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ASO CIACTJO S,,LIETUVO S sASrIU FEDERACIJA,,
ISTATAI

1 skyrius. Bendroji dalis

1.1. Lietuvos Sa5kiq federacija yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vie5asis

juridinis asmuo, turintis iikini, finansini, organizacini ir teisini savaranki5kumq. Ji savo veikloje

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos asociacijq istatymu, kitais Lietuvos Respublikos teises aktais ir veikl4 grindZia Siais

istatais.

1.2. Lietuvos Sa5kiq federacijos teisine fonna - asociacija.

1.3. Asociacijos pavadinimas - LIETUVOS SaSrrq FEDERACIJA - (toliau LSF).

1.4. LSF yra fiziniq ir juridiniq asmenq - propaguojandiq Sa5kiq sportQ, savanori5ka s4junga.

L5. Asociacija turi atsiskaitomqj4 banko s4skait4,savo antspaud4,sirnbolik4,taip pat turi teisg

gauti param4 bei istatymq nustatyta tvarka igyti paramos gavejo statut4.

1.6. LSF yra Tarptautiniq Sa5kiq federacijq (toliau -FMJD,IDF- ) ir Europos Sa5kiq konttdenacilos

(toliau- EDC) nare. Savo veikloje remiasi FMJD ir IDF Sa5kiq Zaidimo taisiklemis. nuosmrais ir

normatyvais.

1.7. LSF finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.8. LSF buveine keidiama tSf Vytdomojo komiteto nurarimu.

1.9. LSF veiklos laikotarpis yra neribotas.

2 skyrius. Lietuvos Sa5kiq federacijos tikslai

2. 1. Propaguoti ir populiarinti 5aSkiq spoftq Lietur"os Respublikoje.

2.2.Siekti aukStq sportiniq rezultaq Pasaulio.Europos dempionatuose,kituose tarptautiniuose

turnyruose.

2.3. organ\zuoti turining4 laisvalaiki.poilsi,veikl4,skatinti sveik4 gyvenimo bud4.

2.4.Parengti ilgalaikg Sa5kiq pletojimo program4 ir j4 lgyvendinti.

3 skyrius. Lietuvos Sa5kiq federacijos veiklos sritys

3 ' 1 . Saskiq sporto propagavimas ir populiarinimas Lietuvos Respublikoje.

3.2.LSF atstovavimas Lietuvos Respublikos Vyriausybes institucijose bei kitose Salies organizaci-
jose ir tarptautinese sporto organizacijose.

3.3. Asociacijos nariq veiklos koordinavimas.



3.4. Kalendoriniq varhybqplanq sudarymas.

3'5. Lietuvos Respubrikos dempionatq, pirmen yb,.q, tarptautiniq tumyry ir kitq renginiq
organizavimas bei dalyvavimas kitq organizacijq vykdomuose dempionatuose ir tumyruose
Lietuvos Respublikoje bei uZsienyje.

3'6' Duomenq ir informacijos apie oficialius saskiq turnyrus Lietuvoje,Sadkininkq kvalifikacijQ irreitingus rengimas ir saugojimas.

3'7' Mokymr4 ir treneriq bei teisejq kvalifikacijos kelimo kursq licenzijq gavimui organizavim,as bei
nacionaliniq teisejq kategorijq ir jq suteikimo tvarkos nustatymas.
3'8' Mokymo ir treniruodiq stovykrq sportininkams organizavimas.
3.9.Su ktino kultiira ir sportu susijusiq paslaugq teikimas.
3'10' Sportiniq vardrl ir atskyriq Saskininkams suteikimas bei tvarkos,kuria vadovaujantis
suteikiami Sie vardai ir atskyriai,nustatymas.

3'11'Nacionaliniq rinktiniq sudarymas ir rtipinimasis jq pasirengimu bei daryvavimu tarptautinese
varZybose.

