3.4.

paramos ir labdaros gavimas bei teikimas;

3.5.

kita įstatymų nustatyta tvarka asociacijoms ir sporto federacijoms leidžiama ūkinėkomercinė veikla, reikalinga LIF tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

IV. LIF veikloje vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:
4.1.

nepriklausomumo – LIF užtikrina irklavimo sporto šakos nepriklausomumą nuo politinių
ir komercinių suvaržymų, tarptautinio irklavimo sporto nepriklausomybės ir autonomijos
išsaugojimą;

4.2.

pirmenybės sportui – LIF nukreipia savo veiklą irkluotojų ir irklavimo sporto interesų
atstovavimui ir gynimui;

4.3.

sąžiningumo ir lygių galimybių – LIF užtikrina, kad irklavimo sporto varžybų dalyviai
vadovautųsi sąžiningumo ir lygių galimybių principais, nenaudotų techninių ir
organizacinių manipuliacijų;

4.4.

atvirumo ir nediskriminavimo – LIF užtikrina lygias visų narių teises, nepriklausomai nuo
lyties, politinių, religinių ar kitokių pažiūrų, tautybės, rasės, amžiaus, o taip pat siekia
sudaryti sąlygas sportuoti negalią turintiems asmenims;

4.5.

aplinkos apsaugos – LIF plėtoja irklavimą, kaip draugišką gamtai sporto šaką, kuriai
būtinas švarus vanduo ir oras.

V.

LIF VEIKLOS UŽDAVINIAI

LIF uždaviniai (funkcijos) yra šie:
5.1.

atstovauti Lietuvos irklavimo sporto interesams Lietuvos Tautiniame olimpiniame
komitete, Lietuvos sporto asociacijose, Tarptautinės irklavimo federacijos (FISA) ir kitose
organizacijose;

5.2.

formuoti ir rengti nacionalines rinktines;

5.3.

organizuoti nacionalinių rinktinių dalyvavimą Europos, pasaulio čempionatuose,
olimpinėse ir kitose sporto žaidynėse;

5.4.

Tarptautinės irklavimo federacijos (FISA) nustatyta tvarka leisti sportininkams Lietuvos
piliečiams rungtyniauti kitų valstybių sporto klubuose, užsieniečiams - Lietuvos sporto
klubuose, o taip pat atstovauti organizacijų - LIF narių sportininkų bei trenerių interesams,
sprendžiant sportininkų ar trenerių perėjimo iš vienos sporto organizacijos į kitą
klausimus;

5.5.

koordinuoti Lietuvoje veikiančių sporto klubų, sporto mokyklų, sporto mokymo įstaigų ir
kitų sporto organizacijų, užsiimančių irklavimo sportu, veiklą;

5.6.

koordinuoti sportininkų, pretenduojančių patekti į nacionalines rinktines treniruočių
programas;

5.7.

sudaryti irklavimo sporto varžybų kalendorių, siekti, kad jo laikytųsi visi LIF nariai;

5.8.

rengti Lietuvos čempionatus, nacionalines ir tarptautines regatas, gerinti jų lygį,
organizavimą, kokybę, patrauklumą;
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5.9.

savo kompetencijos ribose rūpintis nacionalinių rinktinių varžybų bei treniruočių
inventoriumi, varžybų organizavimo įranga bei sporto objektų materialine baze;

5.10. rengti ir įgyvendinti ilgalaikę irklavimo sporto plėtros programą;
5.11. kovoti su dopingu, techninėmis ir organizacinėmis manipuliacijomis;
5.12. taikyti sankcijas už dalyvavimą manipuliuojant irklavimo sporto varžybomis, vykdyti
manipuliavimo irklavimo sporto varžybomis bei brutalaus elgesio prevenciją ir
šviečiamąją veiklą;
5.13. įpareigoti savo narius laikytis visų Tarptautinės irklavimo federacijos (FISA) ir Pasaulinės
antidopingo agentūros (WADA) patvirtintų antidopingo taisyklių, Etikos kodekso;
5.14

bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijomis;

