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2.2.8. atstovauja Lietuvos dviračių sportą ir Federacijos narių interesus Lietuvos, kitų valstybių ir 

tarptautinėse organizacijose ir asociacijose, bendradarbiauja su jomis; 

2.2.9. įstatymų nustatyta tvarka steigia, pertvarko ar likviduoja įmones, fondus ar bet kokius kitus 

juridinius vienetus, perka ar kitais teisėtais būdais įsigyja savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoja, 

valdo ir juo disponuoja; 

2.2.10. padeda kompetentingoms institucijoms vykdyti dopingo kontrolės priemones; 

2.2.11. sudaro įvairias komisijas ir komitetus atskiriems klausimams spręsti; 

2.2.12. raštu, žodžiu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą ir dviračių sportą; 

2.2.13. samdo asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti; 

2.2.14. vykdo ūkinę-komercinę veiklą. 

2.2.15. Lietuvos dviračių sporto federacijos veikla privalo būti audituojama kasmet, paskiriant 

nepriklausomą auditą, už finansinio auditoriaus paskyrimą atsakingas Vykdomasis komitetas. 

2.3. Federacijos veiklos principai: 

2.3.1. gerbti ir vadovautis Olimpinės chartijos taisyklėmis; 

2.3.2. nesikišti į Federacijos narių vidaus reikalus; 

2.3.3. abipusė nauda ir tarpusavio supratimas tarp Federacijos narių, sportininkų, trenerių, teisėjų bei 

kitų asmenų; 

2.3.4. kovoti su dopingu, techninėmis ir organizacinėmis manipuliacijomis; 

2.3.5. taikyti sankcijas už dalyvavimą manipuliuojant dviračių sporto varžybomis, vykdyti 

manipuliavimo dviračių sporto varžybomis bei brutalaus ir neetiško elgesio prevenciją, vykdyti 

šviečiamąją veiklą.  

 

III. FEDERACIJOS NARIAI 

 

3.1. Federacijos nariai yra juridiniai asmenys. Federacijos narys gali būti kelių federacijų (asociacijų) nariu. 

3.2. Federacijos nariai gali būti visos sporto organizacijos, veikiančios Lietuvos dviračių sporto labui, ir 

atitinkančios šiuose įstatuose keliamus reikalavimus bei įsipareigojančios laikytis šių įstatų. 

3.3. Į Federaciją gali būti priimti garbės nariai. Garbės nariais gali būti asmenys, ypatingai nusipelnę 

Lietuvos dviračių sportui, kuriuos tvirtina Federacijos narių konferencija (toliau – Konferencija), 

pasiūlius Federacijos Vykdomajam komitetui (toliau – Vykdomasis komitetas). Garbės nariai stojamojo 

mokesčio nemoka. Garbės nariai neturi Federacijos nario teisių ir pareigų. Jie gali dalyvauti 

Konferencijose, reikšti savo nuomonę ir teikti pasiūlymus, tačiau neturi balsavimo teisės. 

3.4. Federacijos narius priima ir šalina Vykdomasis komitetas. Dokumentai dėl stojimo į Federaciją 

pateikiami Federacijai. Juridinis asmuo, norintis tapti Federacijos nariu turi pateikti: motyvuotą 

prašymą, veiklos aprašymą, savo įstatų patvirtintą kopiją, registravimo pažymėjimo patvirtintą kopiją, 3 

Federacijos narių rekomendacijas, kitus Vykdomojo komiteto reikalaujamus pateikti dokumentus. 

Sprendimą Vykdomasis komitetaspriima nevėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų 

pateikimo. Asmuo, kurio priėmimui į Federacijos narius pritarė Vykdomasis komitetas, tampa 

Federacijos nariu tik tuomet, kai sumoka stojamąjį mokestį. Vykdomojo komiteto sprendimą dėl 

atsisakymo priimti į Federacijos narius galima apskųsti Konferencijai. 

