LITHUANIAN KETTLEBELL LIFTING FEDERATION
LIETUVOS SVARSČIŲ KILNOJIMO FEDERACIJA

ĮSTATAI
1. Bendroji dalis.
1.1. Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija (toliau – „asociacija“) yra pelno
nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis
asmuo,
kurio teisinė forma – asociacija, turintis ūkinį, finansinį,
organizacinį ir
teisinį
savarankiškumą,
savo
veikloje
vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos
Civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos asociacijų įstatymu,
Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos
įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.
1.2. Asociacija savo veikloje pripažįsta Olimpinę chartiją ir vykdo jos
reikalavimus.
1.3. Asociacija pripažįsta Pasaulinį antidopingo kodeksą.
1.4. Asociacija yra vienintelis juridinis asmuo atstovaujantis svarsčių
kilnojimo sportą Lietuvos Respublikoje tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu
lygmeniu, palaikančiu santykius su Tarptautine svarsčių kilnojimo
federacija (IUKL).
1.5. Asociacija yra Tarptautinės svarsčių kilnojimo federacijos narė
(IUKL).
1.6. Asociacija yra fizinių ir juridinių asmenų savanoriška sąjunga,
atstovaujanti jų ekonominiams bei juridiniams interesams, siekiant spręsti
gyventojų problemas socialinėje, dvasinėje, kultūrinėje, švietimo, sveikatos
apsaugos ir kitose srityse.
1.7. Asociacijos pavadinimas – Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija.
1.8. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.9. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.
2. Asociacijos teisės.
2.1. Asociacija turi teisę:
2.1.1. Privalomai – turėti bent vieną atsiskaitomąją sąskaitą
Lietuvos Respublikoje įregistruotoje kredito įstaigoje, taip pat
sąskaitų užsienio valstybėse teisės aktų nustatyta tvarka, savo
antspaudą ir jį keisti bei naudoti savo nuožiūra.
2.1.2. Atstovauti ir visomis galimomis priemonėmis ginti
asociacijos narių interesus LR valdžios ir valdymo
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institucijose, vietos savivaldos įstaigose, kontrolės
organizacijose, taip pat giminingose kitų šalių
organizacijose.
2.1.3. Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti
informaciją apie savo veiklą, propaguoti asociacijos tikslus ir
uždavinius.
2.1.4. Steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti
leidyba.
2.1.5. Organizuoti konferencijas, simpoziumus, kitokius
susirinkimus ir masinius renginius.
2.1.6. Pirkti ar kitokiais būdais įgyti savo veiklai reikalingą
turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo
disponuoti.
2.1.7. Naudoti lėšas įstatuose nustatytiems tikslams
įgyvendinti.
2.1.8. Skirti lėšų labdarai ir paramai, sveikatos apsaugai,
kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat
stichinių nelaimių ir ypatingos padėties likvidavimui.
2.1.9. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai ir tikslams
įgyvendinti.
2.1.10. Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių
organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat
asmenų.
2.1.11. Nustatyti asociacijos nariams teikiamų paslaugų ir
sutartinių darbų kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus LR
įstatymų numatytus atvejus.
2.1.12. Reorganizuotis, persitvarkyti, būti kitų, pelno
nesiekiančių, juridinių
asmenų steigėju, steigti siekiančius
pelno juridinius asmenis ir būti jų dalyviais, išskyrus
juridinius asmenis, kurių atsakomybė už juridinio asmens
prievoles yra neribota.
2.1.13. Skelbti konkursus projektams rengti bei kitus
konkursus, susijusius su asociacijos veikla.

~2~
Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija
Įm. kodas: 191957787
SEB BANKAS LT117044060002874495

Mob. tel.: +37068613175
rolandas.kubilius@svarstis.lt
http://www.svarstis.lt

LITHUANIAN KETTLEBELL LIFTING FEDERATION
LIETUVOS SVARSČIŲ KILNOJIMO FEDERACIJA

ĮSTATAI
2.1.14. Užmegzti tarptautinius ryšius, keistis delegacijomis,
dalyvauti renginiuose užsienyje.
2.1.15. Jungtis į asociacijų sąjungas, tarp jų ir tarptautines, bei
dalyvauti jų veikloje.