5.15. dalyvauti Lietuvos ir tarptautinių sporto organizacijų veikloje, esant poreikiui deleguoti
savo atstovus į sporto federacijų, asociacijų, komitetų valdymo organus;
5.16. įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones, fondus, sąjungas;
5.17. ginti LIF narių teises ir jiems atstovauti;
5.18. padėti sporto klubams, sportininkams, treneriams, teisėjams ir kitiems irklavimo
specialistams sudaryti palankias bendradarbiavimo ir kitas sutartis su užsienio klubais ar
kitomis organizacijomis;
5.19. gauti paramą bei teikti paramą ir labdarą;
5.20. padėti sporto klubams, sporto mokykloms, sporto mokymo įstaigoms ir kitoms
organizacijoms - LIF narėms rengti sporto varžybas ar kitus sporto renginius, kontroliuoti,
kad irklavimo sporto renginiai būtų organizuojami laikantis LIF ir FISA varžybų taisyklių bei
reglamentų;
5.21. kaupti ir sisteminti statistinę ir irklavimo sporto istorijos medžiagą;
5.22. vykdyti ir kitas LIF narių jai patikėtas funkcijas, turėti civilines teises ar eiti pareigas, jeigu
tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir LIF įstatams.
VI.

FEDERACIJOS NARIAI IR NARYSTĖS PRINCIPAI

6.1.

Narystės LIF principai

1) LIF narėmis gali būti įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos sporto organizacijos, kurių
veikla yra susijusi su irklavimo sportu, pripažįstančios šiuos LIF įstatus, reglamentus bei
jų besilaikančios.
2) Sporto organizacijos – narės privalo užtikrinti, kad visi jų nariai laikytųsi šių įstatų bei LIF
reglamentų ir varžybų taisyklių.
3) LIF gali suteikti garbės nario statusą. Garbės nario vardas gali būti suteiktas asmenims,
ypatingai nusipelniusiems Lietuvos irklavimo sportui. Garbės nariai nemoka nei
stojamojo, nei metinio mokesčio, o jų statusą apsprendžia atitinkamas reglamentas.
4) LIF sudaro sąlygas organizuojamuose renginiuose dalyvauti ir toms sporto
organizacijoms, kurios nėra LIF narės, tačiau visi LIF renginių dalyviai privalo laikytis
varžybų taisyklių ir reglamentų.
6.2.

Narių teisės ir pareigos:
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LIF nariai turi šias teises:
1) dalyvauti Konferencijoje su vieno sprendžiamojo balso teise;
2) siūlyti kandidatus į visų lygių LIF valdymo organus;
3) teikti siūlymus dėl Konferencijos darbotvarkės;
4) nustatyta tvarka inicijuoti ir kviesti neeilinę Konferenciją;
5) stoti ir burtis į teritorines ar kitokiu principu sudarytas asociacijas;
6) nustatyta tvarka naudotis LIF turtu ar paslaugomis;
7) nustatyta tvarka naudotis LIF simbolika;
8) susipažinti su LIF dokumentais ir gauti informaciją apie jos veiklą;
9) išstoti iš LIF.
6.3.

LIF narių pareigos:

1) aktyviai dalyvauti LIF veikloje ir renginiuose;
2) užtikrinti, kad kiekvienas sporto organizacijos – LIF narės atstovas laikytųsi LIF įstatų,
reglamentų, LIF ir FISA varžybų taisyklių;
3) užtikrinti, kad kiekvienas LIF varžybų dalyvis turėtų galiojančią LIF licenciją;
4) laikytis LIF nutarimų;
5) laiku mokėti stojamąjį ir nario ir kitus mokesčius;
6) propaguoti LIF tikslus ir veiklos pricipus;
7) savo elgesiu, laimėjimais ir veikla gerinti LIF ir irklavimo įvaizdį laikytis LIF etikos kodekso
taisyklių;
8) pranešti LIF direktoratui savo kontaktinius duomenis.
6.4.

