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ĮVADAS 
 

Vadovaujantis LASF Tarybos 2022-05-20/23, 2022-06-09, priimtais nutarimais,  2022 

metų birželio 15 dieną yra šaukiamas LASF neeilinis tikrųjų narių suvažiavimas (toliau – 

Suvažiavimas).  

Suvažiavimo vieta: Kauno technikos kolegija, 112 auditorija, Tvirtovės al. 35, Kaunas 

Suvažiavimo pradžia - 19.00 val.  

Dalyvių (LASF tikrųjų narių) registracija į Suvažiavimą vyks: nuo 18:00 iki 18:55 val.  

Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai iki 2022 m. kovo 24 d., 

sumokėję 2022 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 

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, 

http://www.lasf.lt/suvaziavimai/
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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 4 puslapis). 

 
                                                                                                             Patvirtinta: 

     LASF tarybos posėdyje 2022-05-20/23                              

.............Protokolo Nr. 2022-09 

 

LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko 

įgalioto atstovauti LASF narį 2022-06-15 LASF tikrųjų narių eiliniame suvažiavime „Įgaliojimo“ 

pavyzdys. 

 

ĮGALIOJIMAS Nr. xxx 
 

2022 birželio ___ 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 

neeiliniame suvažiavime birželio 15 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 2022 metų birželio 15 dienai (imtinai), be teisės perįgalioti. 

 

 

XXX „XXX“ direktorius (pareigos) Vardas Pavardė          ____________________ 

                                                                                                         A.V.      parašas 
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Suvažiavimo pasirengimo procedūrų vykdymas 
 

1. 2022-04-12 atsistatydino 3 LASF Tarybos nariai. 

2. 2022-04-13 buvo gautas LASF Prezidento atsistatydinimo prašymas. 

3. 2022-04-15 buvo gautas teisininkų išaiškinimas dėl tolimesnių procedūrų ir suvažiavimo 

sušaukimo eigos. 

4. 2022-04-19 LASF Prezidentas paskelbė rinkimus į LASF Tarybą.  

5. 2022-04-19/05-03 LASF nariai teikė siųlymus į LASF Tarybos narius.  

6. 2022-05-18 Registrų centre įregistruota naujoji LASF Tayba. 

7. 2022-05-20/23 Taryba rinkosi į pirmąjį posėdį ir priėmė nutarimą (protokolas Nr. 2022-09) 

paskelbti LASF neeilinio tikrųjų narių suvažiavimo (toliau – Suvažiavimas) datą, vietą, laiką. 

Patvirtino suvažiavimo galutinę darbotvarkę, narių galinčių dalyvauti suvažiavime sąrašą, 

įgaliojimo pavyzdį, delegato mandatą, slapto balsavimo biuletenius. 

8. 2022-05-24 informacija apie Suvažiavimą paskelbta Įstatų nustatyta tvarka VĮ „Registrų centras“ 

elektroniniame leidinyje, LASF internetiniame puslapyje ir informacija išsiųsta narių el. pašto 

adresais. 

9. Iki 2022-06-08 LASF Tikrieji nariai galėjo siūlyti kandidatus į LASF Prezidentus. 

10. 2022-06-09 Taryba Protokolo Nr. 2022-11, vadovaudamasi LASF įstatų nustatytais terminais 

patvirtino galutinę Suvažiavimo medžiagą. 

11. 2022-06-10 Įstatų nustatyta tvarka buvo išsiųsta Tikrųjų narių neeilinio suvažiavimo medžiaga 

narių el. paštais ir patalpinta www.lasf.lt skiltyje suvažiavimai.  

  

http://www.lasf.lt/
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.....................................................................................................Patvirtinta: 
                                                                                                             LASF tarybos posėdyje, 2022-05-20/23, 

                                                                                                  Protokolo Nr. 2022-09 

 

LASF tikrųjų narių 2022-06-15 suvažiavimo darbotvarkė 
 

1. LASF Prezidento atsistatydinimo tvirtinimas; 

2. LASF Prezidento rinkimai (jeigu bus atšauktas esamas LASF prezidentas klausimu Nr. 1). 

 

 

LASF Prezidento atsistatydinimo tvirtinimas; 
 

2022 metų balandžio 11 – 12 dienomis FACEBOOK socialiniame tinkle kilus skandalui dėl LASF etikos 

ir drausmės komisijos priimto sprendimo, 2022-04-12 iš LASF Tarybos atsistatydino trys nariai: V. 

Žala, V. Milius ir M. Babenskas. Ši žinia buvo plačiai išpublikuota per visus žiniasklaidos kanalus. 

Negana to 2022-04-13 V. Žala savo „FACEBOOK“ paskyroje pareiškė kaltinimus LASF prezidentui E. 

