos automobilių sporto federacijai, Lietuvos automobilių klubui, Kauno miesto
savivaldybei, Kauno rajono savivaldybei ir kitoms organizacijoms dėl apdovanojimų, skirtų LASF
automobilių sporto veteranams jubiliejinių gimtadienių proga 2020 m. buvo paruošti
apdovanojimai pasveikinimui 57 automobilių sporto meistrų veteranų, sporto teisėjų veteranų,
klubų narių, rėmėjų ir kitiems asmenims, kurie prisideda prie Lietuvos automobilių sporto
federacijos vystymo ir veiklos.
Per Kalėdinį 2019 m. slalomą, kuris vyko 2020.01.11 buvo įteikti šie apdovanojimai : Kūno
kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, veteranus apdovanojo už
nuopelnus Lietuvos sportui, Lietuvos automobilių sporto federacijos teisėjų komitetas teisėjams
veteranams suteikė garbės teisėjų vardus ir įteikė atitinkamus sertifikatus, Lietuvos automobilių
sporto federacijos prezidentas Saulius Girdauskas apdovanojo, atminimo medaliais, ir padėkomis už
nuopelnus Lietuvos sportui, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas veteranus
apdovanojo atminimo plaketėmis ir padėkomis, Kauno miesto savivaldybės administracijos sporto
skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas pasveikino ir įteikė veteranams padėkas. Lietuvos automobilių
klubo prezidentas Rolandas Dovidaitis, pasveikino ir apdovanojo plaketėmis, diplomais ir
padėkomis, Tarptautinės automobilių sporto veteranų asociacijos direktorius Romas Mažuolis
pasveikino ir įteikė padėkas, plaketes, diplomus. šiems automobilių sporto meistrams veteranams,
sporto teisėjams veteranams, klubų nariams, rėmėjams ir sportininkams viso apdovanota 57 LASF
nusipelnę nariai:
ANATOLOJUS JANKŪNAS
MINDAUGAS KARKLYS
ANDRIUS ČYGAS
SIGITAS MICKUS
REGIMANTAS BINDOKAS
RIČARDAS MATIJOŠAITIS
JUZEF MALEVSKIJ
ALGĖ MARKEVIČIENĖ
ALBINAS ANDRAŠIŪNAS
KLAUDIJUS JURKŠA
ZENIUS BALČIŪNAS
GINTAUTAS ASAKAVIČIUS
VYLIUS ROŽUKAS
SAULIUS DARGIS
ROMAS BERESNEVIČIUS
VALENTINAS KERŠYS
ALGIMANTAS GLIKAS
VIDMANTAS DAILIDĖ

70 m.
60 m.
80 m.
65 m.
65 m.
55 m.
70 m.
75 m.
75 m.
50 m.
70 m.
55 m.
65 m.
55 m.
70 m.
70 m.
65 m.
60 m.
74

2021-03-27 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga,
patvirtinta 2020-02-25 LASF tarybos posėdyje, protokolo Nr. 2021-04

ALVYDAS STEPONAVIČIUS
AURIMAS ONUŠKEVIČIUS
RAIMUNDAS ADINAVIČIUS
ARŪNAS VAIČIŪNAS
KAZIMIERAS GUDŽIŪNAS
EDUARDAS JAKAS
EDUARDAS KALVAITIS
AURELIJUS SEMAŠKA
KAZIMIERAS MILEVSKIS
EDVINAS PAGIRSKAS
ČESLOVAS JAZERSKAS
RIMANTAS KAIRYS
ALGIMANTAS BARILA
EDMUNDAS MARKEVIČIUS
ALDONA MAŽEIKIENĖ
RASA JAKIENĖ
GINTARAS BREIVĖ
RIMVYDAS ANUSAUSKAS
VALDAS ŽEMAITIS
ALGIMANTAS MAULIUS
JURGIS MARCULANAS
MEILĖ PUMERYTĖ
GINTARAS ŠADAUSKAS
ZBIGNEV KIVERT
VYTAUTAS VOINIUŠAS
ALGIMANTAS KARPAVIČIUS
REMIGIJUS LAURINAITIS
VLADISLOVAS ŠERMUKŠNIS
JONAS BRAZYS
AUDRIUS ŠOŠAS
ROMAS JANAVIČIUS
JUOZAS LEONAVIČIUS
INGRIDA FEDARAVIČIENĖ
ARŪNAS BUKMANAS
MODESTAS JAKAS
GEDIMINAS MAŠKAUSKAS
GINTAUTAS ŠLĖDERIS
EDMUNDAS JANAVIČIUS
SAULIUS JUKNEVIČIUS

75 m.
55 m.
70 m.
55 m.
65 m.
65 m.
75 m.
60 m.
80 m.
55 m.
70 m.
60 m.
65 m.
70 m.
60 m.
50 m.
55 m.
65 m.
50 m.
70 m.
80 m.
60 m.
60 m.
80 m.
70 m.
75 m.
60 m.
85 m.
80 m.
55 m.
80 m.
65 m.
55 m.
60 m.
50 m.
65 m.
65 m.
80 m.
60 m.
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2020 m. Jubiliejinius gimtadienius šventė 44 sporto meistrai veteranai, sporto teisėjai
veteranai, klubų nariai ir kiti LASF nariai. Lietuvos automobilių federacijos sporto senjorų komitetas
paruošė medžiagą šių mūsų LASF narių pagerbimui.
Ryšium su covid-19 pandemijos karantinu nepavyko organizuoti ir pravesti 2020 m. Lietuvos
automobilių sporto veteranų Velykinio slalomo ir didelės dalies narių (dalis narių apdovanojimus
gavo 2020.01.11 d. vykusio 2019 m. Kalėdinio slalomo metu) negalėjome apdovanoti LASF senjorų
su gimtadieniais ir jubiliejais, tai bus atlikta 2021 m. Visą sąrašą skelbiame:
JUBILIEJINIŲ GIMTADIENIŲ 2020 m. SVEIKINIMŲ SĄRAŠAS

Vardas pavardė

Gimimo data

Sukaktis

1

Jonas Bieliauskas

1940.01.03

80

2

Gintautas Firantas

1960.01.08

60

3

Stanislovas Aukštkalnis

1955.01.15

65

4

Vidmantas Petronis

1950.01.22

70

5

Juozas Mažeikis

1950.01.24

70

6

Evaldas Torrau

1950.03.05

70

7

Albertas Pundys

1955.02.14

65

8

Pranas Statnickas

1960.02.08

60

9

Vytautas Utyra

1950.02.19

70

10

Žilvinas Juršys

1975.03.02

45

11

Linas Brazauskas

1960.03.20

60

12

Vincas Gerdžiūnas

1970.03.20

50

13

Robertas Smulskis

1945.03.26

75

14

Arūnas Sufinskas

1960.03.27

60

15

Arūnas Beniušis

1960.03.31

60

16

Saulius Praninskas

1945.04.05

75

17

Jegoras Teras

1950.04.05

70
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18

Vidmantas Eigelis

1970.04.08

50

19

Vladas Norkus

1960.04.25

60

20

Vilmantas Petrauskas

1960.05.25

60

21

Vytautas Vanagas

1930.06.10

90

22

Rimgaudas Statnickas

1955.06.14

65

23

Povilas Valatkevičius

1965.06.22

55

24

Arūnas Sidabras

1960.07.22

60

25

Napolis Vitonis

1950.07.25

70

26

Vytis Pauliukonis

1970.07.30

50

27

Algirdas Rymonis

1935.08.27

85

28

Georgijus Zacharovas

1945.09.03

75

29

Romanas Klepackas

1945.09.03

75

30

Valdas Stankūnas

1960.09.04

60

31

Romualdas Baniulis

1945.09.11

75

32

Šarūnas Žitkevičius

1970.10.11

50

33

Genadijus Segal

1960.10.11

60

34

Valdemaras Mačiukevičius

1960.10.15

60

35

Vytautas Gaspariunas

1935.10.20

85

36

Raimundas Ziutelis

1970.10.25

50

37

Eugenijus Martinėnas

1935.11.22

85

38

Rimantas Pukėnas

1960.11.26

60

39

Vytautas Slapšinskas

1960.12.06

60

40

Petras Černiauskas

1940.12.10

80

41

Algirdas Gricius

1950.12.11

70

42

Jonas Balčiūnas

1960.12.13

60

43

Algis Puteliūnas

1960.12.12

60

44

Virginijus Simonavičius

1950.12.17

70

Lietuvos automobilių sporto federacijos sporto senjorų gretas kiekvienais metais papildo
nauji nariai, bet deja, kiekvienais metais sporto veteranų ratas ir netenka savo narių, išėjusių
anapilin. 2020 metais mūsų gretas paliko du veteranai. Po sunkios ir ilgos ligos mirė (buvusios
visasąjunginės) kategorijos automobilių, motociklų sporto teisėjas JURGIS MARCULANAS, Lietuvos
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automobilių klubo ilgametis valdybos narys, Lietuvos automobilių klubo 1988 m. atkūrimo vienas iš
įniciatyvinės grupės narių, LASF įkūrimo iniciatyvinės grupės narys, žmogus kuris buvo automobilių,
motociklų sporto metraštininku, rašydavo į visus laikraščius straipsnius apie automobilių ir
motociklų sportą, kuris visą savo gyvenimą pašventė Lietuvos automobilių, motociklų sporto
garsinimui ir plėtrai ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje.
Taip pat po sunkios ligos mirė Lietuvos automobilių klubo ilgametis narys, žurnalistas,
populiarus komentatorius VLADAS JANIŪNAS. Jis kurdavo filmus reportažus, juos rodydavo
televizijos laidose, važiuodavo su garsiais lenktynininkais į užsienį, apie įvykusias varžybas ruošdavo
filmuotą medžiagą archyvui, rašydavo straipsnius į laikraščius, žurnalus, apie automobilių ir
motociklų sportą. Už nuopelnus Lietuvos sportui ne kartą apdovanotas, diplomais, padėkomis,
atminimo medaliais ir kitais apdovanojimais.
2020 metais, kai buvo išrinktas naujas Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentas
Egidijus Janavičius, atsistatydino sporto senjorų komiteto pirmininkas Evaldas Torau.
Nauju Sporto Senjorų komiteto pirmininku buvo išrinktas Lietuvos automobilių sporto
meistras Šarūnas Mažeika.
Naujasis komiteto pirmininkas pavaduotoju išsirinko Lietuvos automobilių sporto meistrą
Raimundą Loveikį ir septynis naujus komiteto narius:
1. Gintautas Šlėderis
2. Rimgaudas Statnickas
3. Gintautas Firantas
4. Regimantas Bindokas
5. Romualdas Mažuolis
6. Mindaugas Žilionis
7. Vidmantas Butkevičius
2020 m. gruodžio 4 d. įvyko pirmasis naujojo sporto senjorų komiteto narių susirinkimas,
vykęs nuotoliniu būdu. Susirinkimo metu buvo pristatyti komiteto nariai, paskirstytos pareigybės,
aptarta būsimų renginių datos ir kiti organizaciniai klausimai. Taip pat patvirtinti nauji sporto senjorų
komiteto darbo nuostatai. Susirinkimo protokolai pateikti LASF sekretoriatui.
Lietuvos automobilių sporto federacijos
Sporto Senjorų komiteto pirmininkas

Šarūnas Mažeika

LASF RALIO KOMITETO 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

LASF Ralio Komitetas 2020 metais surengė 13 posėdžių iš kurių, vieną ralio bendruomenės
išplėstinį posėdį bei vieną ralio organizatorių išplėstinį posėdį. Metai buvo išties išskirtiniai sudėtingi
dėl atsiradusių didelių iššūkių dėl COVID-19 sukeltos pandemijos šalyje. Dėl netinkamų oro sąlygų
teko atšaukti suplanuotus žiemos ralio etapus, atšaukti planuotus bendrus LARČ ir LARSČ etapus su
Lenkijos ASF. Tačiau pavyko Lietuvoje vykdyti FIA Baltic Rally Trophy etapą, Latvijos ralio čempionato
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ir Latvijos ralio sprinto čempionato etapą.Taip pat teko nekartą koreguoti visų lygų ralio čempionatų
kalendorius dėl šalyje prasidėjusio karantino ir įsigaliojusių įvairių ribojimų.
2020m. LASF Ralio Komiteto sudėtis
Pirmininkas
Pirmininko pavaduotojas

Tomas Žemaitis
Audrius
Beresnevičius
iki Mindaugas
Čepulis
nuo
2020.01.29
2020.01.29
Sportininkų atstovas
Mindaugas Čepulis iki 2020.01.29 Dominykas
Butvilas
nuo
2020.02.17
Organizatorių atstovas
Ramūnas Čapkauskas
SVO atstovas
Artūras Gailius
Teisėjų atstovas
Algirdas Bilevičius
Techninių
reikalavimų Saulius Stanaitis iki 2020.10.02
Paulius Mileška nuo 2020.10.02
atstovas
2020 metais LASF Ralio komitetas toliau tęsę ir įgyvendino ankstesniais metais pradėtus
darbus. Pereita prie vieno GPS/STS įrangos tiekėjo visam LARČ, kas padėjo sklandžiau vykdyti dalyvių
registracijas į etapus, rezultatų sekimą bei automobilių stebėjimą varžybų metu. Pereita prie
vieningo viešųjų ryšių formato ir toliau formuojamas Lietuvos ralio identitetas. Pirmą kartą Lietuvos
Ralio istorijoje LARČ turėjo media komandą, kuri ruošė itin kokybišką video ir foto turinį viso
čempionato metu. Pradėjome bendradarbiauti su 15min informaciniu portal, kuris aktyviai dalinosi
video medžiaga iš LARČ etapų.
Nors ralio sezonas buvo stipriai įtakojamas pandemijos ir įvairių ribojimų, tačiau čempionatai
sulaukė itin didelio dalyvių kiekio, taip pat čempionatus papildė nemažai naujų dalyvių, iš ko galima
spręsti, jog Ralio komiteto ankstesniais metais priimti sprendimai darė teigiamą poveikį 2020 metų
ralio čempionatams.
LASF Ralio apdovanojimai dėl įsigaliojusių karantino ribojimų nuo lapkričio mėnesio buvo
perkelti į 2021 metų pradžią.

2020 m. Lietuvos Automobilių Ralio Čempionatas
2020 m. Lietuvos Automobilių Ralio Čempionatą sudarė 6 etapai iš kurių vienas etapas buvo
planuotas Latvijos teritorijoje – Rally Sarma. Tačiau dėl netinkamų oro sąlygų Winter Rally ir Rally
Sarma buvo atšaukti. Dėl kilusios pandemijos ir įvesto karantino šalyje ne kartą koregavosi kitų LARČ
etapų vykdymo datos bei pasikeitė paskutiniojo LARČ etapo organizatorius. Vienas LARČ etapas,
Samsonas Rally Rokiškis, buvo vykdomas kartu su Latvijos ralio čempionato etapu ir kaip vienas iš
FIA Baltic Rally Trophy etapų. Čempionate 2020 m. buvo registruoti 54 sportininkai, iš kurių 11
užsienio šalių sportininkai. Tai buvo didžiausias čempionate dalyvavusių sportininkų kiekis nuo 2016
metų.
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Lietuvos Automobilių Ralio Čempionato dalyvių
skaičius
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Dalyvių skaičius įvykusiuose čempionato etapuose buvo stabilus. Kalbant apie bendroje ralių
įskaitoje dalyvaujančių sportininkų kiekius, matomas ženkliai didesnis dalyvių kiekis tik Samsonas
Rally Rokiškis, o tai lėme, jog šiame etape kartu buvo vykdoma FIA Baltic Rally Tropy ir Latvijos ralio
čempionato etapai.

Dalyvių skaičius 2020 m. LARČ etapuose
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2020 m. Lietuvos Automobilių Ralio Sprinto Čempionatas
2020 m. Lietuvos Automobilių Ralio Sprinto Čempionatą (LARSČ) buvo planuota, jog sudarys
6 etapai iš kurių vienas etapas turėjo vykti Lenkijos teritorije – Rajd Podlaski. Tačiau dėl blogų oro
sąlygų žiemą, pandemijos ir įvestų apribojimų šalyje LARSČ kalendorių teko koreguoti keletą kartų ir
vykdyti perpus trumpesnį čempionatą, kurį sudarė 3 etapai. Visi įvykę LARSČ etapai buvo vykdomi
kartu su LARČ etapais kas suteikė LARSČ dalyviams didesnį matomumą bei pagausino organizuojamų
varžybų dalyvių parką. 2020 m. LARSČ viso buvo registruoti 23 ekipažai. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų,
jog dalyvių ženkliai sumažėjo, tačiau šiemet buvo pirmi metai po įvestų reglamento pakeitimų, kurie
išgrynino tikrus LARSČ dalyvius. Nes ankstesniais metai buvo leidžiama LARČ dalyviams taipogi
registruotis LARSČ čempionate taip dirbtinai padidinant dalyvių skaičių. Jeigu lygintume 2020 m. ir
2019 m. LARSČ dalyvių skaičius, atmetus ir LARČ dalyvavusius sportininkus, tai matome 20% sprinto
dalyvių augimą.
Visuose LARSČ etapuose buvo gan stabilus dalyvių skaičius, lyginant tarp visų etapų, dalyvių
skaičius svyravo 3 dalyvių skirtume tarp varžybų.

