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LIETUVOS KIKBOKSINGO FEDERACIJA 

 
ĮSTATAI 

 
 
 

1. BENDROJI DALIS 
 
1.1. LIETUVOS KIKBOKSINGO FEDERACIJA (toliau — Federacija) — tai savarankiškas 

pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybes viešasis juridinis asmuo, narystės 
pagrindu jungiantis fizinius asmenis ir (ar) juridinius asmenis, kurio tikslas - koordinuoti 
Federacijos narių veiklą, atstovauti Federacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti 
kitus viešuosius interesus. 

1.2. Federacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės 
nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais. 

1.3. Teisinė forma — asociacija. 
1.4. Pavadinimas - LIETUVOS KIKBOKSINGO FEDERACIJA. 
1.5. Federacija pagal savo prievoles atsako tik savo turtu. Federacija neatsako už savo narių 

prievoles, o nariai už Federacijos prievoles. 
1.6. Federacijos veiklos laikotarpis neribojamas, ūkiniai metai yra kalendoriniai metai 

 
2. FEDERACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS 

 
2.1. Pagrindinis Federacijos tikslas — populiarinti ir plėtoti kikboksingo sporto šaką bei jos 

disciplinas: Full contact (FC), Low Kick (LK), K-1 Style (K1), Kick Light (KL), Light 
Contact (LC), Point Fighting (PF), Musical Forms (MF); rengti ilgalaikę kikboksingo 
plėtojimo programą ir ją įgyvendinti, prisidedant prie Lietuvos Respublikos valstybės kūno 
kultūros ir sporto programos vykdymo; koordinuoti ir konsoliduoti kikboksingo klubų 
narių veiklą, atstovauti šiuos klubus, ginant jų interesus; rengti sportininkus, galinčius 
deramai atstovauti šaliai įvairaus rango varžybose: Olimpinėse žaidynėse, pasaulio, 
Europos čempionatuose, kituose tarptautiniuose renginiuose. 

 
2.2. Veiklos sritys ir rūšys: 

2.2.1. populiarinti, propaguoti ir vystyti kikboksingo sporto šaką ir jos disciplinas tiek 
profesionaliame, tiek mėgėjų 1ygiuose, siekti aukšto sportinio meistriškumo; 

2.2.2. apjungti sporto klubus ir kitas sporto organizacijas, propaguojančias kikboksingo 
sporto šaką ir jos disciplinas, sveiką gyvenimo būdą ir aktyvų laisvalaikį; 

2.2.3. atlikti vieninteles WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) ir 
WAKO Europe narės Lietuvos Respublikoje funkcijas ir naudotis jai suteiktomis 
teisėmis; 

2.2.4. organizuoti sporto renginius, miesto žaidynes, čempionatus, pirmenybes, Lietuvos 
Respublikos taurių varžybas ir kitus sportinius renginius bei varžybas;  

2.2.5. atstovauti Lietuvos kikboksingo interesams tarptautinėse varžybose, renginiuose, 
organizacijose, ginti Federacijos nario teises; 
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2.2.6. teikti miesto visuomenei kokybiškas sporto paslaugas; 
2.2.7. organizuoti konferencijas, pasitarimus, sporto seminarus, kvalifikacijos tobulinimo 

kursus;  
2.2.8. organizuoti šventes, festivalius, kultūrinius pramoginius bei masinius 

sveikatingumo renginius; 
2.2.9. organizuoti vasaros stovyklos bei sporto treniruotes; 
2.2.10. teikti metodinę paramą švietimo įstaigoms, organizuojant ugdymo procesą;  
2.2.11. leisti bei platinti šviečiamojo pobūdžio literatūrą; 
2.2.12. bendradarbiauti su sporto organizacijomis ir įstaigomis, įmonėmis Lietuvoje ir 

kitose valstybėse; 
2.2.13.  prireikus tarpininkauti, kad sporto klubai, sportininkai, treneriai, teisėjai ir kiti 

kikboksingo specialistai galėtų sudaryti palankias bendradarbiavimo ir kitas sutartis 
su kitų šalių klubais ar kitomis organizacijomis; 

