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2022-03-26 LASF eilinis tikrųjų narių suvažiavimas 
 

 

 LASF TIKRŲJŲ NARIŲ SUVAŽIAVIMO 
 

PROTOKOLAS 
2022-03-26 

Kaunas 
 
 

Lietuvos automobilių sporto federacijos eilinis tikrųjų narių suvažiavimas vyko 2022 m. kovo 26 

dieną, viešbučio „Radisson Hotel Kaunas“ konferencijų salėje, adresu K. Donelaičio g. 27, Kaunas. 

 

Dalyvių registracija vyko nuo 10:00 iki 12:10 val.  

Suvažiavimo pradžia: 12:12 val. 

Suvažiavimo pabaiga: 13:35 val. 

 

Suvažiavimui pirmininkavo Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau - LASF) prezidentas 

Egidijus Janavičius. 

 

I. Pirmininkaujančio sveikinimas:  

 

Pirmininkaujantis: „noriu pasidžiaugti šiuo neramiu laikotarpiu susirinkusiais nariais. Prieš 

pradedant suvažiavimo procedūras – tam, kad suvažiavimas praeitų sklandžiai ir gerbtumėm vieni 

kitus ir mūsų visų laiką, noriu paraginti visus susikoncentruoti į suvažiavimo dienotvarkės klausimus 

ir išjungti telefonų garsą“.  

Prezidentas pristatė nuveiktus darbus per 2021 metus ir suplanuotus 2022 metų darbus. 

Prezidentas padėkojo Tadui Vasiliauskui už atliktus darbus Lietuvos automobilių sporto federacijoje 

per šešerius metus ir pristatė vietoje Tado priimtą į generalinės sekretorės pareigas Rasą Jakienę.  

 

II. Kvorumas.  

 

Pirmininkaujantis: „2022-02-24 Tarybos nutarimu (Protokolas Nr. 2022-03) yra sudaryta šio 

Suvažiavimo mandatinė komisija kurią sudaro: 

Nariai – Svetlana Kniūrienė, Indrė Janauskaitė; 

Mandatinės komisijos pirmininkė – Rasa Jakienė“.  
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Pirmininkaujantis pakvietė mandatinės komisijos pirmininkę Rasą Jakienę informuoti Suvažiavimą, 

kiek delegatų (Tikrųjų narių atstovų) dalyvauja ir ar yra suvažiavimo kvorumas. 

Mandatinės komisijos pirmininkas informavo Suvažiavimo delegatus, jog: 

Viso balso teisę turinčių Tikrųjų narių skaičius - 73 

Suvažiavime dalyvauja delegatų - 38 

Kvorumas :   52,05 % 

Taip pat suvažiavime dalyvauja svečiai, tarp kurių kandidatė į LASF etikos ir drausmės komisiją. 

(Mandatinės komisijos protokolas Nr.1, LASF Tikrųjų narių delegatų registracijos žiniaraštis, LASF 

svečių, kandidatų į LASF organus registracijos žiniaraštis patvirtintas LASF Tarybos 2022-03-25, 

protokolo Nr. 2022-07). 

 

Pirmininkaujantis: „kvorumas yra, pradedame Suvažiavimą. Kol bus išrinktas Suvažiavimo 

sekretoriatas, Suvažiavimo vedimo procedūras fiksuoti įgalioju Mandatinę komisiją. Informuoju 

Suvažiavimo dalyvius, jog vadovaujantis LR Asociacijų įstatymo 8 str. 7 dalimi, LASF įstatų 7.5.5 p. 

Suvažiavime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių 

Delegatų balsų „už“ negu „prieš“. Delegatai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, jie laikomi 

balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis“.  

 

III. Suvažiavimo Sekretoriato rinkimai: 

 

Pirmininkaujantis: „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. Suvažiavimo sekretoriatas renkamas atviru balsavimu už visas pateiktas 

kandidatūras kartu, bendru sutarimu, jeigu nėra nei vieno prieš“.  

 

Pirmininkaujantis pasiūlė Mandatinės komisijos narius perkelti į Suvažiavimo sekretoriato narius. 