2.1.16. Steigti fondus.

3. Asociacijos veiklos tikslai, uždaviniai, funkcijos, sritys bei rūšys.
3.1. Pagrindinis asociacijos tikslas – plėtoti ir populiarinti svarsčių
kilnojimą Lietuvoje, padėti kurtis svarsčių kilnojimo klubams, skatinti
sveiką gyvenimo būdą, organizuoti turiningą laisvalaikį ir poilsį, rengti
tarptautinio lygio sportininkus, aukšto meistriškumo sportininkus, juos
visokeriopai remti ir sudaryti sąlygas užsiiminėti sportu, palaikyti ryšius su užsienio
organizacijomis, per aktyvų domėjimąsi svarsčių kilnojimo sportu, formuoti jaunų
žmonių gabumus bei lavinti socialinio gyvenimo įgūdžius, sukurti naujas darbo vietas.
3.2. Asociacijos uždaviniai:
3.2.1. Organizuoti sporto treniruotes, užsiėmimus ir kūno
kultūros pratybas.
3.2.2. Propaguoti svarsčių kilnojimo sportą.
3.2.3. Organizuoti turnyrus, varžybas, čempionatus.
3.2.4. Dalyvauti kitų organizuojamuose turnyruose, varžybose
ir čempionatuose Lietuvos respublikoje ir užsienyje.
3.2.5. Skatinti trenerius, sporto teisėjus, organizuoti
kvalifikacijos kėlimą.
3.2.6. Statyti ir įrengti sporto bazes, rengti mokymo,
treniruočių stovyklas, kūno kultūros pratybas.
3.2.7. Teikti su kūno kultūra ir sportu susijusias paslaugas.
3.2.8. Rūpintis klubų nariais ir ginti jų teises.
3.2.9. Sudaryti sąlygas siekti aukštų sportinių rezultatų.
3.2.10. Organizuoti mokomąsias – treniruočių, sportines,
sveikatingumo stovyklas bei renginius, propaguojančius
svarsčių kilnojimo sportą.
3.2.11. Sudaryti sąlygas tobulėti jauniems gabiems
sportininkams.
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3.2.12. Rengti paskaitas, vakarones, susitikimus.
3.3. Asociacijos funkcijos:
3.3.1. Vienija ir koordinuoja svarsčių kilnojimo organizacijų
veiklą.
3.3.2. Rengia svarsčių kilnojimo varžybas, šalies čempionatus.
3.3.3. Organizuoja ir vadovauja Lietuvos svarsčių kilnojimo
rinktinių parengimui tarptautinio lygio varžyboms, rūpinasi
rinktinių aprūpinimu sportiniu inventoriumi ir sporto bazėmis.
3.3.4. Atstovauja Lietuvos svarsčių kilnojimo interesams
tarptautinėse svarsčių kilnojimo organizacijose.
3.3.5. Tvarko svarsčių kilnojimo sporto šakos apskaitą.
3.3.6. Gina federacijos narių teises.
3.3.7. Propaguoja svarsčių kilnojimą Lietuvoje.
3.3.8. Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija gali vykdyti ir
kitas šios organizacijos narių jai deleguotas funkcijas bei turėti
civilines teises bei pareigas, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos
Respublikos įstatymams.
3.4. Pagal EVRK asociacija numato vykdyti arba vykdys šią veiklą:
3.4.1. Vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20).
3.4.2. Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir
stovyklaviečių veikla (55.30).
3.4.3. Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo
paslaugų veikla (56.2).
3.4.4. Leidybinė veikla (58).
3.4.5. Laikraščių leidyba (58.13).
3.4.6. Kita leidyba (58.19).
3.4.7. Nekilnojamojo turto operacijos (68).
3.4.9. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas (68.20).
3.4.10. Reklama ir rinkos tyrimas (73).
3.4.11. Reklama (73.1).
3.4.12. Reklamos agentūrų veikla (73.11).
3.4.13. Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji
nuoma (77.21).
3.4.14. Sporto įrangos nuoma (77.21.40).
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3.4.15. Kitų turizmo priemonių nuoma (77.21.50).
3.4.16. Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma (77.22).
3.4.17. Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla (78.20).
3.4.18. Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla
(79.1).