2.2.14. organizuoti, vykdyti ar remti sporto, sveikatos apsaugos plėtojimo programas; 
2.2.15. remti ir skatinti sportininkų bei sporto organizacijų bendradarbiavimą su panašiomis 

Lietuvos Respublikos ir kitų šalių sporto organizacijomis; 
2.2.16. remti sportą propaguojančius leidinius; kitose šalyse pristatyti ir populiarinti 

Lietuvos kikboksingo sporto šaką ir jos disciplinas. 
 

2.3. Siekdama savo tikslų, Federacija turi teisę vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, 
neprieštaraujančią jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalingą jos tikslams pasiekti. 

2.4. Veiklą, kuriai įstatymų nustatyta tvarka yra reikalinga licencija (leidimas), Federacija gali 
vykdyti tik gavusi atitinkamą leidimą. 
 

3. FEDERACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 
3.1. Federacijos narys turi tokias teises: 

3.1.1. dalyvauti ir balsuoti Federacijos visuotiniame narių susirinkime; 
3.1.2. naudotis Federacijos teikiamomis paslaugomis; 
3.1.3. susipažinti su Federacijos dokumentais, gauti visą Federacijos turimą informaciją 

apie jos veiklą; 
3.1.4. susipažinti su visų Federacijos narių sąrašu, esančiu Federacijos buveinėje; 
3.1.5. dalyvauti Federacijos organizuojamuose renginiuose; 
3.1.6. bet kada išstoti iš Federacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai 

at kitaip Federacijai nuosavybes perduotos lėšos ir turtas negrąžinami; 
3.1.7. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei valdymo organų sprendimus; 
3.1.8. kitas teises aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises. 

3.2. Federacijos nariai turi tokias pareigas: 
3.2.1. laikytis Federacijos įstatų ir aktyviai dalyvauti Federacijos veikloje; 
3.2.2. propaguoti Federacijos tikslus ir uždavinius; 
3.2.3. mokėti stojamąjį, metinius ir kitus įnašus; 
3.2.4. saugoti ir tikslingai naudotis Federacijos inventoriumi, patalpomis; 
3.2.5. vykdyti Federacijos vadovybės priimtus sprendimus; 
3.2.6. neatlikti veiksmų galinčių tiesiogiai ar netiesiogiai pakenkti Federacijos ir jos narių 

reputacijai arba sukelti jiems materialinius nuostolius; 
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3.2.7. nedelsiant raštu pranešti Federacijai apie savo adreso korespondencijai bei rekvizitų 
pasikeitimus; 

3.2.8. laikytis tarptautinių dopingo kontroles taisyklių; 
3.2.9. kitose teisės aktuose ir Federacijos įstatuose nustatytų pareigų. 
 

4. GARBĖS NARIAI IR RĖMĖJAI 
 
4.1. Asmenys, daug nusipelnę kikboksingo sporto plėtojimui Lietuvoje, gali būti Federacijos 

valdybos sprendimu, pritariant visuotiniam narių susirinkimui, išrinkti Federacijos garbės 
nariais. 

4.2. Federacijos rėmėjais laikomi asmenys bei organizacijos, materialiai ar kitokiu būdu 
padedantys Federacijai įgyvendinti šiuose įstatuose numatytus uždavinius. 

4.3. Federacijos garbės nariai ir rėmėjai gali dalyvauti Federacijos susirinkimuose bei valdybos 
posėdžiuose, reikšti savo nuomonę ir teikti pasiūlymus, tačiau neturi balsavimo teisės.  
 

5. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIO MOEKSČIO MOKĖJIMO TVARKA. NAUJŲ 
NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO BEI PAŠALINIMO TVARKA IR SĄLYGOS 
 

5.1. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvarką patvirtina Federacijos visuotinis narių 
susirinkimas atskiru dokumentu. 