2020 m. Lietuvos Automobilių Ralio Sprinto
Čempionato dalyvių skaičius atskiruose etapuose
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Rally Žemaitija

Kuusamet-Group Rally Elektrėnai Samsonas Rally Around 7 Lakes

2020 m. Lietuvos Automobilių Ralio Sprinto Čempionato dalyvių skaičius atskiruose etapuose

2020 m. Lietuvos Mini Ralio Čempionatas
2020 m. Lietuvos Mini Ralio Čempionatą (LMRČ) buvo planuota vykdyti iš 5 etapų, tačiau
taipogi kaip ir kituose čempionatuose teko koreguoti kalendorių ir sumažinti iki 4 etapų. Du iš keturių
etapų buvo vykdomi ant žvyro dangos, kur buvo pastebimas ženkliai didesnis dalyvių skaičius nei
etapuose vykdomuose ant asfalto dangos. Todėl Ralio komitetas planuoja 2021 m. čempionatą
vykdyti tik ant žvyro dangos. 2020 m. LMRČ viso buvo registruotas 60 ekipažų. Tuo tarpu 2019 m.
buvo registruotas 51 ekipažas, tad matomas ir augimas čempionato dalyvių tarpe. Kaip matome iš
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lyginamosios diagramos 2019 m. atskiruose etapuose dalyvavo beveik toks pats kiekis LMRČ dalyvių
kaip ir ankstesniais metais.

2020 m. Lietuvos Mini Ralio Čempionato
dalyvių skaičius atskiruose etapuose
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2020 m. Lietuvos Automobilų E-Ralio Čempionatas
2020 m. Lietuvos Automobilių E-Ralio Čempionatas (E-LARČ), kurio etapai buvo vykdomi
savaitę prieš kiekvieną LARČ etapo. Iš viso buvo vykdomi 6 etapai. Šis virtualus ralio čempionatas jau
pirmais metais sulaukė didelio susidomėjimo ir iš užsienio ir kuriame užsiregistravo, 292 dalyviai iš
25 šalių. 2020 m. čempionate užsiregistravo 358 dalyviai, vidurkis startavusių etapuose – 138
dalyviai. Tad matomas didėjantis susidomėjimas E-LARČ, kuriame dalyvavo ir dalis tikrų ralio
lenktynininkų.

LASF Ralio Komiteto pirmininkas
Tomas Žemaitis
LASF 2020 M. KITŲ SPORTO ŠAKŲ KOMITETO
ATASKAITA
2020-02-02
Kaunas
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2020-ais Lietuvos automobilių „STREET RACE“ čempionate buvo numatyti 8 etapai, tačiau
dėl apribojimų pirmi du etapai neįvyko. Du etapus pravedė VšĮ „Varėnos autosporto klubas“
Varėnoje, - tai trečias ir šeštas etapai, ketvirtąjį etapą pravedė Pakruojo automobilių sporto
klubas kartu su partneriu Pajūrio slalomas kolektyvu VšĮ Klaipėdos Ernesto Galvanausko
profesinio mokymo centro autodrome, penktąjį etapą pravedė Sporto klubas "Rally 4 Fun"
Šiaulių darbo rinkos mokymo centro autodrome ir likusius du, - septintą bei aštuntą etapus,
pravedė ASK „Marimotorai“, kurie įvyko Druskininkuose ir Alytuje. Penkiose klasėse
trečiajame etape dalyvavo 81 sportininkas, ketvirtajame – 70 sportininkų, penktajame – 73
sportininkai, šeštajame - 81 sportininkas, septintajame - 92 sportininkai ir aštuntajame – 84
sportininkai, čempionate dalyvavo 6 komandos. 2020 metais „STREET RACE“ čempionate
registravosi 63 sportininkai. 2021 metais STREET RACE čempionate daug pakeitimų
nenumatyta, bus truputėlį supaprastinta ir aiškiau apibrėžta registracijos į „STREET RACE“
čempionatą tvarka, išlieka ta pati koncepcija, pavadinimas keičiamas į STREET RACE
čempionatą. Numatyti septyni etapai, kurie įvyks Alytuje, Kaune, Varėnoje, Kuršėnuose ir
Druskininkuose.
2020 metais Lietuvos automobilių Slalomo čempionate buvo numatyti 7 etapai, tačiau dėl
apribojimų pirmi du etapai taip pat neįvyko. Trečiąjį etapą pravedė Pakruojo automobilių
sporto klubas kartu su partneriu Pajūrio slalomas kolektyvu VšĮ Klaipėdos Ernesto
Galvanausko profesinio mokymo centro autodrome, ketvirtąjį, šeštąjį ir septintąjį etapus
pravedė kartu su partneriu Automobilių sporto klubu „Ladasport“ Panevėžyje ir Gustonių
aerodrome. Penktąjį etapą pravedė VšĮ "Kupiškio auto-moto sportas" Kupiškyje. Šešiose
klasėse trečiajame etape dalyvavo 97 sportininkai, ketvirtajame – 70, penktajame – 74
sportininkai, šeštajame – 83 sportininkai, septintajame – 78 sportininkai, čempionate
dalyvavo 5 komandos. 2020 metais buvo įvestas registracijos į čempionatą dalyvio
mokestis, čempionate registravosi 38 sportininkai iš 7 komandų. 2021 metais čempionate
daug pakeitimų nenumatyta, bus truputėlį supaprastinta ir aiškiau apibrėžta registracijos į
„STREET RACE“ čempionatą tvarka, numatyti septyni etapai, kurie įvyks Kaune, Kupiškyje,
Panevėžyje, Krekenavoje.

LASF Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas Silverijus Lapėnas

2020 m. Žiedo komiteto ataskaita
2020 metų žiedinių lenktynių sezonas, kaip ir bet kurios kitos sporto disciplinos, buvo ganėtinai
sudėtingas ir neaiškus. Iki paskutinės minutės, nebuvo aišku, kiek kokių renginių galės vykti, ar
renginiuose bus galima apsilankyti žiūrovams bei ar nebus taikomi ribojimai pačiam dalyvaujančių
asmenų skaičiui. Taigi, patį sezoną galima apsakyti kaip neaiškų ir neapibrėžtą. „COVID-19“, Lietuvos
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vyriausybės taikomi ribojimai bei kitų šalių reikalavimai ir ribojimai paveikė tiek atskirus renginius,
tiek žiedinių lenktynių sezoną Lietuvoje, Baltijos regione bei visame pasaulyje.
1. Sezono džiaugsmai
a.

Trasos rekordas

2020-ieji svarbūs ir vienintelei žiedinei lenktynių trasai Lietuvoje – „Nemuno žiedui“. Rugsėjo 20
dieną, „Dynami:t Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato“ metu, Arūnas Gečiauskas pagerino iki tol
Dainiui Matijošaičiui priklausiusį trasos įveikimo rekordą. 1:09.943 min. - toks yra naujasis
Kačerginės „Nemuno žiedo“ rekordas, užfiksuotas važiuojant su 680 AG išvystančiu „Mitsubishi
Lancer EVO VIII“.
b. Sportininkų skaičius

Licencijų skaičius
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Jeigu pokytį išreikšti žodžiu, 2017 metais – „M“ kategorijos licencijų – 22 vienetai, 2018 metais – 40,
2019 metais – net 98 licencijos, o 2020 – 203 licencijos. Panašu, kad dėl sudėtingo sezono ir
neaiškumo, sportininkai dalyvavimo aukšto lygio varžybose neplanavo. Tai patvirtina ir kiti licencijų
skaičiai. „E“ kategorijos licencijų skaičius sumažėjo nuo 52 iki 42, o „D“ licencijų skaičius, leidžiantis
dalyvauti aukščiausio lygio nacionalinėse ir Baltijos šalių regiono varžybose, krito net 26 procentais,
nuo 222 iki 163 vienetų.
Deja, bet nei vienam sportininkui, jaunesniam nei 18 metų, nebuvo išduota licencija, kai 2019 metais
turėjome keturis sportininkus. Labiausiai džiuginantis skaičius – tarptautinių („B“) kategorijos
licencijų. Jų buvo išduota 16 vienetų, o metai prieš tai – 17 vienetų. Taigi, skaičius sportininkų,
dalyvaujančių tarptautinėse varžybose, išlieka ganėtinai stabilus.
c. Sezono džiaugsmai – įvykęs čempionatas.
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Ganėtinai pritaikius ir susumavus net ir mažesnį įvykusių etapų skaičių, „Dynami:T Lietuvos žiedinių
lenktynių čempionatas“ laikomas įvykusiu. Varžybos ir serijos, kuriose buvo galima sutikti Lietuvos
automobilių sporto federaciją atstovaujančius sportininkus:
Vadinamoji „A“ lyga:
• Dynami:T Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatas (3 etapai iš 4)
• Baltic Touring Car Championship „BMW CUP“ (3 etapai iš 4)
• Baltic Touring Car Championship „BTC“ (2 etapai)
• „TCR Baltic“ (1 etapas)
• Baltic 6h Endurance Championship (1 etapas iš 4)
• „Aurum 1006 km powered by Hankook“ (27 komandos)
B ir C lyga:
• „Ring Challenge“ (Race + Time Attack)
• „Nankang Endurance Academy“
Kitos varžybos:
• Creventic Series – „Creventic 24 h Race“
• „Le Mans“ lenktynių serijos atskiri etapai;
• „European Renault Clio Cup“;
• „Mitjet International Championship“
Kasmet vis daugiau Lietuvos sportininkų išmėgina savo jėgas tarptautinėse varžybose: Jonas Karklys,
Gustas Grinbergas, Julius Adomavičius, Justas Jonušis, Povilas Jankavičius Lietuvos vardą garsino
siekdami pergalės užsienio serijose.
Džiugu, kad 2019 metų pradžioje trys Baltijos šalių federacijos (Estija, Latvija, Lietuva) pasirašė
bendradarbiavimą dėl bendrų ištvermės lenktynių ir sprinto tipo varžybų etapų organizavimo. Beje,
jų tarpe – ir tarptautinė „TCR“ serija. Šis bendradarbiavimas tęsėsi ir 2020 metais bei pratęstas dar
dviem metams.
2. Sezono apžvalga
a.

Varžybų dalyvių skaičius
i.

•
•
•
•

„DYNAMI:T LIETUVOS ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ ČEMPIONATAS (22 dalyviai) (2019 m. - 47
dalyviai):
„R1600“: 2 dalyvių;
„R2000“: 6 dalyvių;
„R3000“: 8 dalyviai;
„GT“: 3 dalyviai;
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•

„BMW 2500“: 3 dalyviai;

ii.
„Baltic Touring Car Championship“ (BaTCC):
• „BMW 325“ – iš 14 – 5 lietuviai;
• „BTC“ – iš 35 – 25 lietuviai;
2.1.3. „Baltic 6H Endurance Championship“ (BEC6H / NEZ6H) iš 22 komandų – 16 iš Lietuvos:
2.1.4. „AURUM 1006 km POWERED BY HANKOOK“ – 27 komandos;
2.1.5. 2020 m. LIETUVOS MĖGĖJŲ ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ ČEMPIONATAS
•
•

14 dalyvių R3000+ (2), R3000 (6), R2000 (3), R1600 (3) klasėse;
„Time attack“ („Stock“, „Semi-pro“, „Pro“) serija: 90 dalyvių.

Bendrai vertinant, dalyvių skaičius sumažėjo dvigubai.
2.2 Posėdžių statistika ir tematika:
2020 metais įvyko 4 posėdžiai bei vyko nuolatinė komunikacija tarpusavyje, metų pabaigoje –
suorganizuotas susitikimas su bendruomene („Zoom“ platformos pagalba). Pagrindiniai svarstyti ir
aptarti klausimai – rezultatų tvirtinimo, Force Majeure aplinkybės, paveikusios čempionatą,
reglamentų apžvalgos ir tvirtinimai, probleminių organizatorių klausimas, licencijavimo ir mokymų
propagavimas. Taip pat, daug laiko skirta čempionato dokumentacijai, siekiant, kad reglamentai
būtų kuo paprastesni sportininkams. Neliko dviejų atskirų dokumentų („Taisyklės“ ir
„Reglamentas“), apjungus sudubliuotą informaciją, liko tik vienas – reglamento – dokumentas.
Ištisus metus spręsti einami klausimai, susiję su dalyviais, jų auginimu, spręstos esminės sudėtingo
sezono problemos. Kadangi komunikacija buvo nuolatinė, ne visos diskusijos ir aptartos temos ar
strategijos kryptys protokoluotos.
LASF Žiedo komiteto pirmininkė
Inga Kačinskienė

LASF Drifto komiteto 2020 metų veiklos apžvalga
Drifto komiteto sudėtis:
➢ komiteto pirmininkas – Linas Ramoška,
➢ komiteto pirmininko pavaduotoja – Justė Šimkutė,
➢ organizatorių atstovas – Darius Jurčiukonis,
➢ teisėjų atstovas – Mantas Kulvinskas,
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➢ sportininkų atstovas – Vygantas Rimkus,
➢ techninių reikalavimų atstovas – Gediminas Šliumpa.
2020 m. Drifto komiteto sudėtis nepakito. Drifto komitetas surengė 6 posėdžius bei po vieną
susitikimą su bendruomene ir organizatoriais (nuotoliniu būdu).
VARŽYBOS
Per sezoną iš viso įvyko:
• 4 PRO lygos etapai (iš jų du Latvijoje); • 4 Semi PRO lygos etapai;
• 4 Street lygos etapai.
Visi etapai buvo sėkmingi ir nei vienas nebuvo atšauktas.
Semi PRO lygai buvo surengtas etapas UpHill tipo Nemuno žiedo trasoje, kas leido šiai lygai
stipriai pasitempti ir lygiuotis į PRO lygos dalyvius.
2020 m. sezone dėl pasaulinės pandemijos Lietuvos etapuose dalyvavo mažiau dalyvių
kaimyninių šalių.
DALYVIAI
Iš viso 2020 m. sezono etapuose dalyvavo ir metinėje įskaitoje kvalifikavosi 107 licencijuoti
sportininkai:
• PRO lygoje – 11 sportininkų,
• Semi PRO lygoje – 43 sportininkai,
• Street lygoje – 53 sportininkai.
Viso sezono metu nemaža dalis sportininkų dalyvavo su vienkartinėmis licencijomis arba
metinėmis licencijomis, tačiau nesurinko reikiamo etapų skaičiaus metinei įskaitai. Iš viso bent kartą
etapuose dalyvavo:
• 29 dalyviai PRO lygoje; • 78 dalyviai Semi PRO lygoje;
• 125 dalyviai Street lygoje.
Šiame sezone, pirmą kartą, buvo atskirtos komandinės įskaitos kiekvienai lygai. Iš viso dėl
metinės komandinės įskaitos varžėsi 17 komandų:
• 2 PRO lygoje;
• 9 Semi PRO lygoje;
• 6 Street Lygoje.
Jaučiamas didelis susidomėjimas drifto sporto šaka, daug naujų bei pirmą kartą išbandžiusių
sportininkų.
Lyginant su 2019 metais, licencijuotų sportininkų padaugėjo 38 (nuo 69 iki 107). Bendras dalyvių
skaičius didėjo nuo 185 iki 232 (47 dalyviais).
Visgi išlieka problema PRO lygoje su dalyvių kiekiu, tačiau lyginant su 2019 metais, vis daugiau
Semi PRO lygos dalyvių išdrįsta išbandyti PRO lygos trasas ir varžybas.
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2019 m. buvo stebima problema dėl metinių licencijų, jos daugiau dalyvių važiavo su
vienkartinėmis licencijos, tačiau 2020 m. jau matoma tendencija, kad metines licencijas įsigyja vis
daugiau sportininkų.

