
2021-03-27/29 Tikrųjų narių eilinio suvažiavimo 
balsavimo biuletenis,  patvirtintas 2020-03-25 LASF 
Tarybos posėdyje, Protokolo Nr. 2021-06  

LASF Tikrųjų narių eilinio suvažiavimo balsavimo biuletenis 

LASF Eilinis Tikrųjų narių suvažiavimas pravedamas el. ryšio priemonėmis pradėtas 2021-03-
27 (šeštadienį) 11:00 val.,  

baigiamas 2021-03-29 d. (pirmadienį) 17:00 val.  
Vykstant LASF Tikrųjų narių suvažiavimui ir balsavimui nurodytu laikotarpiu, visais klausimais 

galite susisiekti su LASF generaliniu sekretoriumi Tadu Vasiliausku (tel. +370 688 22306, el. paštu 
tadas.vasiliauskas@lasf.lt ). Užpildytą, pasirašytą (pasirašyti galite el. parašu ar mobiliu parašu) ir 
nuskanuotą balsavimo biuletenį siųsti el. paštu lasf@lasf.lt  nuo 2021-03-27 (šeštadienio) 11:00 val. 
iki 2021-03-29 (pirmadienio) 17:00 val.  

I. SUVAŽIAVIMO PRAVEDIMO TVARKA 

SVARSTYTA: Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1226 (Dėl karantinio 
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo), LASF Tarybos posėdžio Nr.2021-04 protokolą, LASF 
Tikrųjų narių nuomones (išsakytos anketose) eilinį LASF Tikrųjų narių suvažiavimą ir balsavimą 
vykdyti elekroninėmis ryšio priemonėmis (Zoom (suvažiavimas), el.paštu (balsavimas)). 

SIŪLYTA: Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1226 (Dėl karantinio Lietuvos 
Respublikos teritorijoje paskelbimo), eilinį LASF Tikrųjų narių suvažiavimą ir balsavimą vykdyti 
elekroninėmis ryšio priemonėmis (Zoom (suvažiavimas), el.paštu (balsavimas)). 

BALSUOTA: 
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinkta variantą) 
 
UŽ 

 

PRIEŠ 

 

II. SUVAŽIAVIMO BALSAVIMO BIULETENIS 

SVARSTYTA: Atsižvelgiant į visus anksčiau išdėstytus argumentus, organizuojant LASF Eilinį tikrųjų 
narių suvažiavimą pripažinti šį LASF Tarybos posėdyje (protokolo Nr. 2021-06) patvirintą LASF Tikrųjų 
narių eilinio suvažiavimo balsavimo biuletenį kaip galiojantį bei šį biuletenį patvirtinti kaip Suvažiavimo 
delegato mandatą (pasirašytą patvirtintos formos mandatą atsiųsti el. paštu kartu su balsavimo 
biuleteniu). 

SIŪLYTA: Pripažinti šį LASF Tikrųjų narių eilinio suvažiavimo balsavimo biuletenį kaip galiojantį bei 
patvirtinti šį biuletenį kaip Suvažiavimo delegato mandatą (pasirašytą patvirtintos formos delegato 
mandatą nariai turi atsiųsti el. paštu kartu su balsavimo biuleteniu). 



BALSUOTA: 
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažyminti pasirinktą variantą) 
 
UŽ 

 

PRIEŠ 

III. SUVAŽIAVIMO SEKRETORIATO RINKIMAI 

SVARSTYTA: Vadovaujantis LASF įstatais ir LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 19.1. p. 
Suvažiavimo sekretoriatas yra renkamas iš trijų asmenų – Suvažiavimo sekretoriato pirmininko ir dviejų 
Suvažiavimo sekretoriato narių. Suvažiavimo sekretoriatas gali būti renkamas iš Suvažiavimo delegatų, iš 
LASF narių dalyvaujančių Suvažiavime svečio teisėmis ar iš LASF administracijos darbuotojų. 
Atsižvelgiant į tai, kad suvažiavimas vyksta el. ryšio priemonėmis, siūloma sekretoriatą sudaryti iš LASF 
administracijos darbuotojų. 