3.12. LSF narirl teisiq ir interesq gynimas.

3'13' LSF gali vykdyti ir kitas jos nariq deleguotas funkcijas bei tureti civilines teises ir pareigas,
j eigu tai neprie5tarauj a L ietuvos Respublikos lstatymam s.

3'14' LSF vykdo buhaltering apskait% teikia ataskaitas ir informacij4 valstybes institucijoms ir
moka mokesdius nustat5t a tvarka.

3.15. {statuose numatytai veiklai vykdyi LSF gali:
3 . I 5. I . tureti atsiskaitom4sias s4skaitas bankuose istatymq nustatSrta tvarka;
3 '15 '2'valdyti, naudoti, disponuoti jai priklausandiu turtu ir lesomis;
3' 1 5'3'samdyti asmenis istatuose numatl-ai veikrai lgyvendinti;
3 . 1 5.4.sudaryti sutartis ir prisiimti lsipareigojimus;
3'15'5'steigti asociacijos filialus' imones ir organizacijas, isskyrus neribotos civilines atsakomybes
juridinius asmenis;

3'15'6jungtis !Asociaciiq (Federaciiq) sqiung4 (konfederacii4) ir i5stori is jos;
3.15.7.stoti i tarptautines organizacijas ir nutraukti narystg siose organizacijose.

4 skyrius. Lietuvos Sa5kiq federacijos veiklos riisys
4.1. Sporrine veikla (EVRK kodas 93.1).

4.2.Kita sportine veikla (93.19).

4.3. Kita pramogr+ ir poilsio organizavimo veikla (g3.2g).
4.4.Leidyba (58.00).



4.5. Reklama (73.1).

4.6. Sportinis ir rekreacinis Svietimas (85.51).

4.7. Sporto irangos nuoma (77.21.40).

4.8. Sporto klubq veikla (93.12).

4.9. Visos kitos EVRK veiklos, neprie5taraujandios asociacijos tikslams.

4.10.LSF gali organizuoti arba vykdyti iiking - komercing veikl4 neprie5taraujandi4 Lietuvos

Respublikos istatymams bei jos veiklos tikslams.

5 skyrius. Lietuvos Sa5kiq federacijos nariai

5.i.LSF nariais gali bUti Lietuvos respublikoje iregistruoti juridiniai asmenys (sporto klubai, sporto

mokyklos, sporto centrai, ivairios sporto organizacijos) ir visi 18 metq sulaukg veiksnls frzin\ai

asmenys, pripaZistantys asociacijos istatus ir suinteresuoti jos veikla.

5.2. LSF nariais gali bUti ir uZsienio Saliq juridiniaibei fiziniai asmenys, susipaZinq ir pripaZistantys

asociacijos istatus, jeigu jq narystei pritaria konferencija ne maZesne kaip konferencijoje

dalyvavaujandirl LSF narl42l3 balsq dauguma.

5.3. Minimalus asociacijos nariq skaidius yra 3.

5.4. Garbes prezidentu ar garbes nariais gali biiti i5renkami asmenys nusipelnq Lietuvos Sa5kiq

sportui. Jais tampama konferencijos nutarimu,priimtu ne maZesne kaip konferencijoje

dalyvavaujandiq LSF nari42l3 balsq dauguma.

Garbes prezidentas ir nariai turi visas LSF nario teises, i5skyrus balso teisg.

6 skyrius. Naujq narig priEmimo ir i5stojimo i5 Lietuvos Sa5kiq federacijos tvarka

6.1. Juridiniai ir fiziniai asmenys, noredami tapti LSF nariais, pateikia praSym4 LSf VytOomajam

komitetui.

6.2. Vykdomasis komitetas priima sprendim4 ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo pra5ymo

pateikimo, i5skyrus 5.2. punkte numatyt4 atveji.

6.3. LSF narys, pripaZistantis t-SF lstatus ir pasiZadejgs juos vykdyti, igyja visas istatuose

numatytas teises ir pareigas.