„Ar yra kitokių pasiūlymų?“ 

Pasiūlymų nebuvo gauta. 

 

Pirmininkaujantis: kas už tai, kad į Suvažiavimo sekretoriato narius būtų išrinkti (perkelti): 
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1. Rasa Jakienė – Suvažiavimo sekretoriato pirmininkė, 

2. Svetlana Kniūrienė – Suvažiavimo sekretoriato narė, 

3. Indrė Janauskaitė – Suvažiavimo sekretoriato narė.  

 

Balsuojama: (balsus skaičiuoja Mandatinė komisija). 

 

Už - Bendru sutarimu 

 

Nutarta: Suvažiavimo sekretoriato nariais išrinkti: 

1. Rasa Jakienė – Suvažiavimo sekretoriato pirmininkė, 

2. Svetlana Kniūrienė – Suvažiavimo sekretoriato narė, 

3. Indrė Janauskaitė – Suvažiavimo sekretoriato narė. 

(Mandatinės komisijos protokolas Nr.2) 

 

Pirmininkaujantis: „suvažiavimo sekretoriato narius kviečiu užimti darbo vietą“. 

 

Prieš renkant suvažiavimo balsų skaičiavimo komisiją buvo perskaičiuotas kvorumas.  

Dalyvauja delegatų su balsavimo teise – 37 

Kvorumas : 50,68 % 

 

IV. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai: 

Pirmininkaujantis: „vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 31.1. p.,  Balsų 

skaičiavimo komisija formuojama iš 5 narių. Suvažiavimo balsų skaičiavimo komisija gali būti 

renkama iš Suvažiavimo Delegatų, iš LASF narių dalyvaujančių Suvažiavime svečio teisėmis ar iš LASF 

administracijos  darbuotojų. Prašau siūlyti kandidatus į Balsų skaičiavimo komisiją“.  

Suvažiavimo delegatai pateikė siūlymus:  

1. Silverijų Lapėną; 

2. Tadą Vasiliauską; 

3. Aivarą Rudzį; 

4. Ernestą Globytę; 

5. Povilą Bonkevičių. 
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Pasiūlius 5 kandidatus, Prezidentas pasiūlė balsuoti už visus kandidatus kartu: „kas už tai, kad Balsų 

skaičiavimo komisija būtų sudaryta iš pasiūlytų kandidatų?“ 

 

Balsuota:  

Už - 37 (trisdešimt septyni) 

Prieš - 0 (nulis) 

 

Nutarta: Patvirtinti šios sudėties Balsų skaičiavimo komisiją: 

1. Silverijus Lapėnas; 

2. Tadas Vasiliauskas; 

3. Aivaras Rudzis; 

4. Ernesta Globytė; 

5. Povilas Bonkevičius. 

 

(Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr.1)  

 

Pirmininkaujantis pasiūlė komisijai eiti pasitarti ir išsirinkti Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką 

bei sekretorių. 

 

Tadas Vasiliauskas. paskelbia Balsų skaičiavimo komisijos protokolą dėl „Balsų skaičiavimo komisijos 

pirmininko ir sekretoriaus rinkimų: „balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas ir sekretorius išrinkti 

vienbalsiai:  

Pirmininku išrinktas:  Tadas Vasilsiauskas;  

Sekretoriumi išrinkta: Ernesta Globytė“. 

(BSK protokolas Nr.1) 

  

Pirmininkaujantis išrinktai balsų skaičiavimo komisijai palinkėjo užtikrinti skaidrų, operatyvų balsų 

skaičiavimą viso Suvažiavimo metu. 
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IV.  Suvažiavimo pirmininko rinkimai: 

 

Pirmininkaujantis: Vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 16 str., 

Suvažiavimui pirmininkauja LASF prezidentas, todėl Pirmininkaujantis atskirai Suvažiavime 

nerenkamas. 

 

V. Dėl suvažiavimo vedimo tvarkos. 

 

1. Dėl suvažiavimo pertraukų:  

Pirmininkaujantis: „siūlau suvažiavimo metu nedaryti pertraukų. Ar yra kitokių pasiūlymų?“ 

Pasiūlymų nebuvo gauta, todėl siūlyta balsuoti už tai, kad suvažiavimo metu nedaryti pertraukų. 