5.2. Nariai į Federaciją priimami Valdybos sprendimu. Federacijos nariais siekiančios tapti 
sporto organizacijos Valdybai pateikia prašymą. Valdyba per vieną mėnesį nuo prašymo 
gavimo dienos privalo priimti sprendimą, apie kurį raštu turi informuoti prašančiąją sporto 
organizaciją. Jei Valdyba nusprendžia priimti naują narį, jis per vieną mėnesį nuo 
sprendimo priėmimo dienos privalo sumokėti nustatytą stojamąjį mokestį. Prašančioji 
sporto organizacija Valdybos sprendimo nepriimti į Federacijos narius turi teisę skųsti 
Federacijos visuotinio narių susirinkimui. 

5.3. Nariai gali išstoti iš Federacijos, pateikę Valdybai raštišką prašymą. 
5.4. Federacijos nariams nesumokėjusiems stojamųjų įnašų ir/ar nario mokesčio pagal 

Federacijos visuotinio narių susirinkimo patvirtintą tvarką, nėra suteikiam balso teisė. 
Federacijos nariai šalinami Federacijos valdybos sprendimu, priimtu 2/3 balsų dauguma, 
jei nario veikla prieštarauja Federacijos įstatams ar jis nevykdo savo, kaip Federacijos 
nario, pareigų. 

5.5. Sumokėti stojamasis, metiniai (nario) bei kiti įnašai Federacijos nariui išstojus ar jį 
pašalinus negrąžinami. 
 

6. FEDERACIJOS VALDYMO ORGANAI 
 

6.1. Federacijos organai yra: 
6.1.1. visuotinis narių susirinkimas; 
6.1.2. kolegialus valdymo organas - Valdyba; 
6.1.3. vienasmenis Federacijos valdymo organas — Prezidentas; 

 
7. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
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7.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Federacijos valdymo organas. Federacijos 
visuotiniame narių susirinkime vieno sprendžiamojo balso teisė turi kiekvienas Federacijos 
narys. Federacijos valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra 
Federacijos nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės. 
 

7.2. Visuotinis narių susirinkimas: 
7.2.1. keičia Federacijos įstatus; 
7.2.2. keičia Federacijos buveinę; 
7.2.3. tvirtina ilgalaikę Federacijos plėtojimo programą ir priemones jai įgyvendinti; 
7.2.4. renka ir atšaukia Valdybos narius; 
7.2.5. nustato Federacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir nario mokesčio dydį, jo mokėjimo 

tvarką; 
7.2.6. tvirtina Federacijos metinę finansinę atskaitomybę; 
7.2.7. priima sprendimą dėl Federacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 

likvidavimo); 
7.2.8. skelbia Federacijos garbės narius; 
7.2.9. sprendžia kitus svarbiausius veiklos klausimus. 
 

7.3. Federacijos eilinį visuotinį narių susirinkimą Valdyba rengia kasmet. 
7.4. Pranešimas apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą turi būti įteiktas pasirašytinai arba 

išsiųstas registruotu laišku, arba išsiųstas Federacijos narių sąraše nurodytais elektroninio 
pašto adresais ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki susirinkimo dienos. Pranešime turi būti 
nurodyta šaukiamo susirinkimo darbotvarkė, data, vieta ir laikas. 

7.5. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to raštu reikalauja ne mažiau 
kaip 2/3 Federacijos narių, Valdyba arba Prezidentas. 

7.6. Susirinkimo iniciatoriai, pageidaujantys sušaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimų, 
Prezidentui pateikia paraišką nurodydami sušaukimo priežastis ir darbotvarkę bei nutarimų 
projektus. Prezidentas apie tokio prašymo gavimą nedelsiant praneša Valdybai (išskyrus 
kai Valdyba pati pateikia tokį prašymą) bei informuoja ją apie siūlomą darbotvarkę ir 
nutarimų projektus, laukiamo neeilinio susirinkimo datą, vietą ir laiką. 

