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Lietuvos 5achmatq federacijos

nariq neeilinio susirinkimo sprendimu

Sachmatai Lietuvoje gyr,uoja Simtmedius. Atspindedamas Zmogaus intelekto
galimybiq kait4 bei pletr4 Sachmatq Zaidimas Siandien tapEs mflsq valstybes savaranki5ku
olimpiniu sporto judejimu, auk5diausio lygio varZybq laimejimais pasaulyje pelnqs tarptautinl
pipaLinrmq ir tarnaujantis visuomenei kaip itaigus bei rai5kus pai,angtausiqjq informaciniq
technologijq ne5ejas.

Nepriklausomos Lietuvos Respublikos Sachmatq sqjunga buvo ikurta 1929 metais. Po

Lietuvos Nepriklausomybes atkfirimo 1990 m., atstadiusi savo narystq Tarptautineje Sachmatrl

Federacijoje (FIDE), Lietuvos Sachmatq Federacija (LSF) y'ra tos sqjungos sportinirl tradicijq ir jos

tarptautinirl isipareigoj imq tEsej a.

Lietuvai tapus Europos SEjungos nare, Lietuvos Sachmatq federacija taip pat remiasi

ES Konstitucija ir jos apibreZtomis Zmogaus teisiq nuostatomis.

1.

1.1.

r.2.

1.3.

1.4.

skyrius. Bendroji dalis
Lietuvos Sachmatq Federacijos teisine forma - asociacija.
Asociacijos pavadinimas - LIETUVOS SACffnfATU FEDERACIJA (toliau - Federacija)

1'ra Sachmatq sporto organizaclja, vienijanti Sachmatq profesionalus ir megejus.
Federacijos nariai yra frzinrar ir juridiniai asmenys, pletojantys Sachmatq sport4.

Federacija bendradarbiauja su lregistruotomis Lietuvos Respublikos, uZsienio Saliq bei

tarptautinemts organrzacijomis (Federacijomis, asociacijomis, s4jungomis, draugijomis,lygomis
ir kt.), taip pat fiziniais asmenimis.

l.5.Federaclja yra ribotos civilines turtines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, turi savo

atsiskaitom4sias sqskaitas banke, iregistruot4 antspaud4 su pavadinimu ir veikia, laikydamasi

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, K[no kultfiros ir sporto istat5mo, Asociacijq istatyrno,
Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir kitq Lietuvos Respublikos istatymq, teises aktrl ir Siq

lstatq. Federacijos veikla neterminuota.
1.6. Federaclja yra Tarptautines Sachmatq Federacijos (toliau FIDE) ir Europos Sachmatq s4jungos

nard. Savo veikloje remiasi FIDE Sachmatq Laidimo varLybt4 taisyklemis, nuostatais ir
normatyvais.

1.7. Federacijos buveine yra Lietuvos Respublikos sostineje, Vilniuje, Zemaites g. 6.

1.8. Lietuvos Sachmatq federacija ).ra ne pelno orgamzaclja ir jos tikslas nera pelno siekimas.

1 . 9. Asociacij os veiklos laikotarpis neribotas.

2. skyrius. Tikslai, veiklos sritys ir rlSys
2.l.Federacijos veiklos tikslas - koordinuoti asociacijos nariq veiklq atstovauti Federacijos nariq

interesus, juos ginti bei, bendradarbiaujant su sporto ir kitomis organizacljomis, organizuoti,
koordinuoti ir pletoti Sachmatq sportq Lietuvos Respublikoje.

2.2. Federacijos veiklos sritis - pletoti Sachmatq sport4 Lietuvoje ir atstovauti nariq interesus:

2.2.I. Lietuvos Respublikos Vyriausybes institucijose bei kitose Salies organizacijose;

2.2.2. FIDE ir kitose tarptautinese sporto organizacijose;



2.2.3. Federacijos veiklos ru5ys yra:
1)Poilsioorganizavimo,kulttrineirsportinevetkla-92
2)Sportine veikla - 92.60;
3) Kita sPortine veikla - 92'62;

4jKrta,rri"k r kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla -92.12,

5) LeidYba -22.00;
6)Reklama -14'40.