 

Balsuota:  

Už - 37 (trisdešimt septyni) 

Prieš - 0 (nulis) 

 

Nutarta: suvažiavimo metu nedaryti pertraukos. 

(BSK protokolas Nr.2) 

 

2. Dėl Tarybos - Prezidento ataskaitos, narių pasisakymų ir bendro vieno klausimo trukmės laiko: 

 

Pirmininkaujantis pasiūlė: 

Tarybos ir Prezidento ataskaitai skirti iki 10 min. 

Suvažiavimo darbotvarkės klausimo pristatymui iki 5 min. 

Suvažiavimo dalyvio pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo,) laikas ne 

ilgiau kaip 2 min. 

Bendras darbotvarkėje esančio vieno klausimo diskusijų (pasisakymo, replikos, nuomonės, 

atsakymo, paklausimo) laikas 15 minučių 

 

Kitų pasiūlymų nebuvo gauta, todėl siūlymas priimamas bendru sutarimu.  
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Nutarta:  

Tarybos ir Prezidento ataskaitai skirti iki 10 min. 

Suvažiavimo darbotvarkės klausimo pristatymui iki 5 min. 

Suvažiavimo dalyvio pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo,) laikas 

ne ilgiau kaip 2 min. 

Bendras darbotvarkėje esančio vieno klausimo diskusijų (pasisakymo, replikos, nuomonės, 

atsakymo, paklausimo) laikas 15 minučių. 

 (BSK protokolas Nr.3) 

 

VI. Dėl pasirengimo Suvažiavimui atliktų procedūrų: 

 

Pirmininkaujantis paklausė: „ar yra kokių nors pastabų dėl pasirengimo Suvažiavimui atliktų 

procedūrų (savalaikio Tikrųjų narių informavimo apie Suvažiavimo datą ir vietą, dėl Suvažiavimo 

darbotvarkės ir medžiagos, dėl teiktų Tikrųjų narių pasiūlymų įtraukimo į Suvažiavimo darbotvarkę 

ir/ar Suvažiavimo medžiagą)?”  

Delegatai šiuo klausimu turi teisę išsakyti pastabas dėl Suvažiavimo pasirengimo procedūrų ir siūlyti 

šias procedūras ištaisyti šio Suvažiavimo metu priimant atitinkamus sprendimus. 

 

Pastabų nebuvo gauta, todėl pirmininkaujantis pasiūlė patvirtinti, jog dėl  pasirengimo Suvažiavimui 

procedūrų jokių pastabų negauta, nariai buvo laiku ir tinkamai informuoti.  

 

Balsuota:  

Už - vienbalsiai 

 

Nutarta: Patvirtinti, jog dėl  pasirengimo Suvažiavimui procedūrų jokių pastabų negauta, nariai 

buvo laiku ir tinkamai informuoti. 

(BSK protokolas Nr.4) 
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VII. Suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas: 

Pirmininkaujantis suvažiavimui pasiūlė patvirtinti 2022-03-26 LASF tikrųjų narių Suvažiavimo 

darbotvarkę: 

1. LASF Tarybos - Prezidento ataskaitos už 2021 metus pristatymas; 

2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2021 metus pristatymas; 

3. LASF Etikos ir drausmės komisijos ataskaitos už 2021 metus pristatymas; 

4. LASF 2021 metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant 

į audito ataskaita; 

5. LASF 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas; 

6. 2022/2023 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti 

dydžių tvirtinimas; 

7. LASF Etikos ir drausmės komisijos nario rinkimai; 

8. Dėl garbės ženklo suteikimo Antanui Dailidei ir Algimantui Glikui; 

9. LASF Prezidento atlyginimo klausimas. 

 

Balsuota:  

Už - 37 (trisdešimt septyni) 

Prieš - 0 (nulis) 

 

Nutarta: patvirtinti pasiūlytą 2022-03-26 LASF eilinio suvažiavimo darbotvarkę: 

