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LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJOS 

 

ĮSTATAI 

 

 
1. BENDRIEJI NUOSTATAI 

1.1. Lietuvos orientavimosi sporto federacija (toliau - LOSF) - savarankiška Lietuvos Respublikos sporto asociacija, 

vienijanti registruotas asociacijas bei kitas organizacijas, klubus, asmenis, užsiiminėjančius orientavimosi sportu. 

1.2. LOSF veikla grindžiama savarankiškumo, savivaldos, demokratiško klausimų sprendimo principais. Su 

valstybinėmis organizacijomis, asociacijomis ir kitais juridiniais asmenimis LOSF bendradarbiauja abipusio 

susitarimo principais. 

1.3. Savo veikloje LOSF vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos asociacijų, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto bei kitais įstatymais, teisės aktais, 

šiais Įstatais, pripažįsta ir laikosi Tarptautinės orientavimosi sporto federacijos (toliau - IOF) įstatų. 

1.4. LOSF yra Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (toliau - LTOK) narė. Vadovaudamasi Olimpine chartija, LTOK 

įstatais ir vykdydama LTOK nutarimus, dalyvauja olimpiniame judėjime.  

1.5. LOSF yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis asociacijos teisinę formą, pavadinimą 

„Lietuvos orientavimosi sporto federacija“, vedantis savarankišką apskaitą, turintis atsiskaitomąją bei valiutinę 

sąskaitas viename ar keliuose iš Lietuvos Respublikoje registruotų bankų, antspaudą, atributiką (simboliką). Taip pat 

LOSF gali turėti valiutines sąskaitas bet kurioje kitoje užsienio valstybėje. 

1.6. LOSF veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

1.7. LOSF oficialioji interneto svetainė – http://orienteering.lt, el. paštas - losf@losf.lt. 

 
2. LOSF TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

2.1. LOSF siekia: 

2.1.1. plėtoti orientavimosi sportą Lietuvoje; 

2.1.2. vystyti ir propaguoti visas orientavimosi sporto rūšis (bėgte, su slidėmis, kalnų dviračiais, neįgaliųjų); 

2.1.3. teisiškai ginti LOSF narių teises bei interesus; 

2.1.4. plėtoti sportinius ryšius su kitų valstybių sporto federacijomis; 

2.2. LOSF funkcijos: 

2.2.1. atstovauja Lietuvos orientavimosi sportui IOF organizacijoje, kituose susivienijimuose bei organizacijose; 

2.2.2. rengia ilgalaikę orientavimosi sporto plėtojimo programą; 

2.2.3. organizuoja priemones, reikalingas orientavimosi sporto plėtojimui (sporto renginių kalendorinių planų 

sudarymas, varžybų organizavimas, rinktinės parengimas ir dalyvavimas IOF varžybose, materialinės bazės 

kūrimas, specialistų kvalifikacijos tobulinimas, sportininkų ir visuomenininkų skatinimas ir kt.); 

2.2.4. koordinuoja LOSF narių veiklą; 

2.2.5. koordinuoja LOSF narių orientavimosi sporto žemėlapių sudarymą, leidybą, naudojimą; 

2.2.6. sudaro abipusių įsipareigojimų sutartis su Lietuvos nacionalinės rinktinės nariais; 

2.2.7. atstovauja LOSF narių interesus valstybinėse organizacijose ir asociacijose, bendradarbiauja su jomis, palaiko 

ryšius su IOF ir kitų šalių sporto federacijomis; 

2.2.8. padeda kompetentingoms institucijoms vykdyti dopingo kontrolės priemones; 

2.2.9. sudaro įvairias komisijas atskiriems klausimams spręsti; 

2.2.10. tvarko LOSF interneto svetainę; 

2.2.11. organizuoja bei vykdo įvairius renginius, propaguojančius orientavimosi sportą; 

2.2.12. sudaro prielaidas sporto veteranams tęsti jų visuomeninę veiklą; 

2.2.13. raštu, žodžiu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja asociacijos tikslus ir uždavinius; 