2.3 . |gyv endindama savo svarbiausius tikslus, Federacij a atlieka Sias

2.3.1. sudaro kalendorinius varZybqplanus;

2.3 .2. organizuoj a Lietuvos Respublikos dempionatus' pirmenybes'

renglruus; :. :^c^*
2.3.3. tvarko Sachmatq sporto apskait4 t'y' renka i1 s1...............1g9 dY9*"1T ir informacilq apte oficialius
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., s achm atininkq kval i fi k acij 4 reitin gus ir kt' ;. - :_-^^::-,
nustato nacionalines teisejq lategorijas, jq suteikimo tvark4 ir rupinasi jq rengimu;

sudaro nacionaiines rinktines, rupinasi jq rengimu tarptautinems varZyboms ir dalyvavimu

jose.

funkcijas:

tarptautinius turnYrus, ivairius

asmenys (sPotlo

frzintar asmenys.
jeigu jlt narYstei

3.
3.1.

3.2.

skyrius. Federacijos ir jos narig teisds { narligls
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pritaria Federacijos iisuotinis nariq susirinkimas paprasta balsq dauguma'
: L::+; ;x;^L+; qeffie11\/q nnsinelne LietuvOs SaChmatqPrrrorro' *-- ,:;; ;;;. ,.roriais asmenys, nusipelnq Lietuvos Sachmatq

3.3.'Garbes prezidentu, gar'bes nariais gali bDti i5rinkti. I

r-:- -^^-:^: -^+rrr-i l"olcorrinTo feises visuOtiniame nanrl
sportui. Garbes prJzidentas, garbes nartat neturi balsavimo teises

pra5pt4 Prezidentui.
i5skyrus 3.2. Punkte

Federacijos visuotinis
turi balsavimo teisq

susirinkime.
3.4' Juridiniu tr fiziniai asmenys, norintys |stoti i Federacij% turi pateikti

Taryba priima sprendim4 iel narystes per 30 dienq nuo jo pateikimo'

numatlt4 atveji. fuauju, "u'y' 
turi sumoketi nustatyt4 stojam4ji mokesti'

3.5. Nariq bei stojamqlq -ot ereiq dydZius ir jq mokejimo tvark4 nustato

nariq susirinkima"s. Tik neturintys mokestiniq isiskolinimq nariai

Fedeiacij os visuotiniame nariq susirinkime'

3.6. Federacijos nariai turi teisg:

:.0.r. dalyvauti ir balsuoti Fedeiacijos visuotiniame nariq susirinkime;

3.6.2. rinkti ir buti isrinktais i Federacijos valdymo ofganus, sillyti atstovus I Federacijos taryt4

juos at5aukti, Pakeisti kitais;

3.6.3. kreiptis i taryb4 ir sifllyti itraukti I visuotinio nariq susirinkimo ar tarybos posedZio

darbotvarkq nariams rupimus klausimus bei teikti kitus rasti5kus pasitlymus komisijoms bei

kitoms institucijoms;
3 .6.4. naudotis Federacijos teikiamomis paslaugomis ;

3.6.5. susipaZinti su Federacijos dokumentais;

3.6.6. bet kada i5stoti i5 Federacijos'

3.7. Federacijos nariai Privalo:
3.7 .1. laikytis Federacijos istatq;
3.7 .2. vykdyti Federacijos valdyno organq nutanmus;

3.7 .3. laiku moketi nario ir kitus Federacijos mokesdius;-

3.7 .4. nariai,nesilaikantys 5ir1 istatq (ir Vpae 3 '7 '2'p' ir 3 '7 '3 'p' isdestl'tq reikalavimq t'y' daugiau

nei metus nemokantys nustatyl mof.eteirO tarybos sifliyrnu pa5alinami i5 Federacijos' pries

tai juos ra5ti5kai isPejus'

3.8. lstatuose numatytai veiklai vykdl'ti Federacija gali:

3 . 
g . 1 . tureti atsiskaitom4j 4 ir valiutos s4skaitas 6unk rot". istatymq nustatyta tvarka;

3.8.2.valdyi,naudoti,di-sponuotijaipriklausandiuturtuirlesomis;



3.8.s.
3.8.6.
3.8.1.
3.8.8.