3.4.19. Kelionių agentūrų veikla (79.11).
3.4.20. Ekskursijų organizatorių veikla (79.12).
3.4.21. Sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51).
3.4.22. Vaikų dienos priežiūros veikla (88.91).
3.4.23. Sporto klubų veikla (93.12).
3.4.24. Kūno rengybos centrų veikla (93.13).
3.4.25. Kita sportinė veikla (93.19).
3.4.26. Narystės organizacijų veikla (94).
3.4.27. Fizinės gerovės užtikrinimo veikla (96.04).
3.4.28. Visos kitos EVRK veiklos neprieštaraujančios
asociacijos tikslui.
3.5. Asociacija gali organizuoti arba vykdyti ūkinę – komercinę veiklą
neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams. Licencijuojamą ar
kitokia tvarka nustatytą veiklą asociacija gali vykdyti tik gavusi
atitinkančius leidimus.
4. Asociacijos turtas, jo formavimo tvarka. Asociacijos lėšos.
4.1. Asociacijos turtą sudaro asociacijos narių asociacijai perduotas turtas,
taip pat turtas, gautas pagal testamentą, dovanotas turtas, finansiniai
ištekliai, kitas teisėtai įgytas turtas.
4.2. Narių stojamasis mokestis bei įnašai sudaro asociacijos kapitalą. Narių
stojamųjų įnašų bei narių mokesčių dydį ir terminus nustato ir keičia
konferencijos narių susirinkimas 2/3 balsų dauguma. Įnašai apskaitomi
asociacijos finansiniuose dokumentuose.
4.3. Asociacijos lėšų šaltiniai gali būti šie:
4.3.1. Narių mokesčiai.
4.3.2. Fizinių bei juridinių asmenų, labdaros ir paramos fondų
dovanotos (paaukotos) lėšos.
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4.3.3. Nevalstybinių bendruomenių, tarptautinių visuomeninių
bendruomenių dovanotos (paaukotos) lėšos.
4.3.4. Valstybės ir savivaldybės biudžeto tiksliniai
asignavimai.
4.3.5. Lietuvos ir užsienio fondų tiksliniai asignavimai.
4.3.6. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas asociacijos
lėšas.
4.3.7. Skolinto kapitalo lėšos.
4.3.8. Iš asociacijos įsteigtų juridinių asmenų gaunami
dividendai.
4.3.9. Kitos teisėtai įgytos lėšos.
4.4. Lėšoms, gaunamoms iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų bei
fondų, panaudoti turi būti sudaryta bei lėšas suteikusių institucijų patvirtinta
išlaidų sąmata. Lėšoms, gaunamoms iš kitų šaltinių, panaudojimo išlaidų
sąmata sudaroma, jei to reikalauja lėšas suteikiantys subjektai.
4.5. Asociacija lėšas, gautas kaip paramą, taip pat pagal testamentą, naudoja
paramos teikėjo arba testatoriaus nurodymu įstatuose numatytai veiklai.
Paramos bei pagal testamentą gautos lėšos laikomos atskiroje asociacijos
sąskaitoje.
5. Asociacijos narių teisės ir pareigos. Naujų narių priėmimo bei išstojimo ar
pašalinimo ir asociacijos tvarka.
5.1. Asociacijos nariu gali būti kiekvienas 18 metų sulaukęs veiksnus fizinis
asmuo ir (ar) juridinis asmuo, pripažįstantis asociacijos įstatus ir
suinteresuotas jos veikla. Asociacijos nariais taip pat gali būti ir kitų
valstybių įmonės ir fiziniai asmenys, susipažinę bei pripažįstantys
asociacijos įstatus, raštu pareiškę norą tapti asociacijos nariais bei priimti į
asociaciją šiuose įstatuose nustatyta tvarka. Asmenys neturintys 18 metų
taip pat gali tapti asociacijos nariais bei įgyti teises ir pareigas Civilinio
kodekso nustatyta tvarka išskyrus balso teisę. Už jaunesnius kaip 14 metų
asmenis prašymus tapti asociacijos nariais asociacijos prezidentui pateikia
jų tėvai arba globėjai.
5.2. Minimalus asociacijos narių skaičius yra 3. Asmuo, norėdamas tapti
asociacijos nariu (išskyrus steigėjus), parašo prašymą asociacijos
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prezidiumui, kuris artimiausiame prezidiumo susirinkime svarsto klausimą
dėl naujo nario (narių) priėmimo. Nauji asociacijos nariai priimami į asociaciją, jei už
svarstomą kandidatūrą balsavo 3/4 asociacijos prezidiumo narių.
