
Lietuvos motorlaivių federacijos  

ĮSTATAI  

 

I DALIS  

BENDRIEJI NUOSTATAI  

 

1. Pavadinimas – Lietuvos motorlaivių federacija.  

2. Lietuvos motorlaivių federacija yra ne pelno siekianti, nepolitinė, nereliginė, savanoriškumo 

pagrindu veikianti nevyriausybinė organizacija, vienijanti sporto ir kitas organizacijas, 

veikiančias motorlaivių sporto srityse  

3. Šiuose įstatuose vartojami trumpiniai:  

3.1.Lietuvos motorlaivių federacija – Federacija;  

3.2.Lietuvos motorlaivių federacijos narys – Narys;  

3.3.Lietuvos motorlaivių federacijos konferencija – Konferencija;  

3.4.Lietuvos motorlaivių federacijos prezidentas – Prezidentas;  

3.5.Lietuvos motorlaivių federacijos viceprezidentas – Viceprezidentas;  

3.6.Lietuvos motorlaivių federacijos valdyba – Valdyba;  

3.7.Lietuvos motorlaivių federacijos valdybos narys – Valdybos narys;  

3.8.Lietuvos motorlaivių federacijos kontrolės komisija – Kontrolės komisija;  

3.9.Lietuvos motorlaivių federacijos kontrolės komisijos pirmininkas – Kontrolės 

komisijos pirmininkas;  

3.10.Lietuvos motorlaivių federacijos kontrolės komisijos narys – Kontrolės komisijos 

narys.  

4. Lietuvos motorlaivių federacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, 

kurio teisinė forma – asociacija.  

5. Lietuvos motorlaivių federacijos veiklos trukmė yra neterminuota. Lietuvos motorlaivių 

federacija veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.  

6. Lietuvos motorlaivių federacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.  

7. Lietuvos motorlaivių federacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, šiais Įstatais.  

8. Lietuvos motorlaivių federacijos buveinė yra nustatoma ir keičiama Valdybos sprendimu.  

 

II DALIS  

FEDERACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS  

 

9. Federacija prisideda prie Lietuvos Respublikos valstybinės sporto programos ar ją 

atitinkančio dokumento vykdymo, kitų sporto programų ir strategijų, kurios įtraukia motorlaivių 

sportą, vykdymo;  

10.Federacija rengia ir įgyvendina ilgalaikę motorlaivių sporto programą, plečia motorlaivių 

sportą Lietuvos Respublikoje;  

11.Federacija rengia Lietuvos Respublikos čempionatus, pirmenybes, kitus renginius; 

12.Federacija registruoja rekordus;  

13.Federacija organizuoja ir užtikrina Lietuvos Respublikos rinktinės sportininkų dalyvavimą 

Pasaulio ir Europos čempionatuose;  



14.Federacija skatina ir koordinuoja klubinių komandų bei atskirų sportininkų dalyvavimą ne 

Lietuvoje rengiamose varžybose.  

15.Federacija, esant reikalui, tarpininkauja ir padeda sporto organizacijoms, sportininkams, 

treneriams sudaryti palankias bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Respublikos bei užsienio 

organizacijomis;  

16.Federacija renka, kaupia motorlaivių sporto šakos istoriją;  

17.Federacija organizuoja trenerių, teisėjų ir sportininkų kvalifikacijos kėlimą bei skatina jų 

veiklą;  

18.Federacija gina ir atstovauja federacijos narių teises ir interesus;  

19.Federacija atstovauja savo sporto šakos interesams atitinkamose tarptautinėse sporto 

federacijose;  

20.Federacija teikia visuomenei informaciją savo internetinėje svetainėje ir kitose visuomenės 

informavimo priemonėse;  

21.Federacija teigia juridinius asmenis, tampa kitų juridinių asmenų dalyviu, sudaro sutartis ir 

pagal jas prisiima įsipareigojimus;  

22.Federacija vykdo kitą veiklą, kuri neprieštarauja teisės aktams, šiems įstatams ir Federacijos 

veiklos tikslams.  

 

III DALIS  

NARIAI  

 

23.Federacijos nariais gali būti tik juridiniai asmenys - įregistruotos sporto ir kitos organizacijos. 

24.Nariu tampama pateikus prašymą Prezidentui ir gavus Valdybos patvirtinimą bei sumokėjus 

Valdybos nustatyto dydžio stojamąjį ir/ar nario mokestį.  

