LIETUVOS SPORTINIŲ ŠOKIŲ FEDERACIJOS
ĮSTATAI
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Lietuvos sportinių šokių federacija (toliau vadinama Federacija) yra savanoriška,
savarankiška asociacija, narystės pagrindu jungianti Lietuvoje Respublikoje
įregistruotus ir veikiančius sportinių šokių veiklą kultivuojančius, propaguojančius ar
remiančius juridinius asmenis. Federacijos teisinė forma – asociacija.
Federacijos pavadinimas: Lietuvos sportinių šokių federacija.
Federacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis
antspaudą, emblemą ir kitą atributiką, sąskaitas bankuose.
Federacija uţ savo prievoles atsako visu savo turtu. Federacija neatsako uţ savo
narių prievoles, o nariai neatsako uţ Federacijos prievoles.
Federacija yra ne pelno organizacija. Ji savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos asociacijų įstatymu, Kūno kultūros ir sporto įstatymu ir kitais
įstatymais, poįstatyminiais aktais ir šiais įstatais.
Federacija pripaţįsta Olimpinę chartiją ir yra Pasaulio sportinių šokių federacijos
(toliau – vadinama PSŠF) narė.
Federacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo
valdymo organus.
Federacijos veiklos laikotarpis neribojamas.
Federacijos buveinė: Ţemaitės g. 6, Vilnius Buveinė gali būti keičiama
Konferencijos sprendimu.
Oficialus Federacijos leidinys, kuriame skelbiama oficiali Federacijos informacija,
yra Federacijos svetainė www.dancesport.lt. Naudojant ar viešinant
www.dancesport.lt paskelbtą informaciją, privaloma nurodyti informacijos šaltinį.
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FEDERACIJOS TIKSLAI, FUNKCIJOS IR TEISĖS