TEISĖJAVIMAS
Kaip ir buvo pastebėta 2019 metais, fakto teisėjų kiekis Lietuvoje yra labai ribotas, ko pasekoje
organizatoriai pradėjo kviesti užsienio fakto teisėjus, turinčius daugiau patirties ir nešališkumo.
Tačiau dėl 2020 m. susiklosčiusios pasaulinės pandemijos, Lietuvos etapuose teisėjavo Lietuvos
teisėjai. Nusiskundimų negauta, teisėjai puikiai dirbo savo darbą. Tačiau komitetas ir toliau stengsis
skatinti ir auginti naujus Lietuvos fakto teisėjus, galinčius mokytis iš gerųjų pavyzdžių.
POKYČIAI
2020 metais dar labiau išaugo dalyvių skaičius, kuris sukūrė dar didesnę konkurenciją, o pakeltas
pereinamasis kvalifikacijos balas pareikalavo daugiau pastangų. Ateinantiems metams buvo
pasiūlytas TOP 48 formatas, kuris leistų didesniam kiekiui sportininkų susikauti poriniuose
važiavimuose.
DIDŽIAUSI IŠŠŪKIAI
2020 metais susidūrėme su pasauline pandemija, ko pasekoje čempionatas buvo pakibęs ant
plauko.
Didžiausi iššūkiai buvo pasirinkti tinkamus organizatorius, datas ir etapų skaičių, jog čempionatas
įvyktų. Sezono pradžia prasidėjo tik liepos mėnesį, kalendorių pasitvirtinus tik 2 savaitės ir pirmų
varžybų.
Ši sudėtinga situacija palietė tiek organizatorius, kurie turėjo imtis šalyje nustatytų reikalavimų ir
užtikrinti sklandų bei saugų varžybų pravedimą, tiek visus sportininkus, kuriems sezonas buvo
gerokai trumpesnis, su mažesniais tarpais tarp etapų, daugiau strategavimo ir įtampos.

LASF Drifto komiteto pirmininkas
Linas Ramoška

88
2021-03-27 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga,
patvirtinta 2020-02-25 LASF tarybos posėdyje, protokolo Nr. 2021-04

LASF Kroso komiteto veiklos ataskaita už 2020 metus
2020 m. sezono Kroso komiteto darbas prasidėjo aptarimu dėl atsakingų sričių ir darbų
paskirstymo.
Spalio mėn. buvo perrinktas naujas komiteto pirmininkas, keitėsi kai kurie nariai.
2020 m. įvyko 4 Lietuvos automobilių kroso čempionato etapai, vienas jų - kartu su Lietuvos
automobilių kroso taurės varžybomis.
Kartu su Lietuvos automobilių kroso čempionato etapais vyko 2 Baltijos šalių autokroso etapai
B-1600 klasėje Marijampolėje bei Plungėje.
Pirmą kartą Lietuvos autokroso čempionato varžybos buvo surengtos Kupiškio trasoje dėka
varžybų organizatorių „Kupiškio auto-moto sportas“.
Kiti Lietuvos autokroso čempionato etapai vyko Tauragėje, Marijampolėje bei Plungėje.
Deja šiemet Pasaulinė pandemija pakoregavo Europos automobilių kroso čempionato planus
– neįvyko numatytas vienas iš etapų Vilkyčiuose. Tačiau varžybos jau numatytos 2021 metams.
birželio mėn.
Tačiau galima pasidžiaugti, jog nepaisant to, Vilkyčiuose įvyko dvejos aukšto lygio varžybos dvi
dienas iš eilės – čia vyko 2020 m. Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato II ir III etapai, Latvijos
ralio kroso čempionato II etapas bei NEZ Baltijos ralio kroso čempionato II etapas.
Liepos mėn., Rygoje, kartu su Baltijos ralio-kroso etapu vyko 1-asis Lietuvos ralio-kroso
čempionato etapas.
3-iasis Lietuvos ralio-kroso čempionato etapas vyko Estijoje, pirmą kartą Kehala ralio-kroso
trasoje, kuri dalyviams paliko gerus įspūdžius dėl savo neeilinės konfigūracijos.
Atskirai nuo Lietuvos automobilių kroso čempionato (išskyrus etapą Plungėje) buvo
organizuotos Lietuvos autokroso taurės varžybos – Biržuose (nuo kurių šiemet prasidėjo visas
autokroso sezonas), Akmenėje, Ramygaloje ir minėtoje Plungėje.
Iš viso Lietuvos autokroso čempionate 2020 metais sudalyvavo 62 dalyviai, 16 komandų
(pareiškėjų).
Ralio-kroso čempionate: 60 dalyvių, įskaitant užsienio sportininkus, iš kurių 25 atstovavo
Lietuvos pareiškėjus. Metinėje įskaitoje taip pat įtrauktos 8 komandos.
Lietuvos autokroso taurėje sudalyvavo iš viso 96 dalyviai, įskaitant nemažą būrį dalyvių iš
kaimyninės Latvijos. Įskaitinius taškus gavo 10 komandų.
Pilnomis Lietuvos automobilių kroso čempionato teisėmis nuo šių metų varžėsi Mini Buggy
klasės dalyviai.
Nors 2020 metų varžybų sezonas užsienyje buvo dažnai koreguojamas, trumpinamas ir
sukoncentruotas į keletą mėnesių, vis vien Lietuvos sportininkai sugebėjo pasiekti gerus rezultatus:
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Baltijos automobilių kroso čempionate Buggy 1600 klasėje Tautvydas Urba šiemet nepaliko jokių
šansų kitiems, užimdamas aukščiausiąją vietą. Taip pat verta paminėti ir vieną jaunąjį „bagistą“, kuris
Latvijos autokroso čempionato Mini Buggy klasėje iškovojo 3-iąją vietą – tai Ąžuolas Dungveckis.
Tarptautinėse varžybose – Pasaulio ralio-kroso čempionate, ne visuose etapuose dalyvavęs
Rokas Baciuška Super Cars klasėje iškovojo 20 vietą.
Europos ralio-kroso čempionato Super Cars įskaitoje besivaržantis Paulius Pleskovas pavyko
pasiekė 14 vietą galutinėje įskaitoje.
Kroso komitetas per šiuos metus pravedė 13 komiteto posėdžių kroso, ralio-kroso klausimams
aptarti bei vieną išplėstinį su autokroso, ralio-kroso bendruomene.
Kroso komiteto pirmininkas ir nariai vyko į Lietuvos ralio-kroso varžybas Rygoje, Latvijoje, bei
Kehala, Estijoje. Latvijoje, vakare prieš varžybų dieną, vyko susitikimas su Latvijos autosporto
federacijos atstovais, aptarti svarbūs autokroso/ralio-kroso klausimai.
Sezono nepavyko pabaigti įprasta apdovanojimų švente dėl pandemijos. Dėl apdovanojimų ir
jų formato bus nuspręsta pavasarį, vėl gi, įvertinus esamą situaciją.
2021 m. planuojami vykdyti 5 Lietuvos automobilių kroso čempionato etapai, viename iš jų –
Baltijos šalių autokroso čempionato etapą.
Taip pat nuspręsta prie čempionato varžybų sugrąžinti kroso pirmenybes – kuriose kartu su
visais čempionato etapais varžysis (atskirose nuo čempionato dalyvių) 1600 ir 2000 klasėse.
Ralio-kroso čempionate numatyti taip pat 5 etapai, iš kurių 2 planuojami Lietuvoje,
Vilkyčiuose, kiti – Latvijoje (du) ir Estijoje (1).
Lietuvos automobilių kroso taurės varžybų etapų kiekis ir datos dar tikslinamos.
2020 metais neįvykęs, tačiau šiais metais vėl numatytas Europos automobilių kroso etapas
Vilkyčiuose – tai bus vienos svarbiausių ir aukščiausio lygio varžybų Lietuvoje.
Prie visų 2021 m. planų prisideda „False“ starto sistemos klausimo išsprendimas, taip pat
galimybių analizė dėl jutiklių (vadinamų „transponderių“) sistemos nuomos visam autokroso
čempionatui. Ši įranga yra būtina, norint didinti Lietuvos čempionato varžybų kokybę, spartinti ir
lengvinti jų pravedimą.

LASF Kroso komitetas

LASF 2020 M. DRAG KOMITETO VEIKLOS ATASKAITA
2020 m. dėl epidemiologinės situacijos Lietuvos Drag čempionatas turėjo du etapus. Abu etapai vyko
Šiaulių mieste bendradarbiaujant su Lietuvos kelių policija. Drago komitetas atsižvelgdamas į
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pandemiją pakeitė reglamento 4.1 ir 4.2 punktus, leisdamas Lietuvos Drag čempionatui įvykti 2
etapais.
2020 m. įvykusio čempionato suvestinė:
Data
Miestas
Pavadinimas
Dalyvių skaičius
2020.08.08-09
Šiauliai
Legalus
Dragas: 82
Šiauliai 2020
2020.09.12-13
Šiauliai
Legalus
Dragas: 75
DragFest.LT
Lietuvos Drag čempionato dalyvių skaičius 2020 metais buvo rekordinis. „A“ lygos varžybose
organizatorius pridėjo naują klasę „Daily Drive“, kuri orientuota į paprastus asmenis, galinčius
pabandyti Drago varžybas pirmą kartą.
2020 m. Drago komitetas glaudžiai bendradarbiaudamas su „A“ lygos organizatoriais
pritraukė naujus organizatorius VšĮ „Koziris“, kurie suorganizavo dvejas „C“ lygos varžybas ir kartu
su kitu organizatoriumi organizavo vieną Lietuvos čempionato etapą.
DragFest.LT komandos iniciatyva startavo projektas „Legalus Dragas“. Bendradariaujant su
Lietuvos kelių policija įvyko pirmasis etapas Alytuje Birželio 28 d. DragFest.LT komanda kartu su
Lietuvos kelių policija pradėjo kurti iniciatyvą, kurios pagrindinis tikslas yra mažintį avarijų keliuose
leidžiant vairuotojams saugiai išmėginti savo automobilio galimybes varžybų metu.
Per 2020 m. Legalus Dragas projektas įgyvendintas Alytuje, Panevėžyje bei Šiauliuose: įvyko
4 “C” lygos bei 2 “A” lygos varžybos.
2020 m. Drago komitetas buvo performuluotas iš dalies. Pasikeitė 5 iš 7 narių.
Naujai į drago komitetą atėję nariai:
Pirmininkas – Tomas Liutinskis
Pirmininko pavaduotojas – Aivaras Rudzis
Atstovas techniniams reikalams – Ligitas Butkus
Organizatorių atstovas – Jurgis Grigaliūnas
Sportininkų atstovas – Tomas Stadalius.
LASF 4X4 KOMITETO ATASKAITA UŽ 2020 M.
2020 m. 4x4 automobilių sezonąm kaip ir visų kitų sujaukė Covid-19 virusas, buvo atšauktų
varžybų tiek Lietuvoje tiek užsienyje. Lietuviai negalėjo išvažiuoti į kai kurias tarptautines varžybas į
kurias buvo suplanavę, tačiau įvertinant viską sezonas įvyko ir tuo galime pasidžiaugti.
2020 metais keturi ekipažai atstovavo Lietuvą ilgiausiame pasaulyje Dakaro bekelės
maratone automobilių klasėje, Benedikto Vanago ekipažas užėmė 15 vietą, Vaidoto Žalos ir Sauliaus
Jurgelėno ekipažas pasiekė 26 vietą bendroje įskaitoje. Antano Juknevičiaus ir Dariaus Vaičiulio
ekipažas užimė – 20 vietą, į Dakaro trasas sugrįžęs Gintas Petrus su Tomu Jančiu užėmė 40 vietą.
Lietuva turėjo ir visiškus Dakaro naujokus Edviną Juškauską ir Aisvydą Paliukėna, kurių ekipažas deja
finišo nepasiekė. Lietuvos vardas buvo ne kartą paminėtas užsienio ir Lietuvos žiniasklaidoje.
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4x4 sporto atstovų pasiekimai ypatingai populiariose Dakaro ir Ladoga Trophy varžybose
teigiamai skatina tendencingą 4x4 sporto žiūrovų, mėgėjų ir dalyvių augimą. Atkreiptinas dėmesys
ir į tai, kad 4x4 sporto populiarumo augimas išlieka stabilus.
Bekelė. 2020 metais buvo pervadintas Lietuvos automobilių pravažumo čempionato į
Lietuvos automobilių bekelės čempionatą. 2020 m. buvo suplanuoti 6 Bekelės čempionato etapai,
tačiau dėl pandemijos 2 etapai buvo atšaukti, todėl čempionatas įvyko iš 4 etapų. Esame dėkingi
organizatoriams, kurie nepabijojo sunkumų. Minėtame čempionate varžomasi trijose automobilių
klasėse, tačiau 2020 m. TR3 klasė visai nesusidarė.
Jau tradiciniais etapais tapę Tauragės, Latvijos ir Kupiškio organizatoriai, 2020 metais
rūpinosi ne vien trasomis bei gausiu dalyvių (sportininkų, teisėjų ir k.t.) apgyvendinimu, maitinimu
ir t.t. Po kiekvieno etapo organizatoriai ir žiniasklaidos atstovai internetiniuose portaluose viešino iš
renginių fotonuotraukas ir video reportažus, socialiniuose tinkluose aptariami rezultatai, technika,
varžybų organizavimas ir t.t.
Baja. 2020 m. įvyko Lietuvos Baja čempionatas, kuris buvo numatytas iš keturių etapų, tačiau
dėl pandemijos buvo suorganizuoti tik 3 etapai, o paskutinis 4 etapas buvo atšauktas paskutinę
savaitę prieš varžybas. Labai smagu, kad didžiajame perimetre sporto klasė turėjo net 600 km.
greičio ruožo. Organizatorius VšĮ „Bekelės giesta“ ir jos vadovas Gediminas Grigaitis atliko puiku,
sudėtinga darbą organizuodamas šį čempionatą. 2020 m. pastebimas augimas rally raid disciplinoje,
ypač suaktyvėjo SSV klasė, kuri 2020 m. buvo taurės klasė, o 2021 m. taps čempionatine klase, taip
pat SSV klasei padaryti techniniai reikalavimai, kurie tikime atves dar daugiau sportininkų į 4x4
sportą.
Pažymėtina, kad organizatoriai jau eilę metų, susiduria su leidimais organizuoti sportinį
renginį miesto ar rajono teritorijose gavimu, kadangi nėra teisinės bazės remiantis, kuria šie leidimai
turėtų būti išduodami, todėl varžybų dalyviai ir organizatoriai kas kartą balansuoja tarp legalios ir
nelegalios renginio sampratos. Teigiamai šią situaciją veikia geri santykiai su savivaldybe, bei
vietiniais verslininkais, todėl esame nusiteikia optimistiškai, žvelgiam į ilgalaikę perspektyvą.
Įžvalgos. 2021 metais tikimės, kad 4x4 komiteto ir federacijos bendromis pastangomis kelsim
šios sporto šakos prestižą, o jeigu sugebėsime prisikviesti Dakaro maratono dalyvius ir ne tik kaip
žiūrovus, ši automobilių sporto šaka taps sparčiausiai augančia automobilių sporto šaka Lietuvoje.
Komitetas tikisi, kad plėsdami varžybų geografiją pritrauksime ne tik daugiau dalyvių, bet
populiarinsim šį sportą Lietuvoje.

LASF 4x4 komiteto pirmininkas
Vaidotas Paškevičius
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Priedas Nr. 2 LASF 2020-2021 m. LASF pajamų ir išlaidų ataskaita
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
(preliminari)
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-02-23 Nr. _____
(sudarymo data,
Nr.)
(eurais)
Eil.
Nr.

TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

II.
III.
1V.

Pastabų
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

60096

75880

1

1

MATERIALUSIS TURTAS
FINANSINIS TURTAS
KITAS ILGALIKIS TURTAS

60095

75879

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

111008

34708

I.

ATSARGOS

18390

5680

1I.
1II.

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS
KITAS TRUMPALIKIS TURTAS

1779

1046

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

90839

27982

171104

110588

TURTAS, IŠ VISO
C.
I.
II.
III.

NUOSAVAS KAPITALAS
DALININKŲ KAPITALAS
REZERVAI
NELIEČIAMSIS KAPITALAS

87738

6208

IV.

SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS

87738

6208

D.

FINANSAVIMO SUMOS

58418

71649

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

24948

32731

I.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
TRUMPALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI

8272

13041

16676

19690

171104

110588

II.

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
(preliminari)
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-02-23 Nr. _____
(sudarymo data, Nr.)

(eurais)
Eil.
Nr.
I.
1.
2.
3.
II.

Pastabų
Nr.

Straipsniai
PAJAMOS
PARDAVIMO PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
KITOS PAJAMOS
SĄNAUDOS

III.
IV.

PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ
SAVIKAINA IR KITOS PARDAVIMO
SĄNAUDOS
VEIKLOS SĄNAUDOS
KITOS SĄNAUDOS
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS

V.

GRYNASIS VEIKLOS
REZULTATAS

1.
2.
3.