3.5. Visi Federacijos nariai privalo mokėti stojamąjį bei nario mokestį, kurį nustato Konferencija. Garbės 

nariai nario mokesčio nemoka. Stodami į Federaciją, nariai įsipareigoja savo veikloje laikytis šių įstatų ir 

Vykdomojo komiteto sprendimų (nutarimų), Federacijos taisyklių ir kitų norminių dokumentų. 

Federacijos narių įstatai neturi prieštarauti Federacijos įstatams. Visi Federacijos nariai pagal 

Federacijos įstatus turi teisę deleguoti savo vieną atstovą (delegatą) su balso teise į Konferenciją. 

3.6. Federacijos nariai turi teisę: 

3.6.1. dalyvauti ir balsuoti Konferencijoje su vieno balso teise; 

3.6.2. aktyviai dalyvauti Federacijos veikloje; 

3.6.3. per savo atstovus būti išrinktiems į Federacijos valdymo organus; 
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3.6.4. teikti pasiūlymus Federacijos veiklos tobulinimui, įstatų pakeitimui, dalyvauti pateiktų pasiūlymų 

svarstyme; 

3.6.5. gauti pilną informaciją apie Federacijos veiklą; 

3.6.6. būti paskatinti, naudotis Federacijos atributika; 

3.6.7. nustatytomis sąlygomis naudotis visomis Federacijos organizuojamomis priemonėmis;  

3.6.8. savo noru išstoti iš Federacijos. 

3.7. Federacijos nariai privalo: 

3.7.1. aktyviai dalyvauti Federacijos veikloje: 

3.7.1.1.prisidėti prie Lietuvoje vykstančių dviračių sporto varžybų organizavimo bent vieną kartą 

per metus; 

3.7.1.2. prisidėti prie Federacijos veiklos gerinimo; 

3.7.1.3. prisidėti prie dviračių sporto populiarinimo; 

3.7.1.4. iki Eilinės konferencijos pateikti Federacijai ataskaitą apie ataskaitinių metų veiklą. 

3.7.2. laikytis visų Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (UCI) ir Pasaulinės antidopingo agentūros 

(WADA) patvirtintų antidopingo taisyklių, Etikos ir drausmės kodekso. 

3.7.3. laikytis Federacijos įstatų, Vykdomojo komiteto ir/arba jo įsteigtų komitetų sprendimų 

(nutarimų) ir kitų Federacijos norminių dokumentų, taip pat juos vykdyti, vadovautis Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, kitais teisės aktais; 

3.7.4. laikytis profesinės ir sporto etikos normų, sąžiningo veikimo; 

3.7.5. iki ataskaitinės rinkiminės Konferencijos sumokėti nario mokestį už einamuosius metus, vykdyti 

kitus savo įsipareigojimus; 

3.7.6. informuoti Federaciją apie įstatų pasikeitimus ir pateikti jų kopiją; 

3.7.7. visomis įmanomomis priemonėmis kovoti prieš UCI uždraustų preparatų ir metodų naudojimą. 

3.8. Jeigu Federacijos narys nesilaiko įstatų ir kitų Federacijos norminių dokumentų, nevykdo nutarimų, 

nemoka nario mokesčio, nevykdo kitų Federacijos nario pareigų, diskredituoja Federacijos vardą arba 

padaro svarbių pažeidimų, jis gali būti pašalinamas iš Federacijos. Prieš priimdamas sprendimą dėl 

pašalinimo iš Federacijos, Vykdomasis komitetas išklauso šalinamo nario paaiškinimo. Vykdomojo 

komiteto sprendimą galima apskųsti Konferencijai. Konferencijos sprendimas neapskundžiamas ir yra 

galutinis, išskyrus tuos atvejus, kai Konferencijos sprendimas prieštarauja imperatyviosioms įstatymų 

normoms, Federacijos įstatams arba protingumo ar sąžiningumo principams. 