 
SIŪLYTA: Patvirtinti LASF suvažiavimo sekretoriatą sudarytą iš: 
 

1. Tadas Vasiliauskas – Suvažiavimo sekretoriato pirmininkas;  

2. Svetlana Kniurienė – Suvažiavimo sekretoriato narė; 

 3. Indrė Janauskaitė – Suvažiavimo  sekretoriato narė. 

 
BALSUOTA:  
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinktą variantą) 

UŽ 

 

PRIEŠ 

 

IV. BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS RINKIMAI 

SVARSTYTA: Vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 31.1. p., Suvažiavimo 
balsų skaičiavimo komisija (toliau – Balsų skaičiavimo komisija) yra renkama iš 5 narių, tačiau 
atsižvelgiant į atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1226 (Dėl karantinio 
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo) siūloma sudaryti balsų skaičiavimo komisiją iš trijų LASF 
administracijos darbuotojų. 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF suvažiavimo balsų skaičiavimo komisiją sudarytą iš: 



1. Tadas Vasiliauskas – Suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas; 

 2. Svetlana Kniurienė – Suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos narė; 

 3. Indrė Janauskaitė – Suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos narė. 

 
BALSUOTA:  
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinktą variantą) 

UŽ 

 

PRIEŠ 

 

V. DĖL PASIRENGIMO  SUVAŽIAVIMUI ATLIKTŲ PROCEDŪRŲ 

SVARSTYTA: Vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 22 p., delegatai gali 
išsakyti savo nuomonę, ar yra kokių pastabų dėl pasirengimo Suvažiavimui atliktų procedūrų (savalaikio 
informavimo apie Suvažiavimo datą ir vietą, dėl Suvažiavimo darbotvarkės ir medžiagos, dėl teiktų 
pasiūlymų įtraukimo į Suvažiavimo darbotvarkę ir/ar Suvažiavimo medžiagą).  

SIŪLYTA: Balsuoti, kad pasirengimo suvažiavimui procedūros buvo atliktos tinkamai. 

BALSUOTA:  
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinktą variantą) 

UŽ 

 

PRIEŠ 

 

(Balsuojant prieš prašome nurodyti pastabas, kurias turite dėl suvažiavimo pasirengimo) 

Pastabos (pildoma jeigu balsuota prieš) 
 
 
 
 
 

 



VI. SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMAS 

SVARSTYTA:  Suvažiavimo prašome patvirtinti darbotvarkę, kuri buvo patvirtinta LASF Tarybos 2021-
02-25, Protokolo Nr. 2021-04 . 

SIŪLYTA: Patvirtinti šią suvažiavimo darbotvarkę: 

1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2020 metus pristatymas; 
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas; 
3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas; 
4. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas; 
5. 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. 

 
BALSUOTA:  
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinktą variantą) 

UŽ 

 

PRIEŠ 

 

 VII. DARBOTVARKĖS KLAUSIMŲ SVARSTYMAS 

1. Darbotvarkės klausimas: Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2020 metus pristatymas; 

INFORMUOTA: Su Tarybos- Prezidento ataskaita už 2020 metus galite susipažinti LASF suvažiavimo 
medžiagoje (8-13 psl.). Pagal LASF įstatų 7.3.6. p. šiuo klausimu nebalsuojama. 

2. Darbotvarkės klausimas: LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2020 metus 
pristatymas; 



INFORMUOTA: 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 Suvažiavimo.  

 

3. Darbotvarkės klausimas: LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2020 
metus pristatymas; 

INFORMUOTA: Su LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaita už 2020 metus nariai galėjo 
susipažinti Suvažiavimo medžiagoje (12-13 psl.). Šiuo klausimu nebalsuojama. 

4. Darbotvarkės klausimas: LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2020 m. 
pristatymas; 

INFORMUOTA: 2021 m. sausio 28 d. atsistatydino Etikos ir drausmės komisijos pirmininkas 
Ričardas Rupkus, 2021 m. sausio 29 d. atsistatydino komisijos narė Edita Kairiūkštė, o 2021 m. 
vasario 5 d. atsistatydino Rasa Jakienė. Su atsistatydinimu/ataskaita nariai galėjo susipažinti 
suvažiavimo medžiagoje (14-15 psl.) 

5.  Darbotvarkės klausimas: LASF 2020 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos 
tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą; 

SVARSTYTA: Su finansiniais LASF dokumentais kiekvienas LASF narys galėjo susipažinti 
Suvažiavimo medžiagoje, taip pat LASF patalpose per 30 dienų iki Suvažiavimo. Kilus klausimų, 
susijusių su finansinėmis ataskaitomis ar audito išvadomis, viso suvažiavimo metu nariai galėjo 
kreiptis į LASF finansininkę Svetlaną Kniurienę telefonu ar elektroniniu paštu bei užduoti klausimus 
Zoom. 

