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protokolu Nr. ...I.

1. Bendroji dalis

I.l. Liettvos sklandymo sporto federacija ( toliau LSF ) yra savaranki5ka visuomr:ninr! organizaciia,
vie nijanti su sklandymo sportu susijusias visuomenincs organizacijas.

1.2. t,SF yra Lietuvos aeroklubo narys.
1.3. LSF yra juridinis asmuo , turintis savo antspaudq, sqskait4 banke, emblem4.

1.4. I.SF vadovaujasi Iietuvos Respublikolistatymais, I-ieluvos acrohlutxr ir savo istatais.
1.5. LSf abtovauja Lictuvt'rs sklandytojus tarptautincjer sklandymo komisijoje (l(;(l)
1.6. t"SF buveind yra Kaune, f)aukanto 15

2. fikslas ir uZdaviniai

2. 1, ISF vcikia l-ietuvos llespuhlikos tcritorijojc.
2.2. I'}agrindinis ISF tikslas ir uidaviniai:
r pletoti sklandymo sportq Lietuvos Respublikoje, atstovauti Lietuvq visq lygiq tarptautindse

varirybose ir Pasaulio trei lluropos dempi<lnatuose,
o nustatyti sklandymo sporto varZybq, vykstaniiq Lietuvoje reglamentus,
. registruoti l.ietuvos sklandymo rekordus,
. organizuoti ir kontroliuoti FAI normatyvrl vykdymq,
. organizuoti l-ietuvos sklandymo rinktines paruoSimq ir dalyvavimq tarptautinesc: varthxrse .

2.3. Tarpininkauja i5duodant sklandytojams sportines liccnzijas.
2.4. lJendradarbiauja su Civilines aviacijos direkcijos inspekcija uitikrinant skrydiiq saug4,
sklandytuvtl techning prieiirirq bei jq sertifikavim4. ruo5ia sklandytojq mokymo programas,

tarpininkauja i5duodant piloto - sklandytojo licenzijas.

3. LSF tcisds

3.t. usl- turi teisg:
e kontroliuoti Lietuvos Respublikos istatymu aeroklubui perduotq buvusios SI)Anl,R valstybini

turlq,
r ra31u ,ilodliu ar kitais bldais skleisti informacijq apie savo veiklq,
r stcigti visuomcnis informavimo priemones, uisiimti'leidyba,
r ()rganizuoti susirinkimus , mitingus, pikctus, dcmonstracijas ir kitokius masinius rc,nginius,
r pirkti ar kitaip isigSrti savo veiklai rcrikaling4 tur14,
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samdyti asmenis istatuose numatytai veiklai,
gauti le5q ar kitokio turto i5 visuomeniniq organizacijq, fondq, nevalstybiniq organizacijq ir
asmenq, taip pat valstybis dotacijq sporto programorns vykdyti,
steigti imtrnes , registruojamas ir ve ikianiias pagal Lietuvos Respublikos istatymus,
uisiimti kita veikla , neprie5taraujandia Lietuvos Respublikos istatymams.

4. L,SF nariai

+. I I ,SF nariais yra juridiniai asrncnys , aviacijos sporto klubai
sklandymo sportE.

ca

ir acrokluhai praktikut{antys

4.2. I ISir narius istojama ir i5stojama pateikus tarybai atitinliamq pra5ymrl.
4.3. I.SIr nariq teisds:
. dalyvauti pagal savo lygi sklandymo sporto varZytxrse,
. bflti i5rinktas i ISF vadovaujandius organus,
r gauti atitinkamo lygro sporting licenzijq,
r naudotis , panaudos sutartimi perduotq Lietuvos ae.roklubui,
4.4. [-^SF nariq pareigos:
o vykdyti L,SF konferencijos ir taqybos nutarimus, laikytis IJ[r
. laiku moketi nustatytq nario mokesti,
r lauscrti jiems patiket4 aviacinc technikq ir kitq turt4.
1.5. I^Sii nariai gali bDti pa5alinti i5 nariq, jeigu nevykdo tSF- konfercnciios arba rarytxx nutarimq,
ncmoka nustatyto nario mokesiio , nesilaiko istatq. Klausim4 del pa5alinimo i5 tSf; nariq sprendZia
konfc'renciia. .