3.9. Išstojant nariui iš Federacijos, nario mokestis ar kitaip Federacijai perduotos lėšos ir turtas jam 

negrąžinami. Tokios pat sąlygos išlieka ir pašalinimo iš Federacijos narių atveju. 

3.10. Narystė Federacijoje pasibaigia, kai Vykdomasis komitetas patvirtina nario pareiškimą išstoti iš 

Federacijos, nariui nustojus egzistuoti kaip registruotam juridiniam asmeniui, taip pat likvidavus 

Federaciją. 

3.11. Tas pats juridinis arba fizinis asmuo gali turėti tik vieną balsą konferencijos metu, nors nariais gali būti 

ir keli to pačio juridinio ar fizinio asmens atstovaujami klubai 

 

IV. FEDERACIJOS ORGANIZACINĖ STRŪKTŪRA 

 

4.1 Federacijos organai yra šie: Konferencija, Vykdomasis komitetas, Federacijos prezidentas (toliau – 

Prezidentas), Generalinis Sekretorius. 

4.2 Federacijos aukščiausias organas – Konferencija, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises. 

Kolegialus valdymo organas – Vykdomasis komitetas. Vienasmenis valdymo organas – Prezidentas. 

4.3 Federacijoje taip pat veikia Vykdomojo komiteto patvirtinti komitetai ir tarybos, ir Konferencijos 

patvirtintos komisijos.  

 

V. KONFERENCIJA  
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5.1 Konferencijoje dalyvauja Federacijos narių atstovai.  

5.2 Konferencijos gali būti eilinės, ataskaitinės rinkiminės ir neeilinės. 

5.3 Konferencijos gali būti organizuojamos fiziškai ir nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis. 

5.4 Eilinė Konferencija šaukiama Vykdomojo komiteto nutarimu vieną kartą per metus. Ataskaitinė 

rinkiminė Konferencija šaukiama po vasaros Olimpinių žaidynių iki kalendorinių metų, kuriais vyko 

vasaros Olimpinės žaidynės, metų pabaigos. Vykdomajam komitetui nutarus arba ne mažiau kaip 1/3 

Federacijos narių rašytiniu prašymu, taip pat Prezidento ar komisijų iniciatyva, turi būti šaukiama 

neeilinė Konferencija ne vėliau nei po kalendorinio mėnesio nuo rašytinio prašymo. 

5.5 Kvietimai į Konferenciją ir Konferencijos darbotvarkė teikiami Federacijos nariams ne vėliau kaip 30 

dienų iki Konferencijos elektroninėmis komunikavimo priemonėmis. Kartu su kvietimu turi būti pateikti 

pagrindinių dokumentų, teikiamų svarstyti Konferencijoje, projektai ir ataskaitos. Jeigu visi 

Konferencijos nariai sutinka, eilinė ar neeilinė Konferencija gali būti sušaukta nesilaikant šio termino. 

5.6 Visi Federacijos nariai, ne vėliau kaip 10 dienų iki Konferencijos, gali raštiškai siūlyti dėl Federacijos 

darbotvarkės papildymo, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų dokumentų projektų. 

5.7 Konferencija vykdo šias funkcijas: 

5.7.1 Tvirtina ir keičia Federacijos įstatus. Jeigu priėmus naujus įstatymus Federacijos įstatai 

neatitinka šių įstatymų, Federacija privalo savo įstatus suderinti su priimtais įstatymais 

artimiausioje Konferencijoje. Kol Federacijos įstatai nesuderinti su naujai priimtais įstatymais, 

Federacija vadovaujasi įstatymų, o ne šių įstatų normomis, kiek įstatų normos prieštarauja 

įstatymui. Konferencija, pakeitusi įstatus, juos įregistruoti įpareigoja Prezidentą. 