3.8.9.

sudaryti sutarlis ir prisiimti fsipareigojimus;
steigti Federacijos filialus, lmones ir organizacijas, i5skyrus neribotos civilines atsakomybes
juridinius asmenis. Jos steigiamos ir veikia pagal atitintamos ruSies imoniq ar organizacijq
lstatynq;
steigti visuomends informavimo priemones;
jungtis i Federacijq (Asociacijq) sqjung4 (konfederacijq) ir iistoti is jos;
stoti i tarptautines organizacijas;

Federacija gali tureti ir 1gy'ti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprie5tarauja jos
veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Siame {statyme ir Federacijos lstatuose;
Federacija atlieka buhalterinq apskait4 teikia finansinq-buhaiterinq informalijq valstybes
institucijoms ir moka mokesdius istatymq nustatyta tvarka.

4. skyrius. Federacijos strukttira, valdymo organai, jq sudarymo tvarka ir funkcijos
4.1. Federacijos organai yra: visuotinis nariq susirinkimis, kolegialus valdymo organas - taryha,

vienasmenis vald).rno organas - Prezidentas. Kiti organai - revizijos komisija, 
"tiko, 

ir gindq
komisija.

Visuotinis narig susirinkimas yra auk5diausias Federacijos organas. Isimtinei jo
kompetencij ai priklauso :

4.2.1. istatq tvirtinimas ir keitimas;
4.2.2. metines veiklos ataskaitos tvirtinimas;
4.2.3 . revizijos komisij os ataskaitos tvirtinimas;
4.2.4. Prezidento , vrceprezidentq ir kitq Tarybos nariq rinkimas ir at5aukimas,
4.2.5. etikos ir gindq, revizijos ir kitq komisijq rinkimas;
4.2.6- nariq stojamqiq lna5q dydLita ir nariq mokesdirl dydZiq (licencijq, tumyrq mokesdiq bei

paslaugq ikainiq) bei jq mokejimo tvarkos ir terminq nustatymas;
4.2.7. metines finansines atskaitomybes tvirtinimas;
4.2.8. garbes prezidento ir gar,bes nariq vardq suteikimas;
4.2.9. tarybos sprendimrl jungtis i sporto organrzacijq asociacijas (s4jungas, draugijas, lygas ir kt.)

tvirlinimas;
4.2.10- tarybos sitlyrnq del uZsienio Saliq fiziniq ir juridiniq asmenq narystes Federacijoje

tvirtinimas;
4.2.11. sprendimq del narystes sustabdymo ir pa5alinimo i5 Federacijos priemimas;
4.2.12. sprendimrl del kitrl juridiniq asmenq steigimo priemimas;
4.2.I3- nutarimo apie Federacijos pertvark5rmq reorganizavimau veiklos nutraukim4 (Federacijos

likvidavim4) priemimas;
4.2.14. skundq del tarybos sprendimq nagrinejimas.
4.3. Visuotiniame nariq susirinkime dalyvauja ir turi balsavimo teisq Federacijos nariai. Visuotinio

nariq susirinkimo dalyvis savo balso teises jokiu pagrindu negali perduoti kitu*.
4.4' Visuotinis nariq susirinkimas yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maLiau kaip 1/2 Federacijos

nariq. Sprendimai priimami paprasta dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Istatq pakeitimai tei
nutarimai del Federacijos pertvarkymo, reorganrzavimo, veiklos nutraukimo, preiidento ir kitrl
tarybos nariq atsaukimo priim ami 213 dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.

4.5. Jeigu visuotiniame nariq susirinkime nera kvorumo, turi btti Saukiamas pakartotinis visuotinis
nariq susirinkimas, kuris turi teisE priimti sprendimus neivykusio susiiinkimo darbotvarkes
klausimais, nesvarbu kiek Federacijos nariq susirinkime dalyvavo.

4.6. Visuotiniai nariq susirinkimai Saukiami kasmet. Rinkiminis visuotinis nariq susirinkimas
rengiamas kas dveji metai. Neeiliniai visuotiniai nariq susirinkimai rengiami, kai to reikalauja
daugiau kaip puse balsavimo teisq turindiq nariq.