1. LASF Tarybos - Prezidento ataskaitos už 2021 metus pristatymas; 

2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2021 metus pristatymas; 

3. LASF Etikos ir drausmės komisijos ataskaitos už 2021 metus pristatymas; 

4. LASF 2021 metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į 

audito ataskaita; 

5. LASF 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas; 

6. 2022/2023 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti 

dydžių tvirtinimas; 

7. LASF Etikos ir drausmės komisijos nario rinkimai; 

8. Dėl garbės ženklo suteikimo Antanui Dailidei ir Algimantui Glikui; 

9. LASF Prezidento atlyginimo klausimas.  

(BSK protokolas Nr.5) 
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VIII. Darbotvarkės klausimų svarstymas. 

1 Klausimas: Tarybos - Prezidento ataskaitos už 2021 metus pristatymas; 

Prezidentas: „atsižvelgiant į tai, jog išsami ataskaita yra pateikta Suvažiavimo medžiagoje, ataskaitos  

neskaitysiu. Jūs ko gero su ja esate susipažinę, tuo labiau, kad prieš pradedant Suvažiavimą 

skaidrėmis pristačiau per 2021 metus nuveiktus federacijos darbus bei 2022 metų planus. 

Ar yra kokių klausimų dėl Traybos – Prezidento ataskaitos?“ 

  

Pirmininkaujantis:  Pagal LASF įstatų 7.3.6. p. Suvažiavimas tik išklauso šias ataskaitas. Todėl šiuo 

klausimu nebalsuojama. Pereinama prie kito darbotvarkės klausimo.  

 

2 Klausimas: LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2021 metus pristatymas; 

Pirmininkaujantis: „2021 m. LASF Apeliacinis teismas nagrinėjo vieną apeliaciją. Su ataskaita 

galėjote susipažinti suvažiavimo medžiagoje“.  

Klausimų nebuvo, pereita prie kito darbotvarkės klausimo. 

 

3 Klausimas: LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2021 metus pristatymas. 

Pirmininkaujantis: „su Etikos ir drausmės bylomis supažindinta Suvažiavimo medžiagoje. Kadangi 

LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininkė Inga Volungevičiūtė atistatydino, šio Suvažiavimo metu 

rinksime naują komisijos narį. Komisijos nariai pirmojo susirinkimo metu išsirinks pirmininką“. 

Klausimų nebuvo, pereita prie kito darbotvarkės klausimo. 

 

4. Klausimas: LASF 2021 metų Veiklos ataskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas, 

atsižvelgiant į audito ataskaitą; 

 

Pirmininkaujantis: „su finansiniais LASF dokumentais, kiekvienas LASF narys galėjo susipažinti 

Svažiavimo medžiagoje, taip pat LASF patalpose per 30 dienų iki Suvažiavimo bei su Suvažiavimo 

metu ant sienos pakabintais dokumentais, todėl prašome finansininkei užduoti konkrečius klausimus 

susijusius su pateiktais dokumentais. Atsižvelgiant į buvusias galimybes susipažinti su visais 

finansiniais dokumentas, visas finansinio dokumento tekstas nebus skaitomas“. 
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LASF finansininkė Svetlana Kniurienė atsakė į jai užduotus delegatų klausimus. 

 

Pirmininkaujantis: siūlau patvirtinti pateiktą LASF 2021 metų metinę finansinę atskaitomybę 

atsižvelgiant į audito ataskaitą.   

 

Balsuota:  

Už - 37 (trisdešimt septyni) 

Prieš - 0 (nulis) 

 

Nutarta: Patvirtinti LASF 2021 m. veiklos ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę, atsižvelgiant į 

audito ataskaitą. 

(BSK protokolas Nr.6) 

 

5 Klausimas: 2022 m. LASF  pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas; 

Pirmininkaujantis: „LASF nariams buvo pateikti visi duomenys šiuo klausimu suvažiavimo 

medžiagoje, o taip pat informacija paskelbta www.lasf.lt svetainėje“.  

 

LASF finansininkė Svetlaną Kniurienę atsakė į jai užduotus delegatų klausimus. 

 

Pirmininkaujantis siūlau patvirtinti 2022 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatą.   