LIF narystės tvarka bei sąlygos

Organizacija, norinti tapti LIF nariu, turi:
1) pateikti oficialų prašymą dėl narystės, kuris siunčiamas į oficialią LIF būstinę;
2) pateikti juridinių dokumentų (įstatų, registravimo pažymėjimo) patvirtintas kopijas.
Sprendimą dėl narystės priima Vykdomasis komitetas.
1) Vykdomasis komitetas turi teisę atmesti prašymą dėl narystės, jeigu organizacijos,
norinčios tapti LIF nare, veikla neatitinka šių įstatų keliamų reikalavimų.
2) Nariu tampama tik tada, kai dokumentus pateikusi organizacija yra informuojama apie
priimtą teigiamą sprendimą ir vieno mėnesio laikotarpyje sumoka stojimo ir nario
mokesčius. Jei per nustatytą laikotarpį mokesčiai nesumokami, organizacija laikoma
atsisakiusi ketinimo tapti LIF nare.
3) Jeigu LIF narys nesilaiko nario teisių bei pareigų, nevykdo priimtų LIF narystės sąlygų,
užsiima veikla, nesuderinama su numatytąja šių įstatų 1.2. straipsnyje, jo narystė
Vykdomojo komiteto sprendimu gali būti sustabdyta bei nurodytas terminas trūkumams
ištaisyti. Laiku nepašalinus trūkumų, narys Vykdomojo komiteto sprendimu gali būti
pašalintas iš LIF.
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4) Nario prašymu narystė LIF gali būti sustabdyta iki tam tikro termino, tačiau tuo laikotarpiu
narys netenka savo teisių Federacijoje.
5) Pašalintam ir išstojusiam iš LIF nariui jo perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
6) Narys, ketinantis išstoti iš LIF, privalo pateikti pareiškimą „Dėl išstojimo iš LIF“ ir siųsti jį
Vykdomajam komitetui LIF būstinės adresu.

7) Visus šio įstatų punkto klausimus sprendžia Vykdomasis komitetas, tačiau sprendimą
priimti, atsisakymą priimti į LIF narius arba nario pašalinimą iš LIF galima apskųsti LIF
Apeliacinei komisijai.

6.5.

Stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka

1) LIF nariai moka kasmetinį nario mokestį, o naujai priimti - ir stojamąjį mokestį, kurių dydį
kasmet metams į priekį nustato Konferencija. Mokesčius privaloma sumokėti iki einamųjų
metų kovo 31 d.
2) Vykdomojo komiteto sprendimu nario mokesčio nesumokėjusio juridinio asmens narystė
LIF gali būti laikinai sustabdyta arba visiškai nutraukta. Bet kuriuo atveju nariai,
nesumokėję mokesčių ar turintys kitų finansinių įsiskolinimų Federacijai, netenka
balsavimo teisės ir kitų suteiktų privilegijų.
VII.

LIF VALDYMAS

LIF įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas, o jų įgyvendinimą užtikrina valdymo organai:
1) Konferencija - aukščiausias valdymo organas, turintis visas visuotinio Asociacijos narių
susirinkimo teises;
2)

Prezidentas – vienasmenis valdymo organas;

3)

Vykdomasis komitetas – kolegialus valdymo organas;

4)

Apeliacinė komisija – teisinis priežiūros organas;

5)

Generalinis sekretorius – vykdantysis direktorius;

6)

Direktoratas – administracinis organas.

7.1. Konferencija:
7.1.1.

Aukščiausias LIF valdymo organas yra Konferencija. Konferencija gali būti eilinė, neeilinė.