Federacijos visuotinis nariq susirinkimas gali buti Saukiamas teismo sprendimu, jeigu jis
nebuvo su5auktas Federacijos istatq nustatyta tvarka, ir del to i teismq kreipesi Federacijos
narys ar valdymo organas.

4.8. Taryba.
4.9.Taryba yra kolegialus valdymo organas, kuriq sudaro 9 nariai. Taryba renkama 4 (ketveriq)

metq kadencijai. Jos strukt[ra yra:
4.9.I. Prezidentas;
4.9.2. Du viceprezidentar;
4.9.3. SeSi nariai.
4.10. Taryba atlieka Sias funkcijas:
4. 1 0. 1 . rengia dokumentus Federacijos visuotiniam nariq susirinkimui;
4.10.2. teikia pasi[lyrnus visuotiniam nariq susirinkimui tvirtinti priemimo i Federacijos narius,

i5stojimo bei pa5alinimo i5 Federacijos klausimais;
teikia pasi[lynus visuotiniam nariq susirinkimui del Prezidento ir viceprezidentq
atSaukimo;

4.1 0.4. lgyvendina visuotinio susirinkimo nutarimus;
4.10.5. sudaro irtvirtinametiniqrenginiqplan4 s4matas, materialiniqvertybiqnura5ymo aktus;

4.10.6. nustato oficialiose tarptautinese varZybose dalyvaujandiq Lietuvos Respublikos nacionaliniq
rinktiniq sudaryrno tvark4 ir tvirtina jq sudetis;

4.10.7 . siilo visuotiniam nariq susirinkimui tvirtinti Federacijos nario, licencijq, tumyrq mokesdius,
paslaugq ikainius ir kt.;

4.10.8. tvirtina varLybq nuostatus, Lietuvos Respublikos nacionaliniq rinktiniq pasirengimo

programas;
4. | 0.9 . priima normatyvinius 5 achmatq veikl 4 nustatandius dokumentus ;

4.10.10. tvirtina komisijq nuostatus ir sprendimus (tvirtina kvalifikacines komisijos ir teisejq
komisijos suteiktus nacionaliniq meistrq ir teisejrl vardus ir kt.);

4.10.11. Taryba, Prezidento teikimu, skiria organizaciniam darbui vadov4 - direktoriq, kurio
kompetencija nustatoma pareiginiuose nuostatuose. Jis ndra valdymo organo narys.

Direktorius taip pat negali bfiti ir Tarybos narys. Asociacijos finansininkas atsako uZ finansq
tvarkym4. Vienam asmeniui abejas pareigas eiti draudZiama. Vyriausiojo finansininko
(buhalterio) funkcijas pagal sutarti gali atlikti juridinis asmuo;

4.10.12. sudaro laikin4sias komisijas, konsultuoja arha pasifllo konsultantus susidariusiems

klausimams sprqsti;
4.1 0.13 . Saukia eilinius visuotinius nariq susirinkimus;
4.10.14. turi teisq inicijuoti neeilinl visuotini nariq susiritkimq2l3 balsq dauguma;

4.10.15. nustato dokumentq ir kitos informacijos apie Federacijos veikl4pateikimo nariams tvarkq;

4.10.16. ne veliau kaip 30 dienq iki visuotinio susirinkimo revizijos komisijai pateikia praejusirl

metq Federacijos finansinq ataskait4;
4.10.17 . parengia Federacijos lstatus ir kontroliuoja galiojandiq Federacijos istatq laikymqsi;
4.10.18. formuoja Salies Sachmatq rinktines;
4.I0.19. parengia Lietuvoje vykdomq Federacijos metiniq varlybqkalendoriq;
4.10.20. organizuoja Federacijos veikl4 ir priima sprendimus kitais klausimais.

4.ll.Tarybarengta posedZius ne rediau kaip kart4i ketvirti ir visuomet pries pat visuotini nariq

susirinkimq. PosedZio sprendimai I'ra teiseti, jei jame dalyvauja daugiau kaip I12 tarybos nariq.

Nario balso teise - neperduodama. Sprendimai priimami paprasta balsq dauguma, esant balsq

lygybei, lemia Prezidento balsas. Tarybos posedZius Saukia direktorius. Tarybos sprendimai

skundZiami visuotiniam nariq susirinkimui.

