
 

 
LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJOS ĮSTATAI 

 
Informuojame, kad LIF įstatuose yra keičiamas Tarptautinės irklavimo federacijos trumpinimas, 
vietoji FISA bus – World Rowing. 

 

Siūloma 1.4. papunktį keisti į: 

LIF veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Civilinio kodekso, Asociacijų, 
Lietuvos Respublikos sporto bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teisės aktų. 

Siūloma 1.5. papunktį keisti į: 

LIF pripažįsta Olimpinę Chartiją, savo veikloje vadovaujasi Tarptautinės irklavimo federacijos 
(World rowing) nuostatomis ir taisyklėmis, Pasaulinės antidopingo agentūros 
(WADA) antidopingo kodeksu, Tarptautinio Olimpinio komiteto, Lietuvos Respublikos sporto 
įstatymu, LIF Etikos kodeksu ir spendimais bei šiais įstatais. 

 

Siūloma 2.2. papunktį keisti į: 

skatinti irklavimo geografinę plėtrą Lietuvoje ir vystyti visas irklavimo formas: olimpinį (elito), 
jaunimo, jaunių, jaunučių, meistrų (veteranų), pakrančių, rekreacinį, pramoginį ir negalią 
turinčių asmenų (parolimpinį) irklavimą; 

Siūloma 2. „LIF VEIKLOS TIKSLAI“ punktą palipdyti nauju papunkčiu: 

užtikrinti dalyvių ir žiūrovų saugumą nacionalinių ir tarptautinių regatų metu; 
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Siūloma 4.4. papunktį keisti į: 

atvirumo ir nediskriminavimo – LIF užtikrina lygias visų narių teises, nepriklausomai nuo lyties, 
politinių, religijos ar tikėjimo,  tautybės, rasės, amžiaus, seksualinės orientacijos, socialinės ar 
ekonominės padėties, o taip pat siekia sudaryti sąlygas sportuoti negalią turintiems asmenims; 

Siūloma 4. “LIF veikloje vadovaujamasi šiais pagrindiniais principais“ punktą papildyti nauju 
papunkčiu: 

sporto renginių saugumo – LIF užtikrina, kad bus imamasi visų reikiamų priemonių, jog vykstant 
sporto varžyboms bus išvengta neigiamų padarinių asmens gyvybei, sveikatai, turtui ir nebus 
pažeidžiami teisės aktų nustatyti reikalavimai, o jeigu neigiamų padarinių atsiras ar teisės aktų 
nustatyti reikalavimai bus pažeidžiami, – užtikrinta, kad šie padariniai bus pašalinti (teisės aktų 
nustatyta tvarka bus atkurta) per įmanomai trumpiausią laiką, patiriant įmanomai mažiausią žalą. 

 

Siūloma keisti 5. „LIF VEIKLOS UŽDAVINIAI“ punkto pavadinimą: 

5. LIF VEIKLOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

Siūloma 5. „LIF VEIKLOS UŽDAVINIAI“ punktą papildyti nauju papunkčiu: 

suformavus nacionalines rinktines, vadovaujantis LIF nacionalinės rinktinės sudarymo kriterijais 
pasirašyti sporto veiklos sutartis su sportininkais, kurie rengiami įgyvendinant aukšto 
meistriškumo sporto programas ir (ar) gauna valstybės stipendiją; 

 

Siūloma 5.8. papunktį keisti į: 

rengti Lietuvos čempionatus, nacionalines ir tarptautines regatas, gerinti jų lygį, organizavimą, 
kokybę, saugumą, patrauklumą; 
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Siūloma 5.13. papunktį keisti į: 

įpareigoti savo narius laikytis visų Tarptautinės irklavimo federacijos (World Rowing) ir 
Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) patvirtintų antidopingo kodeksų, Lietuvos 
Respublikos sporto įstatymų ir Etikos kodekso; 

 

Siūloma 6.1. papunkčio 3 dalį keisti į: 

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 LIF apdovanojimų reglamentas. 

 

Siūloma 6.3. papunkčio 2 dalį keisti į: 

užtikrinti, kad kiekvienas sporto organizacijos – LIF narės, atstovas laikytųsi LIF įstatų, 
reglamentų, LIF ir World Rowing varžybų taisyklių, bei LIF Etikos kodekso ir Saugaus elgesio 
taisyklių; 

Siūloma 6.3. papunkčio 3 dalį keisti į: 

užtikrinti, kad kiekvienas LIF varžybų dalyvis turėtų galiojančią LIF licenciją arba būtu 
pasitikrinęs sveikatą  pagal Lietuvos Respublikos sporto įstatyme numatytą tvarką; 
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Siūloma „Organizacija, norinti tapti LIF nariu, turi:“ suteikti papunkčio numeracija: 

6.4.1. Organizacija, norinti tapti LIF nariu, turi: 

Siūloma „Organizacija, norinti tapti LIF nariu, turi:“ 1 dalį keisti į: 

pateikti oficialų prašymą dėl narystės, kuris siunčiamas bendruoju LIF el. paštu; 

