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LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJOS NARYSTĖS REGLAMENTAS 
  
 

I. BENDROSIOS NUOSTAOS  
Lietuvos irklavimo federacija (toliau - LIF) nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar 
savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais veikiantis viešasis juridinis 
asmuo, savo veiklą vykdantis remiantis savo visuotiniame susirinkime (konferencijoje) patvirtintais 
įstatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais sporto federacijų veiklą. 

 
II. LIF SUDĖTIS IR NARIAI 

 
1. LIF Lietuvos irklavimo federacija, siekdama vykdyti aukšto meistriškumo sporto programą, savo 
struktūra, sudėtimi ir turiniu turi atitikti Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 19 straipsnyje nurodytiems 
kriterijams, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos 
asociacijų įstatyme asociacijoms keliamus reikalavimus. LIF turi užtikrinti, kad konferencijoje, valstybės 
ar savivaldybių institucijos negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų.  
2. LIF nariais gali būti įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos sporto organizacijos, turinčios teisę būti  
LIF nariais, savo veikla prisidedančios prie Lietuvos LIF įstatuose nurodytų LIF veiklos tikslų 
įgyvendinimo, atitinkančios šio reglamento nuostatose keliamus reikalavimus, pripažįstančios LIF įstatus, 
reglamentus, varžybų taisykles bei Etikos kodeksą, ir įsipareigojusios jų laikytis. 
 

III. LIF NARIŲ PRIĖMIMO TVARKA IR REIKALAVIMAI  
KANDIDATAMS 

 
3. Sporto organizacija, siekdama tapti LIF nariu privalo oficialiu elektroniniu paštu  pateikti: 
3.1. laisvos formos prašymą tapti nariu, įsipareigojant laikytis šio reglamento nuostatų, įstatų, reglamentų 
ir varžybų taisyklių; 
3.2. motyvacinį raštą; 
3.3. registracijos pažymėjimo patvirtintą kopiją; 
3.4. įstatų patvirtintą kopiją; 
3.5. narių sąrašą; 
3.6. informaciją apie dalininkus ir  kokią jų dalį sudaro valstybė; 
3.7. sporto organizacijos aukščiausio valdymo organo sprendimą stoti į Lietuvos irklavimo federaciją; 
3.8. kontaktinius duomenis; 
3.9. trijų LIF narių rekomendacijas. 
4. Be aukščiau minėtų dokumentų, kandidatas turi: 
4.1. atitiki Asociacijų įstatyme keliamiems reikalavimams narystei; 
4.2. laiku teikti duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų centrui ir kitoms valstybinėms 
institucijoms; 
4.3. būti nepriekaištingos reputacijos; 
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4.4. Vykdyti aktyvią irklavimo sporto veiklą susijusią su sportininkų rengimu ir (arba) irklavimo sporto 
vystymu, propagavimu bei narystės pagrindu vienyti irklavimo sporto šakos sportininkus, meistrus, 
mėgėjus; 
4.5. laikyti Lietuvos Respublikos Sporto Įstatymo 3 straipsnyje išvardintų principų. 
 