5. LSF valdymas

5.1 I^SF- vadovaujantys organai yra:
r kon[ercncija,
r taryba,
o prczidiumas,
o prczide ntas.
.5.2. I ,lil aukiiiausias valdymo organas yra konfe re ncija, kuri rengiama kasme t. Atstovavimo
norrnas konferencijoje nustato ISF taryba.
5'3. Konferencija priima [5F istatus ir jq pakeitimus bei papildymus, apsvarsto ir tvirtina
prczidcntrl ir rcvizijos komisijos ataskailas, nustato pagrindines dartxt plcrtojimo kryptis. nustato
lvairiq mokcsdiq dydi ir gautq lesq paskinitymo kritcrijus bei prioriterus, dvicjq mc,irl laikotarpiui
renka prezidentq ,revizijos komisijq, teisejq kolegijq ir treneriq tarybq, tvirtina, prezidento te ikimu,
atsakinga sekretoriq ir vyriausiq treneri. nustato tarybos struktfir4 ir jos sudarymo tvarkq, tvirtina
tarybos arba prezidiumo narius.
5.4. Nceiline konferencija Saukiama nutarus tarybai arba pareikalavus trims juridiniarrrs nariams

, pateikus tarybai pare iSkim4 su klausimais ir dartxrtvarkc. Siu.r atvcju
konl'crencija turi ivykti ne veliau kaip per 30 dienu nuo parei5kimo dienos.
:i.5. Konferencila laikoma teisita , jeigu joje dalyvavo ne maiiau kaip l12 i5rinlitq delegatq. Je,igu i
konferencija neatvyksta reikalingas delegatq skaitius, skerlbiama nauja konferrencijos data ( po
dviejq savaidiq ). Siuo atveju konferencijos nutarimai bus teiseti , nepaisant dalyviq skaidiaus.
5.6. Konferncijos darbotvarke skelbiama ne ve liau kaip pries 20 dienq.
5.7. Nutarimai priimami paprasta balsq dauguma. l^Sl: istatq pakeitimai ir papildymai, o taip pat
sprendimas del t.SF veiklos pasibaigimo ir pirmalaikio ISF prczi<Iento at5aukimo priimami 2/3
balsq dauguma.
5.tl- Rinkimai v-vksta slaptu halsavimu, jcigu konfcrencija nepasirinlio kito balsavimo bldo.

aviacine technika.

istatq,



5,9. Tarp konferencijq ISF vadovauja taryba arba prezidiumas. ISF tarybq,sudaro; prgzidentas,
atsakingas sekretorius , deleguoti sklandymo klubq atstovai, treneriq tarybos pirmininkas, Lietuvos
rinlitines vyr. treneris ( kuris kartu yra ir prezidento pavaduotojas ), teisejq kolegijos pirmininlias.
5.10. ISF larybos posedZius prezidentas Saukia esant reikalui, bet ne rediau kaip vienq kartq i
ketvirti.
5.1l. 'Iarybos posedis laikomas teisetu , kai jame dalyvauja ne maiiau kaip lZ nariq.
5.12. Tarykrs nutarimai priimami paprasta balsg dauguma.
.5. 13. 1-arybos nutarimai protokoluojanri ir pasira5omi ISF prezidento arba posedZio pirmininlio ir
sekrc:loriaus
5.14. T'aryba yra ISF konferencijos nutarimq vykdytoja.
5. 15. Tarybos funkcijos:
o iaukia [SF- konferencijas,
r ruo5ia sklandymo sporlo varZybq ntrostatus,
o planuoja ir skirsto le5as sportinerns variyboms finansuoti, iesko finansavimo Saltiniq,
o priima naujus I-SF narius,
r tvirtina I^SIi isteigtq imoniq istatus,
. samdo ir atleidiia etatinius darbuotojus,
r <'rrganizuoja teisejq kolegijos ir treneriq tarybos darb4,
. ()rganizuoja mctodiniq mokomqiq programq paruoSim4.
5.16. I aikotarpiui tarp tarybos posedZiq I^SF-ai vadovauja prezidiumas.
5.17. Prezidiumas :