4.12. Prezidentas renkamas 4 (ketveriq) metq kadencijai visuotiniame nariq susirinkime paprasta

jame dalyvaujandiqjq nariq balsq dauguma.



4.12.1. Prezidentas pirmininkauja tarybos posedZiams, pateikia visuotiniam nariq susirinkimui
metines ataskaitas, atstovauja Federacijq santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis,
valdZios ir valdymo institucijose bei visose imon6se, istaigose r organizacijose. Jis
vadovaujasi visuotiniq nariq susirinkimq ir tarybos nutarimais bei sprendimais.

4.12.2. Prezidentas eina pareigas visuomeniniais pagrindais. Nepasibaigus kadencijai, nustoja eiti
savo pareigas, kai: a) atsistatydina, pateikqs pra5ymq tarybai. Jos teikimu sprendim4 del
atsistatydinimo priima visuotinis nariq susirinkimas; b) at5aukiamas i5 pareigq 213

Federacijos nariq motlmrotu teikimu. Sprendimq del dtSaukimo priima visuotinis nariq
susirinkima s 2 I 3 j ame dalyvauj andiq nariq b al sq.

4. 1 3. Nesant Prezidentui, Tarybos sprendimu jl pakeidi a vicepr ezidentas.
4.14. Yiceprezidentai padeda Prezidentui sprqsti svarbiausius klausimus. Viceprezidentai kuruoja

Sias pagrindines Federacijos veiklos sritis:
4.14.1. rySiq palaikym4 su FIDE ir kitomis Sachmatq bei sporto organizacljomis, Sachmatq klubais

ir kitais Federacijos nariais;
4.1 4.2. finansiniq normatyr,rl rengim4
4.14.3. viceprezidentai ir kiti tarybos nariai kuruoja Federacijos Tarybos priskirtas sritis.
4.15. Prezidento teikimu viceprezidentai renkami 4 (ketveriq) metq kadencijai visuotiniame nariq

susirinkime paprasta jame dallvaujandiq nariq balsq dauguma. Viceprezidentai eina pareigas
visuomeniniais pagrindais. Nepasibaigus kadencijai, viceprezidentas nustoja eiti savo pareigas,

kai: a) atsistatydina, pateikqs pra5ym4 Prezidentui. Jo pareigas iki visuotinio nariq susirinkimo
eina vienas i5 Tarybos nariq; b) at5aukiamas i5 pareigq Prezidento arba tarybos 213 balst4 arba
213 Federacijos nariq motyvuotu teikimu. Sprendim4 priima visuotinis nariq susirinkimas
paprasta b alsq dauguma.

4.16. Komisijos.
4.17. Federaclja turi pastovias komisijas, kurias formuoja visuotinis nariq susirinkimas ir

laikin4sias komisijas, kurias sudaro ir formuoja taryba.
4.18. Pastovios komisijos yra:
4.18.1. revizijos komisija ir etikos bei gindq komisija, kurios renkamos 2 metams.
4.19. Revizijos komisij4 sudaro pirmininkas ir du nariai. Revizijos komisija - pavaldi tik

visuotiniam nariq susirinkimui. Revizijos komisija tikrina finansinq ir fikinE Federacijos veikl4
kontroliuoja kaip laikomasi Lietuvoje veikiandiq istatymq ir turi teisq reikalauti informacijos
apie finansinq Federacijos veiklq. Komisija uZ savo darb4 atsiskaito visuotiniam nariq
susirinkimui. Revizijos komisijq2 metams renka visuotinis nariq susirinkimas.

4.20. Etikos ir gindq komisij4 sudaro pirmininkas ir du nariai. Ji - pavaldi tik visuotiniam nariq
susirinkimui. Etikos ir gindq komisija sprendZia gindus tarp Federacijos nariq ir kontroliuoja
kaip Federacijos naiai laikosi Siq istatq reikalavimq.