IV. LIF NARIŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA IR TERMINAI 
 
5. LIF administracija, kandidato prašymą, dokumentų kopijas turi pateikti LIF vykdomajam komitetui 
bei įtraukti nario priėmimo klausimą į LIF vykdomojo komiteto (toliau - VK) posėdžio darbotvarkę. LIF 
VK posėdyje kviečiamas dalyvauti organizacijos, norinčios tapti LIF nariu, atstovas. Posėdyje atstovui 
gali būti užduodami klausimai ar prašomi pateikti papildomi dokumentai. 
6. Apie planuojamą naujo nario priėmimo klausimo svarstymą, turi būti informuoti visi LIF nariai ne 
vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki posėdžio, kuriame bus svarstomi narystės klausimai datos.  
7. Kiekvienas LIF narys turi teisę iki LIF VK posėdžio raštu pateikti savo klausimus, pastabas, 
rekomendacijas ar argumentuotus prieštaravimus. Su visomis pateiktomis pastabomis, stojanti į LIF 
organizacija turi būti supažindinta iki LIF VK posėdžio.  
8. LIF VK gali svarstyti narystės klausimus tik dalyvaujant sporto organizacijų atstovams, sudarant 
jiems galimybę pasisakyti ir atsakyti į vykdomojo komiteto narių klausimus. Priimant sprendimą dėl 
narystės, VK turi atsižvelgti ir į kandidato į LIF narius veiklą bei LIF keliamus įstatymų reikalavimus.  
9. Lietuvos irklavimo federacijos VK priėmus sprendimą, stojanti sporto organizacija per 7 darbo dienas 
nuo protokolo pasirašymo datos oficialiai informuojama elektroniniu paštu, nurodant nario ir stojimo 
mokesčio dydžius, pateikiant informaciją apie atsikaitomąją sąskaitą ir nario mokesčio sumokėjimo 
terminą.  
10. Stojanti į LIF organizacija turi per 30 kalendorinių dienų nuo oficialaus pranešimo, sumokėti stojimo 
ir nario mokesčius. Jei per nustatytą laikotarpį mokesčiai nesumokami, organizacija laikoma atsisakiusi 
ketinimo tapti LIF nare.  
11. VK sporto organizacijoms, kurios nepilnai atitinka LIF nariams keliamus reikalavimus, biudžetinės ar 
vyriausybinės organizacijos dalyvavimas LIF veikloje ir valdyme prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytiems kriterijams,  gali suteikti partnerio 
statusą, leidžiantį naudotis visomis ar dalimi LIF nariams taikomų privilegijų (išskyrus balsavimo teisę 
konferencijoje).  
12. Šiuo reglamentu VK įgaliojamas sekti: 
12.1. kad priimant narius būtų vedama jų tiksli apskaita, jų sąrašas kasmet atnaujinamas  www.lif.lt 
interneto svetainėje; 
12.2. siekiant išlaikyti Lietuvos Respublikos Sporto įstatyme keliamus reikalavimus nevyriausybinėms 
organizacijoms, planuojančioms gauti valstybės biudžeto lėšas programiniam ar projektiniam 
finansavimui, sekti kad nebūtų viršijama maksimali riba, kiek biudžetinių organizacijų gali būti priimtos 
LIF nariu ir reikalui esant atmesti narystės prašymą; 
12.3. atsižvelgiant į naujai keliamus reikalvimus finasavimui gauti, kurie neįvertinti šiame reglamente, 
atitinkamai koreguoti reikalavimų sąrašą naujiems ir esamiems nariams, jei tai būtina. 
 

V. NARYSTĖS LIF SUSTABDYMAS, PAŠALINIMAS IŠ LIF 
 
13. LIF narys netenka LIF nario teisių ir privilegijų jeigu: 
13.1. iki LIF įstatuose nustatyto termino nesumoka nario mokesčio; 
13.2. turi finansinių įsiskolinimų Lietuvos irklavimo federacijai; 
13.3. nevykdo nustatytų LIF narystės sąlygų; 
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13.4. nesilaiko LIF įstatų, reglamentų, Etikos kodekso; 
13.5. jei neatitinka visų reikalavimų, numatytų šiame reglamente. 
14. VK turi laiku priimti sprendimą, dėl nario, nesilaikančio pareigų narystės sustabdymo. Priimdamas 
tokį sprendimą, VK gali nurodyti terminą trūkumams pašalinti.  Nepašalinus nurodytų trūkumų, narys 
šalinamas iš LIF VK sprendimu. 
15. VK, priimdamas sprendimą dėl LIF nario pašalinimo iš federacijos, privalo įvertinti LIF narių 
sudėties pokyčius ir išlaikyti nevyriausybinėms organizacijoms taikomų kriterijų reikalavimus.  
16. LIF nario prašymu, jo narystė gali būti laikinai sustabdyta iki tam tikro termino, tačiau tuo metu narys 
netenka savo teisių ir privilegijų LIF.  
17. Siekiant atnajini narystę ją sustabdžiusiam nariui, stojimo mokestis mokamas iš naujo, nebent VK 
nusprendė kitaip.  
18. LIF nariui laikinai sustabdžius narystę, netekus nario teisių, ar pašalintam iš LIF,  nario atstovai, 
išrinkti į valdymo organus, ar komisijas, privalo atsistatydinti ar būti atstatydinti.  
 