5.7.2 Atviru balsavimu ketverių metų laikotarpiui renka: 

5.7.2.1 Prezidentą, kurio kandidatūrą (kandidatūras) raštu likus ne mažiau nei 30 dienų iki 

ataskaitinės rinkiminės Konferencijos pasiūlo ne mažiau 1/5 Federacijos narių. Siūlomas 

kandidatas turi būti nepriekaištingos reputacijos. Prie tokio siūlymo turi būti pridedami 

kandidato raštiškas sutikimas būti renkamu, nuotrauka, kandidato gyvenimo aprašymas, 

kandidato 4 metų dviračių sporto plėtojimo veiklos programos projektas. Ši informacija 

skelbiama Federacijos interneto tinklalapyje nemažiau nei 20 dienų iki ataskaitinės 

rinkiminės Konferencijos. 

5.7.2.2   Prezidento siūlymu – viceprezidentą ir 1 Federacijos vykdomojo komiteto narį iš 

Federacijos narių (jų atstovų). Prie tokio siūlymo turi būti pridedami kandidato raštiškas 

sutikimas būti renkamu, kandidato gyvenimo aprašymas. Ši informacija skelbiama 

Federacijos interneto tinklalapyje nemažiau nei 20 dienų iki ataskaitinės rinkiminės 

Konferencijos. Už Prezidento siūlomus kandidatus balsuojama vieną kartą už visą 

komandą. 

5.7.2.3 Du Federacijos vykdomojo komiteto narius iš Federacijos narių (jų atstovų), kuriuos 

raštu likus ne mažiau nei 20 dienų iki ataskaitinės rinkiminės konferencijos pasiūlo 1/5 

Federacijos narių. Prie tokio siūlymo turi būti pridedami kandidato (-ų) raštiškas 

sutikimas būti renkamu ir kandidato gyvenimo aprašymas, kurie skelbiami Federacijos 

interneto tinklalapyje ne mažiau nei 20 dienų iki ataskaitinės rinkiminės konferencijos. 

5.7.2.3 punkto kandidatams rinkti kiekvienas Konferencijos narys turi po vieną balsą. 

Balsuojama už kiekvieną kandidatą atskirai. Išrenkami daugiausiai balsų surinkę 

kandidatai. 

5.7.2.4 Kitų Konferencijos patvirtintų komisijų narius. 

5.7.3 tvirtina vykdomojo komiteto sudėtį ketverių metų laikotarpiui.  

5.7.4 suteikia Federacijos garbės nario vardą; 

5.7.5 tvirtina ilgalaikę dviračių sporto plėtojimo programą; 

5.7.6 tvirtina metinę veiklos programą ir biudžetą, praėjusių metų finansines, biudžeto vykdymo ir 

veiklos ataskaitas; 

5.7.7 vertina Vykdomojo komiteto metinę veiklą; 

5.7.8 renka atstovus į LTOK Generalinę asamblėją; 
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5.7.9 nustato stojamojo mokesčio ir narių mokesčio dydį; 

5.7.10 tvirtina nepriklausomo auditoriaus ar Konferencijos patvirtintų komisijų ataskaitas; 

5.7.11 sprendžia kitus svarbiausius Federacijos veiklos klausimus, kurie nepriskirti kitiems valdymo 

organams ir kurie įtraukti į Konferencijos darbotvarkę. 

5.8 Konferencija gali atšaukti bet kurį Vykdomojo komiteto narį nepasibaigus jo kadencijai, jeigu to 

raštiškai prašo nemažiau kaip ½ Federacijos narių, nurodančių tokio atšaukimo svarbius motyvus (pvz., 

nelanko posėdžių, nedalyvauja Federacijos visuomeninėje veikloje, šiurkščiai nusižengia etikos ar 

moralės principams). 

5.9 Prieš pradedant Konferenciją, mandatų komisija, kurią skiria Vykdomasis komitetas, patvirtina 

kiekvieno dalyvio dalyvavimo Konferencijoje teisėtumą.  

5.10 Konferencija gali priimti sprendimus, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė Federacijos narių, turinčių 

balsavimo teisę. 

