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Vadovaujantis 2015 m. balandţio 7 d. Dalijos Rinkevičienės notarų biuro patvirtintais ir Lietuvos 

Respublikos registrų centro galiojančiais pripaţintais Lietuvos skraidančiojo disko federacijos (toliau – 

Federacijos) įstatais apibrėţiančiais santykius tarp narių ir Federacijos. 

 

Narystė Federacijoje yra mokama nario vieneriems kalendoriniams metams. Taip pat bus 

renkamas ir ţaidėjo mokestis. Narystės mokestis turi būti sumokėtas per pirmasias 15 einamojo ketvirčio 

dienų. 

 

Narystės mokestis klubui – šimtas (100) eurų metams.   

Ţaidėjo mokestis – dvylika (12) eurų metams. 

Uţ abiejų mokesčių surinkimą ir mokėjimą Federacijai yra atsakingas narys (klubas). 

 

Pasipildţius naujais ţaidėjais Federacijai jau pateiktam ţaidėjų sąrašui klubas, kas ketvirtį narys, 

privalo Federacijai pateikti papildytą ţaidėjų sąrašą ir sumokėti ţaidėjų mokesčius uţ savo ţaidėjus (jeigu 

ţaidėjų skaičius padidėjo). 

 

Lietuvos skraidančiojo disko federacijos nariais gali pretenduoti tapti Lietuvos Respublikos 

juridiniai asmenys propaguojantys skraidančiojo disko sporto šakas.  

 

Siekiantys Federacijos narytės asmenys privalo pateikti: 

 prašymą įstoti į Federaciją (pagal pateiktą formą); 

 ţaidėjų sąrašą (pagal pateiktą formą); 

 juridinio asmens paţymėjimo kopiją; 

 juridinio asmens įstatų kopiją. 

 

 

 

 

Pirminės Lietuvos skraidančiojo disko 

federacijos 2015 m. veiklos ataskaitos 

Priedas nr. 1 
 



 

Ištrauka iš Federacijos įstatų III skirsnio „Federacijos nariai, jų teisės ir pareigos“: 

3.1. Federacijos nariais gali būti juridiniai asmenys, pateikę Federacijos vykdomajam komitetui 

prašymą įstoti į Federaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir Konferencijos nustatyta tvarka 

sumokėję nustatyto dydţio stojamąjį mokestį. Federacijos narių sąrašą tvarko Federacijos Vykdomojo 

komiteto sekretorius. 

3.2. Asmuo, norėdamas tapti Federacijos nariu, pateikia prašymą Federacijos vykdomajam 

komitetui. Juridinis asmuo kartu su prašymu pateikia registracijos paţymėjimo kopiją bei stojančiojo 

juridinio asmens atitinkamo organo sprendimą tapti  Federacijos nariu. 

3.3. Nauji nariai priimami Federacijos vykdomojo komiteto sprendimu paprasta visų narių narių 

balsų dauguma. Federacijos vykdomajam komitetui atsisakius kandidatą priimti į Federaciją, kandidatas per 

10 (dešimt) dienų nuo raštiško atsakymo gavimo dienos turi teisę raštu apskųsti šį sprendimą Federacijos 

konferencijai, kurios sprendimas yra galutinis. 

3.4. Visi Federacijos nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo mokamo nario mokesčio ar 

teikiamos paramos dydţio. 

3.5.  Federacijos nariai turi šias teises: 

3.5.1. dalyvauti visuose Federacijos renginiuose; 

3.5.2. nustatyta tvarka naudotis Federacijai priklausančiu turtu bei teikiamomis paslaugomis; 

3.5.3. tiesiogiai ar per savo atstovus dalyvauti Federacijos valdyme; 

3.5.4. gauti informaciją apie Federacijos veiklą, teikti pasiūlymus Federacijos veiklos gerinimui; 

3.5.5. vykdant Federacijos veiklos programą gauti Federacijos paramą; 

3.5.6. išstoti iš Federacijos raštu apie tai informavus Federacijos vykdomąjį komitetą. 

3.6. Federacijos narių pareigos: 

3.6.1. laikytis Federacijos įstatų ir valdymo organų priimtų nutarimų; 

3.6.2. laiku mokėti stojamąjį ir nario mokesčius; 

3.6.3. aktyviai dalyvauti Federacijos veikloje; 

3.6.4. saugoti Federacijai nuosavybės teise priklausantį turtą; 

3.6.5. per 14 (keturiolika) dienų raštu informuoti Federaciją apie kontaktinių duomenų, adresų 

pasikeitimus. 

3.7. Federacijos narys Federacijos vykdomojo komiteto sprendimu gali būti pašalintas iš 

Federacijos, jeigu jis: 

3.7.1. nesilaiko šių įstatų ar Federacijos valdymo organų teisėtų nutarimų: 

3.7.2. nemoka nario mokesčių arba nepadengia įssikolinimų; 

3.7.3. negarbingu elgesiu menkina Federacijos vardą; 

3.7.8. nevykdo sportinės veiklos arba yra likviduojamas kaip juridinis asmuo. 

3.8. Sprendimas dėl nario pašalinimo priimamas Federacijos vykdomojo komiteto visų narių 

paprasta balsų dauguma. Šį sprendimą Federacijos narys turi teisę per 10 (dešimt) dienų surašytu pareiškimu 

apskųsti Federacijos konferencijai. 

3.9. Išstojantis ar pašalintas narys privalo per 3 (tris) dienas padengti savo įsiskolinimus 

Federacijais ir grąţinti naudojamą Federacijai nuosavybės teise priklausantį turtą. Federacijos nariui išstojus 

ar jį pašalinus, stojimo, nario mokesčiai ar kitas Federacijai perduotas turtas ir lėšos negraţinami. 

 

Pilną Lietuvos skraidančiojo disko federacijos įstatų redakciją galime perţiūrėti svetainėje - 

http://www.frisbee.lt/bundles/cms/tinymce/js/tinymce/plugins/moxiemanager/data/files/lietuvos_skraidancioj

o_disko_federacijos_istatai.pdf ) 
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