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis
320 062
24852
269049
26161
238 532

235 998
16850
214274
4874
229 299

646
237886

397
228902

81 530

6 699

81 530

6 699

2020 METŲ LASF FINANSAVIMO SUMŲ DETALIZACIJA IR PALYGINIMAS
1 lentelė

LASF finansavimo šaltiniai
LASF narystės mokesčiai ir kitos pajamos (2 lentelė)
Lėšos LASF didelio meistriškumo sporto programai
Lėšos projektui "Europos automobilių kroso čempionatas"
Lėšos projektui "Lietuvos aut. sporto teisėjų kvalifikacijos
tobulinimas"
LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija (subsidija)
LASF IMT pardavimo pajamos
LASF gauta parama
Tikslinė parama LARČ Junior įskaitos nugalėtojams
Tikslinė parama FIA Motorsport Games dalyviui
Kitų rėmėjų parama LASF
VMI 2 proc. nuo GPM
Gautos finansavimo sumos, iš viso:

2020 metų
planas, Eur

2020 metų
faktas, Eur

160 000
0
0

170 267
55 392
24 150

12 903

11 060

24 100

8 641
20 000
13 516

6 500
10 000
7 500
100
197 003

6 500
0
7 000
16
303 026
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Nepanaudotos lėšos projektui "LAS teisėjų kvalifikacijos kėlimas"
Ilgalaikio materialaus turto iš finansavimo sumų pokytis, iš viso:

Finansavimo sumos, pripažintos pajamomis, iš viso:

7 957
8 740

7 906
9 130

213 700

320 062

2 lentelė

Detali LASF narystės mokesčių ir kitų pajamų sąmata

Stojamasis mokestis
Metinės narystės mokesčiai
Pareiškėjo licencijos
Sportininkų licencijos, dublikatai
Teisėjų licencijos
Varžybų organizatoriaus, trasos licencijos
Sportinių automobilių techniniai pasai, dublikatai
Čempionatų dalyvių reg.mokesčiai (LARČ, LARSČ, LMRČ, LASČ, LAKČ)
FIA homologacijos
Apeliacijos, protesto mokesčiai
Komercinio vardo naudojimas LASF varžybose
Saugos rėmų gamintojų licencijos ir pažymėjimai
Vairuotojų teorinių žinių patikrinimas
Reklama lasf.lt puslapyje
Reklama čempionatuose
LASF reklaminio ploto pardavimas varžybose
Saugos automobilio budėjimas varžybose
Surinktos baudos
Kitų FIA mokesčių transakcijos
Kitos pajamos (siuntų pristatymo, biuro baldų pardavimo)
Kitos pajamos (išlaidų kompensavimo pajamos)
Iš viso:

2020 metų
planas, Eur

2020 metų
faktas, Eur

840
38 000
13 000
55 000
6 400
11 160
12 000
9 000
280
0
503
168
3 050
0
1 000
1 000
3 500
3 000
1 100
0
999

1 512
35 267
12 266
52 980
6 044
9 615
18 049
16 670
0
1 060
672
862
2 800
0
0
1 300
2 192
2 417
3 532
1 120
1 909

160 000

170 267

2020 M. LASF VEIKLOS IŠLAIDŲ DETALIZACIJA IR PALYGINIMAS
3 lentelė
LASF išlaidos
LASF veiklos išlaidos (4 lentelė)

2020 metų
planas, Eur

2020 metų
faktas, Eur

201 843

142 311

ŠMSM finansavimo sumos panaudojimas (5 lentelė)

0

77 255

ŠMSM finansavimo sumos panaudojimas (6 lentelė)

7 957

18 966

209 800

238 532

Iš viso:

4 lentelė
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Detali LASF veiklos išlaidų sąmata
LASF darbuotojų darbo užmokestis neatskaičius mokesčių bei
mokesčiai Sodrai
Admin. patalpų išlaikymas (komunalinių, telefono, interneto ir IT
įrangos nuomos pasl.)
Administracinės išlaidos

2020 metų
planas, Eur

2020 metų
faktas, Eur

86 678

77 439

6 400

6 098

24 000

15 552

Komandiruočių ir kelionių išlaidos

16 000

1 232

LASF atributikos ir kito trumpalaikio turto įsigijimai

2 000

1 958

FIA, NEZ mokesčiai

11 550

3 560

Saugos automobilio ISUZU D-MAX draudimas ir eksploatacinės išlaidos

14 000

2 366

Saugos automobilio ISUZU D-MAX ir kito IMT nusidėvėjimas

0

16 941

Palūkanos Šiaulių bankui pagal Lizingo sutartį (ISUZU D-MAX)

465

465

Automobilių sporto vystymo ir administravimo išlaidos

19 250

10 200

Piniginiai prizai LARČ Junior įskaitos nugalėtojams (tikslinė parama)
FIA MS Games 2020 dalyvių start. mokesčiai, kelionės išlaidos ir
padangos

6 500

6 500

15 000

0

201 843

142 311

Iš viso:

5 lentelė
2020 m. LR ŠMSM aukšto meistriškumo sporto programos
finansavimo sąmata

2020 metų
planas, Eur

2020 metų
faktas, Eur

NEZ ralio kroso čempionato organizavimo išlaidos (ASK
„Vilkyčiai“)

24 150
70

Salių, aikštelių nuoma renginiams
2020 m. sezono uždarymo šventėms - apdovanojimai,
maitinimas, pravedimas ir kt.

30 179

Teisėjų, apsaugos, gelbėjimo, GMP brigadų budėjimo paslaugos

6 833

Sportinės aprangos ir avalynės įsigijimas

2 323

Viešųjų ryšių paslaugos

1 600

Atributika su LASF logo (lipdukai, marškinėliai, tušinukai)

1 100

Projekto vadovo darbo užmokestis

11 000

Iš viso:

0

77 255

6 lentelė
2020 m. LR ŠMSM sporto teisėjų kvalifikacijos tobulinimo programos
finansavimo sąmata
Metod. medžiagos sporto teisėjų kvalifikacijos tobulinimui parengimas
ir spausdinimas
Seminaras FIA International Stewards Programme- dalyvių mokesčiai
ir kelionės išlaidos

2020 metų
planas, Eur

6 577

Iš viso:

14 000
2 749

Salių nuoma seminarams
Projekto vykdytojų darbo užmokestis ir susiję mokesčiai

2020 metų
faktas, Eur

837
1 380

1 380

7 957

18 966
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7 lentelė
2020 m. LASF veiklos finansinis rezultatas

2020 metų
planas, Eur

2020 metų
faktas, Eur

Ataskaitinių metų LASF finansinis rezultatas (2020-12-31)

3 900

81 530

Ankstesnių metų LASF finansinis rezultatas (2019-12-31)

6 208

6 208

10 108

87 738

Iš viso:

2021 METŲ PLANUOJAMŲ GAUTI FINANSAVIMO SUMŲ PROJEKTAS
8 lentelė
LASF finansavimo šaltiniai
LASF narystės mokesčiai ir kitos pajamos (9 lentelė)
Lėšos LASF didelio meistriškumo sporto programai
Lėšos projektui "Europos automobilių kroso čempionatas"
Lėšos projektui "Lietuvos aut. sporto teisėjų kvalifikacijos
tobulinimas"
LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija (subsidija)
LASF IMT pardavimo pajamos
LASF gauta parama
Tikslinė parama LARČ Junior įskaitos nugalėtojams
Tikslinė parama FIA Motorsport Games dalyviams
Kitų rėmėjų parama LASF
VMI 2 proc. nuo GPM
Gautos finansavimo sumos, iš viso:
Nepanaudotos lėšos projektui "LAS teisėjų kvalifikacijos kėlimas"
Ilgalaikio materialaus turto iš finansavimo sumų pokytis, iš viso:
Finansavimo sumos, pripažintos pajamomis, iš viso:

2020 metų
faktas, Eur

2021 metų
planas, Eur

170 267
55 392
24 150

171 925
0
0

11 060

1 843

8 641
20 000
13 516
6 500
0
7 000
16

0
0
23 600
6 500
10 000
7 000
100

303 026

197 368

7 906
9 130

51
11 901

320 062

209 320

9 lentelė

Detali LASF narystės mokesčių ir kitų pajamų sąmata

Stojamasis mokestis

2020 metų
faktas, Eur

2021 metų
planas, Eur

1 512

1 700

Metinės narystės mokesčiai

35 267

38 000

Pareiškėjo licencijos

12 266

12 000

Sportininkų licencijos, dublikatai

52 980

54 000

Teisėjų licencijos

6 044

6 400

Varžybų organizatoriaus, trasos licencijos

9 615

10 500

Sportinių automobilių techniniai pasai, dublikatai

18 049

14 550

Čempionatų dalyvių reg.mokesčiai (LARČ, LARSČ, LMRČ, LASČ, LAKČ)

16 670

12 200

0

140

1 060

0

672

600

FIA homologacijos
Apeliacijos, protesto mokesčiai
Komercinio vardo naudojimas LASF varžybose
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Saugos rėmų gamintojų licencijos ir pažymėjimai

862

435

2 800

2 600

0

0

LASF reklaminio ploto pardavimas varžybose

1 300

1 300

Saugos automobilio budėjimas varžybose

2 192

5 450

Surinktos baudos

2 417

2 500

Kitų FIA mokesčių transakcijos

3 532

7 100

Kitos pajamos (siuntų pristatymo, biuro baldų pardavimo)

1 120

950

Kitos pajamos (išlaidų kompensavimo pajamos)

1 909

1 500

170 267

171 925

Vairuotojų teorinių žinių patikrinimas
Reklama čempionatuose

Iš viso:

2021 M. LASF PLANUOJAMŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ PROJEKTAS
10 lentelė
2020 metų
faktas, Eur

2021 metų
planas, Eur

142 311

224 849

ŠMSM finansavimo sumos panaudojimas

77 255

0

ŠMSM finansavimo sumos panaudojimas

18 966

1 894

LASF išlaidos
LASF veiklos išlaidos (11 lentelė)

Iš viso:

238 532

226 743

Detali LASF veiklos išlaidų sąmata

2020 metų
faktas, Eur

2021 metų
planas, Eur

LASF darbuotojų darbo užmokestis neatskaičius mokesčių bei mokesčiai Sodrai

77 439

101 100

Admin. patalpų išlaikymas (komunalinių, telefono, interneto ir IT įrangos nuomos pasl.)

6 098

5 500

IT paslaugos (LASF svetainės, Egzaminavimo platformos sukurimas)

0

10 000

Administracinės išlaidos

15 552

17 700

Komandiruočių ir kelionių išlaidos

1 232

2 500

LASF atributikos ir kito trumpalaikio turto įsigijimai

1 958

8 900

FIA, NEZ mokesčiai

3 560

12 600

Saugos automobilio ISUZU D-MAX draudimas ir eksploatacinės išlaidos

2 366

2 700

Saugos automobilio ISUZU D-MAX ir kito IMT nusidėvėjimas

16 941

18 000

Palūkanos Šiaulių bankui pagal Lizingo sutartį (ISUZU D-MAX)

465

325

Automobilių sporto vystymo ir administravimo išlaidos

10 200

24 024

Piniginiai prizai LARČ Junior įskaitos nugalėtojams (tikslinė parama)

6 500

6 500

FIA MS Games 2020/2021 dalyvių start. mokesčiai, kelionės išlaidos ir padangos

0

15 000

11 lentelė

Iš viso:

142 311

224 849
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12 lentelė
LASF veiklos finansinis rezultatas
Ataskaitinių metų LASF finansinis rezultatas
Ankstesnių metų LASF finansinis rezultatas
Iš viso:

2020 metų
faktas, Eur

2021 metų
planas, Eur

81 530
6 208

-17 423
87 738

87 738

70 315
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Priedas Nr. 3 LASF Etikos ir drausmės kodeksas

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS
ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSAS
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TURINYS

I

skyrius - BENDRIEJI NUOSTATAI

II

skyrius - SĄVOKOS

III

skyrius - ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSO TAIKYMAS

IV

skyrius - BENDROSIOS ETIKOS NORMOS

V

skyrius - DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI

VI

skyrius - SANKCIJOS

VII skyrius - BENDROSIOS SANKCIJŲ TAIKYMO TAISYKLĖS
VIII skyrius - DRAUSMINIAI ORGANAI
IX

skyrius - DRAUSMĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS

X

skyrius - BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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I SKYRIUS. BENDRIEJI NUOSTATAI
1 straipsnis. Lietuvos automobilių sporto federacijos Etikos ir drausmės kodekso paskirtis.
1. Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau - LASF) Etikos ir drausmės kodekso
paskirtis – nustatyti garbingo automobilių sporto ir su juo susijusios veiklos, elgesio
vertybinius principus, elgesio nuostatas, pripažinti, palaikyti, puoselėti automobilių
sporto, kaip sporto šakos ir garbingo varžymosi įvaizdį, nustatyti atsakomybę už šio
kodekso ir kitų aktų nuostatų pažeidimus.
2. LASF Etikos ir drausmės kodeksas ir jo nuostatos remiasi jau suformuotais etikos
principais kituose teisės aktuose: Europos Tarybos patvirtintu Sporto etikos kodeksu, FIA
Etikos kodeksu ir kt.
3. LASF Etikos ir drausmės kodeksas nustato pažeidimus, už kuriuos taikomos kodekse
nustatytos sankcijos. Šis kodeksas taip pat reglamentuoja atsakomybę bei jos taikymo
sąlygas už kituose LASF organų ir/ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir
sprendimuose, taip pat FIA (Tarptautinės automobilių federacijos) dokumentuose ir jų
organų sprendimuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą.
4. LASF Etikos ir drausmės kodeksas nustato LASF drausminių organų sudarymo tvarką, jų
kompetenciją bei taisykles, kuriomis vadovaudamiesi LASF drausminiai organai sprendžia
jų kompetencijai priskirtus klausimus.
II SKYRIUS. SĄVOKOS
2 straipsnis. Sąvokos ir apibrėžimai.
1. LASF Etikos ir drausmės kodekse naudojamos sąvokos ir apibrėžimai reiškia:
1) Dalyviai – LASF Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje nurodyti asmenys,
nepriklausomai nuo jų rasės, lyties, amžiaus, tautybės, kilmės, įsitikinimų, religijos, veiklos,
teisinio statuso ir kitų, su asmeniu susijusių, aplinkybių, savybių;
2) Etikos ir drausmės kodeksas – LASF narių Suvažiavimo patvirtintas Lietuvos automobilių
sporto federacijos Etikos ir drausmės kodeksas su visais pakeitimais;
3) Drausminiai organai - LASF Etikos ir drausmės komisija, LASF Apeliacinis teismas ar kiti
LASF narių Suvažiavimo patvirtinti drausmės organai;
4) Drausmės pažeidimai – asmens veiksmai (veikimas arba neveikimas), kurie prieštarauja
sąžiningo, sportiško, etiško, garbingo elgesio principams ir taisyklėms, geriems papročiams
ir/arba kenkia ar gali pakenkti automobilių sporto, kaip sąžiningo sporto šakos ar Dalyvių
įvaizdžiui bei reputacijai. Drausmės pažeidimais laikoma taip pat asmens veika, už kurią
taikomos Etikos ir drausmės kodekse nustatytos sankcijos, nurodyta Etikos ir drausmės
kodekso V skyriaus 7, 8 ir 9 straipsniuose;
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5) Drausmės pažeidimo byla – Etikos ir drausmės kodekse nustatyta tvarka vykdomas
procesas dėl galimai įvykdyto Drausmės pažeidimo;
6) FIA – Tarptautinė automobilių federacija;
7) LASF – Lietuvos automobilių sporto federacija;
8) LASF veiklos teritorija – Lietuvos Respublika;
9) LASF įstatai – nustatyta tvarka patvirtinti ir viešame registre įregistruoti LASF įstatai su
visais pakeitimais;
10) LASF administracija – LASF įstatuose nurodytas vykdymo organas, kuris pagal
kompetenciją yra įgaliotas spręsti administracines funkcijas;
11) LASF organai – LASF įstatuose nurodyti vienasmeniai, kolegialūs Valdymo, Vykdymo,
Drausmės ir priežiūros bei kiti organai;
12) Oficialūs asmenys – bet kokie asmenys, išskyrus Sportininkus, užsiimantys su
automobilių sportu susijusia veikla LASF Naryje ar LASF, nepriklausomai nuo jų užimamų
pareigų ir veiklos pobūdžio (administracine, sportine ar kita) ar trukmės, tokie kaip
vadovai, treneriai, atstovai spaudai, kitas pagalbinis personalas, taip pat kiti asmenys,
galintys daryti įtaką LASF Nariui ar LASF, tokie kaip akcininkai, dalininkai ar rėmėjai;
13) Oficialūs varžybų asmenys – teisėjas, komisaras, sekretoriato teisėjai, asmenys
atsakingi už varžybų saugumą, asmenys, turintys įgaliojimus susijusius su Varžybų
organizavimu, o taip pat kiti asmenys, vykdantys Varžybų organizavimo kontrolę bei
vertinantys teisėjų veiksmus; 14) Narys – viešas ar privatus juridinis asmuo, kuris pagal
LASF įstatus yra LASF narys;
14) Varžybų Organizatorius – juridinis asmuo, kuriam, sutarčių pagrindu, LASF yra
delegavusi teisę vykdyti atitinkamo lygio Lietuvos automobilių sporto varžybas;
15) Komanda – oficialūs asmenys ir Sportininkai, kurie įtraukti į Pareiškėjo paraišką;
16) Sportininkas – fizinis asmuo, kuris dalyvauja automobilių sporto varžybose ir turintis
LASF licenciją;
17) Varžybos – oficialiai organizuojami ir pagal LASK bei atitinkamų Varžybų taisykles,
reglamentus bei kitus varžybas reglamentuojančius dokumentus vykdomi automobilių
sporto čempionatai, pirmenybės, taurės, specialių prizų lenktynės ir kt., kurie vykdomi
LASF veiklos teritorijoje arba už jos. Sąvoka Varžybos apima ir Sportininkų treniruotes,
rengiantis Varžyboms;
18) Renginiai – bet kokie renginiai LASF teritorijoje, kurie susiję su automobilių sporto
plėtojimu, propagavimu, kuriame dalyvauja Oficialus asmuo, Oficialus varžybų asmuo
ir/arba Sportininkas ir/arba Narys;
19) LASK - Lietuvos automobilių sporto kodeksas;
20) Varžybų taisyklės – LASK ir LASVOVT (Lietuvos automobilių sporto varžybų
organizavimo ir vykdymo taisyklės) nustatyta tvarka patvirtintos konkrečios automobilių
sporto šakos taisyklės;
21) Varžybų reglamentai - LASK ir LASVOVT nustatyta tvarka patvirtinti Varžybų
reglamentai;
103
2021-03-27 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga,
patvirtinta 2020-02-25 LASF tarybos posėdyje, protokolo Nr. 2021-04