Svarbiausias Federacijos tikslas yra nuolatinis sportinių šokių plėtojimas ir
populiarinimas, taip prisidedant prie Lietuvos Respublikos valstybinės kūno kultūros
ir sporto veiklos vykdymo;
Siekdama numatytų tikslų ir įgyvendindama jai keliamus uţdavinius, Federacija
atlieka šias funkcijas:
koordinuoja Federacijos narių bei kitų sporto organizacijų, uţsiiminėjančių
sportiniais šokiais, veiklą;
uţtikrina Lietuvos nacionalinių rinktinių parengimą ir dalyvavimą olimpinėse
ţaidynėse, pasaulio čempionatuose, Europos čempionatuose, taurės varţybose bei
kitose svarbiausiose tarptautinėse sporto varţybose;
sudaro sporto varţybų kalendorių, organizuoja ir kontroliuoja, kad jo laikytųsi visi
Federacijos nariai;
rengia šalies čempionatus, pirmenybes ir kitus sportinius renginius;
bendradarbiauja su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės;
atstovauja Lietuvos sportinių šokių interesams Lietuvos tautiniame olimpiniame
komitete, PSŠF ir kitose Lietuvos bei tarptautinėse organizacijose;
gina Federacijos narių teises;
pagal PSŠF nustatytus reikalavimus tvarko sportininkų, išvykstančių rungtyniauti į
uţsienio klubus, taip pat uţsieniečių, atvykstančių rungtyniauti į Lietuvos klubus,
registracijos dokumentus;
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prireikus tarpininkauja, kad sporto klubai, taip pat sportininkai, treneriai, teisėjai ir
kiti specialistai galėtų sudaryti palankias bendradarbiavimo ir kitas sutartis su
uţsienio klubais ar kitomis organizacijomis;
tvarko sportinių šokių sporto šakos apskaitą, renka ir kaupia sportinių šokių sporto
istoriją;
organizuoja ir padeda nariams bei kitoms organizacijoms vykdyti sporto varţybas ar
kitus sportinius renginius;
propaguoja ir remia sportinių šokių sportą Lietuvoje;
skatina dopingo vartojimo sporte prevenciją ir kovą su juo, siekiant uţkirsti kelią
dopingo vartojimui šokių sporte
Federacija įstatuose numatytai veiklai vykdyti turi teisę:
priimti individualaus ir (ar) norminio pobūdţio sprendimus sportinių šokių
klausimais, kurie yra privalomi Federacijos nariams, treneriams ir teisėjams ir
kitiems Federacijos ar Federacijos narių vykdomos veiklos dalyviams;
steigti visuomenės informavimo priemones, uţsiimti leidyba;
pirkti ar kitaip įsigyti reikalingą turtą;
valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;
sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;
samdyti darbuotojus;
steigti juridinius asmenis. Jie steigiami ir veikia pagal atitinkamos rūšies juridinių
asmenų steigimą ir veiklą reguliuojančius įstatymus;
jungtis į visuomeninių organizacijų sąjungas ir išstoti iš jų;
stoti į tarptautines organizacijas.
Federacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudţiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri
neprieštarauja Federacijos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams
pasiekti, naudoti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nedraudţiamas priemones,
įskaitant: Knygų leidybą 58.11; Laikraščių leidybą 58.13; Ţurnalų ir periodinių
leidinių leidybą 58.14; Kitą leidybą 58.19; Garso įrašymą ir muzikos įrašų leidybą
59.20; Techninį tikrinimą ir analizę 71.20; Reklamos agentūrų veiklą 73.11; Sporto
įrangos nuomą 77.21.40; Kitą sportinę veiklą 93.19. Veiklą, kuri yra licencijuojama
arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Federacija gali
vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.
Federacija veikia, kaip sportinių šokių sporto Lietuvoje koordinavimo institucija,
atlieka vienintelio PSŠF nario Lietuvos Respublikoje pareigas ir naudojasi jai
suteiktomis teisėmis Lietuvos sportinių šokių labui.
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NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Federacijos nariais gali būti įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti sportinių šokių
veiklą kultivuojantys, propaguojantys ar remiantys juridiniai asmenys, pripaţįstantys
Federacijos tikslus ir besilaikantys įstatų. Minimalus Federacijos narių skaičius yra
trys.
Kandidatai į narius ir garbės nariai nėra laikomi Federacijos kaip asociacijos nariais
(juridinio asmens dalyviais) ir neturi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei
šiuose įstatuose nustatytų nario teisių, tačiau gali Vykdomojo komiteto nustatyta
tvarka dalyvauti Federacijos veikloje.
Į Federaciją naujus narius priima Federacijos Vykdomasis komitetas Vykdomojo
komiteto patvirtinto reglamento nustatyta tvarka.
Jeigu Federacijos Vykdomasis komitetas nusprendţia priimti juridinį asmenį
Federacijos nariu, šis per vieną mėnesį privalo sumokėti nustatyto dydţio stojamąjį ir
nario mokestį. Juridinis asmuo, nesumokėjęs stojamojo ir nario mokesčio,
Federacijos nariu netampa ir pasibaigus mokėjimo terminui, turi iš naujo teikti
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prašymą dėl narystės.
Federacijos nariai turi teisę:
atstovaujami vieno nario juridinio asmens darbuotojo, dalyvio arba valdymo organo
nario dalyvauti ir balsuoti Federacijos konferencijoje;
įstatų nustatyta tvarka siūlyti kandidatus į Federacijos organus, siūlyti Federacijos
organų narius atšaukti ar perrinkti;
kreiptis į Federacijos Vykdomąjį komitetą ir siūlyti įtraukti į Konferencijos ar
Vykdomojo komiteto posėdţio darbotvarkę jiems rūpimus klausimus;
dalyvauti Federacijos veikloje, teikti pasiūlymus ir pageidavimus Federacijos
Prezidentui, Vykdomajam komitetui, Konferencijai;
išstoti iš Federacijos, pranešus apie tai raštu Federacijos Vykdomajam komitetui;
naudotis Federacijos teikiamomis paslaugomis;
Vykdomojo komiteto nustatyta tvarka susipaţinti su Federacijos dokumentais ir gauti
visą Federacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
Federacijos nariai privalo:
laikytis Federacijos įstatų;
vykdyti Federacijos organų nutarimus ir jų laikytis;
laiku mokėti nario mokesčius;
neuţsiimti veikla, galinčia pakenkti sportinių šokių sporto ar Federacijos prestiţui;
laikytis Lietuvos ir tarptautinių dopingo kontrolės taisyklių.
Federacijos nariui, nesilaikančiam šių įstatų ar Federacijos organų patvirtintų
taisyklių, Federacijos Vykdomojo komiteto sprendimu gali būti laikinai apribotos
teisės dalyvauti Federacijos veikloje ir naudotis Federacijos teikiamomis
paslaugomis arba narys gali būti pašalintas iš Federacijos. Narys, pašalintas iš
Federacijos narių, turi teisę šį Federacijos Vykdomojo komiteto sprendimą apskųsti
Federacijos konferencijai, kurios priimtas sprendimas yra galutinis.
Federacijos nario, nesumokėjusio nario mokesčio uţ dvejus metus iš eilės, be atskiro
Vykdomojo komiteto sprendimo narystė automatiškai nutrūksta pasibaigus antrųjų
metų nario mokesčio mokėjimo terminui. Toks narys laikomas pašalintu dėl
finansinių įsipareigojimų nevykdymo.
Nariui, išstojusiam arba pašalintam iš Federacijos narių, Federacijos veiklai
perduotos lėšos, mokesčiai, ar kitas turtas negrąţinami.
Narių ir kandidatų į narius sąrašus tvarko Federacijos Generalinis sekretorius. Narių
ir kandidatų į narius sąrašas saugomas Federacijos buveinėje bei gali būt skelbiamas
viešai Federacijos interneto svetainėje. Su šiuo sąrašu turi teisę susipaţinti kiekvienas
Federacijos narys.
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GARBĖS PREZIDENTAS, GARBĖS NARIAI IR RĖMĖJAI

