Lietuvos lengvosios atletikos federacijos
ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1.1. Lietuvos lengvosios atletikos federacija (toliau LLAF) yra savarankiška sporto
organizacija, narystės pagrindu vienijanti šalyje veikiančius lengvosios atletikos
klubus bei kitas įregistruotas sporto organizacijas.
1.2. LLAF yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, emblemą ir
kitą atributiką, sąskaitas nacionaline ir užsienio valiuta Lietuvos Respublikos
įregistruotose bankuose, taip pat galintis turėti valiutinę sąskaitą bet kurioje
užsienio valstybėje. LLAF už savo prievoles atsako visu savo turtu.
1.3. LLAF yra Tarptautinės lengvosios atletikos federacijos (toliau IAAF) bei
Europos lengvosios atletikos asociacijos (toliau EAA) narė.
1.4. LLAF vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, LR Asociacijų įstatymu, IAAF, EAA, LLAF įstatais ir vidaus
tvarkos taisyklėmis.
1.5. LLAF pripažįsta Olimpinę chartiją ir vykdo jos reikalavimus.
1.6. LLAF atstovauja lengvajai atletikai Lietuvoje ir užsienyje.
1.7. LLAF teisinė forma – asociacija.
1.8. LLAF finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1.9. LLAF buveinė keičiama LLAF Vykdomojo komiteto sprendimu 2/3 visų
posėdyje dalyvaujančių narių balsų.

II. LLAF TIKSLAI IR FUNKCIJOS
2.1. Svarbiausi LLAF tikslai:
2.1.1. Plėtoti bei garsinti lengvąją atletiką Lietuvoje.
2.1.2. Parengti ir įgyvendinti ilgalaikę lengvosios atletikos plėtojimo programą ir
strategiją, kaip sudėtinę Lietuvos Respublikos valstybinės kūno kultūros ir
sporto programos dalį.
2.1.3. Atlikti vienintelio IAAF nario Lietuvos Respublikoje pareigas ir naudotis tam
suteiktomis teisėmis Lietuvos lengvosios atletikos labui.
2.1.4. Palaikyti draugiškus santykius bei bendradarbiauti su kitų valstybių lengvosios
atletikos federacijomis bei tarptautinėmis sporto organizacijomis.
2.2.

Įgyvendindama savo svarbiausius tikslus, LLAF atlieka šias funkcijas:
1

2.2.1. koordinuoja Lietuvoje veikiančių sporto klubų, sporto mokyklų bei kitų
visuomeninių sporto organizacijų, praktikuojančių lengvąją atletiką, veiklą,
kiek tai susiję su šia sporto šaka;
2.2.2. sudaro abipusių įsipareigojimų sutartis su Lietuvos nacionalinės rinktinės
nariais;
2.2.3. užtikrina Lietuvos nacionalinės rinktinės parengimą ir dalyvavimą Olimpinėse
žaidynėse, pasaulio, Europos čempionatuose ir kitose tarptautinėse varžybose;
2.2.4. rengia tarptautines varžybas, šalies čempionatus, įvairaus amžiaus grupių
pirmenybes, žaidynes bei kitas Lietuvos lengvosios atletikos varžybas,
užtikrinančias lengvosios atletikos plėtrą Lietuvoje;
2.2.5. kontroliuoja, kad LLAF rengiamos varžybos vyktų laikantis IAAF, EAA,
LLAF įstatų;
2.2.6. taiko bausmes už dopingo vartojimą pagal IAAF įstatų reikalavimus ir
laikantis Lietuvos Respublikos dopingo kontrolės taisyklių, patvirtintų
Lietuvos antidopingo komisijos;
2.2.7. leidžia IAAF vykdyti dopingo testavimą sportininkams LLAF rengiamose
varžybose bei vykdyti dopingo kontrolę sportininkams ne varžybų metu;
2.2.8. bendradarbiauja

su

Lietuvos

Respublikos

Kūno

kultūros

ir

sporto

departamentu;
2.2.9. atstovauja Lietuvos lengvosios atletikos interesams Lietuvos Tautiniame
Olimpiniame

komitete,

EAA

IAAF,

ir

kitose

tarptautinėse

sporto

organizacijose;
2.2.10. gina federacijos narių teises;
2.2.11. pagal IAAF nustatytus reikalavimus tvarko sportininkų, išvykstančių
rungtyniauti į užsienio klubus, taip pat užsieniečių, atvykstančių rungtyniauti į
Lietuvos klubus, registracijos dokumentus;
2.2.12. prireikus tarpininkauja, kad sporto klubai, taip pat sportininkai, treneriai,
teisėjai