6.4. Naujas narys turi susimoketi stojamqjinario mokesti, kurio dydinustato konferencija.

6.5. LSF narys gali bet kada i5 jos i5stoti,ra5tu apie tai prane5gs Vykdomajam komitetui,kuris

privalo artimiausiame posedyje patvirtinti nario i5stojim4.Asmuo netenka LSF nario teisiq nuo

prane5imo pateikimo Vykdomajam komitetui dienos.

6.6. LSF narys gali b[ti pa5alintas i5 asociacijos Siais atvejais :

6.6.1. Sistemingai nevykdo konferencijos ir Vykdomojo komiteto sprendimq.

6.6.2.Vykdo su LSF istatais nesuderinam4 veikl4.



6.6.3.Nemoka nario ir istatuose nustatytq mokesdiq.

6.7. Sprendim4 del nario pasalinimo priima tSf' konferencija ne maZesne kaip'/n konferenciioje

dalyvavaujandiq LSF nariq balsq dauguma.

Konferencijoje,svarstant del nario pa5alinimo i5 LSF,Sis narys neturi balso teises'

6.8. LSF konferencijos sprendimas del pa5alinimo gali buti apskqstas istatymq nustatyta tvarka'

7 skyrius. Lietuvos Sa5kirl federacijos nariq teisds "

7.1 . Dalyvauti ir balsuoti konferencijoje.

7.2. Rinkti ir biiti i5rinktais ! LSF valdymo organus.

7.3. Kreiptis !Vykdom4likomitet4 del riipimq klausimq itraukimo ikonferencijos dienotvarkg.

Teikti pasiDlymus komisijoms ir kitoms institucijoms'

7.4. Gafii informacij4 apie Lietuvos Sa5kiq federacijos veikl4'

7.5. Naudotis LSF teikiamomis paslaugomis.

7.6.Vykdomojo komiteto nustatyta tvarkas naudotis LSf' turtu'

7.7 .Turdti kitas teises, numatytas teises aktuose ir istatuose'

7.g. Bet kada iSstoti iS LSp.Tuo atveju stojamieji lna5ai ir nario mokesdiai ar kitaip perduotas

turtas ir le5os yra negraZinami.

7.9.LSF nariai turi tuftines teises:

7.9.1. palikti testamentu, dovanoti ar kitaip perleisti asociacijos nariui privadios nuosavybes ar

kitokia teise priklausanti turt4 LSF.

8 skyrius. Lietuvos Sa5kiq federacijos nariq pareigos

8.1. Laikytis LSf istatq ir vykdyti LSF valdymo organq nutarimus.

8.2. Laiku moketi LSF nario ir tikslines lmokas.

g.3.pranesti lSn vytdomajam komitetui apie buveines adreso ar kitq rekvizitq pasikeitim4.

Neprane5us apie pasikeitim4,pranesimai siundiami paskutiniu nurodytu adresu,yra laikomi iteiktais

tinkamai.

8.4. NeuZsiimti veikla , galindia pakenkti LSF prestiZui.

9 skyrius. Lietuvos saskiq federacijos valdymo organai ir struktiira

9.1. Lietuvos Sa5kiq federacijos organai :

9. 1.1 . Konferencija - turi visas visuotino nariq susirinkimo teises( toliau-konferencija).

9.1.2. Vykdomasis komitetas (toliau - VK ) - LSF kolegialus valdymo organas.

9.1.3. Prezidentas - vienasmenis valdymo organas.

9.2. Revizorius arba revizijos komisija.



9.3. Etikos ir gindq komisija.

10 skyrius. Konferencija

10.1. Konferencija yra auk5diausias Lietuvos Sa5kiq federacijos valdymo organas.Konferencijos

gali biiti eilines,ataskaitines-rinkimines ir neeilines.Ataskaitines-rinkimines konferencijos yra

Saukiamos kas du metus.Jas Saukia LSF prezidentas ar prezidento pavedimu-viceprezidentas.