7.7. Jeigu visi Federacijos nariai raštu sutinka, visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas 
nesilaikant šių įstatų 7.4. punkte nustatyto pranešimo apie susirinkimą termino. 

7.8. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis 
visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo 
darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo susirinkime dalyvaujančių narių skaičiaus. 

7.9. Federacijos narys turi teisę nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį susirinkime. 
7.10. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 

1/2 Federacijos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta dalyvaujančių narių 
balsų dauguma. Federacijos narys turi teisę balsuoti nedalyvaudamas susirinkime, iki jo 
pradžios Generaliniam sekretoriui raštu pareikšdamas savo valią („už‘ arba „prieš“) 
svarstomu klausimu. Tokiu atveju šis Federacijos nario pareiškimas įskaitomas į kvorumą.  

7.11. Sprendimai dėl Federacijos įstatų keitimo ar papildymo, Federacijos reorganizavimo, 
likvidavimo priimami dalyvaujant ne mažiau 2/3 visų Federacijos narių. 

7.12. Federacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis 
nebuvo sušauktas nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Federacijos narys ar valdymo 
organas. 
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8. FEDERACIJOS VALDYBA. 

 
8.1. Valdyba yra visuotiniam narių susirinkimui atskaitingas, kolegialus Federacijos valdymo 

organas. 
8.2. Federacijos Valdyba sudaroma iš 7 (septynių) narių, kuriuos ketveriems metams renka 

visuotinis narių susirinkimas. Daugiau nei vienas Valdybos narys negali būti renkamas iš 
vieno Federacijos nario atstovų. Tas pats asmuo Valdybos nariu gali būti renkamas ne 
daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Dvejoms iš eilės kadencijoms pasibaigus, kitai 
kadencijai tas pats asmuo Valdybos nariu gali būti renkamas ne mažiau kaip po keturių 
metų pertraukos. Valdybos nario kandidatūrą turi teisę siūlyti tik Federacijos nariai. 
Pasiūlymas dėl Valdybos nario kandidatūros Federacijai pateikiamas raštu, ne vėliau kaip 
likus 10 kalendorinių dienų iki Visuotinio susirinkimo, kuriame yra renkamas Valdybos 
narys, dienos. Vėliau pasiūlyti asmenys į kandidatų sąrašą nėra įtraukiami. Kartu su 
pasiūlymu turi būti pateikiamas rašytinis asmens sutikimas būti renkamu į Valdybos 
narius bei jo veiklos programa.   

8.3. Valdybos narys gali savanoriškai atsisakyti savo einamų Valdybos nario pareigų, 
pateikdamas Valdybai atitinkamą prašymą. Tokiu atveju artimiausiame visuotiniame 
susirinkime yra patvirtinamas Valdybos nario pareigų atsisakymas ir renkamas naujas 
Valdybos narys.    

8.4. Valdybos darbo tvarką nustato valdybos priimtas darbo reglamentas. 
8.5. Valdyba: 

8.5.1. nustato Federacijos tikslus ir uždavinius, svarsto ir priima ilgalaikę Federacijos 
plėtojimo programą ir numato priemones jai įgyvendinti; 

8.5.2. nustato Federacijos organizacinę struktūrą ir kompetenciją; 
8.5.3. renka ir atšaukia Federacijos Prezidentą; 
8.5.4. skiria ir atleidžia Federacijos auditorių kasmetinei finansinei atskaitomybei atlikti; 
8.5.5. nagrinėja prašymus, priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo ir išstojimo; 
8.5.6. nagrinėja bei priima sprendimas dėl šalinimo iš Federacijos jos narių; 
8.5.7. disponuoja Federacijos turtu ir lėšomis, skirtomis veiklai plėtoti ir vykdyti; 
8.5.8. svarsto Federacijos metines veiklos ataskaitą, parengtą Prezidento ir, teikia ją 

tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui; 
8.5.9. šaukia susirinkimus ir pateikia juose svarstytinus klausimus bei įgyvendina juose 