 

Balsuota:  

Už - 37 (trisdešimt septyni) 

Prieš - 0 (nulis) 

 

Nutarta: Patvirtinti 2022 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatą. 

(BSK protokolas Nr.7) 
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6. Klausimas: 2022 - 2023 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai 

remti dydžių, tvirtinimas; 

Pirmininkaujantis: „su mokesčių dydžiais visi nariai galėjo susipažinti www.lasf.lt svetainėje, bei 

gautoje suvažiavimo medžiagoje“. 

 

LASF finansininkė Svetlana Kniurienė atsakė į jai užduotus delegatų klausimus. 

 

Pirmininkaujantis: siūlau patvirtinti 2022 - 2023 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei 

tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžius.  

 

Balsuota:  

Už - 37 (trisdešimt septyni) 

Prieš - 0 (nulis) 

 

Nutarta: patvirtinti 2022 - 2023 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF 

veiklai remti dydžius. 

(BSK protokolas Nr.8) 

 

7 klausimas. LASF Etikos ir drausmės komisijos nario rinkimai; 

Pirmininkaujantis: „atsistatydinus Ingai Volugevičiūtei LASF etikos ir drausmės komisijoje liko 4 

nariai, todėl vadovaujantis LASF Įstatais būtina papildyti komisijos sudėtį nauju nariu. Buvo gautas 

vieno kandidato pasiūlymas į etikos ir drausmės komisijos narius. Pirmininkaujantis pakvietė 

kandidatę Katažiną Šeinauskienę pristatyti save. Delegatai kandidatei uždavė klausimus. 

Pirmininkaujantis: „siūlau į LASF Etikos ir drausmės komisijos narius patvirtinti Katažiną 

Šeinauskienę“. 

 

Balsuota:  

Už - 37 (trisdešimt septyni) 

Prieš - 0 (nulis) 

 

Nutarta: į LASF Etikos ir drausmės komisijos narius išrinkta Katažina Šeinauskienė. 

(BSK protokolas Nr.9) 
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8 klausimas: Dėl Antano Dailidės ir Algimanto Gliko apdovanojimo LASF garbės ženklais. 

Pirmininkaujantis delegatams pristatė LASF Veteranų komiteto prašymą apdovanoti LASF garbės 

ženklais Antaną Dailidę bei Algimantą Gliką. Su veteranų nuopelnais Tikrieji nariai galėjo susipažinti 

suvažiavimo medžiagoje. Pirmininkaujantis paprašė pasisakyti Romą Mažuolį, pristatant kandidatus į 

LASF garbės ženklo apdovanojimus. Pirmininkaujantis pabrėžė, kad ypač svarbus savalaikis 

automobilių sportui nusipelnusių asmenų apdovanojimas ir pagerbimas. 

Pirmininkaujantis paprašė visų atsistoti ir tylos minute pagerbti anapilin išėjusius Lietuvos 

automobilių sporto veteranus. 

Pirmininkaujantis: „siūlau balsuoti dėl Antano Dailidės ir Algimanto Gliko apdovanojimo LASF garbės 

ženklais. 

Balsuota:  

Už - 37 (trisdešimt septyni) 

Prieš - 0 (nulis) 

 

Nutarta: LASF garbės ženklais apdovanoti Antaną Dailidę ir Algimantą Gliką. 

(BSK protokolas Nr.10) 

9 klausimas: LASF Prezidento atlyginimo klausimas. 

Pirmininkaujantis informavo, kad vadovaujantis LASF Įstatais prezidento darbo atlyginimo dydį 

nustato Suvažiavimas. Kadangi prezidento darbo atlygis buvo nustatytas 2020 metų liepos mėnesį 

rinkimų metu, per tą laiką pragyvenimo kaštai dėl infliacijos išaugo. Per pusantrų metų darbo, 

prezidento darbo savaitę neretai sudarydavo šešios ir net septynios darbo dienos, dėl varžybų 

sezono metu savaitgaliais lankomų automobilių sporto renginių. Darbo dienos neretai pasipildydavo 

vakariniais posėdžiais su LASF komitetais ir sportininkais.  