2.2.14. steigia visuomenines informavimo priemones, užsiima leidyba; 

2.2.15. perka ar kitaip įsigyja savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoja, valdo ir juo disponuoja; 

2.2.16. samdo asmenis Įstatuose numatytai veiklai vykdyti; 

2.2.17. disponuoja lėšomis ar kitokiu turtu iš tarptautinių asociacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, kitų juridinių ir 

fizinių asmenų; 

2.2.18. steigia įmones, registruojamas ir veikiančias pagal LR įstatymus, kurias asociacijai steigti nedraudžia LR 

įstatymai; 

2.2.19. steigia labdaros ir paramos fondus; 

2.2.20. naudoja  paramą bei paramos būdu gautas lėšas Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti. LOSF rėmėjai - tai 

organizacijos, o taip pat ir atskiri fiziniai asmenys, materialiai remiantys LOSF. 
 

http://orienteering.lt/
mailto:info@imtynes.lt
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3. NARYSTĖ 
3.1. LOSF nariais gali būti įregistruotos sporto asociacijos, klubai, mokymo įstaigos, kiti juridiniai asmenys, 

nepriklausomai nuo jų teisinės formos, užsiiminėjantys orientavimosi sportu, pritariantys šiems Įstatams bei apie 

ketinimą tapti LOSF nariais pranešę šiuose Įstatuose nustatyta tvarka. 

3.2. LOSF narystės klausimus sprendžia Prezidiumas (sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų 

nuo dokumentų pateikimo). Klubai, kitos registruotos asociacijos ar mokymo įstaigos pateikia Prezidiumui 

nustatytos formos pareiškimą bei šiuos dokumentus: savo Įstatus (arba sprendimą laikytis LOSF Įstatų), nutarimą 

įstoti į LOSF. LOSF nariu tampama Prezidiumui priėmus nutarimą dėl naujo nario priėmimo į federaciją ir jam 

sumokėjus stojamąjį nario mokestį. 

3.3. Narystė LOSF pasibaigia, pateikus nario pareiškimą, nutarimą išstoti iš LOSF, o taip pat nariui nustojus egzistuoti 

kaip registruotam juridiniam asmeniui, taip pat likvidavus LOSF. 

3.4. Narys, savo noru išstojęs iš LOSF, vėl gali būti priimtas tik po trijų mėnesių nuo išstojimo datos, jeigu Prezidiumas 

nenusprendžia kitaip. 

3.5. LOSF narys gali būti pašalintas iš federacijos Prezidiumo sprendimu, jei jis nesilaiko LOSF Įstatų, laiku nemoka 

nario mokesčio, nedalyvauja LOSF veikloje. Pastaruoju atveju narys  gali būti pašalintas tik po to, kai jam 

Prezidiumo buvo suteiktas 5 dienų ar kitas protingas terminas trūkumams ištaisyti bei buvo išklausytas jo 

pasiaiškinimas, pateiktinas per Prezidiumo nustatytą protingą terminą, arba suėjus tokio pasiaiškinimo terminui, 

jeigu iš nario veiksmų ar neveikimo matyti, kad jis šia teise naudotis atsisakė. 

3.6. LOSF narys taip pat gali būti pašalintas iš federacijos Prezidiumo sprendimu, kuomet jis nebefunkcionuoja, t.y. 

faktiškai nebevykdo savo veiklos. Veiklos vykdymo kriterijus, taikytinus LOSF nariams, nustato Prezidiumas. 

3.7. Visi LOSF Prezidiumo nutarimai, susiję su narystės pradžia bei pasibaigimu, įsigalioja nuo jų priėmimo momento. 

3.8. LOSF Garbės nariai - tai asmenys, ypač nusipelnę Lietuvos orientavimosi sportui. Garbės nariais gali būti 

pripažįstami ir ypač nusipelnę LOSF rėmėjai - asmenys bei organizacijos, materialiai bei kitokiu būdu padedantys 

LOSF įgyvendinti šiuose Įstatuose numatytus uždavinius. 

