
Lietuvos skraidančiojo disko federacijos 

įstatai 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Lietuvos skraidančiojo disko federacija (toliau – Federacija) yra ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. 

1.2. Federacija turi antspaudą su savo pavadinimu bei sąskaitas bankuose. 

1.3. Federacija turi savo vėliavą ir emblemą. 

1.4. Federacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso (toliau – LR CK), Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo (toliau – 

Asociacijų įstatymas), teisės aktų, šių įstatų bei Tarptautinės skraidančiojo disko federacijos 

(toliau – WFDF) ir Europos skraidančiojo disko federacijos  (toliau – EFDF) įstatų ir taisyklių 

tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. 

 

II. FEDERACIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR TEISĖS 

2.1. Federacijos veiklos tikslas – kooridinuoti Lietuvos skraidančiojo disko sporto klubų ir kitų 

skraidančiojo disko organizacijų, Federacijos narių veiklą, plėtoti ir populiarinti skraidančiojo 

disko sporto šaką. 

2.2. Federacija siekdama savo tikslo: 

2.2.1. atstovauja Federacijos narių interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose, 

kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose; 

2.2.2. gina Federacijos narių teises bei teisėtus interesus, susijusius su šia sporto šaka; 

2.2.3. bendrauja su Lietuvos ir užsienio sporto bei kitomis organizacijomis; 

2.2.4. organizuoja tarptautines ir šalies skraidančiojo disko varžybas; 

2.2.5. rengia ilgalaikes skraidančiojo disko sporto šakos plėtojimo Lietuvoje programas 

ir jas įgyvendina; 

2.2.6. kaupia, analizuoja, platina informaciją apie skraidančiojo disko sporto šaką. 

2.3. Federacija įstatuose numatytam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti turi teisę: 

2.3.1. teisės aktų nustatyta tvarka nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti 

informaciją apie savo veiklą, propaguoti Federacijos tikslus ir uždavinius; 

2.3.2. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba; 

2.3.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti susirinkimus: mitingus, piketus, 

demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius 

renginius; 

2.3.4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo 

disponuoti; 

2.3.5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti; 

2.3.6. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, 

fondų, taip pat asmenų; 

2.3.7. steigti įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 

2.3.8. teisės aktų nustatyta tvarka steigti fondus; 

2.3.9. užsiimti kita, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla, kuri 

neuždrausta įstatymų; 

2.3.10. užsiimti ūkine-komercine veikla; 

2.3.11. vykdyti paslaugų teikimą, prekių pirkimą-pardavimą. 

 

 

 



III. 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 dydžio 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 pažymėjimo 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 dydžio. 

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 grąžinti naudojamą Federacijai nuosavybės teise priklausantį turtą. Federacijos 

nariui išstojus ar jį pašalinus, stojimo, nario mokesčiai ar kitas Federacijai perduotas turtas ir 

lėšos negražinami. 

 

IV. FEDERACIJOS VALDYMAS 

4.1.Federacijos organai yra:  

4.1.1. Federacijos konferencija (toliau – Konferencija); 

4.1.2. Federacijos vykdomasis komitetas (toliau – Vykdomasis komitetas); 

4.1.3. Federacijos prezidentas (toliau – Prezidentas); 

4.1.4. Federacijos revizijos komisija (toliau – Revizijos komisija). 

 



V. KONFERENCIJA 

5.1. Aukščiausiasis Federacijos organas yra Konferencija, kurią Vykdomasis komitetas šaukia ne 

rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus. 

5.2. Neeilinė konferencija gali būti šaukiama Vykdomo komiteto nutarimu arba 1/3 

Federacijos narių reikalavimu. 

5.3. Konferencijoje Federacijos nariai – juridiniai asmenys – dalyvauja per savo atstovus. 

Šaukiant konferenciją atstovavimo normas nustato Vykdomasis komitetas. 

5.4. Federacijos konferencija: 

5.4.1. keičia Federacijos įstatus; 

5.4.2. renka ir atšaukia Vykdomąjį komitetą; 

5.4.3. nustato Federacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų 

mokėjimo tvarką; 

5.4.4. tvirtina Federacijos metinę finansinę atskaitomybę; 

5.4.5. priima sprendimą dėl Federacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 

likvidavimo); 

5.4.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių 

asmenų dalyviu; 

5.4.7. priima sprendimą dėl Federacijos buveinės pakeitimo; 

5.4.8. numato Federacijos veiklos kryptis, tvirtina Federacijos veiklos programą; 

5.4.9. renka ir atšaukia Revizijos komisiją; 

5.4.10. tvirtina Vykdomojo komiteto ir Revizijos komisijos ataskaitas; 

5.4.11. nagrinėja pasiūlymus ir skundus dėl Vykdomojo komiteto veiklos, taip pat 

nepriimtų į Federacijos narius ar pašalintų iš jos narių pareiškimus. 