Neeiline konferencija gali buti su5auktajeigu to reikalauja ne maLiaukaip puse federacijos nariq,

VK arba revizijos komisijos reikalavimu.

lSimtinei konferencij os kompetencij ai priklauso :

I 0.1 .1 .keisti ir papildyti LSF istatus. Jie keidiami ne maZesne kaip 2/3 konferencijoje dalyvaujandiq

LSF nariq balsq dauguma;

10.1.2. rinkti LSF prezident4, viceprezident4, LSF Vykdomqji komitet4, Etikos ir gindq komisij4,

revizoriq;

10.1.3.at5aukti prezident4,viceprezidentq, LSF Vykdomqji komitet4 ar pavienius jo narius bei

revizoriq;

10.1 .4.priimti sprendim4 likviduoti, peftvarkyi arba reorg anizuoti I-Sf'. Sie sprendimai priimami

ne maZesne kaip 2/3konferencijoje dalyvaujandiq LSF nariq balsq dauguma;

10.1 .5.analizuoti LSF Vykdomojo komiteto ir LSF prezidento veikl4;

l0.1.6.sprgsti ir kitus klausimus, kurie pagal esmg nera priskirti LSf VytOomojo komiteto ar LSF

prezidento kompetencijai.

10.2. Konferencij4 Saukia prezidentas arba viceprezidentas. Konferencijos su5aukimo teisg turi ir ne

maLiau kaip puse LSF nariq.

10.3. Konferencijos organizatoriai- ne veliau kaip prie5 30 dienq iki numatytos konferencijos datos,

pranesa kiekvienam LSF nariui organizuojamos konferencijos dat4, viet4, jo darbotvarkg. Jeigu

Saukiama pakartotina konferencija, LSF nariai turi buti informuojami ne veliau kaip prie5 l0 dienq

iki jos. Prie5 30 dienq iki konferencijos pradZios LSF nariams turi buti sudaryta galimybe

susipaZinti su dokumentais, susijusiais su konferencijos darbotvarke. Pranesimas apie konferencijos

viet4,laik4 ir darbotvarke iSsiundiamas LSF nariams elektroniniu pa5tu arba nariams iteikiamas

ra5tu.

10.4. Konferencijos darbotvarkes projektas gali bDti tikslinarnas. Jeigu konferencijos darbotvarke,

nurodyta prane5ime apie konferencijos su5aukim4, buvo patikslinta, tai apie darbotvarkes

pasikeitimus LSf'nariams turi b0ti prane5ta tokia pat tvarka, kaip apie - konferencijos suSaukirn4 ir

ne veliau kaip prie5 10 dienq iki konferencijos.

10.5. Balsavimas konferencijoje yra atviras.

10.6. LSF narys turi teisg igalioti kit4 asmeniuL ji balsuoti konferencijoje ar atlikti kitus teisinius

veiksmus. LSF nario juridinio asmens lgaliojimas, kitam asmeniui atstovauti jiLSF nariq



konferencijoje, turi btti patvirtintas LSF nario vadovo parasu ir antspaudu,o nario fizinio asmens

igaliojimas turi brlti patvirtintas notaro.

10'7' Konferenciia galipriimti sprendimus,kaijoje dalyvauja daugiau kaip 112LSF nariq.
Konferencijos sprendimas(iSskyrus sprendimus,kuriems pagal Siuos istatus taikoma kvalifikuota
ne mazesne kaip 213 arba ne mazesne kaip %konferencijoje dalyvaujandiq LSF nariq balsq
dauguma) laikomas priimtu,kai ui. ji gautadaugiau balsavimo metu dalyvaujandiq nariq balsq ,u2,.
negu ,,prie5"(asmenys,balsuodami susilaikg,neskaidiuojami,tai yra jie laikomi balsavimo metu
nedalyvavusias asmenimis).

l0'8' Jeigu konferencijoje nOra kvorumo, istatuose nustatyta tvarka, ne anksdiau kaip po 15 dienq ir
ne veliau kaip po 30 dienq, turi b0ti susaukta pakartotine konferencija, kuri turi teisg priimti
nutarimus neivykusios konferencijos darbotvarkes klausimais, nepriklausomai nuo dalyvaujandiq
nariq skaidiaus.

l0'9' Konferencijoje dalyvaujantys nariai (- jq igaliotiniai ) registruojami pasirasyrinai registravimo
s4rase. s i s4ra54 pas iraso konferencij os pirmin i nkas ir sekretori us.