25.Nario atstovai turi teisę dalyvauti visuose Federacijos renginiuose, būti renkamais į 

Federacijos valdymo organus, teikti pasiūlymus dėl Federacijos veiklos.  

26.Narys privalo laikytis Federacijos įstatų, Etikos is drausmės kodekso, aktyviai dalyvauti 

Federacijos veikloje ir savo narystę derinti su Federacijos sprendimais, laiku mokėti nario 

mokestį.  

27.Stojamojo ir nario mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką nustato Valdyba.  

28.Narystė baigiasi:  

28.1. Narį likvidavus;  

28.2. Nariui išstojus iš Federacijos pateikiant pareiškimą Prezidentui arba Valdybai;  

28.3. Jei Narys neatitinka įstatuose Nariui keliamų reikalavimų;  

28.4. Konferencijai priėmus sprendimą pašalinti Narį iš Federacijos už šių Įstatų 

pažeidimus arba veiklą, žeminančią Federacijos vardą;  

28.5. Kitais įstatymų numatytais pagrindais.  

 

 

 

 

 

 

 



 

IV DALIS  

FEDERACIJOS VALDYMAS  

 

29.Aukščiausias Federacijos organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises – 

Konferencija;  

30.Federacijos sudaromi valdymo organai:  

30.1. Kolegialus valdymo organas – Valdyba;  

30.2. Vienasmenis valdymo organas – Prezidentas.  

31.Federacijos priežiūros organas – Kontrolės komisija.  

 

V DALIS  

KONFERENCIJA  

 

32.Konferencijos kompentencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos visuotinio narių 

susirinkimo kompetencijos.  

33.Eilinę Konferenciją šaukia Valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo 

finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais Valdyba eilinės Konferencijos 

nesušaukia, Konferenciją šaukia Prezidentas. Apie šaukiamą Konferenciją ne vėliau kaip 30 

dienų iki Konferencijos dienos pranešama kiekvienam nariui elektroniniu laišku ir (arba) 

paskelbiama VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši 

pranešimai".  

34.Jeigu Konferencijoje nėra kvorumo, per 30 dienų šaukiama pakartotinė Konferencija, kuri turi 

teisę priimti sprendimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo 

to, kiek pakartotinėje Konferencijoje dalyvauja delegatų. Apie pakartotinę Konferenciją 

pranešama šių įstatų  

33 punkte numatytais būdais ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki pakartotinės Konferencijos dienos. 

35.Konferencija gali priimti sprendimus, kai joje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 delegatų. 

Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų, kai 

priimamas sprendimas keisti Federacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti 

Federaciją. Kitais klausimais sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 1/2 Konferencijoje 

dalyvaujančių delegatų balsų.  

36.Neeilinę Konferenciją gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip 

iš 1/3 Federacijos narių, Valdyba arba Prezidentas.  

37.Konferencijoje turi teisę dalyvauti:  

37.1. Narių atstovai - Delegatai (sprendžiamojo balso teise) - po vieną atstovą nuo 

kiekvieno Nario;  

37.2. Prezidentas, Valdybos nariai, Federacijos darbuotojai, Kontrolės komisijos nariai 

(be sprendžiamojo balso teisės);  

37.3. Kiti Prezidento ir/ar Valdybos pakviesti dalyvauti asmenys (be sprendžiamojo balso 

teisės).  

38.Konferencija:  

38.1. Keičia Įstatus;  

38.2. Renka ir atšaukia Prezidentą;  



38.3. Prezidento teikimu tvirtina Viceprezidentą;  

38.4. Renka ir atšaukia Valdybos narius;  

38.5. Priima sprendimą dėl Federacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 

likvidavimo);  

38.6. Tvirtina Federacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;  

38.7. Svarsto ir tvirtina Prezidento ir Valdybos ataskaitas ir metinęveiklos ataskaitą;  

38.8. Nustato Federacijos veiklos kryptis ir tvirtina bei keičia Federacijos veiklos 

strategiją;  

38.9. Priima, keičia ir (ar) pildo Federacijos vidaus aktus;  

38.10. Priima galutinius sprendimus dėl Narių šalinimo iš Federacijos.  

38.11. Sprendžia kitus Visuotinio susirinkimo kompetencijos klausimus.  

39.Konferenciją pradeda Prezidentas, o jam nesant – Viceprezidentas arba Valdybos paskirtas 

kitas Valdybos narys. Jis pirmininkauja Konferencijai, kol išrenkamas Konferencijos pirmininkas 

(-ai). Konferencijos eigą protokoluoja Konferencijos išrinktas Konferencijos sekretorius (-ai). 