priimtus sprendimus; 
8.5.10. parengia dokumentų projektus visuotiniam narių susirinkimui; 
8.5.11. tvirtina Federacijos organizuojamų renginių bei kvalifikacijos kėlimo programas 

ir atsako už jų įgyvendinimą; 
8.5.12. parengia kasmetines programas ir tvirtina Federacijos renginių sąmatas ir 

ataskaitas, materialinių vertybių nurašymo aktus; 
8.5.13. reprezentuoja Federaciją Lietuvos Respublikoje ir kitose šalyse; 
8.5.14. priima sprendimus steigti Federacijos filialus bei atstovybes ir nutraukti jų veiklą, 

tvirtina bei keičia Federacijos filialų ir atstovybių nuostatus, skiria bei atšaukia 
Federacijos filialų ir atstovybių vadovus ir kitus valdymo organus (jų narius); 

8.5.15. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių  
asmenų dalyviu; 
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8.5.16. ketveriems metams renka bei atšaukia Federacijos viceprezidentus; 
8.5.17. renka valdybos Generalinį sekretorių; 
8.5.18. skiria ir atšaukia finansininką, nustato jo pareiginį atlyginimą; 
8.5.19. tvirtina samdomų darbuotojų etatų sąrašus, nustato jų darbo reglamentą ; 
8.5.20. nustato sportininkų perėjimo iš klubo į klubą tvarką bei sąlygas; 
8.5.21. skiria Federacijos apdovanojimus bet paskatinimus; 
8.5.22. sprendžia visus kitus klausimus, kurie nepriskirti visuotinio narių susirinkimo 

kompetencijai. 
 

8.6. Valdybos posėdžių šaukimo teisę turi bet kuris valdybos narys. Valdybos posėdžiai 
rengiami kas pusmetį. Valdybos priimti sprendimai yra teisėti, jeigu jo posėdyje dalyvauja 
ne mažau kaip 2/3 valdybos narių. Nutarimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių 
valdybos narių dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko 
balsas. 
 

8.7. Valdybos pirmininkas renkamas 4 (ketveriems) metams valdybos posėdyje dalyvaujančių 
balsų dauguma iš valdybos narių ir atlieka šias funkcijas: 

8.7.1. šaukia ir organizuoja valdybos posėdžius; 
8.7.2. rengia valdybos posėdžio darbotvarkę; 
8.7.3. pirmininkauja valdybos posėdžiams su lemiamu balsu; 
8.7.4. disponuoja Federacijos turtu ir lėšomis, skirtomis veiklai plėtoti ir vykdyti; 
8.7.5. teikia valdybos posėdžiui kandidatus į viceprezidentus ir generalinius sekretorius; 
8.7.6. nustato valdybos nariu veiklos sferų bei pareigų pasiskirstymą; 
8.7.7. nesant Federacijos Prezidento arba jam negalint eiti savo pareigų, jį pavaduoja; 
8.7.8. reprezentuoja Federaciją Lietuvos respublikoje ir kitose šalyse; 
8.7.9. vykdo kitus visuotinio nario susirinkimo pavedimus. 
 

8.8. Valdybos generalinis sekretorius renkamas 4 (ketveriems) metams valdybos posėdyje 
dalyvaujančių balsų dauguma iš valdybos narių ir atlieka šias funkcijas: 

8.8.1. organizuoja-viešos informacijos paskelbimą ir informuoja Federacijos narius apie 
esminius įvykius, turinčius reikšmės Federacijos veiklai, įstatų nustatyta tvarka; 

8.8.2. tvarko ir saugo Federacijos dokumentacija, atsako už tinkamai vedamą Federacijos 
raštvedybą; 

8.8.3. organizuoja visuotinių narių susirinkimų darbą, vykdo susirinkimo dalyvių 
registraciją; 

8.8.4. rengia kasmetinį sporto varžybų kalendorių, sporto varžybų nuostatus ir reglamentą; 
8.8.5. tvarko Federacijos narių apskaitą, išvykstančių š kitas šalis komandų dokumentus, 

organizuoja Federacijos rengiamų varžybų darbą; 
8.8.6. vykdo visus kitus Federacijos valdybos bei valdybos pirmininko ir prezidento 

pavedimus. 
 