Asmenims, praeityje ėjusiems Federacijos prezidento pareigas ir daug
nusipelniusiems sportinių šokių plėtojimui Lietuvoje, Federacijos Konferencijos
sprendimu gali būti suteikiamas Federacijos Garbės prezidento vardas. Garbės
prezidento vardas gali būti neterminuotai suteikiamas daugiau nei vienam asmeniui ir
gali būti panaikintas tik paties Garbės prezidento raštišku prašymu.
Garbės prezidentas turi teisę dalyvauti visuose Federacijos Konferencijose ir
Vykdomojo komiteto posėdţiuose bei pareikšti savo nuomonę visais nagrinėjamais
klausimais.
Asmenys, daug nusipelnę sportinių šokių sporto plėtojimui Lietuvoje, gali būti
Federacijos Konferencijos sprendimu išrinkti Federacijos garbės nariais.
Federacijos rėmėjais laikomi asmenys bei organizacijos, materialiai ar kitokiu būdu
padedantys Federacijai įgyvendinti šiuose įstatuose numatytus uţdavinius.
Federacijos garbės nariai, rėmėjai ir kiti Federacijai nusipelnę arba Federacijos
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veiklai reikalingi asmenys Prezidento arba Vykdomojo komiteto sprendimu gali būti
pakviesti dalyvauti Federacijos Konferencijose bei Vykdomojo komiteto
posėdţiuose, reikšti savo nuomonę ir teikti išvadas ir pasiūlymus.
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FEDERACIJOS ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA

Aukščiausias Federacijos organas yra narių Konferencija.
Federacijos valdymo organai:
Prezidentas (vienasmenis valdymo organas).
Vykdomasis komitetas (kolegialus valdymo organas), kurį sudaro:
Prezidentas;
Pirmasis viceprezidentas ir du viceprezidentai;
Generalinis sekretorius;
Keturi Vykdomojo komiteto nariai.
Kiti Federacijos organai:
Vykdomojo komiteto prezidiumas;
Revizijos komisija;
Apeliacinė komisija.
Tie patys asmenys Federacijos valdymo organų nariais gali būti renkami ne daugiau
kaip 4 (keturioms) kadencijoms iš eilės. Vienos kadencijos laikotarpis yra 5 (penki)
metai. Valdymo organų kadencijos pradedamos skaičiuoti nuo pirmosios rinkiminės
Federacijos Konferencijos įsigaliojus šiems įstatams. Skaičiuojant nepilnas
kadencijas, trumpesnės kaip trejų metų kadencijos atmetamos, o ilgesnės kaip trejų
metų įskaičiuojamos.
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FEDERACIJOS KONFERENCIJA