5.3. Asociacijos narys įgyja visas įstatuose išvardintas teises ir pareigas tik
pripažįstantis asociacijos įstatus ir pasižadėjęs juos nepriekaištingai vykdyti
bei sumokėjęs stojamąjį nario mokestį.
5.4. Asociacijos nariai turi šias turtines teises:
5.4.1. Palikti testamentu, dovanoti ar kitaip perleisti
asociacijos nariui privačios nuosavybės ar kitokia teisę
priklausantį turtą asociacijai.
5.4.2. Gauti likviduotos asociacijos turto dalį, proporcingą jų
perduotiems turtiniams ir piniginiams įnašams, jeigu ko kito
nenumato LR įstatymai.
5.5. Asociacijos nariai turi šias neturtines teises:
5.5.1. Dalyvauti konferencijos narių susirinkimuose su
sprendžiamuoju balsu. Kiekvienas asociacijos narys turi vieną
balsą.
5.5.2. Gauti informaciją apie asociacijos veiklą pagal tvarką,
kurią nustato asociacijos prezidiumas.
5.5.3. Apskųsti teismui konferencijos narių susirinkimo,
prezidiumo, asociacijos vadovo sprendimus.
5.5.4. Užimti bet kurias pareigas asociacijoje, jeigu narys yra
veiksnus fizinis asmuo ir skiriamas ar renkamas, išskyrus šiais
įstatais draudžiamas užimti pareigas.
5.5.5. Bet kada išstoti iš asociacijos prieš 30 dienų įspėję
asociacijos vadovą. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir
nario mokesčiai ar kitaip perduotas asociacijai turtas ar lėšos
negrąžinami.
5.5.6. Naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis.
5.5.7. Naudotis asociacijos turtu, asociacijos prezidiumo
nustatyta tvarka.
5.5.8. Turėti kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose
numatytas teises.
5.6. Asociacijos narys privalo:
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5.6.1. Laikytis darbų saugos, priešgaisrinių taisyklių,
asociacijos įstatų, konferencijos narių susirinkimų ir vadovo
sprendimų.
5.6.2. Laiku mokėti asociacijos nario mokesčius ir tikslines
įmokas.
5.7. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš asociacijos narių, jeigu:
5.7.1. Sistemingai nevykdo asociacijos narių konferencijos
susirinkimų, prezidiumo ar vadovo sprendimų.
5.7.2. Vykdo su asociacijos įstatais nesuderinamą veiklą,
nukreiptą prieš asociaciją.
5.7.3. Šiurkščiai pažeidžia darbų saugos ar priešgaisrinės
saugos taisykles.
5.7.4. Nemokantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nario mokesčių
ar
atsisakius sumokėti tikslinius mokesčius.
5.7.5. Kitais atvejais, kai asociacijos nario veikla gali pakenkti
asociacijos veiklai.
5.7.6. Piktybiškai ar nepiktybiškai pakenkė asociacijos vardui.
5.8. Sprendimą dėl asociacijos nario pašalinimo iš asociacijos narių priima
asociacijos prezidiumas 2/3 balsų dauguma..
5.9. Asociacijos prezidiumo sprendimas dėl nario pašalinimo iš
asociacijos narių gali būti apskųstas šių įstatų nustatyta tvarka.
5.10. Kiti asociacijos nariai – garbės prezidentas ir garbės nariai.
5.10.1. Garbės prezidentu gali būti fizinis asmuo ypač
nusipelnęs asociacijai ir/arba svarsčių kilnojimo sporto
sąjūdžiui Lietuvoje.
5.10.2. Garbės prezidento vardą suteikia asociacijos
prezidiumas balsų dauguma.
5.10.3. Asmuo, piktybiškai ar nepiktybiškai pakenkęs
asociacijos vardui, netenka garbės prezidento vardo
asociacijos prezidiumo nutarimu balsų dauguma.
5.10.4. Garbės nariu gali būti fizinis arba juridinis asmuo ypač
nusipelnęs asociacijai.
5.10.5. Garbės nariu tampama asociacijos prezidiumo
nutarimu
balsų dauguma.
