
2023-03-27/28 Tikrųjų narių eilinio suvažiavimo balsavimo 

biuletenis,  patvirtintas 2023-03-09/10 LASF Tarybos 
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LASF Tikrųjų narių Eilinio suvažiavimo Balsavimo Biuletenis  

LASF Tikrųjų narių Eilinio suvažiavimas pravedamas el. ryšio priemonėmis pradėtas 2023-03 

27 (pirmadienį) 10:00 val.,  baigiamas  2023-03-28 d. (antradienį) 23:59 val.   

 

Vykstant LASF Tikrųjų narių Eilinio 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 2023-03-27 (pirmadienio) 10:00 val. iki 2023-03-28 

(antradienio) 23:59 val.   

I. SUVAŽIAVIMO PRAVEDIMO TVARKA 

 

Atsižvelgiant į LASF Įstatų 7.4.2 p. LASF Tikrųjų narių Eilinio 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. 2023-

04 LASF Tikrųjų narių Eilinio suvažiavimas vykdomas ir už darbotvarkės klausimus balsuojama 

elektroniniais paštais, nurodytas E-LASF sistemoje.  

Vadovaujantis LASF Tarybos sprendimu Protokolo Nr. 2023-08 bei Suvažiavimų pravedimo 

tvarka, Suvažiavimo sekretoriatas sudarytas iš Rasos Jakienės (sekretoriato pirmininkė), 

Indrės Janauskaitės ir Tomo Bielevičiaus. 

 

II. SUVAŽIAVIMO BALSAVIMO BIULETENIS 

 

SVARSTYTA: Organizuojant LASF Tikrųjų narių Eilinio suvažiavimą pripažinti šį LASF Tarybos 

posėdyje (protokolo Nr. 2023-08) patvirtintą LASF Tikrųjų narių Eilinio suvažiavimo Balsavimo 

Biuletenį kaip galiojantį bei šį biuletenį pripažinti kaip Suvažiavimo delegato mandatą. 

 

SIŪLYTA: Pripažinti šį LASF Tarybos posėdyje (protokolo Nr. 2023-08) patvirtintą LASF Tikrųjų 

narių Eilinio 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 2023-03-09/10, Protokolo Nr. 2023-08. 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti šią suvažiavimo darbotvarkę: 

1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2022 metus pristatymas;  

2. LASF 2022 metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant 

į audito ataskaita; 

3. LASF 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;  
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4. 2023 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti 

dydžių tvirtinimas;  

5. LASF Etikos ir drausmės komisijos nario rinkimai;  

6. Garbės ženklų suteikimas nusipelniusioms automobilių sporto asmenybėms; 

7. Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas; 

8. Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas; 

9. LASF 2023 – 2026 m. strateginio plano tvirtinimas. 

 

BALSUOTA:  

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

 

Už – 

 

Prieš –  

 

V. DARBOTVARKĖS KLAUSIMŲ SVARSTYMAS 

1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2022 metus pristatymas;  

 

INFORMUOTA: Su Tarybos- Prezidento ataskaita už 2022 metus galite susipažinti LASF 

suvažiavimo medžiagoje. Pagal LASF įstatų 7.3.14. p. šiuo klausimu nebalsuojama. 

 

 

2. LASF 2022 metinių 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 

svetlana.kniuriene@lasf.lt . 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF 2022 metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą 

atsižvelgiant į audito ataskaitą. 

 

BALSUOTA:  

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

 

Už – 

Prieš- 

mailto:svetlana.kniuriene@lasf.lt
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3. LASF 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;

SVARSTYTA: Su LASF 2022-2023 m. pajamų ir išlaidų ataskaita galite susipažinti suvažiavimo 

medžiagoje. Kilus klausimų susijusių su LASF 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmata galite kreiptis į 

LASF finansininkę Svetlaną Kniurienę (tel. nr.+370 653 70019 , el.p. 

svetlana.kniuriene@lasf.lt). 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatą. 