Konferencija yra aukščiausiasis Federacijos organas, turintis visas visuotinio narių
susirinkimo teises. Konferencijos gali būti: kartą kalendoriniuose metuose
vykstančios eilinės konferencijos ir neeilinės konferencijos. Konferencijas šaukia
Vykdomasis komitetas. Nariams pranešimas apie Konferenciją išsiunčiamas
registruotu laišku, elektroniniu paštu arba skelbiamas Federacijos tinklapyje ne
vėliau kaip prieš 20 dienų iki Konferencijos pradţios.
Eilinės Konferencijos rengiamos kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki
kovo 31 dienos. Neeilinės konferencijos rengiamos pareikalavus ne maţiau kaip
trečdaliui Federacijos narių, Prezidentui, Vykdomajam komitetui ar Revizijos
komisijai.
Konferencijoje dalyvauja ir turi balsavimo teisę Federacijos narių paskirti atstovai,
pateikę atstovavimą Federacijos nariui patvirtinančius dokumentus. Kiekvienas narys
turi tik vieną balsą. Narių atstovais gali būti asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų
amţiaus. Nariai turi teisę dalyvauti Konferencijoje tik per tiesiogiai atvykusius
atstovus, balsavimai raštu nėra laikomi galiojančiais.
Konferencija yra teisėta, jei joje dalyvauja ne maţiau kaip 2/3 narių. Sprendimas
laikomas priimtu, kai uţ jį gauta daugiau, balsavimo metu dalyvaujančių, narių balsų
„uţ" negu „prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi
balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Konferencijos sprendimai dėl
klausimų, numatytų šių įstatų 6.6.1 ir 6.6.7 punktuose priimami ne maţesne kaip 2/3
Konferencijoje dalyvaujančių Federacijos narių balsų dauguma. Suvaţiavimo
sprendimai dėl Vykdomojo komiteto narių rinkimo priimami šių įstatų 8.4ir 8.5
punktuose numatyta tvarka.
Jei į sušauktą Konferenciją neatvyksta reikiamas delegatų skaičius, per vieną mėnesį
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sušaukiama pakartotinė Konferencija. Pakartotinė Konferencija turi teisę priimti
sprendimus, jei į ją atvyko ne maţiau kaip ¼ narių.
Tik Federacijos Konferencija turi teisę:
papildyti ir keisti Federacijos įstatus;
keisti Federacijos buveinę;
ketverių metų kadencijai rinkti Federacijos Prezidentą, viceprezidentus, Generalinį
sekretorių, Vykdomojo komiteto narius, Revizijos komisiją, Apeliacinę komisiją;
išklausyti ir priimti sprendimus dėl Vykdomojo komiteto, Revizijos bei kitų komisijų
ataskaitų; tvirtinti Federacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę
ataskaitą;
tvirtinti ilgalaikę sportinių šokių plėtojimo Lietuvoje programą, jos pakeitimus ir
numatyti priemones jai įgyvendinti;
nustatyti Federacijos nario stojamąjį bei metinį mokesčius;
priimti sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo);
Konferencija sprendţia ir kitus konferencijos kompetencijai priskirtus klausimus, jei
pagal asociacijų įstatymą, tai nepriskirta kitų asociacijos organų kompetencijai ir jei
pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
Šiuose įstatuose nenumatytus su Konferencijos organizavimu ir sprendimų priėmimu
susijusius klausimus nustato Vykdomojo komiteto patvirtintas Konferencijų
reglamentas.
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FEDERACIJOS PREZIDENTAS