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5.10.6. Garbės prezidentas ir garbės nariai turi visas
asociacijos nario teises, išskyrus balso teisę.
5.10.7. Asmuo, piktybiškai ar nepiktybiškai pakenkęs
asociacijos vardui, šalinamas iš garbės narių asociacijos
prezidiumo nutarimu balsų dauguma.
6. Asociacijos organai.
6.1. Asociacijos organai yra šie: konferencijos narių susirinkimas,
vienasmenis valdymo organas – asociacijos prezidentas ir asociacijos
prezidiumas.
6.2. Už asociacijos nario veiklą valdymo organuose asociacijos nariui gali
būti atlyginama.
7. Konferencijos narių susirinkimas.
7.1. Tik konferencijos narių susirinkimas turi teisę:
7.1.1. Keisti ir papildyti asociacijos įstatus, kurie keičiami
2/3 visų asociacijos narių balsų dauguma.
7.1.2. Rinkti asociacijos prezidentą, asociacijos prezidiumą,
revizorių, pritarus visų dalyvaujančių konferencijoje 51
procento balsų daugumai.
7.1.3. Atšaukti konferencijos narių susirinkimo išrinktą
asociacijos prezidiumą ar pavienius jo narius, revizorių .
7.1.4. Nustatyti asociacijos prezidento atlyginimo dydį.
7.1.5. Tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, priimti
sprendimą dėl lėšų paskirstymo pateiktiems projektams
vykdyti, tvirtinti asociacijos reorganizavimo sąlygas.
7.1.6. Priimti sprendimą likviduoti, pertvarkyti arba
reorganizuoti asociaciją. Sprendimas priimamas 2/3 visų
asociacijos narių balsų
dauguma.
7.1.7. Analizuoti asociacijos prezidiumo ir asociacijos
prezidento veiklą.
7.1.8. Tvirtinti stojamojo ir narių mokesčių dydžius bei
mokėjimo tvarką.
7.1.9. Tvirtinti svarsčių kilnojimo saugumo taisykles.
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7.1.10. Tvirtinti asociacijos etikos kodeksą ir sprendimus dėl
atsakomybės sąlygų už Pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus, manipuliavimo
sporto varžybomis pažeidimų, brutalaus elgesio sporto varžybų metu.
7.1.11. Tvirtinti strateginį veiklos planą.
7.1.12. Spręsti ir kitus klausimus, kurie pagal esmę nėra
priskirti asociacijos prezidiumo ar asociacijos prezidento
kompetencijai.
7.2. Konferencijos narių susirinkimą šaukia prezidentas. Susirinkimo
sušaukimo teisę turi ir 51 procentas asociacijos narių, jei asociacijos
prezidiumas nesprendžia jam pateiktų klausimų. Prieš 30 dienų iki
susirinkimo pradžios asociacijos nariams
turi būti sudaryta galimybė
susipažinti su dokumentais, susijusiais su
susirinkimo darbotvarke.
7.3. Susirinkimo organizatoriai ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki numatytos
susirinkimo datos praneša kiekvienam asociacijos nariui organizuojamo
susirinkimo datą, vietą, jo darbotvarkę. Jeigu šaukiamas pakartotinis
susirinkimas, asociacijos nariai turi būti informuojami ne vėliau kaip prieš
10 dienų iki jo.
7.4. Konferencijos narių susirinkimo darbotvarkės projektas gali būti
tikslinamas. Jeigu susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie
susirinkimo sušaukimą, buvo patikslinta, tai apie darbotvarkės pasikeitimus
asociacijos nariams turi būti pranešta tokia pat tvarka kaip apie
konferencijos narių susirinkimo sušaukimą ir ne vėliau kaip prieš 2 dienas
iki susirinkimo.
7.5. Konferencijos narių susirinkimo sprendimai priimami dalyvaujančių
susirinkime asociacijos narių balsų dauguma, išskyrus tuos atvejus, kurie
numatyti šiuose įstatuose.
7.6. Balsavimas konferencijos narių susirinkime yra atviras. Dėl tų
klausimų, dėl kurių nors vienas federacijos narys pageidauja slapto
balsavimo ir tam pritaria ne mažiau kaip 2 (du) asociacijos nariai, slaptas
balsavimas yra privalomas.