3.9. Garbės nario vardas suteikiamas Prezidiume, arba Prezidiumo pavedimu - Konferencijoje. 

3.10. Be atskiro sprendimo garbės nariais pripažįstami buvę LOSF prezidentai. LOSF prezidento vardas juo buvusiam 

asmeniui išlieka iki gyvos galvos. Šiame punkte numatytos nuostatos netaikomos, kuomet prezidentai iš savo pareigų 

buvo nušalinti šių Įstatų 8.7.3 punkte nustatyta tvarka. 

3.11. Garbės nariai gali dalyvauti LOSF konferencijose, Prezidiumo posėdžiuose, reikšti savo nuomonę ir teikti 

pasiūlymus, tačiau jie neturi balsavimo teisės. 

 

4. NARIO TEISĖS 
4.1. Visi LOSF nariai turi lygias teises: 

4.1.1. aktyviai dalyvauti LOSF veikloje; 

4.1.2. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime (Konferencijoje); 

4.1.3. rinkti ir būti išrinktais į LOSF valdymo organus; 

4.1.4. teikti pasiūlymus dėl LOSF veiklos, dalyvauti tų klausimų svarstyme; 

4.1.5. gauti juos dominančias žinias apie LOSF veiklą; 

4.1.6. nustatytomis sąlygomis naudotis visomis LOSF, jos organų organizuojamomis priemonėmis; 

4.1.7. nustatyta tvarka išstoti iš LOSF. 

 

5. NARIO PAREIGOS 
5.1. Visi LOSF nariai privalo: 

5.1.1. laikytis LOSF Įstatų, vykdyti Konferencijos, Prezidiumo ir kitų valdymo organų nutarimus; 

5.1.2. aktyviai dalyvauti LOSF veikloje, vykdyti savo įsipareigojimus, visokeriopai propaguoti orientavimosi sportą; 

5.1.3. laikytis profesinės ir sporto etikos normų, sąžiningo žaidimo taisyklių; 

5.1.4. rūpestingai bei laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų tvarkyti savo narių apskaitą; 

5.1.5. reguliariai mokėti nustatytą nario mokestį; 

5.1.6. neužsiimti veikla, galinčia pakenkti orientavimosi sportui ar LOSF prestižui. 

5.2. Išstojant nariui iš federacijos, nario mokestis ar kitaip LOSF perduotos lėšos ir turtas jam negrąžinami. Tokios pat 

sąlygos išlieka ir pašalinimo iš LOSF narių atveju. 

5.3. LOSF nariai už aktyvią veiklą skatinami pagal LOSF turimas galimybes. 

5.4. Tais atvejais, kai LOSF narys nesilaiko šiuose Įstatuose nustatytų reikalavimų, Prezidiumo jam gali būti pareikšta 

pastaba, papeikimas, susiaurintos arba suspenduotos nario teisės arba jis gali būti pašalintas iš LOSF. 
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6. LOSF ORGANŲ STRUKTŪRA 
6.1. Aukščiausias LOSF organas – visuotinis narių susirinkimas (Konferencija). Kolegialus valdymo organas - 

Prezidiumas. LOSF veikia komitetai, kuriuos sudaro (tvirtina nuostatus ir sudėtį) Prezidiumas. LOSF vadovauja 

federacijos Prezidentas. Konferencija gali sudaryti komisijas. Specialiąsias komisijas esant būtinumui gali sudaryti ir 

Prezidiumas. 

6.2. LOSF įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. 

6.3. Kolegialaus valdymo organo nariais gali būti LOSF narių pasiūlyti fiziniai asmenys. 

6.4. LOSF valdymo organų narių kadencijų skaičius neribojamas. 

6.5. Konferencijų ir kolegialių organų posėdžiai protokoluojami. 
 

7. KONFERENCIJA 
7.1. Visuotinis narių susirinkimas (Konferencija) - aukščiausiasis LOSF organas, kuriame dalyvauja nariai (narių 

atstovai). Konferencija turi visas visuotinio narių susirinkimo teises. 