9. FEDERACIJOS PREZIDENTAS 
 

9.1. Federacijos Prezidentas renkamas ketveriems metams valdybos 2/3 balsų dauguma. 
Prezidentas veikia bei sudaro sandorius Federacijos vardu, vadovauja Federacijos veiklai, 
tvarko jos operatyvinius reikalus.  Tas pats asmuo Prezidentu gali būti renkamas ne daugiau 
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kaip dvi kadencijas iš eilės. Dvejoms iš eilės kadencijoms pasibaigus, kitai kadencijai tas 
pats asmuo Prezidentu gali būti renkamas ne mažiau kaip po keturių metų pertraukos. 

9.2. Federacijos Prezidentas: 
9.2.1. vykdo visuotinių narių susirinkimų bei Valdybos nutarimus; 
9.2.2. analizuoja Federacijos veiklą, finansinių išteklių panaudojimą, rengia ir pateikia 

svarstymui valdybai Federacijos metinės veiklos ataskaitą; 
9.2.3. valdybos pritarimu, priima ir atleidžia iš darbo samdomus darbuotojus; 
9.2.4. vykdo bet organizuoja visuotinius narių susirinkimus ir pateikia visą reikiamą 

medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti; 
9.2.5. reprezentuoja Federaciją Lietuvos Respublikoje ir kitose šalyse; 
9.2.6. pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui; 
9.2.7. atstovauja Federacijai teisme, arbitraže, taip pat santykiuose su bet kuriais trečiaisiais 

asmenimis (tiek fiziniais, tiek ir juridiniais); 
9.2.8. užtikrina Federacijos turto apsaugą, atitinkančių teisinį reglamentavimą darbo sąlygų 

sukūrimą, komercinių Federacijos paslapčių apsaugą;  
9.2.9. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų, taip pat šių įstatų 

nustatytas funkcijas; 
9.2.10. atlieka kitus visuotinio susirinkimo ar valdybos pavestus darbus; 
9.2.11. išduoda įgaliojimus viceprezidentams, generaliniam sekretoriui ar kitiems valdybos 

nariams vykdyti toms funkcijoms, kurios priskirtos jo kompetencijai. 
 

9.3. Prezidentui negalint eiti savo pareigų arba jam nesant, jį pavaduoja Valdybos pirmininkas. 
9.4. Viceprezidentai renkami valdybos posėdyje dalyvaujančių balų dauguma. Viceprezidentai 

padeda valdybos pirmininkui bei Federacijos prezidentui spręsti operatyvius Federacijos 
organizacines bei ūkinės veiklos klausimus. Viceprezidentai kuruoja šias pagrindines 
Federacijos veiklos sritis: 

9.4.1. ryšių palaikymą su kitomis sporto organizacijomis; 
9.4.2. finansinių normatyvų rengimą; 
9.4.3. teisėjų darbo organizavimą Federacijos organizuojamuose renginiuose; 
9.4.4. strateginę Federacijos veiklą, įskaitant tarptautines programas ir marketingą. 

 
Federacijos komisijos ir komitetai 

 
9.5. Federacijoje nustatyta tvarka gali būti sudaromos laikinos ar nuolatinės komisijos ar 

komitetai (tame tarpe etikos ir drausmės komitetas), kurie nėra valdymo organai. Šių 
komisijų ar komitetų sudarymą, narių skaičių ir sudėtį, funkcijas, teises bei pareigas nustato 
Federacijos Valdyba. Komisijos ir komitetai veikia pagal Federacijos Valdybos patvirtintą 
reglamentą ir jos nustatytus įgaliojimus. 