Federacijos Prezidentą renka Konferencija penkerių metų kadencijai iš Federacijos
narių pasiūlytų kandidatų. Kiekvienas kandidatas į Prezidento pareigas turi išreikšti
sutikimą būti renkamas Prezidentu, prisistatyti ir pristatyti savo veiklos programą.
Federacijos Prezidentas – vienasmenis valdymo organas, vykdo šias funkcijas:
Konferencijoje iš Federacijos narių pasiūlytų kandidatų teikia Konferencijai
kandidatus į Generalinius sekretorius ir viceprezidentus;
Konferencijoje renkant viceprezidentus, pasiūlo preliminarias kuruojamas sritis,
pagal kurias renkami viceprezidentai;
vadovauja Vykdomajam komitetui, šaukia Vykdomojo komiteto posėdţius ir jiems
pirmininkauja;
Vykdomajam komitetui nepriėmus sprendimo dėl eilinės ar neeilinės Konferencijos
sušaukimo, šaukia Konferencijas, tvirtina jų darbotvarkes;
yra Federacijos lėšų tvarkytojas, atidaro ir uţdaro sąskaitas bankuose;
priima ir atleidţia samdomus Federacijos darbuotojus, nustato jų pareiginius
atlyginimus, sudaro su jais darbo sutartis;
atstovauja Federacijai teisme, valstybinės valdţios ir valdymo institucijose,
santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, pasirašinėja sutartis
Federacijos vardu;
išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios priskirtos jo kompetencijai;
pasiūlo Vykdomojo komiteto narių pareigybes, į kurias renkami Vykdomojo
komiteto nariai.
Prezidentui atsistatydinus ar dėl kitų prieţasčių ilgiau kaip šešis mėnesius nebegalint
eiti pareigų, šaukiama neeilinė Konferencija, kurioje iš naujo renkami visi
Federacijos valdymo organai, o iki Konferencijos Prezidento funkcijas atlieka
pirmasis viceprezidentas.
8.

FEDERACIJOS VYKDOMASIS KOMITETAS
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Vykdomąjį komitetą sudaro Prezidentas, pirmasis viceprezidentas, du
viceprezidentai, Generalinis sekretorius, ir keturi Vykdomojo komiteto nariai.
Pirmasis viceprezidentas, du viceprezidentai ir Generalinis sekretorius penkerių metų
kadencijai renkami iš Prezidento teikiamų Federacijos narių pasiūlytų kandidatų.
Siūlydamas kandidatus į viceprezidentus, Prezidentas nurodo kuris asmuo siūlomas
pirmuoju viceprezidentu, atsakingu uţ Federacijos sportinę veiklą, taip pat pasiūlo
preliminarias viceprezidentų kuruojamas sritis. Viceprezidentų ir kitų išrinktų
Vykdomojo komiteto narių pareigybes pagal kuruojamas sritis tvirtina naujai
išrinktas Vykdomasis komitetas.
Konferencija uţ Prezidento pasirinktą ir balsavimui pateiktą komandą, t.y.
Generalinio sekretoriaus ir trijų viceprezidentų kandidatūras, balsuoja vienu
balsavimu. Šių įstatų 6.4 punkte numatyta tvarka nepriėmus sprendimo išrinkti
Prezidento pasiūlytos komandos į Generalinio sekretoriaus ir trijų viceprezidentų
pareigas, Prezidentas, išklausęs Konferencijos dalyvių pasisakymus dėl kandidatų,
privalo teikti Konferencijos balsavimui kitos sudėties komandą, pakeitęs bent vieną
teikiamą kandidatą.
Keturi Vykdomojo komiteto nariai penkerių metų kadencijai renkami iš Federacijos
narių pasiūlytų kandidatų. Renkant Vykdomojo komiteto narius, Prezidento nustatyta
eilės tvarka uţ kiekvieną kandidatą balsuojama atskirai. Kandidatas į Vykdomojo
komiteto narius laikomas išrinktu priėmus sprendimą šių įstatų 6.4 punkte numatyta
tvarka. Išrinkus reikiamą Vykdomojo komiteto narių skaičių, Vykdomojo komiteto
narių rinkimai baigiami.
Federacijos Vykdomasis komitetas posėdţius rengia ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
Šio valdymo organo posėdţiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne maţiau kaip 2/3
narių, sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai,
balsuojant lemia Vykdomojo komiteto pirmininko, kuriuo yra Prezidentas, balsas.
Federacijos Vykdomasis komitetas atlieka šias funkcijas:
nustato Konferencijos surengimo datą, vietą ir sudaro darbotvarkę;
rengia dokumentų projektus Konferencijai;
įgyvendina Federacijos Konferencijos sprendimus;
sprendţia narių priėmimo į Federaciją, narių teisių dalyvauti Federacijos veikloje,
apribojimo ir šalinimo iš jos klausimus;
tvirtina viceprezidentų ir kitų Vykdomojo komiteto narių kuruojamas sritis;
tvirtina su varţybų organizavimu, teisėjavimu, trenerių ir teisėjų kvalifikacija
susijusias taisykles, bei kitas su Federacijos narių ir sportininkų dalyvavimu
Federacijos veikloje susijusias taisykles;
tvirtina čempionatų bei pirmenybių teisėjų kolegijas ir čempionatų bei pirmenybių
varţybų rezultatus;
tvirtina Lietuvos nacionalinių rinktinių sudėtis ir jų trenerius;
tvirtina Lietuvos nacionalinių rinktinių parengimo programas ir atsako uţ jų
įgyvendinimą;
tvirtina delegacijų, išvykstančių į tarptautines varţybas, sudėtis;
sprendţia dokumentų išdavimo sportininkams, išvykstantiems rungtyniauti į uţsienio
klubus, taip pat uţsieniečiams, atvykstantiems rungtyniauti į Lietuvos klubus,
klausimus;
tvirtina renginių ataskaitas, materialinių vertybių nurašymo aktus;
priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių
asmenų dalyviu;
priima sprendimus dėl Federacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos
nutraukimo, svarsto ir tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus, skiria filialų ir
atstovybių vadovus;
tvirtina Apeliacinės komisijos priimtus sprendimus;
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8.7.16. sprendţia visus kitus į Konferencijos, Prezidento ar kitų organų kompetenciją
nepatenkančius, klausimus.
8.8.
Federacijos pirmasis viceprezidentas yra atsakingas uţ Federacijos sporto srities
veiklą. Pirmasis viceprezidentas pirmininkauja Konferencijoje, Vykdomojo komiteto
ar vykdomojo komiteto prezidiumo posėdţiuose nedalyvaujant Prezidentui.
8.9.
Jei Vykdomojo komiteto narys arba viceprezidentas negali atlikti savo pareigų arba
jas atlieka blogai, Federacijos konferencija turi teisę atšaukti prieš laiką jo
įgaliojimus ir išrinkti naują narį likusiam perrinkto nario kadencijos laikui.
8.10.
Vykdomojo komiteto narys turi teisę atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus,
apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu informavęs Prezidentą.
8.11.
Šiuose įstatuose nenumatytus su Vykdomojo komiteto veiklos organizavimu ir
sprendimų priėmimu susijusius klausimus gali nustatyti Vykdomojo komiteto
patvirtintas Vykdomojo komiteto veiklos reglamentas.
9.