7.2. Konferencija šaukiama vieną kartą per metus (apie jos datą paskelbiama nariams prieš 25 dienas pranešant apie tai 

elektroninėmis komunikavimo priemonėmis. Pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, jeigu yra gautas asociacijos 

nario sutikimas gauti tokio pobūdžio pranešimus ir yra gautas asociacijos nario elektroninio pašto adresas. Pranešime 

apie susirinkimą nurodoma jo data, laikas, vieta ir darbotvarkė, pateikiami numatomi svarstyti dokumentai. Jeigu visi 

visuotinio narių susirinkimo nariai sutinka, susirinkimas gali būti sušauktas nesilaikant šio termino.  

7.3. Neeilinės Konferencijos gali būti šaukiamos Prezidiumo, Prezidento, Revizijų ir etikos komisijos nutarimu ar 

motyvuotu 1/3 narių reikalavimu (paskelbiama nariams prieš 25 dienas). Apie šaukiamą Konferenciją turi būti 

informuojami visi LOSF nariai. Kartu su kvietimu siunčiama (skelbiama) Konferencijos darbotvarkė. 

7.4. Konferencija yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau nei pusė narių, turinčių balsavimo teisę. Jei nėra kvorumo, 

Konferencija šaukiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų antrą kartą ir yra teisėta nepriklausomai nuo 

dalyvaujančių narių skaičiaus, tačiau gali priimti sprendimus tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. 

7.5. Konferencija sprendimus priima balsavimu, dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus šiuose įstatuose numatytas 

išimtis. 

7.6. Konferencija vykdo šias funkcijas: 

7.6.1. tvirtina LOSF Įstatus, esant būtinybei juos keičia arba papildo (Įstatų pakeitimai priimami 2/3 susirinkime 

dalyvaujančių balso teisę turinčių narių dauguma). Jeigu priėmus naujus įstatymus LOSF Įstatai neatitinka šių 

įstatymų, LOSF privalo savo Įstatus suderinti su priimtais įstatymais artimiausioje Konferencijoje. Kol LOSF 

Įstatai nesuderinti su naujai priimtais įstatymais, LOSF vadovaujasi įstatymų, o ne šių Įstatų normomis, kiek 

Įstatų normos prieštarauja įstatymui. Konferencija, pakeitusi Įstatus, juos įregistruoti įpareigoja Prezidentą; 

7.6.2. renka Prezidentą, Generalinį sekretorių, viceprezidentus, Revizijų ir etikos komisijos narius.  

7.6.3. nustato nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką; 

7.6.4. išklauso Prezidento, Revizijų ir etikos komisijos ataskaitas bei jas tvirtina; 

7.6.5. tvirtina LOSF metinę finansinę atskaitomybę, metinį biudžetą ir jo įvykdymo ataskaitas, pagrindines veiklos 

kryptis, veiklos programą; 

7.6.6. sprendžia principinius klausimus dėl dalyvavimo IOF bei kitų sporto organizacijų veikloje; 

7.6.7. renka LOSF atstovus į Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto Generalinę asamblėją; 

7.6.8. Prezidiumo siūlymu sprendžia kitus svarbius klausimus, susijusius su LOSF veikla; 

7.6.9. susirinkime dalyvaujančių 2/3 balso teisę turinčių balsų dauguma priima sprendimą dėl LOSF pertvarkymo ar 

pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo). 

7.7. Rinkimai į organų narius Konferencijoje vykdomi dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po 

lygiai, yra balsuojama antrame ture - laimi kandidatas, surinkęs daugiau balsų. Antrame ture balsams pasiskirsčius po 

lygiai, kandidatas išrenkamas burtų keliu, iš daugiausiai po lygiai balsų surinkusių kandidatų. 

7.8. Balsavimas yra atviras. Konferencijai nutarus, balsavimas gali būti slaptas. 

7.9. Konferencijos nutarimai LOSF nariams išsiunčiami arba paskelbiami ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų priėmimo. 
 