Konferencijos protokolus pasirašo Konferencijos pirmininkas (-ai) ir sekretorius (-ai).  

 

VI DALIS  

PREZIDENTAS  

 

40.Prezidentas yra vienasmenis Federacijos valdymo organas. Jis kartu eina ir valdybos 

pirmininko pareigas.  

41.Prezidentą renka Konferencija ketverių metų kadencijai.  

42.Prezidentas turi teisę atsistatydinti iki savo kadencijos pabaigos.  

43.Prezidentas:  

43.1. Vadovauja Federacijos veiklai;  

43.2. Atstovauja ar įgalioja kitus asmenis atstovauti Federacijai santykiuose su kitais 

fiziniais ir juridiniais asmenimis;  

43.3. Sudaro sandorius, atlieka kitus juridinius veiksmus, atidaro Federacijos sąskaitas 

bankuose;  

43.4. Teikia Konferencijai Viceprezidento kandidatūrą;  

43.5. Teikia Valdybai tvirtinti Federacijos darbuotojų skaičių, pareigybes ir atlyginimus;  

43.6. Tvarko Federacijos lėšas ir turtą, atsako už tinkamą turto ir lėšų panaudojimą;  

43.7. Atsako už informacijos pateikimą Juridinių asmenų registrui;  

43.8. Atsiskaito už savo veiklą Konferencijoje.  

44.Prezidentui laikinai išvykus ar dėl kitų priežasčių negalint vykdyti savo funkcijų, jas vykdo 

Viceprezidentas.  

 

VII DALIS  

VALDYBA  

 

45.Valdyba yra kolegialus Federacijos valdymo organas. Valdybą sudaro šeši nariai. 

Prezidentas ir Viceprezidentas į Valdybą įtraukiami automatiškai. 

46.Valdybos narius (išskyrus Prezidentą ir Viceprezidentą) renka Konferencija ketveriems 

metams. Valdybos nariai pradeda eiti pareigas kitą dieną po Konferencijos, kurioje buvo išrinkti. 



47.Valdybos narys turi teisę atsistatydinti iki kadencijos pabaigos pateikdamas pareiškimą 

Valdybai.  

48.Valdyba:  

48.1. Šaukia Konferencijas;  

48.2. Tarp Konferencijų organizuoja Federacijos veiklą ir apie ją informuoja Narius;  

48.3. Priima sprendimus dėl lėšų naudojimo pagal Konferencijos patvirtintus prioritetus;  

48.4. Priima sprendimą dėl tapimo Nariu;  

48.5. Priima sprendimą dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyve;  

48.6. Priima sprendimą dėl buveinės keitimo;  

48.7. Tvirtina stojamojo ir nario mokesčio dydžius ir mokėjimo tvarką;  

48.8. Skiria trenerių tarybas, teisėjų kolegijas, technines komisijas;  

48.9. Tvirtina išvykstančius į tarptautines varžybas, Lietuvos rinktinės sudėtį;  

48.10. Tvirtina varžybų nuostatus ir Lietuvos rinktinių parengimo programas;  

48.11. Keičia buveinės adresą;  

48.12. Priima kitus sprendimus, kurie pagal Asociacijų įstatymą ir šiuos įstatus nepriskirti 

išimtinei Konferencijos kompetencijai.  

49.Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius. Valdybos posėdis yra 

teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Valdybos narių. Valdybos posėdžiams 

pirmininkauja Prezidentas, o jei jis nedalyvauja – Viceprezidentas.  

50.Valdybos posėdžius šaukia Prezidentas arba daugiau nei ½ Valdybos narių.  

51.Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, 

sprendimo priėmimą lemia Prezidento balsas.  

52.Valdybos nariai yra atsakingi ir atskaitingi Konferencijai.  

 

VIII DALIS  

KONTROLĖS KOMISIJA  

 

53.Kontrolės komisija yra kolegialus Federacijos kontrolės organas.  