10'10'Konfbrencijos protokol4 ne veliau kaip per septynias dienas pasiraso pirmininkas ir
sekretorius.

l0' I 1.LsF konferencijos sprendimas gali blti apskqstas teismui.

11 skyrius. Vykdomasis komitetas

I I ' 1 ' LSF Vykdomasis komitetas yra kolegialus valdymo organas, kur! sudaro I 0 nariq:
LSF prezidentas, viceprezidentas ir adtuoni nariai.

l1'2' r-Sp Vykdomajam komitetui vadovauja konferencijoje isrinktas prezidentas arba
viceprezidentas.

I 1'3' LSF Vykdomasis komitetas renkamas konferencijoje dviejq metq laikotarpiui. Kiekvienas VK
narys gali brlti renkamas ne daugiau kaip 3(trims) kadencijoms iS eiles. Kadencijq skaidius
pradedamas skaidiuoti nuo Siq istatq isigaliojimo datos.

11'4' Vykdomojo komiteto narys gali atsistatydinti i5 pareigq kadencijai nesibaigus, apie tai ra5tu
praneSgs asociacijos Vykdomajam komitetui,kuris privalo artirniausiame posedyje patvirtinti nario
isstojim4'Asmuo netenka tSp VK nario teisiq nuo prane5imo pateikimo vykdomajam komitetui
dienos.

t l'5' LSF Vykdomasis komitetas i5 savo nariq gali i5sirinkti Generalini sekretoriq , kurio veiklos
sritis nustatoma pagal atskir4 susitarirn4.

I1.6. LSF Vykdomojo komiteto funkcijos:

I 1.6.1 . organizuori LSF veikl4;



11.6.2. analizuoti LSF veiklos rezultatus, pajamq ir i5laidq s4matas, revizijq, inventorizacijos ir

kitus vertybiq apskaitos duomenis;

1 1.6.3. teikia darbotvarkg konferencijai;

1 1 .6.4 . vykdo Konferencij os priimtus sprendimus, organizuoj a numatytus rengin ius ;

1 1.6.5. svarsto ir tvirtina varlybqkalendoriq, jo pakeitimus ir kitq priemoniq planus.Nustato

dempionatq ir turnyrq startinius mokesdius;

1l.6.6.tvirtina Lietuvos Sa5kiq nacionaliniq rinktiniq sudetis ir jq trenerius, pasirengimo programas.

Tv irtina de legacij q, i5vykstandiq i tarptautines varZybas, sudetis;

I l.6.7.istatuose nustatyta tvarka sprendZia del naujq nariq priemimo;

1L6.8.ie5ko lesq LSF veiklai finansuoti;

11.6.9. sprendZia del LSF narystes kitose organizacijose;

1 1,6.1 0. teikia svarstymui LSF garbes nariq kandidatDras konferencijai;

I 1.6.1 l. pagal savo kompetencij4 sprendZia kitus LSF valdymo ir veiklos klausimus bei vykdo

kitas Lietuvos Respublikos istatymuose,kituose teises norminiuose aktuose ir Siuose istatuose

Vykdomoj o kom iteto kompetencij ai priskitas funkcij as;

I 1.7. LSF Vykdomasis komitetas turi teisg:

11.7.1. teikti siulymus LSp prezidentui ir viceprezidentui, gindyti jq priimtus sprendimus, kurie

prieStarauja teises aktams ar LSF lstatams;

1l.7.2.priimti sprendimus del ilgalaikio materialaus turto isigijimo, perleidimo, nuomos ir

disponavimo.