8. LOSF PREZIDIUMAS 
8.1. Prezidiumą sudaro 5 Prezidiumo nariai: Prezidentas, 3 viceprezidentai, Generalinis sekretorius. Prezidiumas yra 

kolegialus LOSF organas. Prezidiumą 3 (trejiems) metams renka Konferencija. 

8.2. LOSF Prezidiumo kompetencija: 

8.2.1. Kontroliuoja visą LOSF organizacinį bei techninį darbą 

8.2.2. organizuoja ir sudaro komitetus (tvirtina komitetų nuostatus bei sudėtį). Sudaro komisijas, tarnybas, vadovauja jų 

veiklai. 

8.2.3. sprendžia LOSF narystės klausimus; 
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8.2.4. renka Prezidiumo Garbės narius; 

8.2.5. tvirtina Konferencijų darbotvarkę, paruošia metinio biudžeto projektą bei praėjusių metų biudžeto vykdymo 

ataskaitą, LOSF veiklos ataskaitą; 

8.2.6. aprobuoja LOSF komisijų paruoštus klausimus; 

8.2.7. skiria LOSF Vykdantįjį direktorių, tvirtina direktorato etatų sąrašą; 

8.2.8. tvirtina LOSF leidinio redaktorius; 

8.2.9. steigia įmones, registruojamas ir veikiančias pagal LR įstatymus; priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų 

steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; 

8.2.10. priima sprendimus dėl LOSF filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, svarsto ir tvirtina filialų ir 

atstovybių nuostatus, skiria filialų ir atstovybių vadovus; 

8.2.11. steigia labdaros ir paramos fondus; 

8.2.12. steigia, reorganizuoja bei likviduoja LOSF padalinius. Padalinių santykiai su LOSF valdymo organais bei 

padalinių teisės reglamentuojami Prezidiumo sprendimuose, kuriais nutarta tokius padalinius steigti; 

8.2.13. priima sprendimus dėl LOSF įsijungimo į asociacijų sąjungas; 

8.2.14. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą; 

8.2.15. sprendžia visus kitus LOSF klausimus, kurių sprendimas nepriskirtas išimtinei Konferencijos kompetencijai; 

8.2.16. kontroliuoja LOSF biudžeto vykdymą; 

8.2.17. tvirtina konkrečių renginių, priemonių sąmatas. 

8.3. Prezidiumas posėdžiauja ne rečiau kaip kartą per 4 mėnesius. Posėdis gali būti vykdomas elektroninėmis ryšio 

priemonėmis. Posėdis laikomas teisėtu, susirinkus daugiau kaip pusei jo narių. Sprendimai priimami posėdyje 

dalyvaujančių narių balsų dauguma (susilaikiusieji asmenys laikomi nedalyvavusiais balsavime asmenimis). Balsams 

pasiskirsčius po lygiai, nulemia Prezidento balsas. Posėdžius šaukia Prezidentas arba generalinis sekretorius. 

Neeilinis posėdis gali būti sušauktas, jei to reikalauja 2/5 Prezidiumo narių, Revizijų ir etikos komisija ar 

Prezidentas. 

8.4. Prezidiumo pirmininkas yra Prezidentas arba Generalinis sekretorius.  

8.5. Medžiagą Prezidiumo posėdžiams ruošia vykdantysis direktorius. 

 

9. PREZIDENTAS 

9.1 Prezidentą, trejiems metams renka Konferencija ir jis: 

9.1.1. vadovauja LOSF ir jos Prezidiumo veiklai; 

9.1.2. atstovauja valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, 

visose viešojo ir visuomeninio sektoriaus organizacijose, IOF; 

9.1.3. sudarinėja LOSF vardu visas reikiamas sutartis;  

9.1.4. šaukia Konferencijas, pirmininkauja prezidiumo posėdžiams; 

9.1.5. tvirtina etatų sąrašą, samdo darbuotojus, sąmatos ribose nustato jiems atlyginimus; organizuoja savanoriškus 

darbus Vyriausybės nustatyta tvarka; 

9.1.6. kontroliuoja kaip panaudojamos lėšos sąmatoje numatytiems tikslams; 

9.1.7. nustato Prezidiumo narių veiklos sričių ir pareigų paskirstymą, kiek to nereglamentuoja Konferencijos 

nutarimai; 

9.1.8. vykdo kitus uždavinius, kurie nepriskirti išimtinei Konferencijos ar Prezidiumo kompetencijai, įskaitant ir tuos, 

kuriuos jam papildomai paveda vykdyti Konferencija. Prezidentas tam tikras savo pareigas gali perduoti 

vykdyti kitiems asmenims. 