5.5. Konferencija sprendžia ir kitus Asociacijų įstatyme, Feredacijos įstatuose Konferencijos 

kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Federacijos 

organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos. 

5.6. Konferencija teisėta ir gali priimti sprendimus, jeigu joje dalyvauja ne mažiau kaip pusė 

narių ar jų atstovų. 

5.7. Konferencijoje sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių atstovų balsų dauguma, 

išskyrus sprendimus dėl įstatų pakeitimo ir Federacijos pertvarkymo ir pabaigos, kurie priimami 

2/3 dalyvaujančių narių ar jų atstovų balsų dauguma. 

5.8. Konferencijos datą, vietą, darbotvarkę nustato Vykdomasis komitetas. Apie Konferenciją 

ir jos darbotvarkę Federacijos nariai turi būti informuoti likus ne mažiau kaip 15 (penkiolikai) 

kalendorinių dienų iki Konferencijos. 

5.9. Jeigu paskelbta Konferencija neįvyko nesant kvorumo, tai ne vėliau kaip per 30 

(trisdešimt)  dienų pakartotinai šaukiama Konferencija, kuri turi teisę priimti sprendimus 

neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo dalyvaujančiųjų narių ar 

jų atstovų skaičiaus. 

5.10. Konferencijai pirmininkauja Prezidentas, jam nesant Prezidento pasirinktas Vykdomojo 

komiteto narys. 

 

VI. VYKDOMASIS KOMITETAS 

6.1. Tarp Konferencijų Federacijos veiklai vadovauja Vykdomasis komitetas. 

6.2. Vykdomąjį komitetą sudaro 9 (devyni) nariai, Konerencijos renkami 2 (dviejų) metų 

laikotarpiui. 

6.3. Vykdomasis komitetas iš savo narių išsirenka Vykdomojo komiteto pirmininką, kuris 

kartu yra ir Prezidentas, Vykdomojo komiteto sekretorių. 

6.4. Vykdomojo komiteto funkcijos: 

6.4.1. šaukia Konferencijas; 

6.4.2. priima sprendimus disponuoti Federacijos turtu; 



6.4.3. rengia Federacijos metinę finansinę atskaitomybę ir teikia ją tvirtinti 

Konferencijai; 

6.4.4. tvirtina varžybų kalendorių ir jų nuostatus; 

6.4.5. organizuoja Lietuvos skraidančiojo disko pirmenybes; 

6.4.6. priima naujus Federacijos narius ir priima sprendimus dėl narių pašalinimo; 

6.4.7. rengia Federacijos veiklos programos projektą ir teikia jį tvirtinti Konferencijai; 

6.4.8. nustato ir tvirtina ginčų tarp Federacijos narių sprendimo tvarką, sprendžia šiuos 

ginčus; 

6.4.10.rengia projektus dėl įstatų pakeitimo ir teikia juos tvirtinti Konferencijai; 

6.4.11. nustato samdomų darbuotojų pareigybes bei jų atlyginimus; 

6.4.12. sudaro darbo grupes atskiriems Vykdomojo komiteto kompetencijai priskirtiems 

klausimams spręsti;  

6.4.13. tvarko finansinius, organizacinius ir kt. klausimus, reikalingus Federacijos 

tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. 

6.5. Vykdomojo komiteto posėdžiai rengiami esant būtinumui, bet ne rečiau kaip 1 (vieną) 

kartą per ketvirtį. Vykdomojo komiteto posėdžius šaukia Vykdomojo komiteto pirmininkas. 

Posėdžius organizuoja Vykdomojo komiteto sekretorius. Apie posėdžio datą, laiką ir vietą, 

svarstomus klausimus Vykdomojo komiteto nariai turi būti informuoti prieš 7 (septynias) 

kalendorines dienas iki posėdžio dienos. 

6.6. Vykdomojo komiteto nariai turi lygias sprendžiamojo balso teises. Posėdis ir jame priimti 

sprendimai yra teisėti, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų Vykdomojo komiteto narių. Visi sprendimai 

priimami paprasta visų Vykdomojo komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po 

lygiai, sprendimą lemia Vykdomojo komiteto pirmininko balsas. 

 

VII. PREZIDENTAS 

7.1. Prezidentą 2 (dviejų) metų kadencijai renka Vykdomasis komitetas iš savo narių. Tas pats 

asmuo Prezidentu gali būti išrinktas ne daugiau kaip dviems kadencijoms iš eilės.  