BALSUOTA:  

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

Už – 

Prieš – 

4. 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 – 

5. LASF Etikos ir drausmės komisijos nario rinkimai;

SVARSTYTA: 2022 m. lapkričio 30 d. atsistatydinus Etikos ir drausmės komisijos narei Ingridai 

Savickienei komisijoje liko 4 nariai. Pagal LASF Įstatų 11.1 p. Etikos komisija sudaryta iš 5 
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asmenų, tad atsistatydinus vienam iš narių naujas komisijos narys tvirtinimas artimiausiame 

suvažiavime. 

LASF nariai balsavimo biuletenyje turi patvirtinti vieną iš dviejų siūlomų narių vadovaujantis 

Įstatų 11.1 p.   

SIŪLYTA:  Etikos ir drausmės komisijos nariu patvirtinti Gabiją Labutytę arba Juozą Čiplį. 

BALSUOTA:  

(Pasirinkti vieną variantą) 

Už – GABIJĄ LABUTYTĘ 

Už – JUOZĄ ČIPLĮ 

6. Garbės ženklų suteikimas nusipelniusioms automobilių sporto asmenybėms;

SVARSTYTA: Vadovaujantis LASF teikiamų apdovanojimų tvarkos 11 p.  „LASF Garbės ženklas” 

apdovanojimą tvirtina LASF Tikrųjų narių suvažiavimas. Suvažiavimui teikiamos 3 

kandidatūros. Su Roko Baciuškos, Romo Austinsko bei Regimanto Bindoko biografijomis LASF 

nariai galėjo susipažinti suvažiavimo medžiagoje.  

SIŪLYTA: Suteikti LASF Garbės ženklą: Rokui Baciuškai, Regimantui Bindokui ir Romui 

Austinskui. 

BALSUOTA:  

(Už kiekvieną kandidatą balsuojama atskirai) 

SUTEIKTI LASF GARBĖS ŽENKLĄ ROKUI BACIUŠKAI 

Už – 

Prieš – 

SUTEIKTI LASF GARBĖS ŽENKLĄ REGIMANTUI BINDOKUI 

Už – 

Prieš – 
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SUTEIKTI LASF GARBĖS ŽENKLĄ ROMUI AUSTINSKUI 

Už – 

Prieš – 

SUTEIKTI LASF GARBĖS ŽENKLĄ JONUI JUOZUI ŽIDONIUI 

Už –  

Prieš – 

7. Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas;

SVARSTYTA: Pagal LASF Įstatų 7.3.8 p. suvažiavimas keičia ir tvirtina Tarybos darbo nuostatus. 

Su Tarybos darbo nuostatais LASF nariai galėjo susipažinti suvažiavimo medžiagoje. 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Tarybos darbo nuostatus. 

BALSUOTA:  

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

Už – 

Prieš – 

8. Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas;

SVARSTYTA: Pagal LASF Įstatų 7.3.9 p. suvažiavimas keičia ir tvirtina drausmės organų darbo 

nuostatus. Su Apeliacinio teismo darbo nuostatais LASF nariai galėjo susipažinti suvažiavimo 

medžiagoje.  

SIŪLYTA: Patvirtinti Apeliacinio teismo darbo nuostatus. 

BALSUOTA:  

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

Už – 

Prieš – 



2023-03-27/28 Tikrųjų narių eilinio suvažiavimo balsavimo 

biuletenis,  patvirtintas 2023-03-09/10 LASF Tarybos 

posėdyje, Protokolo Nr. 2023-08

SVARSTYTA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sporto įstato pakeitimais, pagal kurį 

federacijos norinčios gauti valstybės finansavimą turi turėti 4 metų federacijos strateginį 

planą. Pagal LASF Įstatų 7.3.10 p. LASF strateginį planą tvirtina suvažiavimas. Su strateginiu 

planu LASF nariai galėjo susipažinti suvažiavimo medžiagoje. 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF 2023 - 2026 m. strateginį planą. 

BALSUOTA:  

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

Už – 

Prieš – 

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): 

9. LASF 2023 – 2026 m. strateginio plano tvirtinimas.
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______________________________________________________________________________  

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

Data 2023 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 2023-03-28, 23:59 val.  

Pridedama:  

1. LASF Tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga; 

2. Balsavimo biuletenio pildymo instrukcija; 

3. 2022 m. LASF finansinė audito ataskaita. 
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