22) Varžybų pradžia – momentas nuo oficialiai paskelbtos Varžybų pradžiosužsiregistravus varžybų administracinėje komisijoje;
23) Varžybų pabaiga – momentas nuo oficialiai paskelbtos Varžybų pabaigos- po
apdovanojimų įteikimo ceremonijos;
24) Iki varžybų – laikotarpis nuo atvykimo į Varžybų vykdymo vietą (teritoriją) iki oficialios
Varžybų pradžios;
25) Po varžybų – laikotarpis nuo oficialios Varžybų pabaigos iki išvykimo iš Varžybų
vykdymo teritorijos;
26) Varžybų vykdymo teritorija – Varžybų teritorija tarp jų ir kita teritorija, susijusi su
konkrečia Varžybų vykdymo vieta (uždaros privačios trasos, bendro naudojimo keliai,
kuriose rengiamos varžybos ir jų prieigos);
2. Sąvokos ir apibrėžimai naudojami vienaskaita yra taikomi ir daugiskaita, ir atvirkščiai.
3. Etikos ir drausmės kodekse neaptartos sąvokos ir apibrėžimai suprantami taip, kaip jie
apibrėžiami ir/ar aiškinami LASF dokumentuose arba kituose dokumentuose, tame tarpe
Lietuvos Respublikos teisės aktuose, FIA dokumentuose.
III SKYRIUS. ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSO TAIKYMAS
3 straipsnis. Asmenys, kuriems taikomos Etikos ir drausmės kodekso nuostatos.
1. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas ir jo privalo laikytis šie fiziniai ir juridiniai asmenys:
1) LASF administracija ir kiti darbuotojai;
2) LASF valdymo, vykdymo ir kitų organų nariai, bei kiti LASF įstatuose paminėti asmenys;
3) Nariai;
4) Narių nariai ir darbuotojai;
5) Sportininkai ir jų atstovai;
6) Oficialūs varžybų asmenys ir kiti teisėjai;
7) kiti LASF veiklos teritorijoje automobilių sportą propaguojantys ar automobilių sporto
varžybas organizuojantys fiziniai ir juridiniai asmenys bei juridinių asmenų nariai ir darbuotojai;
8)kiti asmenys, kurie ar kurių veiksmai tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su Varžybomis ir/ar
Dalyviais.
2. Už tą patį pažeidimą gali būti taikomos sankcijos ir Dalyviui fiziniam asmeniui, ir Dalyviui
juridiniam asmeniui. Juridiniam asmeniui gali būti taikomos sankcijos už Sportininko ir/arba Teisėjo,
Oficialaus asmens veiksmais padarytus pažeidimus.
4 straipsnis. Etikos ir drausmės kodekso taikymo principai.
1. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas kiekvienose Varžybose, įskaitant laikotarpį Iki varžybų
ir Po varžybų, Renginiuose, taip pat visais kitais atvejais, kai yra pažeidžiami Etikos ir drausmės
kodekse, LASF organų ir/ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir sprendimuose ir/ar FIA
dokumentuose ir jų organų sprendimuose nustatyti reikalavimai ir taisyklės.
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2. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas organizuojant Drausmės pažeidimų nagrinėjimo
veiklą.
5 straipsnis. Etikos ir drausmės kodekso ir kitų aktų, numatančių atsakomybę už drausmės
pažeidimus, taikymas.
1. Jeigu Etikos ir drausmės kodekse nenumatyta kitaip, Dalyviams už tą patį drausmės
pažeidimą, kartu su Etikos ir drausmės kodekse numatyta sankcija, gali būti taikomos ir kitos LASK, bei Varžybas reglamentuojančiuose dokumentuose ar sportinės veiklos sutartyje, ar FIA
dokumentuose nurodytos sankcijos, skiriamos pagal atitinkamuose dokumentuose
reglamentuotą sankcijų taikymo tvarką.
IV SKYRIUS. BENDROSIOS ETIKOS NORMOS
6 straipsnis. Bendrosios etikos normos.
1. Asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, atsako už Lietuvos
automobilių sporto vystymo vientisumą, bei Lietuvos automobilių sporto reputaciją tiek
Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų ir turi nuolatos siekti apsaugoti Lietuvos automobilių sporto
įvaizdį nuo pavojaus ar žalos, kylančios dėl amoralios, neetiškos veiklos metodų ar užsiėmimų.
2. Etikos ir drausmės kodeksu siekiama užtikrinti, kad automobilių sporto varžybos būtų
vykdomos, o automobilių sporto šaka būtų administruojama laikantis etikos, sąžiningumo,
garbingumo, skaidrumo, demokratijos, patikimumo, orumo, profesionalaus elgesio ir garbingo
varžymosi normų ribose.
3. Etikos ir drausmės kodekse garbingas varžymasis apibrėžiamas ne tik, kaip varžymasis
pagal taisykles. Garbingas varžymasis apima draugystę, pagarbą kitiems ir kilnų požiūrį.
Garbingo varžymosi sąvoka naudojama ne tik siaurąja garbingo varžymosi automobilių sporto
varžybose tiesiogine prasme, tačiau apima ir automobilių sporto šakos valdymo ir
administravimo sritis.
4. Garbingas varžymais reiškia mąstymo būdą, o ne tik tam tikrą elgesį. Jis apima apgaulės,
dopingo, smurto, seksualinio priekabiavimo, išnaudojimo ir hiperkomercializacijos
eliminavimą siekiant, kad sportas taptų švarus. Garbingas varžymasis yra pozityvi koncepcija.
5. Sportas, tame tarpe ir automobilių sportas, yra socialinis ir kultūrinis institutas, kuris, jei
praktikuojamas garbingai, praturtina visuomenę ir skatina tautų draugystę. Sportas taip pat
yra individuali veikla, kuri, jei rungiamasi garbingai, skatina savimonę, saviraišką ir
savirealizaciją, asmeninius pasiekimus, įgūdžių įgijimą ir demonstravimą, socialinę sąveiką
(interakciją), džiugesį, gerą sveikatą ir socialinę gerovę.
6. Kiekvieno asmens teisė į orumą bei pagarbų elgesį yra neatsiejama Etikos ir drausmės
kodekso dalis.
7. Automobilių sporte neturi būti jokios diskriminacijos dėl rasės, lyties, religijos, politinių
ar filosofinių įsitikinimų, šeimyninės padėties ar dėl kitų pagrindų.
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8. Asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, privalo būti lojalūs automobilių
sportui bei jo propaguojamiems garbingo varžymosi principams ir nedaryti nieko, kas galėtų
diskredituoti sportą.
9. Privaloma vadovautis dorumo, sąžiningumo ir pagarbos principais, kaip esminiais
automobilių sporto veiklos atžvilgiu ir niekada sąmoningai nepateikti melagingos informacijos
kitiems.
10. Privaloma vengti teisės pažeidimų, darančių žalą tiek automobilių sportui, tiek pažeidžiančių
kitų asmenų teises bei teisėtus interesus.
11. Privaloma gerbti visas sutartis/susitarimus (tiek asmeninius, tiek verslo), susijusius su
automobilių sportu bei neskatinti kitų pažeisti tokių sutarčių/susitarimų.
12. Privaloma užtikrinti, kad diskriminacija, priekabiavimas, šmeižtas ir/arba piktnaudžiavimas
nebūtų toleruojami jokiame lygmenyje, o atitinkama politika ir procesai būtų tikslingai
nukreipti siekiant išvengti negatyvaus elgesio.
13. Netoleruotinas joks fizinis, protinis ar psichinis sužalojimas.
14. Asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, skaidriai ir sąžiningai,
nešališkai ir nekorumpuotai, laikydamiesi demokratiškų rinkimų ir kitų procesų principų privalo:
14.1. Kasdienėje veikloje veikti pagal demokratijos ir atskaitomybės principus.
14.2. Vengti faktinių arba numanomų interesų konfliktų, kuomet vadovai, Oficialūs asmenys
arba kiti darbuotojai turi arba gali turėti privačių arba asmeninių interesų, kurie trukdytų atlikti
savo pareigas sąžiningai, nepriklausomai ir kryptingai (privatūs ir asmeniniai interesai apima
bet kokią galimą naudą sau, savo šeimos nariams, giminėms, draugams ir pažįstamiems bei bet
kurią organizaciją, kuriai priklauso asmuo ir/arba kuriai šis asmuo vadovauja ir/arba
atstovauja).
14.3. Oficialių asmenų elgesys etikos požiūriu privalo būti nepriekaištingas. Jiems
draudžiama piktnaudžiauti savo pareigomis, gaunant asmeninę naudą ar naudojantis kokiu
nors pranašumu prieš kitus.
14.4. Užtikrinti visų administravimo ir veiklos sričių atvirumą ir skaidrumą.
14.5. Užtikrinti, kad priimami sprendimai būtų kiek įmanoma pagrįsti objektyviais, o ne
subjektyviais kriterijais.
14.6. Gerbti sutartinius įsipareigojimus, komercinius - pasitikėjimo sandorius bei teises į
intelektines nuosavybes.
14.7. Privaloma laikytis konfidencialumo – sužinota informacija negalima naudotis, siekiant
naudos sau arba naudotis, siekiant pakenkti kitam asmeniui ar LASF. Konfidenciali informacija
arba slapta yra visa informacija, kuri yra įvardinta kaip konfidenciali, slapta arba kuri nėra vieša
ir jiems perduota atliekant pareigas.
14.8. Užtikrinti, kad būtų išvengta apgaulės, neetiškos praktikos arba bet kokio kito elgesio,
kuris yra ar gali būti aiškinamas kaip negarbingas arba kenkia automobilių sportui.
14.9. Veikti patikimai, taip kaip privalo elgtis patikimas darbuotojas, kuriuo galima
pasitikėti, laikytis įstatymų bei visuotinai pripažintų teisinių ir moralinių normų.
14.10. Oficialūs asmenys, atstovaudami LASF, Automobilių sporto varžybas, klubus ar kitas
automobilių sporto organizacijas, turi tai daryti garbingai ir respektabiliai.
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14.11. Bendraudami su privačiomis ir valstybinėmis organizacijomis bei valdžios
institucijomis, Oficialūs asmenys turi laikytis politinio neutralumo, taip pat turi būti
nepriekaištingi, vertinant garbingumo ir nepaperkamumo aspektu.
14.12. Nedaryti nieko, kas galėtų suteršti automobilių sportą arba pakenti automobilių
sporto įvaizdžiui bet kokiame lygmenyje.
14.13. Kurti bendradarbiavimo santykius su rėmėjais, komerciniais partneriais,
pardavėjais, tiekėjais, konsultantais ir kt., vadovaujantis visuotinomis etikos normomis bei šio
Etikos ir drausmės kodekso nuostatomis.
14.14. Sudarant sutartis arba kokius nors susitarimus su organizacijomis, kurių verslas yra
susijęs su nesąžininga ir/arba kita spekuliatyvia veikla, privalo užtikrinti, kad tokio pobūdžio
susitarimai automobilių sporte nepažeis šio Etikos ir drausmės kodekso nuostatų.
14.15. Asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, neturi teisės dalyvauti
įmonių ir/ar asmenų, kurių reputacija arba veikla prieštarauja Etikos ir drausmės kodekso
nuostatoms, veikloje.
14.16. Asmenų, nurodytų Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, rėmėjai ir kiti
partneriai, spaudos atstovai negali įtakoti LASF priimamų sprendimų.
14.17. Užtikrinti visapusišką, teisingą, tikslią ir savalaikę reikalaujamos informacijos,
ataskaitų, paaiškinimų pateikimą aukštesnio lygmens sporto organizacijoms arba bet kuriai
kitai susijusiai sporto instancijai, taip pat oficialioms šalies institucijoms, besąlygiškai laikantis
teisės aktų.
14.18. Užtikrinti asmens duomenų ir teisių apsaugą,
14.19. Užtikrinti asmens teisę į privatumą (išskyrus tai, kas yra reikalinga LASF
funkcionavimui užtikrinti).
14.20. Privaloma užtikrinti varžybų dalyvių saugumą, gerovę ir medicininę priežiūrą,
reikalingą automobilių sporto varžybose ir renginiuose.
14.21. Privaloma saugoti aplinką varžybų metu- organizatoriui stebėti, kad aplinkos
apsaugos standartai atitiktų visuotinai priimtus aplinkos apsaugos standartus.
14.22. Garbingai, deramai, oriai ir pagarbiai reprezentuoti automobilių sporto šaką.
V SKYRIUS. DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI
7 straipsnis. Drausmės pažeidimai Varžybų metu.
1. Drausmės pažeidimais Varžybų metu (nuo Varžybų pradžios iki Varžybų pabaigos) laikoma:
1) Drausmės pažeidimai varžybų metu, nurodyti 2 straipsnio 23-26 punkte;
2) LASF įstatų, LASK, kitų LASF patvirtintų dokumentų, taisyklių, sutarčių ar reikalavimų
pažeidimai, varžybas reglamentuojančių dokumentų, kitų sutarčių ar reikalavimų, patvirtintų
valdymo ar kitų organų, pažeidimai.
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8 straipsnis. Nesportiškas, netinkamas elgesys.
1. Nesportiškas ir netinkamas elgesys yra draudžiamas. Nesportišku ir netinkamu elgesiu
laikomas elgesys Iki Varžybų, Varžybų metu ar Po Varžybų, Renginių metu ar bet kuriuo kitu laiku ir
bet kurioje kitoje vietoje, jei tokie veiksmai yra nukreipti prieš LASF, prieš bet kurį Dalyvį, Oficialų
Varžybų asmenį, Oficialų asmenį, FIA ar kitos FIA ASF atstovą ir jei šiame punkte aiškiai nenurodyta
kitaip:
1) Dalyvių elgesys, susijęs su asmens diskriminacija dėl kilmės, rasės, tautybės, religijos,
kalbos, lyties, seksualinės orientacijos ar dėl kitų, su asmeniu susijusių aplinkybių,
asmeninių savybių;
2) Sportininkų dopingo ir/ar psichotropinių, narkotinių medžiagų, jeigu jos nepaskirtos
gydymo tikslais, vartojimas;
3) Sportininkų, Oficialių Varžybų asmenų alkoholinių gėrimų vartojimas ir/ar buvimas
apsvaigus nuo alkoholio Renginio, Varžybų vykdymo teritorijoje, Iki Varžybų ir/ar per
Varžybas, įskaitant ir tuos atvejus, kai Sportininkas, Oficialus asmuo ar Oficialus varžybų
asmuo yra Renginio, Varžybų žiūrovas;
4) neapykantos ir/ar smurto (psichologinio, fizinio) kurstymas ir panaudojimas;
5) chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių žodžių
ir/ar gestų ir/ar veiksmų naudojimas;
6) bet koks fizinės prievartos (jėgos) panaudojimas, išskyrus atvejus, kai tokiais veiksmais
siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, apsaugoti save ar kitus asmenis;
7) tiesioginis ar netiesioginis ėmimas, prašymas, reikalavimas, siūlymas, teikimas,
sutikimas teikti ar sutikimas priimti bet kokios formos atlygį, kuris galėtų būti vertinamas
kaip priemonė įtakoti Varžybų rezultatus ar eigą ir/ar bet kokie kiti veiksmai, kuriais,
pažeidžiant sporto etiką, siekiama įtakoti Varžybų rezultatus ar eigą;
8) tiesioginis ar netiesioginis siūlymas, pažadas ar teikimas savo ar kito asmens vardu bet
kokios formos naudos Dalyviui, tokiu būdu skatinant pažeisti Etikos ir drausmės kodekse,
LASF organų ir/ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir/ar FIA dokumentuose
nustatytus reikalavimus, taip pat šių asmenų nurodymus, reikalavimus ir/ar sprendimus
ir/ar sutikimas priimti bet kokios formos naudą, pažadas dėl bet kokios naudos suteikimo
priėmimo ar bet kokios formos naudos priėmimo;
9) tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauti bet kokiose lažybose, susijusiose su Varžybomis;
10) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti informaciją, patarti Dalyviams ar kitiems tretiesiems
asmenims, tame tarpe lažybų organizatoriams, dėl Varžybų;
11) kito Dalyvio tiesioginis ar netiesioginis kaltinimas šališkumu, ar abejojimas jo
sąžiningumu viešuose pasisakymuose, nesant tam pakankamai pagrįstų objektyvių
įrodymų;
12) kitų Dalyvių įžeidimas ir patyčios viešuose pasisakymuose;
13) kurstymas nedalyvauti LASF sporto renginiuose ir varžybose;
14) nevykdymas LASF organų ir/ar administracijos sprendimų ar reikalavimų, jei šie
tiesiogiai yra susiję su Dalyviu arba skirti atitinkamiems Dalyviams (Nariams, sportininkams
ir pan.), su kuriais Dalyvis yra tiesiogiai susijęs;
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15) nevykdymas, atsisakymas vykdyti LASF įstatų ar kitų dokumentų, Oficialių asmenų