9.1.9. LOSF Prezidento įgaliojimai nutrūksta, kai: 

9.1.10.  pasibaigia laikas, kuriam jis buvo išrinktas; 

9.1.11.  jis atsistatydina iš pareigų; 

9.1.12.  LOSF Konferencija 2/3 balsų dauguma nušalina LOSF Prezidentą iš pareigų dėl LOSF įstatų pažeidimų; 

9.1.13.  Prezidentas miršta. 

9.2 Prezidentui atsistatydinus iš pareigų, Konferencijai nušalinus Prezidentą iš pareigų, Prezidentui negalint vykdyti savo 

pareigų, ar Prezidentui mirus, laikinai jo pareigas eina kitas Prezidiumo narys, kurio kandidatūrai pritaria dauguma 

Prezidiumo narių. Šiais atvejais nauji Prezidento rinkimai turi įvykti artimiausioje Konferencijoje. Naujas LOSF 

Prezidentas išrenkamas likusiam Prezidiumo kadencijos laikotarpiui. 

 

10. GENERALINIS SEKRETORIUS 
10.1 Generalinį sekretorių trejiems metams renka Konferencija ir jis: 

10.1.1. Prezidento pavedimu atlieka prezidento funkcijas, kurios nėra priskirtos Vykdančiajam direktoriui; 

10.1.2. Organizuoja LOSF veiklos ir/arba finansų auditą. 

10.1.3. Koordinuoja Prezidiumo darbą. 
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11. VICEPREZIDENTAI 
11.1 Viceprezidentus, trejiems metams renka Konferencija ir jie: 

11.1.1. Kuruoja atskiras LOSF veiklos sritis 

11.1.2. Dalyvauja LOSF prezidiumo veikloje 

 

12. VYKDANTYSIS DIREKTORIUS 
 

12.1. Vykdantysis direktorius, turėdamas prezidento įgaliojimą, kai to reikalauja įstatymas: 

12.1.1. techniškai tvarko visą LOSF veiklą, finansus; 

12.1.2. veda LOSF narių apskaitą (tvarko, saugo, pildo ir koreguoja LOSF narių sąrašą). LOSF buveinėje turi būti visų 

LOSF narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas LOSF narys; 

12.1.3. prižiūri LOSF valdymo organų nutarimų vykdymą; 

12.1.4. administruoja LOSF narių mokesčių surinkimą, jeigu toks mokestis renkamas; 

12.1.5. vykdo kitus prezidiumo, konferencijos nutarimus. 
 

13. REVIZIJŲ IR ETIKOS KOMISIJA 
13.1. Revizijų ir etikos komisija Konferencijoje renkama trejiems metams. Jos narių skaičių nustato Konferencija. 

Komisija iš savo narių renka pirmininką, pavaduotoją, sekretorių. 

13.2. Revizijų ir etikos komisija: 

13.2.1. atlieka LOSF finansinės bei ūkinės veiklos revizijas; 

13.2.2. nustato gaunamų skundų, pasiūlymų, pareiškimų nagrinėjimo tvarką bei terminus, kontroliuoja jų nagrinėjimą;  

13.2.3. teikia Prezidiumui pasiūlymus bei išvadas dėl LOSF narių narystės nutraukimo. 