5.11 Konferencijoje pirmiausia balsuojama dėl darbotvarkės ir jos pakeitimų. Pradedama balsuoti nuo 

paskutinio pakeitimo pasiūlymo. 

5.12 Kiekvienas Federacijos nario atstovas turi po vieną balsą. Sprendimas, išskyrus šiame punkte nurodytus 

atvejus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu 

„prieš“ (atstovai, balsavime susilaikę, neskaičiuojami, t. y. jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais). 

Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Konferencijoje dalyvaujančių Federacijos narių balsų, 

kai priimamas sprendimas keisti Federacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Federaciją. 

5.13 Sprendimams priimti dėl Federacijos įstatų pakeitimo, Federacijos pertvarkymo ar pabaigos 

(likvidavimo ar reorganizavimo) reikia, kad Konferencijoje dalyvautų ne mažiau kaip 2/3 balso teisę 

turinčių atstovų.  

5.14 Jeigu Konferencijoje nėra kvorumo, per 30 dienų rengiama pakartotinė Konferencija, kuri turi teisę 

priimti sprendimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais, nepriklausomai kiek susirinks 

balsavimo teisę turinčių narių atstovų. 

5.15 Konferencijos sprendimai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos. Konferencijos sprendimai įforminami 

protokolu, kurį pasirašo Prezidentas, ir per 10 dienų išsiunčiami arba paskelbiami Federacijos nariams. 

5.16 Konferencijos protokolą rengia Generalinis sekretorius arba Prezidento paskirtas asmuo. 

 

VI. VYKDOMASIS KOMITETAS 

 

6.1 Vykdomąjį komitetą sudaro 7 nariai: Federacijos prezidentas, viceprezidentas, trenerių tarybos 

deleguotas atstovas, teisėjų sąjungos deleguotas atstovas ir 3 Federacijos nariai (jų atstovai). Bent viena 

Vykdomojo komiteto narė turi būti moteris. Vykdomojo komiteto darbui vadovauja Vykdomojo 

komiteto pirmininkas. Vykdomojo komiteto pirmininko pareigas atlieka Prezidentas arba jo paskirtas 

asmuo. 

6.2 Vykdomojo komiteto nariu negali būti Federacijos samdomas darbuotojas. Vykdomojo komiteto nariu 

negali būti asmuo, vyresnis nei 74 metai. 

6.3 Vykdomojo komiteto nariai gali būti renkami ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Po dviejų kadencijų 

iš eilės , tas pats asmuo Vykdomojo komiteto nariu gali būti po ketverių metų pertraukos. 

6.4 Vykdomasis komitetas sprendžia visus klausimus, kurių nesprendžia Konferencija: 

6.4.1 tvirtina Federacijos vidaus darbo tvarkos taisykles, etatų sąrašą, atlyginimų dydį, pareiginius 

nuostatus, skatinimo priemonių sąlygas, priima sprendimus dėl Generalinio sekretoriaus 

samdymo Prezidento teikimu, Federacijos darbuotojų samdymo Generalinio sekretoriaus 

teikimu; 

6.4.2 organizuoja Konferencijas, įgyvendina jų nutarimus, atsiskaito už metinę veiklą, tuo tikslu 

parengia pranešimus, ataskaitas, teikia Federacijos įstatų pakeitimo pasiūlymus; 

6.4.3 įgyvendina Konferencijos patvirtintą ilgalaikę dviračių sporto plėtojimo programą, priemones, 

priimtus sprendimus; 
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6.4.4 tvirtina varžybų kalendorius, jo pakeitimus ir kitus priemonių planus trenerių tarybos 

rekomendacija; 

6.4.5 sudaro reikiamus komitetus ir tvirtina jų vadovus bei darbo taisykles; 

6.4.6 kontroliuoja visą Federacijos organizacinį ir techninį darbą; 

6.4.7 kontroliuoja biudžeto vykdymą, tvirtina programų ir priemonių sąmatas; 

6.4.8 tvirtina Federacijos Generalinio sekretoriaus kandidatūrą ir nustato jo atlyginimą; 