patvirtintų Varžybų nuostatų, FIA patvirtintų taisyklių, reglamentų, instrukcijų, jeigu jų
taikymo sritis apima Dalyvio veiklos teritoriją arba tiesiogiai susijęs su Dalyvio veikla sporto
srityje, nuostatas;
16) bet kokie veiksmai, kuriais daroma žala kito Dalyvio įvaizdžiui ar reputacijai;
17) LASF organų priimtų sprendimų viešinimas be LASF raštiško sutikimo, jei jie nėra viešai
paskelbti lasf.lt;
18) nepasitenkinimo reiškimas, problemų sprendimas bei konfliktų kurstymas, susijęs su
LASF veikla ir organais, žiniasklaidos priemonėse, nesilaikant LASF subordinacijos principų
klausimams spręsti;
19) kyšio ėmimas, kuris pasireiškia: tiesioginiu arba netiesioginiu pažadu arba pasiūlymu
kažko vertingo; pasiūlymu arba gavimu kyšio, rinkliavos, apdovanojimo arba kitos formos
naudos; dovana arba paramos davimu. Esant abejonėms, susijusioms su dovanos
pobūdžiu arba verte, prieš priimant dovaną turi būti konsultuojamasi su Etikos ir drausmės
komisija. Įteikiamos arba priimamos tik tokios asmeninės dovanos, kurios laikomos
pagarbos arba draugystės ženklu. Visos kitos dovanos gavėjo turi būti perduodamos
organizacijai, kurios narys jis yra ir užregistruojamos. 20) rengimasis ar pasikėsinimas
atlikti bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų.
2. Nesportišku elgesiu laikomas ir toks elgesys, kuris neatitinka FIA oficialių dokumentų,
kurie pagal turinį ir prasmę tiesiogiai ar subsidiariai taikytini ir automobilių sporto
lygmenyje.
3. Viešas pasisakymas – reiškia bet kokį viešą pasisakymą viešoje erdvėje įskaitant visas
elektronines ryšio priemones, internetinę erdvę ( naujienų tinklapiai ir jų komentarai,
socialiniai tinklai ir jų komentarai, kiti tinklalapiai, kuriuos gali pasiekti tiek vieši, tiek
registruoti vartotojai), spaudinius (laikraščiai, skrajutės, plakatai ir kiti spaudiniai), viešus
pasisakymus renginių ar varžybų metu.
9 straipsnis. Atsakomybė už žiūrovų elgesį
1. Nariai ir sportininkai privalo užtikrinti, kad juos palaikantys žiūrovai (draugai, artimieji ir
kiti) susilaikytų nuo nesportiško ar kitokio netinkamo elgesio Iki varžybų, Varžybų metu ar Po
varžybų. Už žiūrovų nesportišką ar kitokį netinkamą elgesį sankcijos gali būti taikomos
atitinkamam Nariui ir/ar sportininkui, jei pavyksta nustatyti žiūrovo priklausymą LASF
Sportininkui ar Nariui.
VI SKYRIUS. SANKCIJOS
10 straipsnis. Sankcijų rūšys
1. Drausminės sankcijos taikomos ir joms privalo paklusti visi juridiniai ir fiziniai asmenys,
nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje. Gali būti taikomos šios sankcijos:
1) įspėjimas;
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2) piniginė bauda;
3) licencijos nacionalinis ir/ar tarptautinis suspendavimas;
4) apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) grąžinimas;
5) šalinimas iš Narių ar LASF organų narių;
6) Kitos sankcijos, nurodytos LASK 12 straipsnyje.
2. Atitinkamos sankcijos taikymą, baudos sumokėjimo terminą ir sąlygas kiekvienu atveju
nustato atitinkamas, baudą skyręs, Drausminis organas.
11 straipsnis. Įspėjimas.
1. Įspėjimas – raštiškas priminimas apie atitinkamų taisyklių esmę, įsipareigojimą jų laikytis,
įspėjant apie galimą griežtesnių sankcijų taikymą, tuo atveju, jei vėl būtų padarytas pažeidimas.
12 straipsnis. Piniginė bauda.
1.Piniginė bauda – piniginė sankcija pažeidėjui, kuri negali būti mažesnė kaip 50 eurų;
2.Piniginė bauda, kaip sankcija už pažeidimus, kuriuos atliko fizinis asmuo, skiriama LASF Nariui.
3.LASF Narys yra atsakingas už Nario Sportininkui, Teisėjui ar Oficialiems asmenims paskirtas
baudas, t.y., atitinkamam asmeniui paskirtą baudą privalo sumokėti Narys. Etikos ir drausmės
komisijos sprendimu, bauda gali būti skirta ir Sportininkui ar Teisėjui, kurią ir privalo
sumokėti.
13 traipsnis. Licencijos suspendavimas.
1. Dalyvis, kuriam taikomas licencijos suspendavimas, privalo remiantis LASK nuostatomis
grąžinti licenciją į LASF per terminą ir tokiomis sąlygomis, kurias kiekvienu atveju nustato
atitinkamas, tokią sankciją skyręs, Drausminis organas.
14 straipsnis. Apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) grąžinimas.
1. Dalyvis, kuriam taikoma apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) grąžinimo sankcija,
privalo į LASF pristatyti visus atitinkamame sprendime nurodytus apdovanojimus, įskaitant
gautas pinigines lėšas ir daiktus, turinčius simbolinę reikšmę (medalius, prizus ir pan.) per
terminą ir tokiomis sąlygomis, kurias kiekvienu atveju nustato atitinkamas, tokią sankciją
skyręs, Drausminis organas.
14 traipsnis. Šalinimas iš Narių ar LASF organų narių.
1. Šalinimas iš Narių ar LASF organų narių yra taikomas tik Nariams ar LASF organų nariams.
Šios sankcijos taikymo, įvykdymo sąlygas kiekvienu atveju nustato atitinkamas, sankcijas
skyręs, Drausminis organas.
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VII SKYRIUS. BENDROSIOS SANKCIJŲ TAIKYMO TAISYKLĖS
15 traipsnis. Pagrindiniai sankcijų taikymo principai.
1. Už Etikos ir drausmės kodekse nurodytus Drausmės pažeidimus, įskaitant nesportišką elgesį,
Dalyviams gali būti skiriama bet kuri Etikos ir drausmės kodekse numatyta sankcija, jei Etikos ir
drausmės kodeksas atskirai nenumato atsakomybės už konkretų pažeidimą.
2. Sankcijos taikomos nepriklausomai nuo pažeidimą padariusio subjekto kaltės formos (tyčios
ar neatsargumo).
3. Už tą patį pažeidimą Dalyvis gali būti baudžiamas tik vieną kartą, tačiau už tą patį pažeidimą
gali būti skiriama daugiau nei viena sankcija, taip pat už tą patį pažeidimą gali būti skiriamos
sankcijos ir Dalyviui fiziniam asmeniui, ir Dalyviui juridiniam asmeniui.
4. Nariui gali būti taikomos sankcijos už Narį ar Nario komandą palaikančių žiūrovų veiksmais
padarytus pažeidimus.
5. Sankcija už pažeidimą taikoma visiems Dalyviams, prisidėjusiems prie pažeidimo padarymo
(vykdytojui, organizatoriui, kurstytojui, bendrininkui ir pan.). Už kėsinimąsi ar rengimąsi padaryti
pažeidimą, atsakomybė taikoma kaip už baigtą atitinkamą pažeidimą.
6. Tuo atveju, jei Drausmės pažeidimu padaromi nuostoliai tretiesiems asmenims, jie nustatomi
ir atlyginami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Drausminiai organai nesprendžia
nuostolių atlyginimo klausimų.
7. Skirdami sankcijas, Drausminiai organai gali remtis varžybų vaizdo įrašais, komisarų, teisėjų ir
Narių atstovų pranešimais, publikacijomis spaudoje ir internete, pasisakymais per televiziją ar
radiją bei kita informacija.
17 straipsnis. Pagrindinės sankcijų taikymo taisyklės.
1. Kiekvienu atveju sankciją parenka ir jos dydį bei mastą nustato Drausminiai organai.
2. Drausminiai organai sankcijos su terminu skyrimo atvejais privalo nustatyti aiškų
sankcijos terminą, t.y. nurodyti termino pirmą ir paskutinę dieną.
3. Taikant sankcijas turi būti atsižvelgiama į padaryto pažeidimo pobūdį, kaltės laipsnį bei
visas kitas svarbias aplinkybes.
18 straipsnis. Sankcijų vykdymo atidėjimas.
1. Drausminiai organai savo nuožiūra sprendžia, kurios paskirtos sankcijos dalies
vykdymas gali būti atidedamas. Bet kuriuo atveju, tokia dalis negali būti didesnė nei pusė
paskirtos sankcijos dydžio.
2. Antidopingo taisyklių pažeidimų atvejais, šiame straipsnyje įtvirtintos nuostatos
negali būti taikomos.
19 straipsnis. Sankcijų už kelis sutampančius pažeidimus skyrimo ypatumai.
1. Tuo atveju, kai tam pačiam Dalyviui gali būti skiriamos kelios tos pačios rūšies
sankcijos už kelis sutampančius pažeidimus, tokiam Dalyviui yra skiriama viena bendra
sankcija, kurios dydis yra parenkamas atsižvelgiantį sankcijos dydį, įtvirtintą už didžiausio
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pavojingumo pažeidimą iš sutampančių pažeidimų, skiriamą sankciją padidinant dydžiu,
lygiu iki penkiasdešimt procentų už tokį pažeidimą įtvirtintos sankcijos maksimalaus
dydžio.
2. Tuo atveju, kai taikant šio straipsnio 1 dalį pažeidėjui skirtina sankcija yra bauda, ją
skiriantis atitinkamas Drausminis organas gali peržengti Etikos ir drausmės kodekse
nustatytą maksimalų skirtinos baudos dydį.
20 straipsnis. Senaties terminai.
1. Sankcija už Etikos ir drausmės kodekse nurodytus pažeidimus negali būti skiriama
praėjus daugiau kaip 24 mėnesiams nuo pažeidimo padarymo dienos. Privaloma apie
pažeidimą pranešti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nuo sužinojimo dienos.
2. Šiame Etikos ir drausmės kodekso straipsnyje nustatyti senaties terminai pradedami
skaičiuoti:
a) nuo dienos, kurią Dalyvis atliko pažeidimą;
b) nuo dienos, kurią išaiškėjo Dalyvio pažeidimas;
c) jeigu pažeidimas truko tam tikrą laikotarpį, nuo dienos, kurią pažeidimas pasibaigė;
d) pasikartojančio pažeidimo atveju, nuo paskutiniojo tokio pažeidimo padarymo momento.
3. Senaties termino skaičiavimas sustoja atitinkamam Drausminiam organui pradėjus
tyrimą dėl atitinkamo pažeidimo.
4. Sankcijų įvykdymui yra taikomas 2 metų senaties terminas. Šis terminas pradedamas
skaičiuoti nuo atitinkamo Drausminio organo sprendimo, kuriuo yra paskiriama sankcija,
įsiteisėjimo dienos.
21 straipsnis. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad Dalyviui nebuvo paskirta sankcija.
1. Jeigu Dalyvis, kuriam buvo paskirta sankcija, per metus nuo tos dienos, kai pasibaigia
sankcijos vykdymas, nepadarė naujo Drausmės pažeidimo, laikoma, kad jam nebuvo paskirta
sankcija.
VIII SKYRIUS DRAUSMINIAI ORGANAI
22 straipsnis. Drausminiai organai.
Drausminiai organai – LASF Etikos ir drausmės komisija, LASF Apeliacinis teismas.
23 straipsnis. LASF etikos ir drausmės komisija ir jos kompetencija.
1. LASF Etikos ir drausmės komisija yra nuolatinis Drausminis LASF organas.
2. LASF Etikos ir drausmės komisiją sudaro 5 (penki) nariai, kuriuos keturių metų kadencijai
renka LASF narių suvažiavimas. Renkamas LASF Etikos ir drausmės komisijos narys gali būti
šios komisijos nariu neribotą kadencijų skaičių.
3. Atsistatydinus ar tapus neveiksniems daugiau kaip pusei LASF Etikos ir drausmės komisijos
narių, Komisija nebetenka savo įgaliojimų. Artimiausiame LASF narių suvažiavime yra
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renkami nauji Komisijos nariai į atsistatydinusių ar tapusių neveiksnių, vietą. Naujai išrinktų
(papildžiusių Komisiją) Komisijos narių kadencija skaičiuojama iki prieš tai išrinktos Komisijos
kadencijos pabaigos.
4. LASF Etikos ir drausmės komisijai netekus įgaliojimų, šios Komisijos funkcijas laikinai
vykdo LASF Apeliacinis teismas iki naujos Komisijos sudarymo.
5. LASF Etikos ir drausmės komisija yra pirmos instancijos institutas, kai ji nagrinėja savo
iniciatyva ar suinteresuoto asmens prašymu iškeltas Drausmės pažeidimo bylas už Drausmės
pažeidimus numatytus šiame kodekse.
6. Skundus dėl LASF Etikos ir drausmės komisijos priimtų sprendimų apeliacine tvarka
nagrinėja LASF Apeliacinis teismas, kurio sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
7. LASF Etikos ir drausmės komisijos veikloje gali dalyvauti ekspertai. Atitinkamoje
Drausmės pažeidimo byloje ekspertų skaičių ir kandidatūras svarsto ir tvirtina LASF Etikos ir
drausmės komisijos nariai. Nagrinėjant Drausmės pažeidimo bylas LASF Etikos ir drausmės
komisija kviečia ne mažiau kaip 1 (vieną) ekspertą, turintį teisininko profesinį kvalifikacinį
laipsnį, jei tokio asmens nėra tarp komisijos narių.
8. LASF Etikos ir drausmės komisijos bei Apeliacinio teismo priimti sprendimai įsiteisėja
nuo jų priėmimo dienos.
24 straipsnis. LASF Apeliacinis teismas
1. LASF Apeliacinis teismas dirba pagal LASF narių suvažiavimo patvirtintus LASF
Apeliacinio teismo nuostatus.
2. LASF Apeliacinis teismas, kaip pirma instancija nagrinėja Drausmės pažeidimus šio
Kodekso 23 str., 4 p. numatytais atvejais. Šie LASF Apeliacinio teismo sprendimai yra
neskundžiami.
3. LASF Apeliacinis teismas yra apeliacinė instancija nagrinėjanti skundus dėl LASF Etikos
ir drausmės komisijos priimtų sprendimų.
25 straipsnis. LASF Etikos ir drausmės komisijos posėdžiai.
1. LASF Etikos ir drausmės komisija Drausmės pažeidimo bylas nagrinėja posėdžiuose.
2. LASF Etikos ir drausmės komisijos posėdžius šaukia Pirmininkas arba jo
Pavaduotojas.
3. LASF Etikos ir drausmės komisijos posėdžiams vadovauja pirmininkas. Tuo atveju,
jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, jį pavaduoja pirmininko pavaduotojas. Pirmininką
ir pavaduotoją, renka LASF Etikos ir drausmės komisijos nariai iš LASF Etikos ir drausmės
komisijos narių.
4. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė LASF Etikos ir
drausmės komisijos narių.
5. Sprendimai priimami posėdyje (gyvai ar el. ryšio priemonėmis) paprasta, LASF Etikos
ir drausmės komisijos posėdyje dalyvaujančių narių, balsų dauguma. Susilaikyti nuo
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balsavimo negalima. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas (pastarajam
nedalyvaujant – pirmininko pavaduotojo balsas).
6. Tais atvejais, kai LASF Etikos ir drausmės komisija kviečia, taip pat kitais Etikos ir
drausmės kodekse nustatytais atvejais, LASF Etikos ir drausmės komisijos posėdyje gali
dalyvauti Dalyviai bei kiti asmenys.
7. LASF Etikos ir drausmės komisijos posėdžio vedimo ir jame sprendžiamų klausimų
ir/ar ginčų nagrinėjimo tvarką nustato pirmininkas arba pavaduotojas.
8. LASF Etikos ir drausmės komisijos posėdžių metu gali būti daromas įrašas, tačiau su
juo susipažinti gali tik LASF Etikos ir drausmės komisijos nariai ir posėdžio sekretorius ar
Apeliacinis teismas.
9. LASF Etikos ir drausmės komisijos posėdžius protokoluoja posėdžio sekretorius, kurį
skiria pirmininkas arba jo pavaduotojas. Posėdžio sekretoriumi gali būti bet kuris asmuo.
10. LASF Etikos ir drausmės komisijos posėdžio protokolas, rašomas posėdžio
sekretoriaus, turi būti surašytas per penkias darbo dienas po įvykusio posėdžio ir pateiktas
posėdžio pirmininkui arba pirmininko pavaduotojui pasirašyti bei saugomas LASF.
11. Ekspertų dalyvavimas LASF Etikos ir drausmės komisijos veikloje gali būti
atlygintinis.
12. LASF sekretoriatas užtikrina LASF Etikos ir drausmės komisijai pagalbinį personalą
ir priemones, reikalingas LASF Etikos ir drausmės komisijos funkcijų tinkamam
įgyvendinimui.
13. LASF Etikos ir drausmės komisijos narys ir/ar LASF sekretoriato darbuotojas atsako
už atitinkamą veikimą ar neveikimą, susijusį su funkcijų ir pareigų pagal šį Etikos ir
drausmės kodeksą vykdymą, tik esant jo tyčiai.