1 1.8. LSF Vykdomasis komitetas turi kitas teises,iSskyrus teises,priklausandias LSF prezidentui ar

apimandi as prezidento,viceprezidento ar konferencij os kompetencij 4.

1l.9.LSF Vykdomasis komitetas sprendimus priima posedZiuose. Posedis yra teisetas, jeigu jarne

dalyvauja daugiau kaip l12 Vykdomojo komiteto nariq. LSF Vykdomojo komiteto nariai turi lygias

balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra prezidento balsas. Jei prezidentas

komiteto susirinkime nedalyvauja,lemiamas viceprezidento balsas.

I1.10. lSn VytOomojo komiteto posedZiai kviediami vien4 kaft4 per ketvirti arba, esant poreikiui,

dahniau. LSn VytOomojo komiteto posedZius kviedia LSF prezidentas arba viceprezidentas, kuris

nustato posedZio viet4, dat4 ir laikq. Vykdomojo komiteto posedZius galima vykdyti internetineje

erdveje.

l2 skyrius. Lietuvos Sa5kiq federacijos prezidentas

12.1. LSF vadovauja asociacijos vadovas - prezidentas, kur! dviejq metq laikotarpiui renka

konferencija.Prezident4 gali pavaduoti viceprezidentas.Tas pats asmuo gali buti renkamas ne



daugiau kaip 3(trirns) kadencijoms i5 eiles. Kadencijq skaidius pradedamas skaidiuoti nuo siq istaiq
isigaliojimo datos

12'2' LSF prezidentu negali brti renkamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos istatymus
neturi teises eiti tokiq pareigq. lSn prezidentas negali buti LsF.revizoriumi.
12.3. LSF prezidentas :

l2'3'l'-vadovaudamasis asociacijos istatais, konferencijos sprendimais bei LSF vykdomojo
komiteto sprendimais, darbo reglamentu, turi teisg LSF vardu sudaryti sandorius;
12'3'2'vykdo LSp istatq reikalavimus ir konferencijos ir prezidiumo sprendimus, tvarko
einamuosius reikalus;

12'3'3' priima i darb4 ir atleidLia i5 jo darbuotojus, nustato jq darbo apmokejimo ir skatinimo
tvarkq;

12.3.4.savo kompetencijos ribose leidzialsakymus reguliuojandius LSF veikl4;
12'3 '5 ' atidaro ir uZdaro s4skaitas Lietuvos Respublikoje iregistruotose kredito istaigose;
12'3.6. atstovauja LSF teisme, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
12'3'7'sudato ir pateikia LSF veiklos ataskaitas konferencijai ir Vykdomajam komitetui, priZiiiri
apskaitos tvarkym4;

I 2. 3. 8. iSduoda igal ioj imus toms funkcijoms vykdyti,kurios yra jo kornpetenc ij oj e.

12'4' t'Sp prezidentas arba prezidento pavedimu-viceprezidentas privalo laiku organizuoti
konferenciias, sudaryti jq darbotvarkg, pateikti LSF nariams meting finansing atskaitomybg,
ataskait4 apie LSF veikl4 bei kit4 reikiam4 informacij4.

12'5. LSF prezidentas gali bDti atleistas i5 uZimamq pareigq iki kadencijos pabaigos konferencijos

sprendimu, pritarus ne maZesne kaip 213 konferencijoje dalyvaujandiq LSF nariq balsq dauguma
arba pagal savo pra5ym4. Nesant LSF prezidento, jo funkcijas vykdo viceprezidentas.