7.7. Asociacijos narys, turintis balsavimo teisę ir susipažinęs su nutarimo
projektu, gali raštu pranešti susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“
pavieniui dėl kiekvieno nutarimo. Šie pranešimai yra įskaitomi į
susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus.
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7.8. Asociacijos narys turi teisę įgalioti kitą asmenį už jį balsuoti
konferencijos narių susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus.
Asociacijos nario įgaliojimas kitam asmeniui atstovauti jį asociacijos narių
susirinkime turi būti patvirtintas notaro.
7.9. Konferencijos narių susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų
darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais.
7.10. Pakartotiniame konferencijos narių susirinkime galioja tik neįvykusio
susirinkimo darbotvarkė.
7.11. Konferencijos narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo
sprendimu, jeigu asociacijos prezidiumas nesušaukė eilinio narių
susirinkimo per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
7.12. Asociacijos narių konferencijos susirinkimo sprendimas gali būti
apskųstas Vilniaus komercinio arbitražo teismui pagal šio Sporto arbitražo
prie VKAT procedūros reglamentą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai
asmuo
sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo priėmimą.
8. Asociacijos veiklos kontrolės tvarka.
8.1. Finansiniams metams pasibaigus, iki konferencijos narių susirinkimo
privalo būti patikrinta asociacijos buhalterinė apskaita ir finansinė
atskaitomybė. Jas tikrina revizorius, kurį 4 metams renka konferencijos
narių susirinkimas. Revizoriumi negali būti asociacijos prezidiumo nariai ir
asociacijos prezidentas.
8.2. Visais atvejais asociacijos prezidiumui, asociacijos prezidentui ar
asociacijos darbuotojams draudžiama trukdyti revizoriui, atliekančiam
asociacijos reviziją ar patikrinimą.
8.3. Įstatymų nustatytais atvejais asociacijos veiklą gali kontroliuoti ir
valstybės ar savivaldybės institucijos.
9. Asociacijos prezidiumas.
9.1. Asociacijos prezidiumo veiklai vadovauja konferencijos
išrinktas
prezidentas. Asociacijos prezidiumo narių skaičius – 5 (penki) nariai. Į asociacijos
prezidiumą įeina: asociacijos prezidentas ir 4 (keturi) kiti nariai.
9.2. Asociacijos prezidiumo narius 4 (keturių) metų
laikotarpiui renka
asociacijos narių konferencijos susirinkimas. Maksimalus to
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paties prezidiumo nario iš eilės einančių kadencijų skaičius – 2 (dvi) kadencijos.
Asociacijos prezidiumo sudėtis (išskyrus Asociacijos prezidentą, kuris veikia ex
officio) atnaujinama kas 4 (ketverius) metus išrenkant po 2 (du) naujus narius į
Asociacijos prezidiumą.
9.3. Prezidiumo narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus,
apie tai raštu įspėjęs asociacijos prezidiumą ne vėliau kaip prieš 14
kalendorinių dienų.
9.4. Asociacijos prezidiumo funkcijos:
9.4.1. Organizuoti asociacijos veiklą.
9.4.2. Analizuoti asociacijos veiklos rezultatus, pajamų ir
išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijos ir kitus vertybių
apskaitos duomenis.
9.4.3. Priima sprendimą keisti Asociacijos buveinės vietą.
9.4.4. Spręsti kitus LR civiliniame kodekse nustatytus
klausimus, susijusius su asociacijos veikla.
9.5. Asociacijos prezidiumas turi teisę:
9.5.1. Teikti siūlymus asociacijos prezidentui, atšaukti jo
priimtus sprendimus, kurie prieštarauja LR įstatymams ar
asociacijos įstatams.
9.5.2. Priimti sprendimus dėl ilgalaikio materialaus turto
įsigijimo, perleidimo, nuomos ir disponavimo.
9.5.3. Kitas teises, jeigu tai nėra asociacijos prezidento
kompetencijos subjektas.
9.6. Asociacijos prezidiumas sprendimus priima posėdžiuose. Posėdis yra
teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 prezidiumo narių.
Sprendimai priimami 3/4 balsų dauguma. Asociacijos prezidiumo nariai turi
lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas prezidento
balsas.
9.7. Asociacijos prezidiumo posėdžiai kviečiami vieną kartą per ketvirtį
arba esant reikalui spręsti neatidėliotinus klausimus ir dažniau. Asociacijos
prezidiumo posėdžius kviečia asociacijos prezidentas, kuris nustato
posėdžio vietą, datą ir laiką.