IX SKYRIUS. DRAUSMĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
26 straipsnis. Taikytina teisė.
1. Drausminiai organai jų kompetencijai priskirtus klausimus sprendžia
vadovaudamiesi LASF įstatais, šiuo Etikos ir drausmės kodeksu, kitais LASF organų ir/ar
administracijos dokumentais, FIA dokumentais, Varžybas reglamentuojančiais
dokumentais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, kitais teisės aktais, susijusiais su
automobilių sportu ir/ar sportu. Tais atvejais, kai kilusio klausimo nereglamentuoja šis
Etikos ir drausmės kodeksas ir/ar kiti šiame straipsnyje nustatyti teisės aktai, Drausminiai
organai vadovaujasi paprotinėmis normomis, o jeigu tokių nėra – Drausminiai organai
atitinkamą klausimą sprendžia savo nuožiūra, vadovaudamiesi teisingumo, protingumo ir
sąžiningumo kriterijais.
2. Drausminiai organai, nagrinėdami Drausmės pažeidimo bylą ir priimdami
sprendimus privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.
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27 straipsnis. Pagrindiniai Drausmės pažeidimo bylos proceso principai.
1. Drausminiai organai nagrinėja tik tuos klausimus, skundus, pareiškimus, kurie yra
priskirti jų kompetencijai pagal Etikos ir drausmės kodeksą.
2. Drausminių organų nariai bei visi procese dalyvaujantys asmenys privalo elgtis
sąžiningai, nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis teisėmis, rūpintis operatyviu kilusių
klausimų ir/ar ginčų išnagrinėjimu.
3. Proceso šalys privalo rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti
Drausminiams organams visus įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai
ar atsikirtimai, taip pat visus kitus jų turimus dokumentus, susijusius su Drausminių organų
nagrinėjamu klausimu ir/ar ginču, galinčius turėti reikšmės tinkamam atitinkamo klausimo
ir/ar ginčo išnagrinėjimui. Proceso šalys turi stengtis, kad Drausminiai organai nustatytų
visas su nagrinėjamu klausimu ir/ar ginču susijusias svarbias aplinkybes.
4. Drausminiai organai ir proceso šalys bendradarbiauja tarpusavyje. Dalyviai privalo
vykdyti Drausminių organų atitinkamus prašymus dėl informacijos ar kitų įrodymų
pateikimo. Dalyviui nevykdant šios pareigos, Drausminiai organai, iš anksto apie tai įspėję
atitinkamą Dalyvį, gali skirti jam baudą.
5. Drausminiai organai turi teisę kreiptis į bet kurį asmenį dėl informacijos ar kitų
įrodymų, reikalingų Drausmės pažeidimo bylai išnagrinėti, pateikimo. Tuo atveju, jei šis
tretysis asmuo yra Dalyvis ir jis nevykdo šios pareigos, Drausminiai organai, iš anksto apie
tai įspėję atitinkamą Dalyvį, gali skirti jam baudą.
6. Drausminių organų nariai, spręsdami jų kompetencijai priskirtus klausimus ir/ar
ginčus, privalo būti nepriklausomi ir nešališki. Drausminių organų nariai laikomi šališkais ir
priklausomais, jei turi: ženklių interesų, finansinių arba kitokio pobūdžio, priimant
sprendimą arba jie gali būti paveikti priimto sprendimo; verslo santykius su asmeniu arba
organizacija, kuri turėtų tiesioginių interesų dėl sprendimo; artimus šeimyninius santykius
su kažkuo, kas turėtų tiesioginį interesą dėl sprendimo. Drausminių organų narys prieš
priimant sprendimą turi deklaruoti apie savo šališkumą Drausminio organo narius,
nusišalinti nuo sprendimo priėmimo ir nedalyvauti posėdžio patalpoje priimant
sprendimą.
7. Jeigu Drausminių organų nariai mano, kad prieš Drausmės pažeidimo bylos
nagrinėjimo pradžią būtina deklaruoti interesų konfliktą, jie privalo užpildyti nustatytos
formos deklaraciją.
Išaiškėjus interesų konfliktui, nesant deklaracijos, byla atnaujinama, o Drausmės organo narys,
pažeidęs šią sąlygą, atstatydinamas.
8. Atitinkamo Drausminio organo narys negali dalyvauti posėdyje ir/ar spręsti dėl
atitinkamo klausimo ir/ar ginčo, jeigu yra aplinkybių, dėl kurių narys gali būti šališkas.
Atitinkamo Drausminio organo nariai, kurie negali dalyvauti posėdyje dėl šioje dalyje
nurodytų priežasčių, privalo informuoti atitinkamo Drausminio organo pirmininką.
Proceso šalys taip pat gali reikšti skundus dėl nario šališkumo. Juos nagrinėja atitinkamo
Drausminio organo pirmininkas.
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9. Drausmės pažeidimo byloje, Drausminių organų nariai, iki Drausminio organo
sprendimo priėmimo šioje byloje, privalo užtikrinti jiems atskleistos su nagrinėjamu
klausimu ir/ar ginču susijusios informacijos, įskaitant, faktines aplinkybes, slaptumą.
28 straipsnis. Drausmės pažeidimo bylos pradžia.
1. Drausmės pažeidimo byla pradedama gavus bet kokią raštišką informaciją ir/arba
prašymą iš trečiųjų asmenų apie galimai padarytą Drausmės pažeidimą ir/arba bent vieno
iš Drausminio organo nario iniciatyva.
2. Apeliacine instancija Drausmės pažeidimo byla nagrinėjama gavus apeliacinį
skundą, pateiktą Etikos ir drausmės kodekso nustatyta tvarka ir terminais.
3. Drausmės pažeidimo byla turi būti pradėta nagrinėti ne ilgiau nei per 20
kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos.
4. Drausmės pažeidimo byla turi būti išnagrinėta ne ilgiau nei per 60 kalendorinių
dienų nuo jos gavimo dienos.
29 straipsnis. Mokesčiai už Drausmės pažeidimo bylos nagrinėjimą.
1. Drausmės pažeidimo bylos nagrinėjimas pirmąja instancija yra neapmokestinamas.
2. Už apeliacinio skundo nagrinėjimą suinteresuota šalis turi sumokėti vienkartinį 638
Eur dydžio mokestį. Mokestis yra mokamas į LASF atsiskaitomąją sąskaitą.
30 straipsnis. Paaiškinimas dėl Drausmės pažeidimo.
1. Drausminis organas apie pradėtą Drausmės pažeidimo bylą informuoja įtariamą
Drausmės pažeidimo padarymu Dalyvį bei nustato ne trumpesnį nei 2 darbo dienų ir ne
ilgesnį nei 10 kalendorinių dienų terminą nuo pranešimo gavimo dienos, paaiškinimams
dėl Drausmės pažeidimo pateikti. Šis Kodekso straipsnis gali būti netaikomas dėl
aplinkybių nurodytų 32 str. 4 p.
2. Paaiškinimai pateikiami raštu. Pateiktame paaiškinime turi būti:
a)
Dalyvio vardas, pavardė/pavadinimas, kodas, gyvenamoji vieta/buveinės adresas,
elektroninio pašto adresas, faksas, telefonas;
b)
Dalyvio atstovo vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, faksas,
telefonas,
dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas, nebent Dalyvis atstovo neturi;
c)
sutinkama ar ne su pareikštu įtarimu;
d)
nesutikimo motyvai;
e)
įrodymai, kuriais grindžiami nesutikimo motyvai;
f)