13 skyrius. Lietuvos 5a5kir1 federacijos sprendimr; ir prane5imq paskelbimo tvarka
13.1. Konferencijos, LSn vyfAomojo komiteto ir kiti sprendimai, su kuriais reikia supazindinti LSF
narius arba kitus suinteresuotus asmenis, i5siundiami ne veliau kaip per l5 dienq po sprendimo
priernimo. UZ savalaiki sprendimq ir pranesimq i5siuntim4 atsako lSr vytdomasis komitetas arba
likvidatoriai. Visi sprendimai ir pranesimai siundiami registruotu laiSku arba elektroniniu pa5tu,

arba su jais supaZindinama asmeni5kai ir pasira5ytinai.

l3'2. Apie lSf' tikvlaavimq pertvarkym4, ar reorganizavimq skelbiama Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nustatyta tvarka.

l3'3. Kai LSF pranesimai teises aktq nustatyta tvarka turi bfiti paskelbti viesai, jie skelbiami

dienra5tyje ,,Lietuvos Zinios" ir Vf- ,Registrq centras" leidZiamarne elektroniniame leidinyje

,,Juridiniq asmenll vie5i prane5imai.,.



14 skyrius. Lietuvos saikiq federacijos veikros kontrorBs tvarka
l4'l' Pasibaigus finansiniams metams arba iki konferencijos privalo buti patikrinta LSF bLrhalterine
apskaita ir finansine atskaitomybe. Jas tikrina revizorius. Juo negali buti vykdomojo komiteto
nariai.

14'2' Revizorius pateikia konferencijai- LSF finansines veiklos patikrinimo ataskait4.
14'3' fstatymq numatytais atvejais LSF veikl4 gali kontroliuoti ir valstybes institucijos.

15 skyrius' Lietuvos Sa5kiq federacijos fitialq ir atstovybiq steigimo bei veiklos nutraukimo
tvarka

l5 ' I ' LSF turi teisg steigti filialus ir atstovybes tiek Lietuvoje, tiek uZsienio valstybese. Jie steigiami
I-Sf VykOomojo komiteto sprendimu.

15'2' Filialas ar atstovybe nera juridinis asmuo ir naudojasi LSF, kaip juridinio asmens vardu.
Steigiami filialai (atstovybes) veikia pagal LSF vykdomojo komiteto patvirtintus ir nustatyta tvarka
iregistruotus LR .iuridiniq asmenq registre filialo (atstovybes) nuostatus bei LSF vykdornojo
komiteto suteiktus igaliojimus.

15'3' LSF atstovybe yra LSF strukt[rinis padalinys, turintis savo buveing bei teisg atstovauti LSF
interesams, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksrnus LSF vardu, isskyrus teisg uzsiimti [kine -
komercine veikla. r,SF uz jos isteigtq ir nustatyta tvarka iregistruotq atstovybiq ar filialq prievoles
atsako visu savo turtu.

l5'4' LSF filialq (atstovybiq) veikla nutraukiama lSp vykdomojo komiteto sprendimu arba kai
asociacija likviduojama ar bankrutuoja, ar pasibaigia filialo (atstovybes) nuostatuose nurodytas
veiklos laikotarpis.

16 skyrius. Lietuvos sa5kig federacijos istatq keitimo tvarka
l6' l ' Sprendim4 del LSF lstatq keitimo ir papildymo priima konferencija ne maZesne kaip 2/3
konferencij oj e dalyvauj andiq nariq balsq dauguma.

l6'2' LSF istatq pakeitimai galioja tik juos iregistravus istatymu nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos j uridiniq asmenq registre.

l7 skyrius. Lietuvos Sa5kig federacijos pabaiga ir pertvarkymas
17'1' LSF pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

17.2. Institucija, nutarusi likviduoti LsF , skiria likvidatoriq.

17'3' Jeigu LSF tikviduojama, likgs turtas ir le5os panaudojamos lstatymq nustatyta tvarka.



17.4.Likviduotos LsF dokumentai saugorni teisOs aktuose nustatyta tvarka.

Lietuvos Saskiq federacijos lstatai priimti du tukstandiai dvidesimtq metq lapkridio
dvidesimt astuntQ dien4 Lietuvos saskiq federacijos konferencijoje

Lietuvos Sa5kiq federacii

konferencij os igaliotas Romualda Sidlauskiene

meneslo
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