54.Kontrolės komisija:  

54.1. Tikrina Federacijos ir jo valdymo organų veiklos teisėtumą ir tikslingumą;  

54.2. Esant poreikiui teikia Įstatų ir kitų Federacijos vidaus teisės aktų komentarą;  

54.3. Tikrina Federacijos lėšų ir turto panaudojimo teisėtumą bei pateikia ataskaitą 

Konferencijai;  

54.4. Teikia Konferencijai praėjusių kalendorinių metų Federacijos metinės veiklos 

ataskaitos įvertinimą;  

54.5. Nagrinėja konfliktus tarp Federacijos narių bei tarp Federacijos narių ir 

administracijos.  

54.6. Tikrina ar Federacijos nariai laikosi Etikos ir drausmės kodekso reikalavimų; 

55.Kontrolės komisiją sudaro trys nariai.  

56.Kontrolės komisiją renka Konferencija ketverių metų kadencijai.  

57.Kontrolės komisijos nariu negali būti Prezidentas, Viceprezidentas ar Valdybos narys. 

58.Kontrolės komisija iš savo narių tarpo išsirenka Kontrolės komisijos pirmininką;  

59.Kontrolės komisijos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius. Kontrolės 

komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Kontrolės komisijos narių. 



Kontrolės komisijos posėdžiams pirmininkauja Kontrolės komisijos pirmininkas, o jei jis 

nedalyvauja – Kontrolės komisijos išrinktas Kontrolės komisijos narys.  

60.Kontrolės komisijos posėdžius šaukia Kontrolės komisijos pirmininkas arba daugiau nei ½ 

Kontrolės komisijos narių.  

61.Kontrolės komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto 

po lygiai, sprendimo priėmimą lemia Kontrolės komisijos pirmininko balsas.  

62.Kontrolės komisija yra atskaitinga ir atsakinga Konferencijai.  

 

 

IX DALIS VALDYMO ORGANŲ  

NARIŲ ROTACIJA  

 

63.Lietuvos motorlaivių federacijos valdymo organams: Prezidentui, vicprezidentui, valdybos 

nariui, kontrolės komisijos nariui, maksimalus galimas iš eilės einančių kadencijų skaičius, tam 

pačiam asmeniui, - 2 kadencijos. 

 

X DALIS FEDERACIJOS  

TURTAS  

 

64.Federacijos lėšas sudaro:  

64.1. Europos Sąjungos institucijų, Valstybės ir savivaldybių skiriamos lėšos;  

64.2. Savanoriški Nariųir rėmėjų įnašai;  

64.3. Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymągautos lėšos;  

64.4. Fiziniųir juridiniųasmenųneatlygintinai suteiktos lėšos;  

64.5. Kredito įstaigųpalūkanos už saugomas Federacijos lėšas;  

64.6. Skolintos lėšos;  

64.7. Federacijos veiklos pajamos;  

64.8. Kitos teisėtai gautos lėšos.  

65.Federacija savarankiškai disponuoja turimomis lėšomis ir kitu turtu.  

66.Finansinėms operacijoms atlikti parašo teisę turi Prezidentas.  

67.Federacija turi teisę turėti sąskaitas Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių bankuose.  

 

XI DALIS  

FEDERACIJOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS  

 

68.Federacija likviduojama:  

68.1. Konferencijos sprendimu, priimtu dviejose Konferencijose iš eilės ne mažesne kaip 

2/3 visų delegatų balsųdauguma, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais 

teisės aktais;  

68.2. Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.  

69.Federacija reorganizuojama Konferencijos sprendimu 2/3 visųdelegatų balsųdauguma, 

remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.  

70.Nutraukus Federacijos veiklą, Federacijos turtas ir lėšos naudojami Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose numatyta tvarka.  



 

XII DALIS  

FEDERACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO 

TVARKA  

 

71.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 valdyba, 

vadovaudamasi teisės aktais.  

 

XIII DALIS  

FEDERACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI  

 

72.Kai Federacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro 

leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai". Federacijos organų 

sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba 

paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Federacijos buveinėje. Dokumentų ir 

kitos informacijos apie Federacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina Valdyba. Federacijos 

dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.  

 

XIV DALIS  

ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA  

 

73.Federacijos įstatai keičiami Konferencijoje 2/3 Konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų 

dauguma.  

74.Teisę inicijuoti Įstatų keitimą turi Prezidentas, Valdyba, Kontrolės komisija arba 1/3 Narių.  

75. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.  

 

 

 

 

 

Įstatai priimti 2019 m. kovo 14d.  

 

 

Lietuvos motorlaivių federacijos  

Prezidentas          _______________ 