priedai, pridedami prie paaiškinimo;

g)
paaiškinimo surašymo diena ir Dalyvio ir/ar jo įgalioto atstovo parašas.
3. Drausminio organo pirmininkas arba pavaduotojas patikrina ir sprendžia dėl paaiškinimo
atitikimo Etikos ir drausmės kodekso reikalavimams. Tuo atveju, jeigu pateiktas paaiškinimas
neatitinka Etikos ir drausmės kodekso nustatytų reikalavimų, nustatomas terminas trūkumams
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pašalinti. Dalyviui trūkumų nepašalinus per nustatytą terminą, pateiktą paaiškinimą gali būti
atsisakoma priimti.
4. Drausminis organas turi teisę atsisakyti priimti įrodymus ir motyvus, kurie galėjo būti
pateikti paaiškinime, jeigu mano, kad vėlesnis jų pateikimas užvilkins sprendimo priėmimą
Drausmės pažeidimo byloje.
5. Jeigu Dalyvis be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia paaiškinimo
arba jį atsisakoma priimti šiame Etikos ir drausmės kodekse nustatytu pagrindu, Drausminis
organas turi teisę priimti sprendimą, remdamasis byloje esančiais įrodymais.
31 straipsnis. Terminai.
1. Etikos ir drausmės kodekse nustatyti veiksmai atliekami jame nustatytais terminais. Tais
atvejais, kai konkrečių terminų nenustato Etikos ir drausmės kodeksas, juos nustato atitinkamas
Drausminis organas.
2. Terminai veiksmams atlikti apibrėžiami tikslia kalendorine data, valanda arba nurodomas
įvykis, kuris būtinai turi įvykti, arba laiko tarpas, per kurį atitinkamas veiksmas gali būti
atliekamas.
3. Terminas prasideda rytojaus dieną nuo nulis valandų nulis minučių po tos kalendorinės
datos arba to įvykio, kuriais apibrėžta termino pradžia, jeigu Etikos ir drausmės kodekse
nenumatyta kitaip.
4. Metais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą paskutinių termino metų mėnesį ir
dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių. Mėnesiais skaičiuojamas terminas pasibaigia
atitinkamą termino paskutinio mėnesio dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių. Jeigu
metais ar mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga tenka tokiam mėnesiui, kuris atitinkamos
dienos neturi, tai terminas pasibaigia paskutinę to mėnesio dieną. Savaitėmis skaičiuojamas
terminas pasibaigia atitinkamą paskutinės termino savaitės dieną dvidešimt ketvirtą valandą
nulis minučių.
5. Tais atvejais, kai paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai,
termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.
6. Atitinkamas veiksmas, kuriam atlikti yra nustatytas terminas, laikomas atliktu per
nustatytą terminą, jeigu veiksmas buvo atliktas iki tokio termino pabaigos.
7. Kai terminas yra nustatytas skundo, kitų dokumentų pateikimui ar pinigų sumokėjimui,
laikoma, kad atitinkamas veiksmas buvo atliktas per nustatytą terminą, jeigu skundas kiti
dokumentai buvo pateikti ar sumokėti pinigai buvo įskaityti į gavėjo sąskaitą iki paskutinės
termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių. Ši taisyklė netaikoma, kai veiksmui
atlikti nustatytas terminas yra apibrėžtas valandos tikslumu. Tokiu atveju, atitinkamas veiksmas
turi būti atliktas iki paskutinės termino dienos atitinkamos valandos.
8. Kiekvienu atveju, ar atitinkamas veiksmas buvo atliktas per nustatytą terminą, sprendžia
atitinkamas Drausminis organas.
9. Proceso šalies prašymu dėl svarbių priežasčių atitinkamo Drausminio organo pirmininkas
gali pratęsti ar atnaujinti nustatytą terminą tokios šalies veiksmui atlikti.
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10. Teisė atlikti veiksmus išnyksta pasibaigus nustatytam jiems atlikti terminui. Termino,
nustatyto tam tikrai pareigai atlikti, praleidimas neatleidžia nuo pareigos atlikimo. Už pareigos
nustatytu terminu neatlikimą terminą praleidusiai proceso šaliai gali būti taikomos šiame Etikos
ir drausmės kodekse nustatytos sankcijos.
32 straipsnis. Proceso šalys ir jų teisės.
1. Drausmės pažeidimo byloje proceso šalimi yra įtariamas pažeidimu Dalyvis ir/ar kitas
Etikos ir drausmės kodekse nurodytas Dalyvis, kuriam pagal Etikos ir drausmės kodeksą gali būti
taikoma sankcija.
2. Proceso šalis procese pagal šį Etikos ir drausmės kodeksą gali turėti atstovą ir būti
atstovaujama tinkamai įgalioto asmens, atliekant bet kokius procesinius/teisinius veiksmus,
vykdomus pagal šį Etikos ir drausmės kodeksą. Proceso šalies atstovas proceso šalies vardu gali
atlikti atitinkamus procesinius/teisinius veiksmus, vykdomus pagal šį Etikos ir drausmės
kodeksą, tik po to, kai yra pateikiamas atitinkamam Drausminiam organui atitinkamas teises
atstovauti proceso šalį suteikiantis ir įrodantis dokumentas. Proceso šalis turi teisę pasirinkti
atstovą, turintį teisinį išsilavinimą ir pateikusį to įrodymą, savo nuožiūra. Proceso dalyviui ir/ar
jo atstovui neatlyginamos išlaidos, susijusios su atstovo dalyvavimu Drausmės pažeidimo byloje.
3. Proceso šalys, Etikos ir drausmės kodekse nustatyta tvarka, turi teisę teikti paaiškinimus,
parodymus, įrodymus, savo prašymus, pageidavimus, teikti savo argumentus ir samprotavimus
visais atitinkamo nagrinėjamo klausimo ir/ar ginčo klausimais, susipažinti su bylos medžiaga,
rinkti įrodymus, dalyvauti renkant įrodymus, gauti Drausminių organų sprendimų nuorašus bei
įgyvendinti kitas šiame Etikos ir drausmės kodekse nustatytas teises.
4. Etikos ir drausmės kodekse nustatytos proceso šalių teisės yra/gali būti ribojamos,
siekiant išsaugoti konfidencialios informacijos ir turimų/renkamų įrodymų slaptumą, taip pat
tais atvejais, kai tai būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir/ar operatyvų klausimo ir/ar ginčo
išnagrinėjimą bei kitais šiame Etikos ir drausmės kodekse nustatytais atvejais.
33 straipsnis. Įrodymai.
1. Įrodymai Drausmės pažeidimo byloje – bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis
Drausminis organas konstatuoja, kad yra aplinkybių, patvirtinančių esant/nesant Drausmės
pažeidimą ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra.
Drausminiai organai nagrinėja tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia, turinčias
reikšmės nagrinėjamam klausimui ir/ar ginčui, aplinkybes.
2. Duomenys nustatomi bet kokiomis įrodinėjimo priemonėmis, tame tarpe, bet
neapsiribojant proceso šalių paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais,
daiktiniais įrodymais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo bei garso įrašais ir kitomis
priemonėmis. Proceso šalių paaiškinimai, liudytojų parodymai pateikiami raštu ir yra rašytiniai
įrodymai, išskyrus Etikos ir drausmės kodekso 33 straipsnyje numatytas išimtis.
3. Drausminiai organai turi teisę atsisakyti priimti įrodymus, jeigu šie įrodymai galėjo būti
pateikti anksčiau, o jų vėlesnis pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą.
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4. Drausminiai organai turi visišką diskreciją įrodymų vertinimo atžvilgiu ir įrodymus vertina
pagal savo vidinį įsitikinimą. Vertindami įrodymus jie gali atsižvelgti į proceso šalių elgesį
nagrinėjant atitinkamą klausimą ir/ar ginčą, ypač į tai, kaip jos vykdė bendradarbiavimo su
Drausminiais organais bei kitas Etikos ir drausmės kodekse numatytas pareigas.
5. Proceso šalys įrodymus renka ir juos pateikia Drausminiams organams savo sąskaita.
6. Tais atvejais, kai proceso šalys nėra kviečiamos ar yra kviečiamos į atitinkamo Drausminio
organo posėdį, proceso šalys privalo pateikti visus įrodymus per terminą nurodytą Drausmės
organo prašyme. Atitinkamas Drausminis organas gali priimti ir vertinti proceso šalių pateiktus
įrodymus ir tais atvejais, kai jie pateikti nesilaikant šioje straipsnio dalyje nurodytų terminų,
jeigu pateikti įrodymai patvirtina bylai svarbias aplinkybes ir proceso šalis įrodo, kad jų pateikti
atitinkamam Drausminiam organui negalėjo anksčiau.
7. Nereikia įrodinėti visiems žinomų aplinkybių ir/ar aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu
Drausminio organo sprendimu, nagrinėjant kitą klausimą ir/ar ginčą tarp tų pačių asmenų
(prejudiciniai faktai), preziumuojamų ir nepaneigtų aplinkybių ir aplinkybių, kurios grindžiamos
proceso šalių pripažintais faktais.
34 straipsnis. Proceso šalių ir kitų asmenų apklausa posėdyje.
1. Proceso šalys ir/ar kiti asmenys (liudininkai, specialistai ir pan.) į atitinkamo Drausminio
organo posėdį nėra kviečiamos ir neapklausiamos, nebent Drausminis organas nusprendžia, kad
proceso šalių ir/ar kitų asmenų (liudininkų, specialistų ir pan.) dalyvavimas Drausminio organo
posėdyje ir jų apklausa yra būtina, siekiant tinkamai išnagrinėti bylą.
2. Tuo atveju, kai į Drausminio organo posėdį yra kviečiamos proceso šalys ir/ar kiti asmenys
(liudininkai, specialistai ir pan.), proceso šalių ir/ar kitų asmenų (liudininkų, specialistų ir pan.)
apklausos atlikimo tvarką nustato Drausminio organo posėdžio pirmininkas arba pirmininko
pavaduotojas.
3. Drausminio organo posėdyje, kuriame dalyvauja proceso šalys ir/ar kiti asmenys
(liudininkai, specialistai ir pan.), Drausminio organo pirmininko arba pavaduotojo nustatyta
tvarka proceso šalys gali užduoti klausimus viena kitai ir kitiems posėdyje dalyvaujantiems
asmenims (liudininkams, specialistams ir pan.).
4. Proceso šalies ir/ar kito asmens (liudininko, specialisto ir pan.) apklausa yra
protokoluojama.
5. Į Drausminio organo kviesto proceso šalies ir/ar kito asmens (liudininko, specialisto ir
pan.) neatvykimas į Drausminio organo posėdį be svarbių priežasčių, netrukdo bylos
išnagrinėjimui atitinkamame Drausminio organo posėdyje bei sprendimo priėmimui, nebent
Drausminis organas nusprendžia kitaip.
6. Baigus apklausas, proceso šalys ir/ar kiti asmenys (liudininkai, specialistai ir pan.) privalo
palikti patalpas, kuriose vyksta Drausminio organo posėdis.
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35 straipsnis. Informacijos, procesinių dokumentų ir sprendimų perdavimas/įteikimas. 1.
Proceso šalims informacija, susijusi su procesu, procesiniai dokumentai, įskaitant Drausminių
organų sprendimus, perduodama bet kuriuo vienu iš šių būdu:
1. įteikiami šalių nurodytais adresais ir/arba faksu ir/arba elektroniniu paštu. Informacijos
perdavimas bet kuriuo vienu iš nurodytų būdu yra laikomas tinkamu perdavimu.
2. Informacija, susijusi su procesu, procesiniai dokumentai gali būti perduodami /įteikiami
proceso šalies atstovui. Informacijos, susijusios su procesu, procesinių dokumentų ir Drausminių
organų sprendimų perdavimas/įteikimas proceso šalies atstovui laikomas tinkamu
perdavimu/įteikimu proceso šaliai.
3. Tuo atveju, jeigu informacija, susijusi su procesu, procesiniai dokumentai proceso šaliai
yra perduodama/įteikiama jos nurodytu adresu, atitinkama informacija susijusi su procesu,
procesiniai dokumentai tokiai proceso šaliai yra laikomi tinkamai įteiktais praėjus 3 (trims) darbo
dienoms nuo atitinkamos informacijos, susijusios su procesu, procesinio dokumento išsiuntimo
proceso šaliai dienos.
4. Tuo atveju, jeigu informacija, susijusi su procesu, procesiniai dokumentai proceso šaliai
yra perduodama/įteikiama jos nurodytu faksu ar elektroninio pašto adresu, atitinkama
informacija susijusi su procesu, procesiniai dokumentai tokiai proceso šaliai yra laikomi tinkamai
įteiktais atitinkamos informacijos, susijusios su procesu, procesinio dokumento išsiuntimo
proceso šaliai nurodytu faksu ar elektroninio pašto adresu dieną.
5. Proceso šalys Drausminiam organui teikiamuose dokumentuose privalo nurodyti tikslų
adresą, faksą, elektroninio pašto adresą. Proceso šalims tenka visa rizika, jeigu informacija,
susijusi su procesu, procesiniai dokumentai jiems nėra ar negali būti įteikiami jų Drausminiam
organui teikiamuose dokumentuose nurodytu adresu, faksu ir/ar elektroniniu paštu. Proceso
šalys privalo nedelsiant informuoti atitinkamą Drausminį organą apie adreso, fakso ir/ar
elektroninio pašto adreso pasikeitimus.
6. Tuo atveju, jei Proceso šalis dar nėra pateikusi Drausminiam organui informacijos apie
adresą, faksą, elektroninio pašto adresą, Drausminis organas visą informaciją perduoda viešai
skelbiamu adresu, faksu, elektroninio pašto adresu. Drausminis organas gali siųsti juridiniam
asmeniui Dalyviui, informaciją skirtą fiziniam asmeniui Dalyviui. Šiuo atveju informacijos
perdavimas juridiniam asmeniui Dalyviui yra laikomas šios informacijos perdavimu fiziniam
asmeniui Dalyviui. Juridinis asmuo Dalyvis, gavęs informaciją, privalo nedelsiant ją perduoti
fiziniam asmeniui Dalyviui, kuriam ši informacija yra skirta.
36 straipsnis. Išlaidos.
1. Proceso metu patirtos proceso šalių, liudytojų išlaidos, susijusios su dalyvavimu Drausmės
pažeidimo byloje, įrodymų rinkimu, neatlyginamos, jei Etikos ir drausmės kodekse
nenumatyta kitaip.
37 straipsnis. Drausminių organų sprendimai.
1. Išnagrinėjęs Drausmės pažeidimo bylą, Drausminis organas priima vieną iš tokių sprendimų:
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1) skirti sankciją;
2) nutraukti Drausmės pažeidimo bylą;
3) pripažinti, kad Dalyvis nepadarė Drausmės pažeidimo.
2. Sprendimai priimami posėdyje paprasta posėdyje dalyvaujančių atitinkamo
Drausminio organo narių balsų dauguma. Susilaikyti nuo balsavimo negalima. Jei balsai
pasiskirsto po lygiai, lemia atitinkamo Drausminio organo pirmininko balsas (pastarajam
nedalyvaujant – pirmininko pavaduotojo balsas).
3. Išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytą išimtį, Drausminių organų sprendime turi būti
nurodyta:
a) sprendimo priėmimo data;
b) Drausminio organo sudėtis, priėmusi sprendimą;
c) proceso šalys, jų atstovai;
d) trumpa bylos santrauka;
e) proceso šalių reikalavimai ar prašymai;
f) sprendimo priėmimo motyvai ir teisiniai argumentai, kuriais Drausminis organas vadovavosi
priimdamas sprendimą (sprendimo motyvuojamoji dalis);
g) Drausminio organo išvada ir/ar sprendimas;
h) Drausminio organo sprendimo apskundimo tvarka.
1. Drausminis organas turi teisę priimtą sprendimą surašyti, nenurodydamas sprendimo
priėmimo motyvų ir teisinių argumentų, ir proceso šalims perduoti/įteikti Drausminio
organo sprendimą be sprendimo motyvuojamosios dalies. Tokiu atveju proceso šalys,
gavusios Drausminio organo sprendimą be motyvų ir teisinių argumentų, turi teisę per 7
(septynias) dienas nuo tokio sprendimo gavimo dienos, raštu pareikalauti atitinkamo
Drausminio organo pateikti priimto sprendimo motyvuojamąją dalį. Proceso šalims
nepasinaudojus šia teise per nurodytą terminą, atitinkamas Drausminio organo
sprendimas tampa galutiniu bei neskundžiamu. Proceso šaliai pareikalavus atitinkamo
Drausminio organo sprendimo motyvuojamosios dalies, proceso šalims yra
įteikiamas/pateikiamas atitinkamas Drausminio organo sprendimas tokia apimtimi, kaip
yra nurodyta šio Etikos ir drausmės kodekso 37 straipsnio 3 dalyje. Tokiu atveju terminas
paduoti apeliacinį skundą dėl atitinkamo Drausminio organo sprendimo pradedamas
skaičiuoti nuo atitinkamo Drausminio organo sprendimo su jo motyvuojamąja dalimi
perdavimo/ įteikimo atitinkamai proceso šaliai dienos.
2. Drausminio organo sprendimą pasirašo Drausminio organo pirmininkas arba pirmininko
pavaduotojas.
3. Drausminis organas, priėmęs sprendimą, gali savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje
asmenų pareiškimu ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas,
kurių ištaisymas nekeičia sprendimo esmės. Sprendimas, ištaisius apsirikimus ar klaidas,
įteikiamas/pateikiamas proceso šalims šiame Etikos ir drausmės kodekse nustatyta tvarka.
4. Drausminio organo priimti sprendimai yra nevieši. Drausminis organas turi teisę,
įvardindamas visas suinteresuotas puses, publikuoti priimtus sprendimus viešai lasf.lt.
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Asmenys, paminėti/nepaminėti šiuose sprendimuose, neturi teisės remdamiesi šiuo
sprendimu veikti prieš LASF, ar prieš bet kurį šį sprendimą paskelbusį ar sprendime
paskelbtą asmenį.
38 straipsnis. Sprendimų įsiteisėjimas.
1. Drausminio organo – sprendimai įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos.
2. Drausminio organo sprendimui įsiteisėjus, toks sprendimas proceso šaliai (-ims) tampa
privalomu ir/ar sukelia atitinkamas teisines pasekmes.
39 straipsnis. Apeliacinio skundo dėl LASF Etikos ir drausmės komisijos sprendimų pateikimas.
1. Etikos ir drausmės kodekso reikalavimus atitinkantis apeliacinis skundas turi būti paduotas
tiesiogiai LASF Apeliaciniam teismui, įteikiant apeliacinį skundą LASF administracijai, ne vėliau,
kaip per 7 kalendorines dienas nuo LASF Etikos ir drausmės komisijos sprendimo įteikimo
el.paštu ar asmeniškai dienos.
2. Apeliacinis skundas apmokestinamas Drausmes kodekse nustatytu mokesčiu.
3. Apeliacinį skundą turi teisę paduoti Dalyvis, kurio atžvilgiu priimtas skundžiamas sprendimas
ir/ar jo atstovas.
4. Dalyvis (apeliantas) apeliacinį skundą pateikia raštu. Pateiktame apeliaciniame skunde turi
būti:
a) proceso šalių vardas, pavardė/pavadinimas, kodas (jeigu jis yra žinomas),
gyvenamoji
vieta/buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, faksas, telefonas (jeigu jie yra žinomi);
b) proceso šalies atstovo vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, faksas,
telefonas,
dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas, nebent proceso šalis atstovo neturi;
c) skundžiamas sprendimas;
d) bylos aplinkybės, įrodymai ir teisiniai argumentai, kuriais pagrindžiamas sprendimo
ar jo dalies neteisėtumas ar nepagrįstumas (apeliacinio skundo pagrindas), ir naujų
įrodymų pateikimo motyvai;
e) apelianto prašymas (apeliacinio skundo dalykas);
f) mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas;
g) priedai, pridedami prie apeliacinio skundo;
h) apeliacinio skundo surašymo diena ir apeliacinį skundą paduodančio Dalyvio ir/ar jo
įgalioto atstovo parašas.
5. Apeliacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia ir atitikimą šiame Etikos ir drausmės
kodekse nustatytiems reikalavimams patikrina LASF apeliacinio teismo pirmininkas. Tuo atveju,
jeigu pateiktas apeliacinis skundas neatitinka šiame Etikos ir drausmės kodekso straipsnyje
nustatytų reikalavimų, nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Apeliantui trūkumų
nepašalinus per nustatytą terminą, apeliacinis skundas laikomas nepateiktu, o sumokėtas
mokestis už apeliacinį skundą Dalyviui (apeliantui) negrąžinamas.
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6. Apeliacinio skundo pateikimas sustabdo LASF etikos ir drausmės komisijos priimto sprendimo
galiojimą.
7. LASF apeliacinio teismo sprendimas nėra ir negali būti skundžiamas jokiais būdais ir tvarka.
40 straipsnis. Bylos nutraukimas.
1. Drausmės pažeidimo byla atitinkamo Drausminio organo sprendimu gali būti nutraukta šiais
atvejais:
1) kai nustatoma, kad iki Drausmės pažeidimo bylos suėjo senaties terminai; 2)
kitais atvejais, kai tolesnis bylos nagrinėjimas netenka prasmės;
3) kai bylos Šalys susitaiko.
41 straipsnis. Bylos atnaujinimas.
1. Drausmės pažeidimo byla, užbaigta įsiteisėjusiu Drausminio organo sprendimu, gali būti
atnaujinta, jeigu:
1) LASF Apeliacinio teismo nutartimi konstatuota, kad, įrodymai, kuriais buvo paremti minėti
teisės aktai ir/arba Drausminio organo priimtas nutarimas ar nutartis, yra pripažinti neturinčiais
teisinės galios;
2) nustatyta, kad, nagrinėdamas Drausmės pažeidimo bylą, Drausminio organo narys buvo
šališkas ir dėl to buvo priimtas neteisėtas ir nepagrįstas sprendimas;
3) paaiškėjo kitų aplinkybių, kurios Drausminiam organui nebuvo ir negalėjo būti žinomos
priimant sprendimą ir kurios vienos ar kartu su anksčiau nustatytomis aplinkybėmis įrodo, kad
Dalyvis yra nekaltas arba, kad jis padarė lengvesnį ar sunkesnį Drausmės pažeidimą, taip pat
aplinkybėms, kurios įrodo, kad Dalyvis yra kaltas.
2. Drausmės pažeidimo byla gali būti atnaujinama LASF Apeliacinio teismo nutartimi, proceso
šalies prašymu arba Drausminio organo iniciatyva.
X SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
42 straipsnis. Etikos ir drausmės kodekso įsigaliojimas.
1. Šis Etikos ir drausmės kodeksas taikomas dėl tų įvykių ir/ar pažeidimų, kurie atsirado ir/ar
buvo padaryti po šio Etikos ir drausmės kodekso įsigaliojimo momento.
2. Etikos ir drausmės kodeksas įsigalioja jį patvirtinus LASF narių suvažiavime.
43 straipsnis. Reikalavimai drausminėms taisyklėms.
1. LASF valdymo organai, kiti organai privalo suderinti nuostatus ar kitus, jų veiklą
reglamentuojančius dokumentus, su Etikos ir drausmės kodekso nuostatomis.
LASF Etikos ir drausmės kodeksas priimtas Lietuvos automobilių sporto federacijos eiliniame
narių suvažiavime 2021 m. kovo mėn. 27 d.
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