6.4.9 tvirtina licencijų išdavimo tvarką ir mokesčio dydį; 

6.4.10 tvirtina rinktinių trenerius trenerių tarybos rekomendacija, tvirtina jų parengtas pasirengimo ir 

dalyvavimo Olimpinėms žaidynėms, Pasaulio ir Europos čempionatams bei kitoms varžyboms 

programas kurios apima planuojamus rezultatus, finansinius išteklius ir materialinį techninį 

aprūpinimą, ataskaitas už atskirus periodus; 

6.4.11 tvirtina rinktinių sudarymo ir atrankos principus ir rinktinių ir delegacijų sudėtį trenerių tarybos 

rekomendacija; 

6.4.12 nustato rinktinės trenerių atsiskaitymo tvarką; 

6.4.13 priima nutarimus dėl Federacijos narių priėmimo ar pašalinimo; 

6.4.14 siūlo Konferencijai Federacijos garbės narius; 

6.4.15 teikia, nagrinėja ir įgyvendina pasiūlymus dėl Federacijos veiklos tobulinimo ir, esant poreikiui, 

teikia juos Konferencijai; 

6.4.16 aktyviai dalyvauja sprendžiant trenerių darbo sąlygų pagerinimo klausimus savivaldybėse, sporto 

mokyklose, taip pat organizuojant sporto renginius.  

6.4.17 teikia pasiūlymus dėl dviratininkų varžybų įtraukimo į Lietuvos kompleksinių sporto renginių 

programą, dėl rezultatų vertinimo sistemos, dėl sporto mokyklų nuostatų ir kitų norminių 

dokumentų tobulinimo; 

6.4.18 organizuoja dviračių sporto jubiliejinių datų paminėjimą, sporto veteranų pagerbimą, pakviečiant 

juos į Konferencijas ir/ar rengiamas varžybas ir kitus renginius; 

6.4.19 įstatymų nustatyta tvarka, sprendžia fondų, įmonių steigimo, pertvarkymo ir likvidavimo 

klausimus bei jų administracijos vadovų skyrimo ir atleidimo klausimus; 

6.4.20 sprendžia klausimus dėl Federacijos narystės Lietuvos ar tarptautinėse organizacijose. 

6.5 Vykdomojo komiteto narys per metus raštiškai turi pateikti bent vieną Federacijos veiklos gerinimo ir 

efektyvinimo pasiūlymą, kuris tvirtinamas Vykdomajame komitete. 

6.6 Vykdomojo komiteto posėdžius inicijuoja ir jiems pirmininkauja Prezidentas. Posėdžiai inicijuojami 

esant poreikiui, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesius. Prezidentas privalo inicijuoti posėdį, jei to raštu 

reikalauja ne mažiau kaip 3 Vykdomojo komiteto nariai. Posėdžio vietą ir laiką nustato Prezidentas. 

6.7 Vykdomojo komiteto sprendimai priimami atviru balsavimu. Vykdomasis komitetas gali priimti 

sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ Vykdomojo komiteto narių. Sprendimas laikomas 

priimtu, kai už jį balsavo daugiau kaip ½ Vykdomojo komiteto posėdyje dalyvavusių narių. Balsams 

pasidalijus po lygiai, lemia Vykdomojo komiteto pirmininko balsas.  

6.8 Už Vykdomojo komiteto darbotvarkės parengimą ir suderinimą su Prezidentu atsakingas Generalinis 

sekretorius. Vykdomojo komiteto pirmininko Vykdomojo komiteto posėdžio darbotvarkė ir nutarimų 

projektai, su aiškinamaisiais raštais, prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pateikiami Vykdomojo komiteto 

nariams. 

6.9 Vykdomojo komiteto posėdžiai protokoluojami. Medžiagą posėdžiams ruošia Generalinis sekretorius. 

6.10 Vykdomojo komiteto narys gali atsistatydinti anksčiau termino, pateikdamas Vykdomajam komitetui 

raštišką prašymą nevėliau kaip prieš 14 dienų. 