FEDERACIJOS GENERALINIS SEKRETORIUS

9.1.

Generalinis sekretorius dalyvauja Federacijos tikslų įgyvendinime, palaiko ryšius
tarp Federacijos organų ir Federacijos narių bei kitų organizacijų.
9.2.
Federacijos generalinis sekretorius:
9.2.1. vykdo Federacijos prezidento ir Vykdomojo komiteto pavedimus;
9.2.2. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
9.2.3. sudaro Federacijos biudţetą ir pateikia jį Vykdomajam komitetui;
9.2.4. rengia kasmetinį sporto varţybų kalendorių ir kontroliuoja jo vykdymą.
9.3. Federacijos generalinis sekretorius atsakingas uţ:
9.3.1. buhalterinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatymą;
9.3.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą, pasirašymą ir
pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas
atliktas) arba metinės ataskaitos parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registro
tvarkytojui ir Konferencijai;
9.3.3. duomenų, nurodytų Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų
registrui;
9.3.4. metinių finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir auditoriaus išvados (tais
atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos paskelbimą
Federacijos interneto svetainėje;
9.3.5. sąlygų tretiesiems asmenims susipaţinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu,
veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas
atliktas) arba metine ataskaita Federacijos buveinėje sudarymą;
9.3.6. viešos informacijos paskelbimą;
9.3.7. savanoriškos veiklos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta
tvarka organizavimą;
9.3.8. Federacijos raštvedybą.
10.
10.1.
10.2.