7.1.2. Eilinė Konferencija šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus. Konferencijos datą ir
darbotvarkę skelbia Vykdomasis komitetas.
7.1.3. Šaukiant eilinę konferenciją, Direktoratas nariams siunčia kvietimą dalyvauti
konferencijoje. LIF nariai per dvi savaites nuo Konferencijos paskelbimo datos gali pateikti
klausimų, kurie siūlomi įtraukti į darbotvarkę. Vykdomasis komitetas, apsvarstęs
siūlymus, galutinę Konferencijos darbotvarkę išsiunčia likus mėnesiui iki numatytos
Konferencijos dienos.
7.1.4. Neeilinė konferencija šaukiama jos pareikalavus ne mažiau kaip trečdaliui LIF narių,
Vykdomojo komiteto sprendimu arba auditoriaus reikalavimu.
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7.1.5. Konferencijoje dalyvauja LIF narių delegatai, jai pirmininkauja Prezidentas arba
Viceprezidentas ar kitas įgaliotas asmuo, jeigu Prezidentas negali dalyvauti.
7.1.6. Konferencija yra teisėta, jei joje dalyvauja ne mažiau nei 1/2 narių.
7.1.7. Prieš pradedant Konferenciją, Vykdomojo komiteto skirta mandatinė komisija patvirtina
kiekvieno atstovo (delegato) dalyvavimo Konferencijoje teisėtumą;
7.1.8. Vienas LIF narys turi vieną balsą. Vienas delegatas gali atstovauti tik vienam LIF nariui.
Kiekvienas delegatas turi pateikti deleguojančio nario įgaliojimą jam atstovauti
Konferencijoje.
7.1.9. Garbės nariai ir svečiai gali dalyvauti Konferencijoje, Vykdomojo komiteto ir komisijų
susirinkimuose, bet savo nuomonę pareikšti tik pirmininkui leidus, darbotvarkėje
numatytu metu.
7.1.10. Auditorius atlieka auditą ir kasmet Konferencijos metu pateikia ataskaitą.
7.1.11. Balsavimas priimant sprendimus Konferencijoje yra atviras. Slaptai balsuojama tik tuo
atveju, jeigu to prašo nors vienas iš delegatų.
7.1.12. Konferencijos sprendimai, esant kvorumui, priimami kiekvieno balsavimo metu gautų
galiojančių balsų daugumos pagrindu, išskyrus specialius reglamentuotus atvejus. Jeigu
vykstant rinkimams prireikia papildomo tolimesnio balsavimo, po kiekvieno balsavimo
mažiausiai balsų gavęs kandidatas pašalinamas, kol vienas iš dviejų likusių kandidatų
gauna galiojančių balsų daugumą. Jeigu kandidatai surenka po lygiai balsų, balsuojama iš
naujo. Šis balsavimo būdas taikomas ir kitais atvejais.
7.1.13. Įstatų pataisos, papildymai ar keitimai laikomi patvirtintais tik tada, jeigu priimti dviem
trečdaliais galiojančių Konferencijos dalyvių balsų.
7.1.14. Konferencijos priimti sprendimai ir rinkimų rezultatai įsigalioja iš karto po to, kai
patvirtinami balsavimo rezultatai, nebent Konferencija numato kitaip.
7.1.15. Jeigu Konferencijoje nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 30 dienų turi būti šaukiama
pakartotinė Konferencija, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusios Konferencijos
darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus.
7.2.

Konferencijos kompetencijai priklauso:

7.2.1. priimti, keisti ir papildyti įstatus;
7.2.2. nustatyti pagrindinius LIF ilgalaikius tikslus, tvirtinti strategiją;
7.2.3. tvirtinti LIF metinį veiklos planą;
7.2.4. ketverių metų kadencijai rinkti Prezidentą;
7.2.5. ketverių metų kadencijai rinkti valdymo organų narius;
7.2.6. tvirtinti valdymo organų veiklos ataskaitas, metinę finansinę atskaitomybę;
7.2.7. nustatyti LIF narių stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį;
7.2.8. priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo;
7.2.9. reorganizuoti ar likviduoti LIF.
7.3.

Vykdomasis komitetas

Tarp konferencijų LIF vadovauja kolegialus valdymo organas – Vykdomasis komitetas, kurį
sudaro:
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7.3.1. Prezidentas;
7.3.2. Viceprezidentas(ai);
7.3.3. Teisėjų kolegijos atstovas;
7.3.4. Didelio meistriškumo irklavimo atstovas;
7.3.5. Atstovas irklavimo masiškumo plėtrai;
7.3.6. Atstovas irklavimo geografinei plėtrai ir populiarinimui;
7.3.7. Regatų organizavimo atstovas;
7.3.8. Generalinis sekretorius (ex. officio).
Vykdomąjį komitetą turi sudaryti nuo 3 iki 9 narių.
7.4.