 

VII. PREZIDENTAS 

 

7.1 Prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, turintis visas valdymo teises, išskyrus tas, kurios yra 

pavestos Konferencijai ar Vykdomajam komitetui, ir yra atsakingas už visą Federacijos veiklą. 

Prezidentas renkamas ketveriems metams. Prezidentu gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem 
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kadencijoms iš eilės. Po dviejų kadencijų iš eilės tas pats asmuo Prezidentu gali būti išrinktas tik po 

ketverių metų pertraukos. 

7.2 Prezidentas: 

7.2.1 vadovauja Federacijai ir Vykdomajam komitetui, pirmininkauja Konferencijai ir Vykdomojo 

komiteto posėdžiams; 

7.2.2 veikia Federacijos vardu ir atstovauja Federaciją įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat 

teismuose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis; 

7.2.3 reprezentuoja Federaciją Lietuvos, užsienio šalių ir tarptautinėse institucijose, įstaigose, 

organizacijose ar įmonėse; 

7.2.4 nustato Vykdomojo komiteto narių veiklos sričių atsakomybes, kiek to nenustato Konferencija; 

7.2.5 samdo Federacijos Generalinį sekretorių, pritarus Vykdomajam komitetui; 

7.2.6 pasirašo visus Federacijos dokumentus arba įgalioja viceprezidentą arba Generalinį sekretorių. 

7.3 Prezidento įgaliojimai nutrūksta, kai: 

7.3.1 pasibaigia laikas, kuriam jis buvo išrinktas; 

7.3.2 jis atsistatydina iš pareigų; 

7.3.3 Konferencija 2/3 balsų dauguma nušalina Prezidentą iš pareigų dėl įstatų pažeidimų; 

7.3.4 Prezidentas miršta. 

7.4 Prezidentui atsistatydinus iš pareigų, Konferencijai nušalinus Prezidentą iš pareigų, Prezidentui negalint 

vykdyti savo pareigų, ar Prezidentui mirus, laikinai jo pareigas eina viceprezidentas. Šiais atvejais nauji 

Prezidento rinkimai turi įvykti artimiausioje Konferencijoje. Naujas Prezidentas išrenkamas likusiam 

kadencijos laikotarpiui. 

 

VIII. GENERALINIS SEKRETORIUS 

 

8.1 Generalinis sekretorius yra samdomas darbuotojas, kuris organizuoja ir atsako už visą organizacinį-

techninį Federacijos darbą, vadovaudamasis Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir savo pareiginiais 

nuostatais, Konferencijos ir Vykdomojo komiteto nutarimais. 

8.2 Prezidentui pavedus Generalinis sekretorius gali pasirašyti visus dokumentus nereikalaujančius 

Vykdomojo komiteto sprendimo. 

8.3 Pagal Konferencijos patvirtintą metinį finansinį biudžetą, Generalinis sekretorius, suderinęs su 

Vykdomuoju komitetu, tvirtina detalias sąmatas renginių vykdymui, kitoms reikmėms, atsako už lėšų 

tvarkymą ir metinę ataskaitą. 

8.4 Generalinis sekretorius taip pat: 

8.4.1 teikia Vykdomajam komitetui Federacijos samdomų darbuotojų kandidatūras; 

8.4.2 ruošia Vykdomojo komiteto ir Konferencijos darbotvarkes, dokumentų projektus, pranešimus, 

duoda atsakymus į paklausimus, koordinuoja Vykdomojo komiteto darbą; 

8.4.3 Vykdomajam komitetui pritarus skiria ir atleidžia Federacijos darbuotojus, su jais sudaro sutartis, 

kontroliuoja jų darbą skiria nuobaudas ir paskatinimus; 

8.4.4 įgyvendina patvirtinto veiklos plano priemones; 

8.4.5 atsako už varžybų kalendoriaus bei bendrųjų varžybų nuostatų parengimą; 

