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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. 
 
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.  
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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). 

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. 
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4.38. Tvirtina Teisėjų, Varžybų saugumo ekspertų, Techninių ekspertų sarašus. 
4.39. Tvirtina Sportinio automobilio techninio paso formą bei pasų isďavimo tvarka.̨  
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 
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. 

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 posėdžio darbotvarkę ir su ja susijusią medžiagą. Prezidentui 
atsistatydinus, mirus, tapus neveiksniu ar pareiškus nepasitikėjimą posėdis turi būti 
šaukiamas skubos tvarka. 

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. 

5.4. Kai posėdyje svarstomi su Tarybos nariu (įskaitant Prezidentą, Viceprezidentus) susiję 
klausimai, šis narys privalo nusišalinti nuo balsavimo. 

5.5. Posėdžiai gali būti pravedami gyvai ar / ir elektroninėmis ryšio priemonėmis (el. paštu, video 
konferencijų - TEAMS, ZOOM, SKYPE ar panašių aplikacijų pagalba). 

5.6. 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. 

5.7. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžio protokolą pasirašo pirmininkaujantis ir posėdžio 
sekretorius. 

5.8. 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 
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el. ryšio priemonėmis. Atsižvelgus į pastabas ar pakartotinio balsavimo rezultatus protokolas 
pataisomas ir per 1 darbo dieną paskelbiamas LASF tinklalapyje.  

5.9. Tarybos sprendimu, posėdyje gali dalyvauti ir kviestiniai asmenys. 
5.10. Tarybai pateikto prašymo, pareiškimo ar kitokio projekto autorius privalo dalyvauti posėdyje. 
5.11. Projektus (klausimus) Tarybos pakartotiniam svarstymui galima teikti tik tuo atveju, kai yra 

pateikiama nauja projekto (klausimo) redakcija. Apsvarstytų projektų (klausimų) Taryba 
pakartotinai nesvarsto. 

5.12. Posėdžio metu gali būti daromas garso skaitmeninis įrašas. 
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. 
 



 
 

 5 

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. 
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. 
 
 
 

 
  

 
  
  