4.21. Revrzijos bei etikos ir gindqkomisijqnariai negali bflti tarybos nariais.
4.22. Tas pats asmuo Prezidentu, viceprezidentu, kitu Tarybos nariu gali bfiti renkamas ne daugiau

kaip 3 (trims) kadencijoms i5 eiles. Prezidento, viceprezidento, kito Tarybos nario kadencijos i5

eiles pradedamos skaidiuoti nuo pirmojo nurodytq valdymo organq nariq rinkiminio visuotinio
nariq susirinkimo, kuris r.yks po 2018 m. spalio 27 d. visuotinio nariq susirinkimo sprendimo
patvirtinti nauj 4 Federacij os istatq redakcij 4.

5. skyrius. Turtas ir l65os

5.1. Federacijos le5as sudaro:
5.1.1. nario mokesdiai (stojamieji ir metiniai), iplaukos uZ suteiktas licencijas;
5.1.z.iplaukos i5 imoniq pelno ir fikines veiklos pajamos;
5. 1 . 3. valstybines dotacij os ilgalaikems programoms lgyvendinti;
5 . 1 . 4. remej q teiki ama p ar am4 lab dar a, dovano s ;

5. 1 . 5. paj amos i5 leidybines reklamines veiklos, renginiq paj amos;



5. 1.6. kitos teisetai gautos leSos.

5.2. Sios 1e5os yra naudojamos:
5.2.1.varZyboms, stovykloms, seminarams, tarptautiniams ir kitiems renginiams;
5.2.2.vykdomajam aparatui ir patalpoms iSlaikyti pagal Tarybos patvirtintas s4matas;
5.2.3.leidybinei veiklai;
5 .2.4. paplldomoms i Slaidoms pagal specialias s 4matas, sudarytas Tarybos ;
5.2.5.pagal remejq nurodymus, i5 jq gautq le5r6 steigti specialiuosius ir pereinamuosius prizus,

stipendijas;
5. 2. 6. moketi atlyginimus samdomiems darbuotoj ams.
5.3. Federacija savo tikslams igyvendinti gali tureti trumpalaiki ir ilgalaiki turt4.
5.4. Federacijos finansiniai metai - nuo sausio 1 d. iki gruodZio 31 d.
5.5. Federaclja uL savo isipareigojimus laiduoja visu jai priklausandiu turtu ir turimomis le5omis,

kai tuo siekiama igyvendinti istatuose nustatytus veiklos tikslus.
5.6. Federacijai draudLiama:
5.6.l.neatlygintinai perduoti Federacijos turlq nuosavyben Federacijos nariui, valdymo organq

nariui, Federacijos darbo sutarties pagrindu dirbandiam asmeniui ar su jais susijusiam
asmeniui, ar trediam asmeniui, i5skyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus istatuose
pagal Labdaros ir paramos istatym4

5.6.2.moketi Federacijos steigejui ar nariui i5mokas i5 pelno dalies ar perduoti likviduojamos
Federacijos turto dali, vir5ijandi4 stojamqjl nario ina5q ar mokesti;

5.6.3.Federacijos turtq ir l65as, iskaitant peln4 jokia forma, iSskyms labdar4 ir paramq pagal
Labdaros ir paramos istatym4 skirstyti Federacijos ar jos valdymo organq nariams,
Federacijos darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, i5sklrus atvejus, kai yra
mokamas darbo uZmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios i5laidos, ir kai
autorines sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama uL suteiktas
paslaugas ar parduotas prekes;

5.6.4.suteikti paskolas, ikeisti Federacijos turt4 (iSskyrus atvejus, kai turlas lkeidiamas Federacijos
prievolems uZtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip uZtikrinti kitq asmenq prievoliq
[vykdym4. Si nuostata netaikoma, kai skolinamasi i5 kredito istaigri, ir kai LR tarptautines
sutartys arba LR istatymai, ar jq pagrindu priimti kiti teises aktai numato kitaip;

5.6.5.skolintis pinigq i5 Federacijos nario ar su juo susijusio asmens ir moketi palfkanas. Si
nuostata netaikoma, kai skolinamasi i5 kredito istaigq;

5.6.6.skolintis i5 kitq asmenrt mokant neprotingai dideles palflkanas;
5.6.7.pirkti prekes ir paslaugas uZ akivaizdLiai per didelq kain4 i5skyrrs atvejus, kai tokiu budu yra

suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos istatym4 yra labdaros gavejas;
5.6.8.parduoti Federacijos turt4 uZ, akivaizdLiai per mal,qkain4 i5skynrs atvejus, kai tokiu btdu yra

suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos lstatlrnq yra labdaros gavejas;
5.6.9.steigti juridini asmenl, kurio civilind atsakomybe uLjuridinio asmens prievoles yra neribota,

arba b[ti jo dalyviu;
5.6.10. vykdyti valstybes ar savivaldybiU jrl institucijq ar pareigunq bei valstybes tamautojq vie5o

administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti istatymai.

