
2022-11-14/15 Tikrųjų narių neeilinio suvažiavimo 
balsavimo biuletenis,  patvirtintas 2022-11-09/10 LASF 
Tarybos posėdyje, Protokolo Nr. 2022-18 

LASF Tikrųjų narių Neeilinio suvažiavimo Balsavimo Biuletenis  

LASF Neeilinis Tikrųjų narių suvažiavimas pravedamas el. ryšio priemonėmis pradėtas 2022-11-14 
(pirmadienį) 10:00 val.,  baigiamas  2022-11-15 d. (antradienį) 23:59 val.   
 

Vykstant LASF Tikrųjų narių suvažiavimui ir balsavimui nurodytu laikotarpiu, visais klausimais galite 
susisiekti su LASF projektų vadove Indre Janauskaite (+370 631 21 319 el. paštu projektai@lasf.lt). 
Užpildytą, pasirašytą (pasirašyti galite el. parašu, mobiliu parašu arba gyvai ir užantspauduoti (jei narys 
turi antspaudą)) ir nuskanuotą balsavimo biuletenį siųsti el. paštu lasf@lasf.lt nuo 2022-11-14 
(pirmadienio) 10:00 val. iki 2022-11-15 (antradienio) 23:59 val.   

I. SUVAŽIAVIMO PRAVEDIMO TVARKA 
 

Atsižvelgiant į LASF Įstatų 4.2.4 p. Neeilinį suvažiavimą šaukia ir visas su šaukimu susijusias procedūras 
atlieka Taryba. Tarybos patvirtintoje Suvažiavimų pravedimo tvarkoje numatoma galimybė Suvažiavime 
dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis. Tad vadovaujantis LASF Įstatais ir LASF Tarybos 
sprendimu protokolo Nr. 2022-17 neeilinis suvažiavimas vykdomas ir už darbotvarkės klausimus 
balsuojama elektroniniais paštais nurodytas E-LASF sistemoje.  
 
Vadovaujantis LASF Tarybos sprendimu 2022-11-09/10, Protokolo Nr. 2022-18 patvirtinta Suvažiavimų 
pravedimo tvarka, Suvažiavimo sekretoriatas atlieka ir balsų skaičiavimo komisijos funkcijas. 
 
 

II. SUVAŽIAVIMO BALSAVIMO BIULETENIS 
 

 
SVARSTYTA: Organizuojant LASF neeilinį tikrųjų narių suvažiavimą pripažinti šį LASF Tarybos posėdyje 
(protokolo Nr. 2022-18) patvirtintą LASF Tikrųjų narių neeilinio suvažiavimo Balsavimo Biuletenį kaip 
galiojantį bei šį biuletenį pripažinti kaip Suvažiavimo delegato mandatą. 
 
SIŪLYTA: Pripažinti šį LASF Tarybos posėdyje (protokolo Nr. 2022-18) patvirtintą LASF Tikrųjų narių 
neeilinio suvažiavimo Balsavimo Biuletenį kaip galiojantį bei šį biuletenį pripažinti kaip Suvažiavimo 
delegato mandatą. 
 
BALSUOTA: 
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinkta variantą) 

 
Už – 
 
Prieš –  
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III. DĖL PASIRENGIMO SUVAŽIAVIMUI ATLIKTŲ PROCEDŪRŲ  

 
SVARSTYTA: Delegatai gali išsakyti savo nuomonę ar pastabas 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 pasirinkta variantą) 

 
Už – 
Prieš –  
 
(Balsuojant prieš prašome nurodyti pastabas, kurias turite dėl suvažiavimo pasirengimo) Pastabos 
(pildoma jeigu balsuota prieš) 
 
 
 

IV. SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMAS 
 

 SVARSTYTA: Suvažiavimo prašome patvirtinti darbotvarkę, kuri buvo patvirtinta LASF Tarybos 2022-10-
19/20, Protokolo Nr. 2022-17. 
 