Inicijuojant prezidento darbo atlyginimo klausimą LASF administracija išsiuntė apklausą, kurioje 

dalyvavo 33 LASF Tikrieji nariai. Pagal apklausos rezultatus beveik 41 procentas respondentų siūlė 

2500 eurų atlyginimą atskaičius mokesčius, 28 procentai 2200 atlyginimą. Pirmininkaujantis 

atsižvelgdamas į dabartinę situaciją (ekonominės krizės grėsmę dėl karo Ukrainoje) pasiūlė skirti jam 
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ne didesnį nei 2000 eurų kasmėnesinį atlyginimą. Tačiau delegatai tokio siūlymo nepalaikė ir po ilgų 

diskusijų patys nusprendė siūlyti 2200 mėnesinį atlyginimą, kurį peržiūrėti bus galima kitame 

suvažiavime.  

Pirmininkaujantis: siūlau nuo 2022 m. balandžio 1 d. LASF Prezidentui skirti 2200 eurų kasmėnesinį 

atlyginimą (atskaičius mokesčius) iki sekančio suvažiavimo. Įpareigoti darbo sutarties būtinųjų salygų 

pakeitimo priedą pasirašyti LASF Viceprezidentą Vaidotą Žalą.   

Balsuota:  

Už - 37 (trisdešimt septyni) 

Prieš - 0 (nulis) 

 

Nutarta: nuo 2022 m. balandžio 1 d. LASF Prezidentui skirti 2200 eurų kasmėnesinį atlyginimą 

(atskaičius mokesčius) iki sekančio suvažiavimo. Įpareigoti darbo sutarties būtinųjų salygų 

pakeitimo priedą pasirašyti LASF Viceprezidentą Vaidotą Žalą.   

(BSK protokolas Nr.11) 

 

VIII. Dėl Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų: 

 

Pirmininkaujantis  paklausė Delegatų, ar yra kokių pastabų dėl Suvažiavimo eigoje  atliktų procedūrų 

(Suvažiavimo pravedimo, klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir kita). Jeigu pastabų negauta 

pirmininkas pasiūlė patvirtinti, jog dėl  Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų jokių pastabų negauta.  

 

Balsuota:  

Už - 37 (trisdešimt septyni) 

Prieš - 0 (nulis) 

 

Nutarta: Patvirtinti, jog Suvažiavimo eigoje dėl atliktų procedūrų jokių pastabų negauta. 

(BSK protokolas Nr.12)    

 

Pirmininkaujantis paskelbė Suvažiavimą baigtu, padėkojo visiems susirinkusiems, taip pat balsavimo 

komisijai bei sekretoriatui už darbą.  
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2022-03-26 LASF eilinis tikrųjų narių suvažiavimas 
 

 

 

 

PRIEDAI: 

1. Mandatinės komisijos protokolai ir jų priedai. (delegatų registracijos žiniaraštis, delegatų 

mandatai, įgaliojimai, svečių sąrašas.) 

2. Suvažiavimo sekretoriato protokolas. 

3. Finansinių ataskaitų audito už 2021 m. auditoriaus išvada ir ataskaita. 

4. 2022/23 metų LASF narių stojamieji ir nario mokesčiai tikrųjų ir asocijuotų LASF narių 

tiksliniai įnašai federacijos veiklai remti. 

5. Tikrųjų narių registrų centro trumpieji išrašai. 

6. LASF Tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga. 

7. Balsų skaičiavimo komisijos protokolai 1-12 ir 1 priedas (dėl susipažinimo su Suvažiavimo 

sušaukimo ir pravedimo tvarka). 

8. Skelbimai VĮ Registrų centras elektroniniame leidinyje. 

 
 
 
Viso protokole 13 lapų.  
 
 
Suvažiavimo pirmininkas                                                                            Egidijus Janavičius 
 
 
Suvažiavimo sekretoriato pirmininkė                                                        Rasa Jakienė 
 
 
Suvažiavimo sekretoriato narė                                                                   Svetlana Kniurienė 
 
 
Suvažiavimo sekretoriato narė                                                                    Indrė Janauskaitė 