FEDERACIJOS VYKDOMOJO KOMITETO PREZIDIUMAS

Federacijos Vykdomojo komiteto prezidiumą sudaro (pagal pareigas) prezidentas,
trys viceprezidentai, generalinis sekretorius.
Federacijos Vykdomojo komiteto prezidiumo posėdţius šaukia Prezidentas esant
poreikiui. Federacijos Vykdomojo komiteto prezidiumo posėdţiai yra teisėti, kai
juose dalyvauja daugiau kaip pusė prezidiumo narių, sprendimai priimami paprasta
balsų dauguma. Vykdomojo komiteto prezidiumo posėdţiai gali ir sprendimai gali
būti priimami naudojant telekomunikacijų priemones. Vykdomojo komiteto
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prezidiumo nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, balsuojant
lemia Prezidento balsas.
10.3.
Federacijos Vykdomojo komiteto prezidiumo posėdţiuose gali būti kviečiamas
dalyvauti uţ svarstomą klausimą atsakingas Vykdomojo komiteto narys ar kiti
asmenys.
10.4.
Vykdomojo komiteto prezidiumas atlieka šias funkcijas:
10.4.1. sudaro Vykdomojo komiteto posėdţių darbotvarkes;
10.4.2. rengia dokumentų projektus svarstymui Vykdomojo komiteto posėdţiuose;
10.4.3. Prezidento prašymu pataria Prezidentui klausimais, kurie priskirti Prezidento
kompetencijai.
10.5.
Šiuose įstatuose nenumatytus su Vykdomojo komiteto prezidiumo veiklos
organizavimu ir sprendimų priėmimu susijusius klausimus gali nustatyti Vykdomojo
komiteto patvirtintas Vykdomojo komiteto prezidiumo darbo reglamentas.
11.
11.1.

11.2.
11.3.

Revizijos komisiją, susidedančią iš pirmininko ir dviejų narių, renka Konferencija iš
Federacijos narių pasiūlytų kandidatų pirmininkaujančio Konferencijai nustatyta
tvarka. Revizijos komisijos nariais negali būti Vykdomojo komiteto nariai. Revizijos
komisija apie savo veiklą atsiskaito Federacijos konferencijai.
Išrinkti Revizijos komisijos nariai iš savo tarpo penkerių metų kadencijai išsirenka
Revizijos komisijos pirmininką ir apie tai informuoja Generalinį sekretorių.
Revizijos komisija vykdo Federacijos veiklos kontrolę tikrindama Federacijos
finansinę bei ūkinę veiklą ir pateikia ataskaitą eilinei Konferencijai.
12.

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.
12.7.

FEDERACIJOS REVIZIJOS KOMISIJA

FEDERACIJOS APELIACINĖ KOMISIJA

Apeliacinę komisiją, susidedančią iš pirmininko ir keturių narių, renka Konferencija
penkerių metų kadencijai.
Apeliacinės komisijos pirmininkas renkamas iš Prezidento teikiamų Federacijos
narių pasiūlytų kandidatų. Šių įstatų 6.4 punkte numatyta tvarka nepriėmus
sprendimo išrinkti Apeliacinės komisijos pirmininką, Prezidentas privalo teikti
Konferencijos balsavimui kitą iš Federacijos narių pasiūlytų kandidatų.
Apeliacinės komisijos nariai renkami iš Federacijos narių pasiūlytų kandidatų.
Kiekvienas Konferencijoje dalyvaujantis Federacijos narys kiekvienas turi teisę
balsavimo biuletenyje įrašyti ne daugiau kaip keturis kandidatus į Apeliacinės
komisijos narius. Apeliacinės komisijos nariais laikomi išrinkti daugiausiai balsų
surinkę kandidatai. Tuo atveju, jeigu dėl po lygiai surinktų balsų nėra galimybės
suformuoti reikiamos sudėties Apeliacinę komisiją, rengiamas pakartotinis
balsavimas, kurio metu iš po lygiai balsų surinkusių kandidatų išrenkami Apeliacinės
komisijos nariai į likusias Apeliacinės komisijos narių vietas.
Apeliacinė komisija sprendţia ginčus, susijusius su šokių sportu, tame tarpe ginčus
dėl varţybų vykdymo, teisėjų kolegijų sudarymo, teisėjavimo, varţybų vyriausiojo
teisėjo ir techninio teisėjo priimtų sprendimų, klubų keitimo, licencijų išdavimo,
atestavimo, ginčus tarp Federacijos narių dėl sportinės etikos paţeidimo. Apeliacinė
komisija neturi teisės spręsti kitų organų kompetencijai priskirtų klausimų.
Kiekvienam ginčui nagrinėti Apeliacinės komisijos pirmininkas sudaro trijų
Apeliacinės komisijos narių kolegiją, į kurios sudėtį negali būti įtraukiami su
nagrinėjamu ginču susiję Apeliacinės komisijos nariai. Apeliacinė komisija veiklą
vykdo pagal Vykdomojo komiteto patvirtintą darbo reglamentą.
Apeliacinė komisija apie savo veiklą atsiskaito Federacijos konferencijai.
Apeliacinės komisijos narių kolegijos sprendimas dėl kiekvieno išnagrinėto ginčo
8