. rengia dokume,ntus IS[r konferencijai ir tarybos posedZiams,
o tvirtina LSF'rerrginill sqmatas, materialiniq vertybiq nura5ymo aktus,
. tvirtina komandas tarptautinerns varZyboms,
5.ltt. .lci l-SF konfcrencija nutaria valdymtlfunlicijas tarp konfcrencijq pavesti prezidiumui, tokiu
atveju prezidiumas atlieka ir tarybos funkcijas.
5. I9. I SF prezidcntas veikia LSI] vardu, atstovauja jo interesams teisme, valstybinese. valdiios ir
valstybes institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, tarptautinese
organizacijose, i5duoda igaliojimus, pasira5o sutartis, yra kreditq valdytojas. ISF prezidentui
susirgus , ilgam iSv,vkus bei del kitq prieZasiiq negalint eiti pareigq, jo pareigas eina generalinis
sekretorius, arba Respublikos vyr. treneris.
5.20. t,SF sekretoriatas yra vykdomasis organas. Sekretoriato struktir4, funkcijas ir igaliojimus
nustato ISIr taryba.Atsakingas sckrctorius tvarko tarybos ra5tve.dyb4, vykdo korcspondenciia su
kitomis organizacijomis.
5.21. Revizijos komisija renkama konferencijoje i5 3 nariq, kurie savo tarpe i3sirenlia pirmininliq.
5.22- Revizijos komisiia periodi5kai, ne reiiau kaip karlq i rrrtur, tikrina, kaip laikomasi istatq ii
finansines drausmds.
5 23. Revizijos komisijos nariais negali bflti tarybos nariai ir ISF samdomi darbuotojai.
5-24. Teisejq kolegij4 renkama konferencijoje i5 3 - 5 nariq. Jq pirminink4 renkasi kolegiia.
5.25. Treneriq taryba renkama konferencijoje i5 3 - 5 nariq. Treneriq tarybos pirmininliq renlia
trencriu tarvba.

6. LSf'nuosaYybd.

6. l. I ,Sl" nuosavq turtq sudaro kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas isirytas ui nuosavas ldSas,
gautas dovan<rjimo , paveldejimo ar kitokiu teisetu budu.
6.2. I SF lc5as sudaro:
. nario mokesiiai,
. asmcnines ir visuome nines

paaukotos lcios.
aukos ,paramos fondq dovanotos le5os, nevalstybiniq organizacijq

r pajamos i5 turto ir ire ngimq eksploatacijos, krcdito lstaigq palfrkanos uZ saugomas I^SIr le5as,
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o pajamos iS ISF organizuottl renginiq,
r pajamos i5 tsF isteiktq komercine - tikine veikla uisiimandiq imoniq pelno,
o skolinto kapitalo leSos,

o valstybines dotacijos sporto programoms remti,
r kitos le5os ir turtas , isignas nepaleidiiant istatymq.
6.3. I^SF leSos gali btlti naudojamos;
o etatinie darbuotoiq atlyginimams,
o varirybr4 finansavimui,

aviacines technikos isigijimui ir rcmt-rntui,
rinktines nariq finansavimui ruo5iantis dempionatams,

ivairie ms fikiniams rcikalarn.

7. LSF atsakomybd

7. 1. tSF- atsako ui savo prievoles visu jam priklausandiu turtu.
7.2. t^SF neatsako uZ savo narir; prievoles, o nariai neatsako uZ ISl.- prievoles.
7.3. t,SF atlygina Lalq,padarylq fiziniams ir juridiniams asmenims, savo turtu istatymq nustatyta
tvarka.

8. [,St'Iikvidavimas

8. t. Pasiulymq dil I-St:' tikvidavimo gali t*ltti raryba arha 213 I-SI;
konferencijos nutarimu 2[3 nariq balsq dauguma.
E"2. 'fe ismui priemus sprcndimq nutraukti Isl; vr: ikl4.
8.3. I,SF nutraukia savo vciklq konfe rcncijos nutarimu.
t1.4. Visus klausimus susijusius su [SIr veiklos pasibaigiffiu, tvark<r
komisi ja.

nariu. LSI; likviduo.iama I ^Sl;

konf erenci.jos i$rinkta likvidacinc

8..5. Pasibaigus I^SIr veiklai , jos turtas panaudojamas I-ie tuvos Respuhlikos istatymais nustatyra
lvarka.
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