SIŪLYTA: Patvirtinti šią suvažiavimo darbotvarkę: 
1. LASF Įstatų tvirtinimas;  
2. 2023 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių 
tvirtinimas. 
 
BALSUOTA:  
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinkta variantą) 

 
Už – 
 
Prieš –  
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V. DARBOTVARKĖS KLAUSIMŲ SVARSTYMAS  
 

1. LASF Įstatų tvirtinimas;  
 

SVARSTYTA: Atsižvelgiant į LR Sporto įstatymo 10 p. pakeitimus: „sporto šakos federacijos steigimo 
dokumente įtvirtinti sporto šakos federacijos valdymo organų narių rotaciją, numatant 4 kadencijas po 
2 metus arba 2 kadencijas po 4 metus tam pačiam asmeniui ir 4 metų pertrauką šioms kadencijoms 
pasibaigus“, kurie įsigalios jau nuo 2023 m. sausio mėnesio būtina pakeisti LASF Įstatus, sumažinant 
Valdymo organų (Prezidento ir Tarybos narių) kadencijų skaičių iki 2 (einančių iš eilės). Tuo pačiu buvo 
pakoreguotas visas Įstatų tekstas, atsižvelgiant į per paskutinius metus iškilusius neaiškumus. LASF 
Nariams elektroniniais laiškais buvo išsiųstas Įstatų projektas, prašant pateikti klausimus ir pasiūlymus 
nuo 2022 m. spalio 4 d. iki spalio 16 d. imtinai. Minėtame laikotarpyje buvo gauti tik dviejų LASF Tikrųjų 
narių pasiūlymai dėl Įstatų.  
 
SIŪLYTA: Patvirtinti 2022-11-14/15 naujos redakcijos LASF Įstatus ir įgalioti LASF Prezidentą Egidijų 
Janavičių pasirašyti naujus LASF Įstatus. 
 
BALSUOTA:  
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinkta variantą) 

 
Už – 
 
Prieš –  
 

2. 2023 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 2023 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tiksliniais įnašais LASF veiklai remti dydžiais 
nariai galėjo kreiptis į LASF finansininkę Svetlaną Kniurienę.  
 
SIŪLYTA: Patvirtinti 2023 m. LASF narių stojamojo ir ar/nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai 
remti dydžius. 
 
BALSUOTA:  
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinkta variantą) 

Už – 
Prieš –  
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VI. DĖL SUVAŽIAVIMO EIGOJE ATLIKTŲ PROCEDŪRŲ 
  

SVARSTYTA: Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų jokių pastabų negauta. Jeigu Suvažiavimo dalyvis 
(LASF Tikrasis narys) turi pastabų dėl suvažiavimo pravedimo procedūrų ir balsuoja PRIEŠ, tokiu atveju 
šalia balsavimo turi nurodyti, kokių pastabų turi.  
 
SIŪLYTA: Patvirtinti jog dėl suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų pastabų negauta. 
 
BALSUOTA: 
(Balsuojant UŽ arba PRIEŠ, balsas atiduodamas pažymint pasirinkta variantą) 

 
Už –  
 
Prieš –  
Pastabos (pildoma jeigu balsuota PRIEŠ): 
 
 

 

 

______________________________________________________________________________  
LASF Tikrojo nario pavadinimas, Tikrojo nario vadovo vardas, pavardė, parašas  

Data 2022 m. _____________________                mėn. __________d.   

 

*SVARBU! Šį biuletenį galite pasirašyti elektroniniu parašu ar mobiliu parašu arba gyvai ir 
užantspauduoti (jei narys turi antspaudą). Pasirašytą ir nuskanuotą suvažiavimo biuletenį 
siųsti el. paštu lasf@lasf.lt iki 2022-11-15, 23:59 val.  

 

Pridedama:  

1. 2023 metų LASF narių stojamieji ir nario mokesčiai tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tiksliniai 
įnašai federacijos veiklai remti. 

2. LASF Tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga. 
3. LASF Įstatai; 
4. Instrukcija, kaip pildyti balsavimo biuletenį. 
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