7.2. Prezidentas pirmininkauja Vykdomojo komiteto posėdžiams.  

7.3. Prezidentas savo pareigas eina visuomeniniais pagrindais. 

7.4. Prezidento funkcijos: 

7.4.1. be atskiro įgaliojimo atstovauja Federacijai teisme, valstybės valdžios ir valdymo 

institucijose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis; 

7.4.2. vadovauja Vykdomajam komitetui, šaukia jo posėdžius; 

7.4.3. priima ir atleidžia Federacijos darbuotojus, išskyrus sekretorių; 

7.4.4. Federacijos vardu sudaro sandorius, tvirtina su tuo susijusius ir kitus Federacijos 

dokumentus; 

7.4.5. tvarko Federacijos raštvedybą; 

7.4.6. ruošia Konferencijos ir Vykdomojo komiteto posėdžių dokumentus; 

7.4.7. išduoda įgaliojimus jo kompetencijai priklausančių funkcijų vkydymui. 

7.5. Prezidentas už savo darbą per kalendorinius metus atsiskaito Konferencijai. 

7.6. Prezidentas gali atsistatydinti pateikdamas prašymą Vykdomajam komitetui. 

 

VIII. REVIZIJOS KOMISIJA 

8.1. Federacijos veiklos kontrolę vykdo Konferencijos sprendimu 2 (dviejų) metų laikotarpiui 

renkama Revizijos komisija, sudaryta iš 3 (trijų) narių. Revizijos komisija iš savo narių išsirenka 

Revizijos komisija pirmininką. 

 

 



IX. FEDERACIJOS LĖŠOS IR PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKA 

9.1. Federacijos lėšas sudaro: 

9.1.1. stojamasis ir nario mokesčiai; 

9.1.2. klubų, kurių kolektyvai dalyvauja Federacijos rengiamose varžybose, varžybų 

vykdymo mokesčiai; 

9.1.3. tiksliniai įnašai atskiroms programoms ir pojektams vykdyti; 

9.1.4. pajamos už visų rūšių mokamus renginius ir paslaugas, kuriuos rengia ir teikia 

Federacija; 

9.1.5. pajamos ir turtas, gautas už Lietuvos rinktinių dalyvavimą varžybose bei kituose 

kūno kultūros ir sporto renginiuose, už Lietuvos ir kitų valstybių ūkio subjektų, jų gaminių, 

prekių ženklų ir paslaugų, kitos atributikos reklamą transliuojant per televiziją ar radiją rinktinės 

pasirodymą, už Lietuvos rinktinės simbolikos panaudimojmą gaminant suvenyrus, sporto 

inventorių bei kitas prekes, rinktinės kitos uždirbtos lėšos ir turtas; 

9.1.6. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos 

(paaukotos) lėšos, turtas; 

9.1.7. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Federacijos lėšas; 

9.1.8. skolinto kapitalo lėšos; 

9.1.9. turtas, reikalingas Federacijos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams 

įgyvendinti, įgytas už Federacijos lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiais teisėtais 

būdais; 

9.1.10.  kitos teisėtai gautos lėšos. 

9.2. Federacijos turtas ir lėšos naudojamos tik įstatuose numatytam tikslui bei uždaviniams 

įgyvendinti. 

9.3. Už Federacijos lėšų panaudojimą atsakingas Vykdomasis komitetas, apie jų panaudojimą 

Vykdomasis komitetas atsiskaito Konferencijai. 

 

X. FEDERACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS 

NUTRAUKIMO TVARKA 

10.1. Sprendimą steigti Federacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti 

filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Prezidentas, 

vadovaudamasis teisės aktais. 

 

XI. FEDERACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA 

11.1. Federacijos buveinė keičiama Konferencijos sprendimu. 

 

XII. FEDERACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI 

12.1. Kai Federacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje “Klaipėda“. 

12.2. Federacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama 

nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti 

Federacijos buveinėje. 

12.3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Federacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina 

Prezidentas. 

12.4. Federacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai. 

 

 



XIII. FEDERACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 

13.1. Federacijos įstatai gali būti pakeisti Konferencijos nutarimu. Pakeitimų projektus rengia 

Vykdomasis komitetas. Pasiūlymus dėl įstatų pakeitimo gali pateikti visi Federacijos nariai. 

 

XIV. VEIKLOS PASIBAIGIMO IR TURTO SUNAUDOJIMO TVARKA 

14.1. Jeigu Federacijoje liko mažiau negu 3 (trys) nariai, per 30 (trisdešimt) dienų apie tokį narių 

sumažėjimą Federacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui. 

14.2. Federacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) LR CK nustatyta 

tvarka. 

 

 

Lietuvos skraidančiojo disko federacijos įstatai priimti ir patvirtinti 2014 m. spalio 4 d. Lietuvos 

skraidančiojo disko federacijos konferencijoje. 

 

Įgaliotas asmuo  

 

_____________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 