9.8. Asociacijos prezidiumo nariai privalo saugoti asociacijos
konfidencialią informaciją.
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10. Asociacijos vadovas.
10.1. Asociacijai vadovauja asociacijos vadovas – prezidentas, kurį 4
(ketverių) metų laikotarpiui renka konferencijos narių susirinkimas. Prezidentas
renkamas ne daugiau kaip 2 (dviem) kadencijoms iš eilės. Prezidentas yra asociacijos
prezidiumo narys ex officio.
10.2. Asociacijos vadovo darbo užmokestį nustato konferencijos narių
susirinkimas.
10.3. Asociacijos vadovu negali būti renkamas asmuo, kuris pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų. Asociacijos vadovas
negali būti asociacijos revizoriumi.
10.4. Konferencijos narių susirinkimas gali nutraukti darbo sutartį su
asociacijos vadovu Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, o
iki sutarties nutraukimo gali apriboti jo įgaliojimus.
10.5. Asociacijos vadovas, vadovaudamasis asociacijos įstatais,
konferencijos narių susirinkimo sprendimais bei asociacijos prezidiumo
sprendimais, darbo reglamentu, turi teisę sudaryti asociacijos sandorius.
10.6. Asociacijos vadovas yra prezidentas. Jo kompetencijoje:
10.6.1. Nustatyti asociacijos darbuotojų pareigas ir
įgaliojimus, parinkti tarnautojus ir skirti jiems atlyginimus.
10.6.2. Vykdyti asociacijos įstatų reikalavimus ir
konferencijos narių susirinkimų ir prezidiumo sprendimus,
tvarkyti einamuosius reikalus.
10.6.3. Priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų
darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką.
10.6.4. Skirti paskatinimus ir nuobaudas darbuotojams, savo
kompetencijos ribose leisti įsakymus reguliuojančius
asociacijos darbą.
10.6.5. Atidaryti ir uždaryti sąskaitas Lietuvos Respublikoje
įregistruotose kredito įstaigose.
10.6.6. Atstovauti asociaciją teisme, santykiuose su kitais
juridiniais ir fiziniais asmenimis.
10.6.7. Sudaryti ir pateikti asociacijos ataskaitas asociacijos
prezidiumui, prižiūrėti apskaitos tvarkymą.
10.6.8. Ruošti ir įgyvendinti finansavimo priemones.
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10.6.9. Sudaryti sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis
asociacijos veiklos klausimais.
10.6.10. Imtis priemonių asociacijos turto apsaugai, normalių
ir saugių darbo sąlygų sukūrimui, asociacijai padarytos žalos
atlyginimui iš kaltų asmenų.
10.6.11. Išduoti įgaliojimus toms funkcijoms vykdyti, kurios
yra jo kompetencijoje.
10.6.12. Teikti asociacijos narių susirinkimui asociacijos
veiklos ataskaitas.
10.7. Asociacijos prezidentas privalo laiku rengti konferencijos
susirinkimus, sudaryti jų darbotvarkę, pateikti asociacijos nariams metinę
finansinę atskaitomybę, ataskaitą apie asociacijos veiklą bei kitą reikiamą
informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.
10.8. Asociacijos prezidentas gali būti atleistas iš užimamų pareigų pirma
laiko konferencijos narių susirinkimo sprendimu pritarus visiems
asociacijos nariams ir jame dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 asociacijos
narių arba pagal savo prašymą. Nesant asociacijos prezidento, jo funkcijas
vykdo jo pavaduotojas ar kitas asociacijos prezidiumo paskirtas asmuo.
10.9. Asociacijos vadovas ir darbuotojai Lietuvos Respublikos darbo
kodekso nustatyta tvarka privalo atlyginti asociacijai nuostolius, padarytus
dėl jų kaltės.
11. Asociacijos sprendimų ir pranešimų paskelbimo tvarka.
11.1. Konferencijos narių susirinkimų, asociacijos prezidiumo ir kiti
sprendimai, su kuriais reikia supažindinti asociacijos narius arba kitus
suinteresuotus asmenis, išsiunčiami pagal šiuose įstatuose numatytus
terminus. Už savalaikį sprendimų ir pranešimų išsiuntimą
atsako
asociacijos
prezidiumas arba likvidatoriai. Visi sprendimai ir pranešimai siunčiami registruotu
paštu arba su jais supažindinama
asmeniškai ir pasirašytinai.