teikiamas tvirtinti Vykdomajam komitetui. Federacijos Vykdomojo komiteto
patvirtintas Apeliacinės komisijos kolegijos sprendimas yra galutinis ir privalomas
Federacijos nariams ir organams.
13.

TURTAS IR LĖŠOS, JŲ PANAUDOJIMAS

13.1.
Federacijos turtą ir lėšas sudaro:
13.1.1. stojamieji ir kasmetiniai nario mokesčiai;
13.1.2. narių mokesčiai uţ licencijas, varţybas, egzaminus, atestavimus, seminarus ir kitas
mokymo ar kvalifikacijos kėlimo paslaugas;
13.1.3. valstybinės dotacijos konkrečioms tikslinėms programoms vykdyti;
13.1.4. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (aukotos) lėšos ir
turtas, įskaitant ir lėšas, gaunamas iš Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymo nurodytų asmenų, pasinaudojusių teise dalį savo sumokėto
pajamų mokesčio skirti savo pasirinktam paramos gavėjui;
13.1.5. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos
(aukotos) lėšos;
13.1.6. rėmėjų įnašai (Federacija gali gauti paramą);
13.1.7. skolinto kapitalo lėšos;
13.1.8. lėšos, gautos uţ Federacijos rinktinių dalyvavimą varţybose, uţ reklamą sporto
renginių metu, taip pat uţ jų radijo ir televizijos transliacijas;
13.1.9. kitos teisėtai gautos lėšos ir turtas.
13.2.
Federacijos lėšos ir turtas naudojami šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir
uţdaviniams įgyvendinti. Federacija gali pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai
reikalingą turtą, taip pat juo disponuoti.
13.3.
Finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai nuo sausio 1 iki gruodţio 31 d.
13.4.
Federacijos Generalinis sekretorius iki eilinės Konferencijos turi parengti ir pateikti
Konferencijai kiekvienų praėjusių finansinių metų Federacijos veiklos ataskaitą. Ši
ataskaita yra vieša ir turi būti paskelbtas Federacijos interneto svetainėje. Kiekvieno
fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Federacija turi sudaryti sąlygas Federacijos
buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipaţinti.
13.5.
Federacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
13.5.1. asociacijos veiklos tikslai, uţdaviniai ir atlikti darbai, taip pat nurodomi ateinančių
finansinių metų veiklos tikslai, uţdaviniai ir planuojami atlikti darbai;
13.5.2. informacija apie Federacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos
tikslus;
13.5.3. Federacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų
pabaigoje;
13.5.4. Federacijos metinė finansinė atskaitomybė;
13.5.5. samdomų Federacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
13.6.
Federacijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato Federacijos
valdymo organai ar Konferencija.
14.

FEDERACIJOS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO
NARIAMS BEI SKELBIMO TVARKA

14.1.

Dokumentų apie Federacijos veiklą pateikimo nariams tvarką atskiru dokumentu
tvirtina Vykdomasis komitetas.
Pranešimai ir skelbimai, kurie turi būti paskelbti viešai, skelbiami įstatymų numatyta
tvarka dienraštyje „Lietuvos ţinios" ir interneto svetainėje http://www.dancesport.lt.
Bet kuri kita Federacijos vieša informacija skelbiama interneto svetainėje
http://www.dancesport.lt.

14.2.
14.3.
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15.
15.1.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šie Įstatai įsigalioja nuo jų atitinkamo įregistravimo dienos. Įstatai surašyti ir
pasirašyti lietuvių kalba 3 (trimis) egzemplioriais.

Pasirašyta ______ m. ___________ mėn. ____d.
Federacijos prezidentas

Gintaras Skorupskas
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