Vykdomojo komiteto funkcijos ir įgaliojimai:

7.4.1. rengia ir įgyvendina ilgalaikę irklavimo sporto plėtros programą;
7.4.2. nustato Konferencijos datą ir vietą bei sudaro darbotvarkę ir nustato balsavimo kvotas ir
mandatų tikrinimo komisiją;
7.4.3. užtikrina Konferencijos sprendimų įgyvendinimą;
7.4.4. teikia dokumentų ir nutarimų projektus Konferencijai;
7.4.5. rengia savo darbo reglamentą, kurį tvirtina Konferencija;
7.4.6. formuoja LIF biudžetą ir teikia jį Konferencijai tvirtinti;
7.4.7. tvirtina metinį irklavimo varžybų kalendorių;
7.4.8. tvirtina varžybų nuostatus bei jų pakeitimus;
7.4.9. užtikrina LIF renginių nuostatų ir varžybų taisyklių priežiūrą;
7.4.10. tvirtina nacionalinių rinktinių sudarymo kriterijus ir sprendžia kitus su tuo susijusius
klausimus;
7.4.11. tvirtina nacionalinių rinktinių pasirengimo programas ir planus;
7.4.12. tvirtina Lietuvos nacionalinių rinktinių sudėtis, trenerius ir komandų vadovus;
7.4.13. sudaro darbo grupes ir organizacinius komitetus LIF planams įgyvendinti;
7.4.14. priima naujus federacijos narius, sprendžia kitus LIF narystės klausimus;
7.4.15. gali pasiūlyti Konferencijai skirti garbės nario titulą nariams, kurie nusipelnė šio vardo
populiarindami irklavimą Lietuvoje ir užsienyje.
7.4.16. inicijuoja ir tvirtina komisijų steigimą;
7.4.17. skiria LIF generalinį sekretorių ir tvirtina direktorato darbuotojų skaičių ir darbo
reglamentą;
7.4.18. sprendžia kitus LIF veiklos klausimus.
7.5. Vykdomojo komiteto darbo principai
7.5.1. Vykdomasis komitetas į posėdžius renkasi mažiausiai keturis kartus per metus.
Susirinkimo laiką nustato LIF prezidentas.
7.5.2. Vykdomasis komitetas sprendimus gali priimti korespondencijos (elektroniniu) būdu,
raštu išreiškus nuomonę arba poziciją pagal pateiktus darbotvarkės klausimus.
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7.5.3. Vykdomojo komiteto sprendimai priimami remiantis balsų dauguma, įskaičiuojant ir
korespondencijos būdu dalyvavusius narius, nepriklausomai nuo posėdyje dalyvavusių
Vykdomojo komiteto narių skaičiaus.
7.5.4. Vykdomojo komiteto posėdžių darbotvarkę rengia ir posėdžius skelbia Direktoratas.
7.5.5. Vykdomojo komiteto posėdžiai protokoluojami, sprendimai įforminami nutarimais,
kuriuos pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
7.5.6. Vykdomojo komiteto nutarimai pateikiami reguliariuose pranešimuose LIF internetinėje
svetainėje.
7.5.7. Vykdomojo komiteto narių pareigos išdėstytos Konferencijos patvirtintame Vykdomojo
komiteto darbo reglamente.
7.6. Prezidentas
7.6.1. Prezidentas renkamas ketverių metų kadencijai, pirmojoje eilinėje konferencijoje po
vasaros olimpinių žaidynių.
7.6.2. Prezidento kadencijų skaičius neribojamas, tačiau kas tris kadencijas rekomenduojama
rotacija.
7.6.3. Prezidentas:
1) vadovauja LIF veiklai;
2) pirmininkauja Konferencijai ir Vykdomojo komiteto posėdžiams;
3) atstovauja LIF Lietuvos ir tarptautinėse sporto organizacijose;
4) rūpinasi finansavimo užtikrinimu, ieško rėmėjų;
5) pasirašo darbo sutartį su generaliniu sekretoriumi;
6) Prezidentas yra atskaitingas konferencijai.
7.6.4. Prezidentu gali būti renkami nepriekaištingos reputacijos asmenys, buvę ar esantys LIF
valdymo organų nariais. Reikalavimai kandidatams ir Prezidento rinkimų tvarka
nustatoma atskiru rinkimų reglamentu, kurį tvirtina konferencija.
7.7.