13.3.  Revizijų ir etikos komisija už savo darbą atsiskaito metinėje LOSF Konferencijai. 

 

14. LOSF TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI 

14.1. LOSF turtas, lėšų šaltiniai: 

14.1.1. nario mokestis. Prezidiumas turi teisę atidėti nario mokesčio mokėjimą arba atskiriems nariams, arba visiems 

nariams, tiek tam tikram terminui, tiek neribotam laikui; 

14.1.2. valstybės valdymo institucijų, savivaldybių lėšos, skirtos tikslinėms LOSF sporto programoms įgyvendinti; 

14.1.3. LOSF gali priklausyti kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, taip pat kitas turtas, reikalingas jų įstatuose 

numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už asociacijoms priklausančias lėšas, taip 

pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu; 

14.1.4. lėšos iš LOSF įsteigtų įmonių veiklos; 

14.1.5. piliečių ir įvairių organizacijų turtinės aukos, rėmėjų lėšos, 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; 

14.1.6. kredito įstaigų palūkanos už saugomas asociacijų lėšas; 

14.1.7. lėšos iš leidybinės veiklos; 

14.1.8. skolinto kapitalo lėšos; 

14.1.9. įsigytas nekilnojamasis turtas, sportinis inventorius; 

14.1.10. labdaros organizacijų, fondų, nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanos, 

paaukotos lėšos; 

14.1.11. lėšos ar kitas turtas, kurį skiria kitų valstybių valdžios ir valdymo institucijos ar valstybinės organizacijos; 

14.1.12. lėšos, naudojamos Įstatuose nurodytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti, sutinkamai su patvirtinta 

sąmata. Metinį biudžetą tvirtina Konferencija; 

14.1.13. kitos teisėtai gautos lėšos. 

 

15. LOSF VEIKLOS ATASKAITA 

15.1. Prezidiumas turi parengti ir pateikti Konferencijai (Konferencijos metu) kiekvienų praėjusių finansinių metų 

asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. 
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15.2. LOSF veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta: 

15.2.1. informacija apie LOSF veiklą įgyvendinant Įstatuose nustatytus veiklos tikslus; 

15.2.2. LOSF narių skaičius finansinių metų pabaigoje; 

15.2.3. LOSF metinė finansinė atskaitomybė; 

15.2.4. LOSF darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje. 

15.3. LOSF veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato Konferencija. 

 
16. LOSF PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA 

16.1. 16.1. Įstatymuose ir šiuose Įstatuose numatyti LOSF vieši pranešimai skelbiami oficialioje LOSF interneto svetainėje 

http://orienteering.lt bei VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši 

pranešimai“.  

16.2. 16.2. Dokumentai ir kita informacija LOSF nariams pateikiama pagal tvarką, nustatytą Prezidiumo patvirtintu 

sprendimu. 

 

17. LOSF PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 

17.1. 17.1. LOSF pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Konferencijos nutarimu 2/3 narių balsų dauguma arba 

Lietuvos Respublikos įstatymu numatytos valstybinės institucijos sprendimu. 

17.2. 17.2. Jeigu LOSF liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą Prezidiumas turi 

pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka. 

17.3. 17.3. Pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas bei 

kiti teisės aktai. 

17.4. LOSF veikla baigiama: 

17.4.1. Konferencijai priėmus sprendimą reorganizuoti LOSF; 

17.4.2. Konferencijai priėmus sprendimą nutraukti LOSF veiklą; 

17.4.3. Teismui priėmus sprendimą nutraukti LOSF veiklą. 

17.5. Visus klausimus, susijusius su LOSF reorganizavimu ir likvidavimu, taip pat ir lėšų bei turto sunaudojimu, sprendžia 

likvidacinė komisija įstatymų nustatyta tvarka, kiek įstatymai nepaveda šių klausimų spręsti kitiems asmenims.  

17.6. Likęs LOSF turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir LOSF narių 

reikalavimus dėl LOSF turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki LOSF išregistravimo iš 

juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato 

Konferencija ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti asociaciją. 

 

Įstatai patvirtinti  2017-02-25 LOSF Konferencijos sprendimu 

 

Įgaliotas asmuo     Donatas Kazlauskas 

A.V. 