8.4.6 atsako už Federacijos metinių finansinių ataskaitų, statistikos duomenų pateikimą ir duomenų 

tikrumą; 

8.4.7 atsako už Konferencijų ir Vykdomojo komiteto nutarimų bei kitų dokumentų išsiuntimą 

Federacijos nariams; 

8.4.8 atsako už teisingą dokumentacijos tvarkymą ir archyvo išsaugojimą; 

8.4.9 užtikrina ir atsako už Federacijos turto naudojimą ir saugojimą; 

8.4.10 organizuoja programų ir projektų, finansuojamų iš valstybės, savivaldybių ar Europos fondų, 

rengimą ir vykdymą; 

8.4.11 prižiūri Federacijos valdymo organų nutarimų vykdymą; 

8.4.12 ne rečiau kaip kas ketvirtį teikia Vykdomajam komitetui Federacijos veiklos ataskaitą; 
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8.4.13 pareikalavus auditoriui, pateikia visą reikalaujamą dokumentaciją; 

8.4.14 vykdo Konferencijos, Vykdomojo komiteto, Prezidento pavedimus. 

 

IX. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO 

TVARKA 

9.1 Sprendimą steigti Federacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir 

atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Federacijos vykdomasis 

komitetas, vadovaudamasis teisės aktais. 

 

 

X. FEDERACIJOS TURTAS IR LĖŠOS 

 

10.1 Federacijos turtą sudaro pirktos, dovanotos, paveldėtos, kitais teisėtais civiliniais sandoriais įsigytos 

įvairios materialinės vertybės, įskaitant ir ilgalaikį turtą. Teisė disponuoti savo turtu priklauso tik pačiai 

Federacijai. 

10.2 Federacijos lėšas sudaro: 

10.2.1 stojamieji ir nario mokesčiai; 

10.2.2 įplaukos už licencijų išdavimą; 

10.2.3 lėšos, gautos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat lėšos gautos iš Lietuvos Tautinio 

Olimpinio komiteto (LTOK) ar fondų ilgalaikėms programoms ir kitiems tikslams įgyvendinti; 

10.2.4 įplaukos iš reklamos, ūkinės-komercinės veiklos; 

10.2.5 lėšos, gautos iš Federacijos įsteigtų įmonių, fondų; 

10.2.6 dovanos, labdara ir (ar) parama, gauta iš fizinių ir (ar) juridinių asmenų Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant ir lėšas, gaunamas iš Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų 

mokesčio įstatymo nurodytų asmenų, pasinaudojusių teise dalį savo sumokėto pajamų mokesčio 

skirti savo pasirinktam paramos gavėjui; 

10.2.7 kredito įstaigų palūkanos už saugomas lėšas; 

10.2.8 kitos teisėtai įgytos lėšos. 

10.3 Federacija laisvai disponuoja visu savo turtu, nepažeisdama Lietuvos Respublikos įstatymų. 

10.4 Federacijos biudžetą ateinantiems metams tvirtina Konferencija. 

10.5 Federacijos finansinę apskaitą tvarko Vykdomojo komiteto patvirtintas finansininkas (buhalteris). Jis 

atsako už finansinę ir biudžeto vykdymo apskaitą. Visus finansinius dokumentus pasirašo finansininkas 

ir Prezidentas. 

10.6 Federacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą, naudoja 

juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.  

10.7 Federacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu 

Federacijos įstatuose nustatyta, tikslams. 

 

 

XII. INFORMACIJOS PATEIKIMO, PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ 

PASKELBIMO TVARKA 

 

12.1 Dokumentų ir kitos informacijos apie Federacijos veiklą pateikimo tvarką nustato Vykdomasis 

komitetas. 

12.2 Konferencijos nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Federacijos narius ar kitus 

asmenis, skelbiami ne vėliau kaip per 10 dienų po nutarimo priėmimo Federacijos internetiniame 

tinklalapyje. 