11.2. Apie asociacijos likvidavimą, pertvarkymą, ar reorganizavimą
skelbiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
11.3. Vieši asociacijos pranešimai skelbiami VĮ Registrų centras
Informaciniame leidinyje.
12. Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei veiklos nutraukimo tvarka.
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12.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes tiek Lietuvoje, tiek
užsienio valstybėse. Jie steigiami asociacijos prezidiumo sprendimu.
12.2. Filialas ar atstovybė nėra juridinis asmuo ir naudojasi asociacijos, kaip
juridinio asmens vardu. Steigiami filialai (atstovybės) veikia pagal
asociacijos prezidiumo patvirtintus ir nustatyta tvarka įregistruotus LR
juridinių asmenų registre filialo (atstovybės) nuostatus bei asociacijos
prezidiumo suteiktus įgaliojimus.
12.3. Asociacijos filialas yra struktūrinis asociacijos padalinys, turintis savo
buveinę ir atliekantis visas arba dalį asociacijos funkcijų.
12.4. Asociacijos atstovybė yra asociacijos padalinys, turintis savo buveinę
ir turi teisę atstovauti asociacijos interesams ir juos ginti, sudaryti
sandorius bei atlikti kitus veiksmus asociacijos vardu, tačiau neturi teisės
užsiimti ūkine – komercine veikla. Asociacija už jos įsteigtų ir nustatyta
tvarka įregistruotų atstovybių ar filialų prievoles atsako visu savo turtu.
12.5. Asociacijos filialų (atstovybių) veikla nutraukiama asociacijos
prezidiumo sprendimu arba kai asociacija likviduojama ar bankrutuoja, ar
pasibaigia filialo (atstovybės) nuostatuose nurodytas veiklos laikotarpis.
12.6. Filialai (atstovybės) išregistruojami iš LR juridinių asmenų registro
LR vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais.
13. Asociacijos įstatų keitimo tvarka.
13.1. Asociacijos įstatai privalo būti keičiami, kai atsiranda šios sąlygos:
13.1.1. Keičiasi ar papildomi asociacijos veiklos tikslai.
13.1.2. Keičiamas asociacijos pavadinimas.
13.1.3. Įvedamas naujas valdymo organas.
13.1.4. Pasikeitė LR asociacijų įstatymas, kuriame numatyta
sąlyga pakeisti įstatus pagal asociacijų įstatymą iki įstatymo
įsigaliojimo įsteigtų juridinių asmenų įstatus.
13.1.5. Atsirado kitos sąlygos, kai įstatuose įrašytos normos
akivaizdžiai prieštarauja galiojantiems teisės aktams.
13.2. Asociacijos įstatai keičiami konferencijos narių susirinkimo
sprendimu 2/3 balsų dauguma, o pakeisti įstatai pradeda galioti nuo jų
įregistravimo LR juridinių asmenų registre.
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14. Asociacijos pabaiga ir pertvarkymas.
14.1. Asociacija pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
14.2. Institucija, nutarusi likviduoti asociaciją, skiria likvidatorių. Nuo
likvidatoriaus paskyrimo dienos, asociacijos organai, išskyrus konferencijos
narių susirinkimą, netenka įgaliojimų valdyti asociaciją.
14.3. Kai asociacija likviduojama teismo sprendimu, likęs turtas ir lėšos
panaudojamos įstatymų nustatyta tvarka.
14.4. Kai asociacija likviduojama asociacijos narių konferencijos
susirinkimo sprendimu, sumokėjus mokesčius į biudžetą, atsiskaičius su
kreditoriais ir darbuotojais, likęs turtas ir lėšos padalinamas asociacijos
nariams proporcingai jų sumokėtiems stojamajam ir nario mokesčiams,
tačiau negali viršyti bendros asociacijai sumokėtos sumos.
14.5. Likviduotos asociacijos dokumentai saugomi LR archyvų įstatymo
nustatyta tvarka.

Įstatų pasirašymo data – 2020-02-29

Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija
Prezidentas

Rolandas Kubilius
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