Viceprezidentai

7.7.1. Konferencija ketverių metų kadencijai renka Viceprezidentus. Vienas Viceprezidentas
renkamas tokia pačia tvarka kaip ir Prezidentas (toje pačioje rinkiminėje Konferencijoje),
antras – antraisiais metais po vasaros olimpinių žaidynių. Viceprezidentų kadencijų
skaičius neribojamas, tačiau kas tris kadencijas rekomenduojama rotacija.
7.7.2. Viceprezidentai atlieka savo funkcijas pagal jiems priskirtas kompetencijas:
7.7.3. Pirmojo Viceprezidento funkcijos:
1) Lietuvos nacionalinių rinktinių parengimo programų įgyvendinimo, rinktinių formavimo
priežiūra;
2) trenerių darbo koordinavimas;
3) tarptautinių santykių su kitomis sporto organizacijomis plėtojimas;
4) irklavimo regatų organizavimas;
5) švietimas, seminarų organizavimas;
6) LIF komisijų darbo koordinavimas.
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7.7.4. Antrojo Viceprezidento funkcijos:
1) rėmėjų paieška, koordinavimas;
2) irklavimo įvaizdžio formavimas, irklavimo sporto patrauklumo gerinimas;
3) esamų bazių infrastruktūros gerinimas, naujų irklavimo regionų plėtra;
4) Viceprezidentai vykdo kitus Prezidento pavestus uždavinius, o nesant Prezidentui jį
pavaduoja.
7.8.

Generalinis sekretorius (vykdantysis direktorius) ir direktoratas

7.8.1. Kasdienę LIF veiklą vykdo LIF direktoratas, kuriam vadovauja samdomas Generalinis
sekretorius ( vykdantysis direktorius);
7.8.2. Generalinis sekretorius (vykdantysis direktorius):
1) vadovauja LIF programų vykdymui kartu su atitinkamais vykdomojo komiteto, komisijų,
darbo grupių nariais, organizaciniais komitetais ir LIF nariais;
2) vykdo Vykdomojo komiteto pavedimus, organizuoja Direktorato veiklą, tvarko
einamuosius LIF reikalus;
3) LIF vardu sudaro sandorius ir sutartis;
4) rengia nacionalinių rinktinių sudarymo nuostatus ir pateikia tvirtinti vykdomajam
komitetui;
5) ruošia nacionalinių rinktinių narių sąrašus ir pateikia juos tvirtinti vykdomajam komitetui;
6) veikia LIF vardu visose valstybinėse institucijose ir įstaigose, atstovauja LIF teisme ir
arbitraže bei santykiuose su trečiaisiais (tiek privačiais, tiek viešais), asmenimis;
7) sudaro LIF biudžetą ir jį teikia tvirtinti Vykdomajam komitetui ir Konferencijai;
8) rengia Konferencijos darbotvarkes;
9) rengia dokumentų projektus konferencijai;
10) ruošia LIF delegacijų, išvykstančių į tarptautines varžybas, sudėtis;
11) organizuoja LIF delegacijų, vykstančių į tarptautines varžybas ar nacionalinių rinktinių
treniruočių stovyklas, keliones, pateikia paraiškas, organizuoja delegacijų apgyvendinimą
ir aprūpinimą;
12) ruošia renginių sąmatas ir ataskaitas, materialinių vertybių apskaitą;
13) organizuoja LIF regatas ir kitus renginius;
14) pagal savo kompetenciją sprendžia LIF narių veiklos koordinavimo klausimus;
15) disponuoja ir atsako už LIF turto naudojimą ar perdavimą panaudai;
16) protokoluoja Vykdomojo komiteto ir Konferencijos posėdžius, jei nėra priimtas kitas
sprendimas;
17) rengia kasmetinį sporto varžybų kalendorių, sporto varžybų nuostatus ir varžybų
reglamentą;
18) parenka ir įdarbina Direktorato darbuotojus, atsako už LIF raštvedybą ir kasdienį darbą;
19) vykdo ir kitas funkcijas, kurios priskiriamos Generalinio sekretoriaus kompetencijai.
7.9.