9.6. Komisijų ar komitetų sprendimai, kuriuos patvirtina Federacijos Valdyba yra privalomi 
visiems Federacijos nariams ir su nariais susijusiems sportininkams, treneriams, teisėjams 
ir kitiems asmenims. 

9.7. Etikos ir drausmės komitetas gali taikyti Federacijos Valdybos patvirtintame komiteto 
veiklos reglamente numatytas sankcijas nariams, su nariais susijusiems sportininkams, 
teisėjams, treneriams ir kitiems susijusiems asmenims. 

 
10. FEDERACIJOS LĖŠOS IR PAJAMOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA 
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10.1. Federacijos lėšas sudaro: 

10.1.1. narių stojamieji ir kasmetiniai mokesčiai; 
10.1.2. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų  pervestos, 

dovanotos (paaukotos) lėšos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose; 
10.1.3. valstybinės dotacijos konkrečioms tikslinėms programoms vykdyti; 
10.1.4. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos 

(paaukotos) lėšos; 
10.1.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Federacijos lėšas; 
10.1.6. rėmėjų įnašai; 
10.1.7. skolinto kapitalo lėšos; 
10.1.8. pajamos iš pavaldžių įmonių komercinės ir ūkinės veiklos; 
10.1.9. lėšos gautos už Federacijos rinktinių dalyvavimą varžybose, už reklamą sporto 

renginių metu, taip pat už radijo ir televizijos transliacijas; 
10.1.10. kitos teisėtai gautos lėšos. 

 
10.2. Federacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą 

turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus 
nurodė. Federacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat 
sudaryti išlaidų sąmatą jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to 
reikalauja Federacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos 
naudoti kitiems, negu Federacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams. 

 
10.3. Federacijos turtas ir lėšos turi būti naudojami šiuose įstatuose numatytai veiklai bei 

tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir negali būti bet kokia forma skirstomi Federacijos 
nariams, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. 

 
11. VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA 

 
11.1. Valdyba kartu su Federacijos metine finansine atskaitomybe turi parengti ir pateikti 

visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Federacijos veiklos 
ataskaitą. 

11.2. Federacijos veiklos kontrolę vykdo išrinktas Federacijos auditorius. 
11.3. Federacijos auditorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už nepatenkinamą Federacijos 

veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą. 
11.4. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti 

Federacijos veiklą. 
 

12. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ 
SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA 

 
12.1. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, asociacijų įstatymo ir šių įstatų numatytais 

atvejais Federacijos vieši pranešimai skelbiami Federacijos internetinėje 
svetainėje  https://kickboxing.lt.  

12.2. Federacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama 
nariams registruotu laišku arba Federacijos narių sąraše nurodytu elektroniniu paštu. 
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12.3. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Federacijos buveinėje. 
12.4. Dokumentų ir kitos informacijos apie Federacijos veiklą pateikimo nariams tvarka 

tvirtinama Valdybos. 
12.5. Federacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai. 
12.6. Pranešimai Federacijos nariams siunčiami adresu, kuris yra paskutinis įrašytas narių 

registravimo sąraše. Narys privalo nedelsdamas informuoti Federaciją apie adreso 
(buveines) pasikeitimą. 

 
13. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲVEIKLOS NUTRAUKIMO 

TVARKA 
 
13.1. Sprendimą steigti Federacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti 

Federacijos filialų ir atstovybių  vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus 
tvirtina Federacijos Valdyba, vadovaudamasi teisės aktais. 

 
14. ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA 

 
14.1. Federacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 

 
15. FEDERACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA 

 
15.1. Federacijos buveinė keičiama visuotinio nario susirinkimo sprendimu. 

 
16. FEDERACIJOS PERTVARKYMAS AR PABAIGA 

 
16.1. Jeigu Federacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą 

Federacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui. 
16.2. Federacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso 

nustatyta tvarka. 
 

17. KITOS NUOSTATOS 
 

17.1. Federacijos veiklos ir valdymo klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos 
Respublikos teises aktų nustatyta tvarka. 

 
 
 