6. skyrius. Dokumentq ir kitos informacijos apie Federacijos veiklq pateikimo nariams
tvarka

6.l.Dokumentai ir kita informacija Federacijos nariams pateikiama ra5tu arba elektroniniu pa5tu
pagal tarybos nustatyt4 tvarkq.

6.2. Informacija apie visuotini nariq susirinkim4 skelbiama oficialiame Federacijos interneto
puslapyje bei visiems nariams praneiama registruotu pa5tu ne veliau kaip prie5 30 dienq iki
susirinkimo.



7.
7 .1.

8.
8.1.

skyrius. PraneSimq paskelbimo tvarka, pagal kuriq skelbiama vie5a informacija
Federacija skelbia visus pranesimus nariams ir kitiems asmenims Lietuvos Respublikos
Asociacijq istatymo ir kitrl istatymq bei teises aktq numatytais atvejais bei terminais dienra5tyje
,,Lietuvos Zinios", kuriame taip pat skelbiami Federacijos prane5imai, kuriuos teises aktai
ipareigoja skelbti spaudoje.
UZ prane5imq paskelbim4 atsako taryba.

skyrius. Filialq ir atstorybig steigimo bei jq veiklos nutraukimo tvarka
Federacija teises aktq nustaty'ta tvarka gali steigti filialus ir atstovybes tiek Lietuvos
Respublikoje, tiek uZsienio valstybese. Federacijos filialq ir atstovybiq skaidius neribojamas.
Sprendim4 del Federacijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo priima taryba paprasta
balsq dauguma. Taryba paprasta balsq dauguma tvirtina Federacijos filialo nuostatus.
Patvirtinus filialo nuostatus, Federacijos Prezidentas skiria bei sudaro darbo sutarti su filialo
vador,.u, kuris registruoja filial4 ir organizuoja filialo veikl4.
Sprendim4 del Federacijos atstovybes steigimo ir jos veiklos nutraukimo priima Federacijos
taryba. Ji ir skiria atstovybes valdymo organus.
Federacija atsako uZ savo filialo ar atstovybes prievoles visu savo turtu.

9. skyrius. Federacijos istatg keitimo tvarka
9.1. Federacijos istatus turi teisq keisti visuotinis Federacijos nariq susirinkimas. [statai keidiami

kvalifikuota visuotinio nariq susirinkimo balsq dauguma, kuri negali b[ti maZesne kaip 213 vrstl
balsrl.

9.2.Federacijos istatai laikomi pakeisti iregistravus juos juridinirf asmenrlregistre.

10. skyrius. Federacijos veiklos pabaiga ir pertvarkymas
10.1. Federacija pertvarkoma, reorganizuojama ir jos veikla nutraukiama visuotinio nariq

susirinkimo sprendimu, jeigu uZ ji balsuoja 2/3 visq jos susirinkime dalyvaujandiq nariq.
10.2. Federacija perlvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos Civilinio

kodekso nustatyta tvarka. Informacija apre tai pateikiama dienraStyje ,,Lietuvos Zinios".
10.3. Likvidar,'us Federacij4 likqs turtas ir leSos, istatymq nustaty.ta tvarka, patenkinus visus

kreditoriq reikalavimus, perduodami kitam ar kitiems viesiesiems juridiniams asmenims.

fstatai patvirtinti 2018 m. spalio 27 d. visuotinio Federacijos nariq neeilinio susirinkimo
sprendimu,.. kurio pagrindu Siuos lstatus pasiraSyti igaliotas Federacijos prezidentas
Aleksandr t".non.

Fed tas Aleksandr iernov:
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