SIŪLYTA: Patvirtinti pateiktą LASF 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą, 
atsižvelgiant į audito ataskaitą. 

 

BALSUOTA:  
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinktą variantą) 

UŽ 

 

PRIEŠ 

 

 

 



6. Darbotvarkės klausimas: LASF 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas; 

SVARSTYTA: Su LASF 2020-2021 m. pajamų ir išlaidų ataskaita galite susipažinti suvažiavimo medžiagos 
priede Nr. 3, kilus klausimų susijusių su LASF 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmata galite kreiptis į LASF 
finansininkę Svetlaną Kniurienę (tel. nr.+370 653 70019 , el.p. buhalterija@lasf.lt ). 

SIŪLYTA: Patvirtinti 2020 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatą. 

BALSUOTA:  
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinktą variantą) 

UŽ 

 

PRIEŠ 

 

7.  Darbotvarkės klausimas: 2022 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei 
tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių tvirtinimas; 

SVARSTYTA: Su siūlomais mokesčių dydžiais visi nariai galėjo susipažinti Suvažiavimo medžiagoje ir 
LASF interneto svetainėje, taip pat nariai buvo informuojami elektroniniais laiškais. Kilus klausimų 
susijusių, su 2022 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tiksliniais įnašais LASF veiklai 
remti dydžiais nariai galėjo kreiptis į LASF finansininkę Svetlaną Kniurienę. Su mokesčių pakeitimais 
nariai galėjo susipažinti suvažiavimo medžiagoje. 

SIŪLYTA:  Patvirtinti 2022 m. LASF narių stojamojo ir ar/nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai 
remti dydžius. 

 

 

BALSUOTA:  
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinktą variantą) 

UŽ 

 

PRIEŠ 

 

 

 



8.  Darbotvarkės klausimas: Revizijos komisijos naikinimo klausimas; 

SVARSTYTA: Vertinant paskutinio dešimtmečio Revizijos komisijos darbą, tampą, 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 
ir neveiksnus. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus,  siūloma panaikinti Revizijos komisiją, taip pat 
atkreipiame dėmesį, kad LASF administracija negavo nei vieno kandidato pasiūlymo į Revizijos 
komisijos narius. 

 
SIŪLYTA:  Panaikinti LASF Revizijos komisiją. 

 
BALSUOTA:  
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinktą variantą) 

UŽ 

 

PRIEŠ 

 

9. Darbotvarkės klausimas: LASF Įstatų tvirtinimas; 
 
SVARSTYTA: Dėl LASF Įstatų projekto nariai buvo kviečiami diskutuoti 2021-02-03 bei 2021-02-09 
“Zoom” platformoje, su Įstatų projektu buvo galima susipažinti ir suvažiavimo medžiagoje (21-45 psl.). 
Nariams nusprendus ir nubalsavus nenaikinti Revizijos komisijos, balsuojama ir tvirtinama įstatų 
redakcija, kuriuoje yra paliekama Revizijos komisija. 

SIŪLYTA:  Patvirtinti LASF Įstatus. 
 
BALSUOTA:  
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinktą variantą) 

UŽ 

 

PRIEŠ 

 



10. Darbotvarkės klausimas: Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai; 

INFORMUOTA: Iki 2021-02-18 nebuvo gauta nei vieno LASF Tikrojo nario pasiūlymo į Revizijos 
komisijos pirmininkus ir narius.  
 
 
 

11.  Darbotvarkės klausimas: LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai; 
 
SVARSTYTA: Atsistatydinimus Apeliacinio teismo pirmininkui A.Savčenko ir arbirtrui M.Babenskui tapus 
LASF Tarybos nariu, apeliacinio teismo darbas atsižvelgiant į Įstatus buvo sustabdytas iki artimiausio 
suvažiavimo. LASF Tikrieji nariai iki 2021 m. vasario 18 d. galėjo teikti pasiūlymus į Apeliacinio teismo 
pirmininkus ir arbitrus. Iki nurodyto termino buvo gauta tik pasiūlymai pirmininko pareigoms eiti. 
Vienintelė gauta kandidatūra – Kazimieras Vasiliauskas. 
 
SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Apeliacinio teismo pirmininku Kazimierą Vasiliauską. 
 
BALSUOTA:  
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinktą variantą) 

UŽ 

 

PRIEŠ 

 
12.  Darbotvarkės klausimas: LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatai; 

 
SVARSTYTA: Su apeliacinio teismo darbo nuostatais nariai galėjo susipažinti suvažiavimo medžiagoje. 
(46-50 psl.) 
 
SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatus. 
 
BALSUOTA:  
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinktą variantą) 

UŽ 

 

PRIEŠ 

 
 
 



13. Darbotvarkės klausimas: LASF Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai; 
 

SVARSTYTA: LASF Etikos ir drausmės komisija baigė savo ketverių metų darbą, todėl pagal LASF Įstatus 
LASF nariai galėjo teikti pasiūlymus į Etikos ir drausmės komisijos narius. Gauti šie pasiūlymai – Povilas 
Bonkevičius, Alvydas Banys, Rolandas Sutkevičius, Inga Volungevičiūtė, Ingrida Savickienė. 
 
SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Etikos ir drausmės komisijos narius:  

• Povilą Bonkevičių; 
• Alvydą Banį; 
• Rolandą Sutkevičių; 
• Ingą Volungevičiūtę; 
• Ingridą Savickienę. 

 
 
 

BALSUOTA:  
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinktą variantą) 
 

UŽ 

 

PRIEŠ 

 
14. Darbotvarkės klausimas: Etikos ir drausmės komisijos darbo nuostatų (Etikos ir drausmės 

kodekso kontekste) tvirtinimas.  
 
SVARSTYTA: Su siūlomais Etikos ir drausmės komisijos darbo nuostatų pakeitimais LASF nariai galėjo 
susipažinti suvažiavimo medžiagoje (51 psl.) 
 
SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Etikos ir drausmės komisijos darbo nuostatus. 
 
BALSUOTA: 
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinktą variantą) 

UŽ 

 

PRIEŠ 

 
15.  Darbotvarkės klausimas: LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas; 

 
SVARSTYTA: Su LASF Tarybos darbo nuostatais nariai susipažinti galėjo LASF suvažiavimo medžiagoje 
(51-56 psl.) 



 
SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Tarybos darbo nuostatus. 
 
BALSUOTA: 
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinktą variantą) 

UŽ 

 

PRIEŠ 

 
 

16.  Darbotvarkės klausimas: Dėl garbės ženklo suteikimo Vytautui Vanagui; 
 

SVARSTYTA: LASF Senjorų komitetas pateikė LASF suvažiavimui Vytauto Vanago biografiją, su ja buvo 
galima susipažinti suvažiavimo medžiagoje. (56-72 psl.)  
 
SIŪLYTA: Suteikti LASF garbės ženklą Vytautui Vanagui.  
 
BALSUOTA: 
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinktą variantą) 

UŽ 

 

PRIEŠ 

 

17.  Darbotvarkės klausimas: Kiti klausimai. 
 
INFORMUOTA: Kitų klausimų, kuriuos turėtų svarstyti ir tvirtinti suvažiavimas pateikta nebuvo.  
 
VIII. DĖL SUVAŽIAVIMO EIGOJE ATLIKTŲ PROCEDŪRŲ 

SVARSTYTA: Patvirtinti, jog dėl Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų jokių pastabų negauta. Jeigu 
Suvažiavimo dalyvis (LASF Tikrasis narys ar jo įgaliotas atstovas) turi pastabų dėl suvažiavimo 
pravedimo procedūrų ir balsuoja PRIEŠ, tokiu atveju šalia balsavimo turi nurodyti, kokių pastabų 
turi. 

SIŪLYTA: Patvirtini jog dėl suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų pastabų neturiu. 

 
 
 



BALSUOTA:  
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinktą variantą) 

UŽ 

 

PRIEŠ 

      Pastabos (pildoma jeigu balsuota PRIEŠ): 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 
LASF Tikrojo nario pavadinimas, Tikrojo nario vadovo (ar kito įgalioto balsuoti asmens) vardas, 
pavardė, parašas 

Data 2021 m. _____________________                mėn. __________d.  

*SVARBU! Šį biuletenį galite pasirašyti elektroniniu parašu ar mobiliu parašu. Pasirašytą ir 
nuskanuotą suvažiavimo biuletenį siųsti el. paštu lasf@lasf.lt  . Kartu su balsavimo biuleteniu 
atsiųskite ir delegato mandatą, neatsiuntus užpildyto delegato mandato balsavimo biuletenis 
negalios. 

PRIDEDAMA:  

• 2021 m. Suvažiavimo medžiaga; 
• 2020 m. LASF finansinė audito ataskaita; 
• 2022 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti 

dydžiai; 
• LASF Įstatai; 
• Instrukcija, kaip pildyti balsavimo biuletenį. 
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