Vykdomojo komiteto narių rinkimo ir atšaukimo tvarka
9

7.9.1. Vykdomojo komiteto nariai renkami ketverių metų kadencijai:
7.9.2. Kandidatais į LIF Vykdomojo komiteto narius gali būti tik asmenys, esantys sporto
organizacijų – LIF narių atstovais:
1) Teisėjų kolegijos atstovas renkamas LIF konferencijoje, ketverių metų kadencijai, pirmais
metais po vasaros olimpinių žaidynių. Jo kandidatūrą konferencijai teikia LIF teisėjų
kolegija;
2) Atstovas irklavimo masiškumo plėtrai renkamas ketverių metų kadencijai, pirmais metais
po vasaros olimpinių žaidynių;
3) Didelio meistriškumo irklavimo atstovas renkamas ketverių metų kadencijai, antroje
eilinėje konferencijoje po vasaros olimpinių žaidynių;
4) Atstovas irklavimo geografinei plėtrai ir populiarinimui renkamas trečiais metais po
vasaros olimpinių žaidynių;
5) Regatų organizavimo atstovas renkamas trečiais metais po vasaros olimpinių žaidynių;
7.9.3. Vykdomojo komiteto narių įgaliojamai baigiasi:
1) Vykdomojo komiteto narys gali atsistatydinti kadencijai nesibaigus, apie tai raštu
pranešęs LIF vykdomajam komitetui. Tokiu atveju jo įgaliojimai baigiasi Vykdomajam
komitetui priėmus nutarimą dėl atsistatydinimo pareiškimo priėmimo;
2) Vykdomojo komiteto narys gali būti atstatydintas Vykdomojo komiteto arba LIF
Prezidento teikimu Konferencijoje;
3) Vykdomojo komiteto narys netenka savo įgaliojimų, jei jis nutraukia savo narystę sporto
organizacijoje, kuri yra LIF narė.
7.9.4. Vykdomojo komiteto nariui atsistatydinus, o taip pat kitais atvejais, jis nebegali vykdyti
savo pareigų, konferencijoje skelbiami nauji rinkimai. Naujas išrinktas Vykdomojo
komiteto narys eina pareigas likusį laiką iki atšauktojo Vykdomojo komiteto nario
kadencijos pabaigos.
7.10. Apeliacinė komisija
7.10.1. Apeliacinė komisija – teisinis LIF organas, veikiantis pagal LIF įstatus ir Lietuvos irklavimo
federacijos apeliacijos komisijos veiklos nuostatus, patvirtintus Konferencijoje.
7.10.2. Apeliacinę komisiją, sudarytą iš 2 narių ir pirmininko, renka Konferencija antraisiais
metais po vasaros olimpinių žaidynių
7.10.3. Apeliacinės komisijos funkcijos:
1) prižiūri, kad visi LIF valdymo organų priimami sprendimai atitiktų LIF įstatus,
neprieštarautų Konferencijos, Vykdomojo komiteto sprendimams, reglamentui,
nuostatoms ir varžybų taisyklėms;
2) nagrinėja LIF narių skundus, apeliacijas, etinius klausimus ir klausimus dėl LIF įstatų,
taisyklių ir reglamentų aiškinimo;
3) teikia pastabas Konferencijos ir Vykdomojo komiteto posėdžiuose, jei priimami
sprendimai neatitinka LIF įstatų, reglamento, nuostatų, varžybų taisyklių arba sprendimai
priimami nesilaikant galiojančių procedūrų;
4) Apeliacinės komisijos sprendimai yra privalomi visiems Asociacijos nariams ir valdymo
organams nuo jų priėmimo dienos.
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7.10.4. Apeliacinė komisija vadovaujasi Apeliacijos komisijos darbo reglamentu, kurį tvirtina LIF
konferencija.
7.11. Finansinės veiklos priežiūra
Auditoriaus funkcijos:
1) tikrinti LIF metinę finansinę atskaitomybę ir finansinę veiklą;
2) konferencijos ar vykdomojo komiteto pavedimu atlikti kitus LIF buhalterinės–finansinės
veiklos patikrinimus;
3) teikti rekomendacijas ir siūlymus efektyvesnei veiklai užtikrinti;
4) teikti ataskaitas LIF vykdomajam komitetui (konferencijai);
5) dalyvauti LIF konferencijoje;
6) auditorius vadovaujasi LR Audito ir kitais galiojančiais įstatymais.
7.12. Kiti valdymo organai ir komisijos
7.12.1. LIF gali steigti komisijas, kolegijas ar tarybas, skirtas tam tikros darbo srities ar veiklos
užtikrinimui.
7.12.2. Komisijas, jų kiekį ir darbo reglamentą, išskyrus Teisėjų kolegiją, steigia Vykdomasis
komitetas ir tvirtina Konferencija.
7.12.3. Kiekvienos komisijos pareigos, įgaliojimai ir veiklos sritys numatomos atskirame
reglamente.
VIII.