 

Siūloma „Sprendimą dėl narystės priima Vykdomasis komitetas.“ suteikti papunkčio 
numeracija: 

6.4.2. Sprendimą dėl narystės priima Vykdomasis komitetas. 

Siūloma „Sprendimą dėl narystės priima Vykdomasis komitetas.“ 1 dalį keisti į: 

Vykdomasis komitetas turi teisę atmesti prašymą dėl narystės, jeigu organizacijos, norinčios tapti 
LIF nare, veikla neatitinka šių įstatų keliamų reikalavimų arba turi neišnykusio ar nepanaikinto 
teistumo už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms 
ir turtiniams interesams. Buvo baustas administracine nuobauda arba turi jam pritaikytą 
administracinio poveikio priemonę už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar 
profesine veikla (nuo administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės 
skyrimo nepraėjo vieni metai). Bei turi jam pritaikytas atitinkamos nevyriausybinės 
organizacijos, veikiančios aukšto meistriškumo sporto srityje, sankcijas už manipuliavimą 
aukšto meistriškumo sporto varžybomis arba antidopingo organizacijos sankcijas už 
antidopingo taisyklių pažeidimą ir jų galiojimo terminas yra nepasibaigęs. 
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Siūloma „Sprendimą dėl narystės priima Vykdomasis komitetas.“ 3 dalį keisti į: 

Jeigu LIF narys nesilaiko nario teisių bei pareigų, nevykdo priimtų LIF narystės sąlygų, užsiima 
veikla, nesuderinama su numatytąja šių įstatų 6.3. 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. 

Siūloma „Sprendimą dėl narystės priima Vykdomasis komitetas.“ 6 dalį keisti į: 

Narys, ketinantis išstoti iš LIF, privalo pateikti pareiškimą „Dėl išstojimo iš LIF“ ir siųsti jį 
Vykdomajam komitetui LIF būstinės adresu arba el. paštu. 

 

Siūloma 7.1.10. papunktį keisti į: 

Nepriklausomas auditorius atlieka auditą ir kasmet Konferencijos metu pateikia ataskaitą.  

 

Siūloma 7.6.1. papunktį keisti į: 

Prezidentas renkamas ketverių metų kadencijai (su maksimaliu galimu iš eilės einančių dvejų 
kadencijų skaičiumi tam pačiam asmeniui su keturių metų pertrauka šioms kadencijoms 
pasibaigus). 

 

Siūloma 7.8.2. papunkčio 12 dalį keisti į: 

ruošia renginių sąmatas ir kontroliuoja finansinių sąmatų sudarymą, ataskaitų ir materialinių 
vertybių apskaitos rengimą; 
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Siūloma 7.9.1. papunktį keisti į: 

Vykdomojo komiteto nariai renkami ketverių metų kadencijai. Lietuvos irklavimo federacija 
įtvirtinama irklavimo sporto šakos valdymo organų rotacija, numato maksimalų galima iš eilės 
einančių dvejų kadencijų skaičių tam pačiam asmeniui su keturių metų pertrauka šioms 
kadencijoms pasibaigus.  

 

Siūloma 7.9.2. papunkčio 1 dalį keisti į: 

Teisėjų kolegijos atstovas renkamas LIF konferencijoje, ketverių metų kadencijai, tais pačiais 
metais, kaip ir prezidento rinkimai. Jo kandidatūrą konferencijai teikia LIF teisėjų kolegija; 

Siūloma 7.9.2. papunkčio 2 dalį keisti į: 

Atstovas irklavimo masiškumo plėtrai renkamas ketverių metų kadencijai, tais pačiais metais, 
kaip ir prezidento rinkimai; 

Siūloma 7.9.2. papunkčio 3 dalį keisti į: 

Didelio meistriškumo irklavimo atstovas renkamas ketverių metų kadencijai, antroje eilinėje 
konferencijoje po prezidento rinkimų; 
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Siūloma 7.9.2. papunkčio 4 dalį keisti į: 

Atstovas irklavimo geografinei plėtrai ir populiarinimui renkamas ketverių metų kadencijai, 
trečiais metais po prezidento rinkimų; 

Siūloma 7.9.2. papunkčio 5 dalį keisti į: 

Regatų organizavimo atstovas renkamas ketverių metų kadencijai,  trečiais metais po prezidento 
rinkimų; 

 

Siūloma 8.1. papunktį keisti į: 

Visa informacija apie LIF veiklą yra skelbiama interneto svetainėje (išskyrus duomenis, kuriuos 
įstatymai draudžia viešinti), tai federacijos priimami sprendimai, susiję su visų amžiaus grupių 
nacionalinių rinktinių sudarymu, federacijos metinio biudžeto sąmatą, etikos kodeksą, strateginį 
veiklos planą, aukšto meistriškumo sporto programą, aukšto meistriškumo sporto programų 
ataskaitos; 

 

 