Janavičiui skambiu pranešimu „žuvis pūva nuo galvos.“ ir agitavo LASF tikruosius narius oficialiai 

pareikšti nepasitikėjimą prezidentu. „Tarybos narių sprendimas nėra impulsyvus. Prezidentas 

Egidijus Janavičius LASF Tarybos vidiniame susirašinėjime panaudojo lygiai tuos pačius argumentus 

kaip ir EDK - „žodžio laisvė“, „konstitucija“, t.t. Argumentus, kurie, anot EDK ir prezidento, gina 3 

marginalo teisę ukrainiečius vadinti „faršu“ ir „nacikais“. Net ir didžiausi pragmatikai negali pateisinti 

tokių pareiškimų karo akivaizdoje. Ar tokia nuomonė atspindi visų lenktynininkų požiūrį? Manau, 

kad ne. Dauguma mūsų vienareikšmiškai palaikome Ukrainą ir netoleruojame antivalstybinių 

pareiškimų. Aš nenoriu, kad LASF taptų marginalia ir dėmėta organizacija, kaip nutiko kitoms sporto 

šakoms. Jau dabar varžybų organizatoriai sulaukia skambučių iš rajonų merų, kurie pagrįstai sako, 

kad nenori dirbti su vatine organizacija. Aš nenoriu, kad organizacijai vadovautų žmogus, kurio 

vertybės išplaukė į paviršių krizės akivaizdoje. Manau, kad federacija nusipelno vadovo su moraliniu 

stuburu, ir mes jį tikrai rasime. “ E. Janavičius, suprasdamas kad šios temos eskalacija viešoje erdvėje 

gali dar labiau pakenkti LASF įvaizdžiui, suprasdamas, kad LASF nariai bus įspausti į dviprasmišką 

situaciją – pasirašyti / nepasirašyti ant nepasitikėjimo prezidentu pareiškimo, suprasdamas, kad 

renkant parašus bus skaldoma automobilių sporto bendruomenė, priėmė sprendimą teikti 

atsistatydinimo pareiškimą, tuo inicijuodamas Suvažiavimą, kurio metu Tikrieji nariai priimtų galutinį 

sprendimą dėl prezidento atsistatydinimo (LASF įstatų 7.3.2. „...renka ir atšaukia Prezidentą“ ir 9.4. 

„...galutinis sprendimas dėl Prezidento atšaukimo priimamas Suvažiavime Įstatų nustatyta tvarka“). 

Pabrėžtina, kad prezidento atsistatydinimo pareiškimas buvo vienintelė galimybė inicijuoti 

Suvažiavimą, nes atsistatydinus trims Tarybos nariams Taryba tapo neveiksni, o vadovaujantis LASF 

įstatų 7.4.1. – 7.4.2.p. neeilinius suvažiavimus gali šaukti tik Taryba (savo iniciatyva arba to 

pareikalavus Nariams). Gavus oficialų teisininkų išaiškinimą ir siekiant nepažeisti Asociacijų įstatymo 

bei LASF įstatų buvo suformuota nauja Taryba ir paskirtas naujasis viceprezidentas – Vladas 
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Pleskovas, kuris inicijuoja šį Tarybos posėdį pagal LASF Įstatų 8.5.1.p.: „...prezidentui 

atsistatydinus,....., Tarybos posėdį šaukia vienas iš Viceprezidentų, kuris pirmininkauja posėdžiui iki 

Tarybos sprendimo, kuriuo Viceprezidentas įgaliojamas laikinai eiti Prezidento pareigas“. 

 

1. 2022-04-13 buvo gautas LASF Prezidento atsistatydinimo prašymas.  

2. 2022-05-20/23 Tarybos posėdyje priimtas sprendimas šaukti neeilinį suvažiavimą, Laikinas 

LASF prezidento pareigų ėjimas pavestas viceprezidentui Vladui Pleskovui. LASF prezidentas 

E. Janavičius nušalinamas nuo darbo iki šių metų birželio 15 dienos (imtinai), vadovaujantis 

LR darbo kodekso 49 straipsnio 3 dalimi, kaip galimai padaręs darbo 4 pareigų pažeidimą 

(pažeidimas neoficialiai inkriminuotas V. Žalos). Vadovaujantis LR darbo kodekso 49 

straipsnio 5 dalimi, atsiradus pagrindui (LASF tikrųjų narių neeilinio suvažiavimo sprendimas 

tenkinti E. Janavičiaus pareiškimą) darbo sutartis su E. Janavičiumi nutraukiama šių metų 

birželio 16 dieną. 

 

2. LASF Prezidento rinkimai (jeigu bus atšauktas esamas LASF prezidentas klausimu 
Nr. 1). 

 
Iki 2022-06-08 imtinai kandidatūrų pateikta nebuvo. 