INFORMACIJOS APIE LIF VEIKLĄ SKELBIMO TVARKA

8.1.

Visa informacija apie LIF veiklą yra skelbiama interneto svetainėje.

8.2.

Už informacijos paskelbimą nustatytais terminais ir tvarką atsako direktoratas.

8.3.

LIF nariui pareikalavus raštu, LIF ne vėliau kaip per mėnesį nuo reikalavimo gavimo datos
privalo leisti susipažinti ir (ar) pateikti LIF dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus,
ar kitokių dokumentų, kuriais įforminami šių LIF valdymo organų sprendimai, kopijas.

IX.

LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI LIF VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

9.1.

Vykdomasis komitetas pateikia Konferencijai praėjusių finansinių metų LIF veiklos
ataskaitą.

9.2.

LIF veiklos ataskaitoje turi būti pateikiama:

1) LIF narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
2) LIF metinė finansinė atskaitomybė;
3) samdomų LIF darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
9.3.

LIF finansinę veiklą kontroliuoja auditorius, kurio paslaugos yra perkamos.

X.

ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
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10.1. LIF įstatų keitimo ir papildymo klausimus sprendžia Konferencija.
10.2. Konferencijos sprendimai dėl įstatų pakeitimo ir papildymo priimami ne mažesne kaip
kvalifikuota dviejų trečdalių balsavime dalyvavusių LIF narių balsų dauguma.
10.3. Pakeistus ir patvirtintus Asociacijos įstatus pasirašo Konferencijos įgaliotas asmuo.
10.4. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja po to, kai juos įregistruoja Juridinių asmenų
registrą tvarkančios institucijos.
XI.

LIF BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

11.1. LIF buveinė keičiama Vykdomojo Komiteto susirinkimo sprendimu.

XII.

LIF FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

12.1. Sprendimą steigti LIF filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir
atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Vykdomasis
Komitetas, vadovaudamasis teisės aktais.
XIII.

LIF REORGANIZAVIMAS AR LIKVIDAVIMAS

13.1. LIF pertvarkoma, baigia veiklą (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.
13.2. Jeigu LIF liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą
direktoratas turi pranešti Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų
nustatyta tvarka.
XIV.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šiuose įstatuose neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.
Įstatų redakcija patvirtinta LIF 2018-02-23 Konferencijos sprendimu.
Lietuvos irklavimo federacijos vardu
2018 m. vasario 23 d. konferencijos įgaliotas asmuo Inga Daukantienė ___________________
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