VI. GINČAI IR APELIACIJOS 
 
19. Visus ginčus dėl narystės sprendžia LIF apeliacinė komisija.  
20. Organizacija, kurios netenkina VK sprendimas dėl jos narystės, turi teisę teikti apeliaciją LIF 
apeliacinei komisijai, net jeigu ji ir nėra priimta į LIF.  
21. Apeliacinė komisija priima sprendimus remdamasi išimtinai LIF įstatais, reglamentais ir šiame 
reglamente minėtais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
22. Esant grėsmei dėl nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo pažeidimo grėsmės, Apeliacinė 
komisija gali teikti rekomendacijas VK dėl esamų narių atstatydinimo. Rekomendacijos turi būti teisiškai 
argumentuotos. 
 

VII. LIF NARIŲ TEISĖS IR PRIVILEGIJOS 
 
23. LIF nariai turi šias teises: 
23.1. dalyvauti LIF konferencijoje ir į ją deleguoti savo atstovą; 
23.2. siūlyti kandidatus į visų lygių LIF valdymo organus, juos atšaukti, pakeisti kitais; 
23.3. teikti siūlymus dėl konferencijos ar/ir VK posėdžių darbotvarkių; 
23.4. stoti ir burtis į teritorines ar kitokiu principu sudarytas sąjungas, asociacijas, kurių įstatai 
neprieštarauja LIF įstatams; 
23.5. dalyvauti LIF veikloje; 
23.6. nustatyta tvarka naudotis LIF turtu; 
23.7. susipažinti su LIF dokumentais ir gauti informaciją apie jos veiklą; 
23.8. išstoti iš LIF. 

24. LIF nariai turi šias privilegijas: 
24.1. dalyvauti LIF rengiamose varžybose; 
24.2. naudotis nemokamu skubios medicininės pagalbos aptarnavimu varžybų metu; 
24.3. pagal nustatytą tvarką naudotis LIF turtu arba jį gauti panaudai; 
24.4. pagal pateiktą prašymą anonsuoti nario organizuojamus irklavimo renginius LIF interneto 
svetainėje, kalendoriuje. 
24.5. iš LIF lėšų dalyvauti: 
24.5.1. pasaulio ir Europos čempionatuose; 
24.5.2. tarptautinėse regatose; 
24.5.3. naudotis medicinos specialistų paslaugomis minimų regatų metu; 
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24.5.4. naudotis aptarnaujančio personalo, specialistų ir komandos vadovo paslaugomis; 
24.5.5. naudotis įvairaus būdo kofinansavimu.  
25. LIF tarpininkavimas: 
25.1. teikiant paraiškas įvairiems Sporto rėmimo fondams; 
25.2. teikiant projektus, programas savivaldybėms ir kitoms institucijoms; 
25.3. geriausius rezultatus pasiekusiems sportininkams tarpininkauti dėl komercinių sutarčių sudarymo; 
25.4. teikiant iškvietimus iš užsienio atvykusiems svečiams, kurie dalyvaus miesto (klubo) 
organizuojamose varžybose, stovyklose; 
25.5. rengiant tarpininkavimo dokumentus abiturientams, stojantiems į aukštąsias mokyklas; 
25.6. rengiant įvairaus pobūdžio rekomendacijas; 
25.7. tarpininkaujant suteikti nuolaidas perkant inventorių; 
25.8. teikiant paraiškas į tarptautines regatas; 
25.9. teikiant dokumentus valstybės rentai gauti; 
25.10. teikiant kandidatūras valstybiniams, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos,  
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ar kitiems apdovanojimams. 
26. LIF specialistų nemokamos konsultacijos galimos: 
26.1. įrenginėjant varžybų akvatorijas, irklavimo bazes; 
26.2. vykdant švietėjiškus seminarus; 
26.3. vykdant teisėjų seminarus; 
26.4. vykdant narių varžybas; 
26.5. vyriausio trenerio ir kitų specialistų konsultacijos. 
 
 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

27. Reglamentą, LIF VK teikimu, tvirtina, keičia ir papildo LIF konferencija.  
28. Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo patvirtinimo LIF konferencijoje. 
 
 

________________________ 