ir

kiti

bendradarbiavimo

lengvosios
ir

kitas

atletikos
sutartis

su

specialistai
užsienio

sudarytų
klubais

palankias
ar

kitomis

organizacijomis;
2.2.13. tvarko lengvosios atletikos apskaitą;
2.2.14. padeda sporto mokykloms, klubams bei kitoms organizacijoms vykdyti
lengvosios atletikos varžybas ir kitus renginius;
2.2.15. įstatymų numatyta tvarka gali steigti įmones bei fondus;
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2.2.16. plėtoja leidybinę veiklą;
2.2.17. Asociacija gali gauti bei teikti paramą, teikti labdarą.
III. LLAF NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. LLAF nariais gali būti įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos sporto mokyklos,
sporto klubai, teritorinės federacijos ir kitos visuomeninės sporto organizacijos,
pripažįstantys LLAF įstatus ir vidaus tvarkos taisykles.
3.2. Įregistruotas sporto klubas ar sporto organizacija, pageidaujanti tapti LLAF nariu,
privalo pateikti prašymą LLAF Generaliniam sekretoriui. Kartu su prašymu sporto
klubai arba kitos sporto organizacijos turi pateikti savo įstatus, kurie neturi
prieštarauti LLAF įstatams ir vidaus tvarkos taisyklėms. Generalinis sekretorius
registruoja prašymą ir perduoda svarstyti artimiausiame LLAF Tarybos posėdyje.
Taryba sprendžia LLAF narių priėmimo klausimą ir suteikia jiems laikiną narystę
(iki artimiausios LLAF konferencijos). Narystė turi būti patvirtinta LLAF
konferencijoje.
3.3.Jeigu LLAF Taryba suteikia prašymą padavusiai organizacijai laikiną narystę, ši
per mėnesį privalo sumokėti stojamąjį mokestį, kurį nustato Taryba. Jei
artimiausioje konferencijoje narystė nėra patvirtinama, tai stojamasis mokestis
grąžinamas.
3.4.Tarybai atsisakius priimti organizaciją į LLAF narius, ši turi teisę LLAF Tarybos
sprendimą apskųsti LLAF konferencijoje, kurios sprendimas yra galutinis.
3.5.LLAF nariai privalo mokėti nario mokestį, kurio dydį nustato Taryba atskiru
dokumentu.
3.6.Visi LLAF įregistruoti nariai yra lygūs.
3.7.LLAF nariai turi teisę:
3.7.1. laikydamiesi LLAF Tarybos nustatytos tvarkos siųsti savo delegatus į
konferenciją, atšaukti juos ir pakeisti kitais;
3.7.2. narių delegatai turi teisę rinkti ir būti išrinkti į visus vadovaujančius LLAF
organus;
3.7.3. kreiptis į LLAF Generalinį sekretorių ir siūlyti įtraukti į konferencijos ar
Tarybos posėdžio darbotvarkę jiems rūpimus klausimus;
3.7.4. dalyvauti LLAF rengiamose lengvosios atletikos varžybose ir kituose sporto
renginiuose;
3.7.5. naudotis LLAF sportiniu inventoriumi ir sporto bazėmis;
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3.7.6. LLAF vidaus tvarkos taisyklių nustatyta tvarka gauti sporto licencijas;
3.7.7. teikti pasiūlymus dėl LLAF veiklos tobulinimo;
3.7.8. išstoti iš LLAF, pranešus apie tai raštu.
3.8. LLAF nariai privalo:
3.8.1. aktyviai dalyvauti LLAF veikloje;
3.8.2. laikytis LLAF įstatų ir vidaus tvarkos taisyklių;
3.8.3. vykdyti LLAF valdymo organų nutarimus;
3.8.4. laiku sumokėti nario mokestį;
3.8.5. neužsiimti veikla, galinčia pakenkti lengvajai atletikai ar LLAF prestižui.
3.9. LLAF narys, nesilaikantis šių Įstatų ar LLAF valdymo organų sprendimų, gali
būti pašalintas iš LLAF konferencijos priimtu nutarimu. Konferencijos nutarimas
dėl pašalinimo yra galutinis.
IV. GARBĖS NARIAI IR RĖMĖJAI
4.1.Garbės nariu gali būti tik lengvajai atletikai ypač nusipelnę žmonės.
4.2.Garbės nario vardas yra suteikiamas LLAF Prezidento dekretu. Kandidatūrai turi
būti pritarta Konferencijoje.
4.3.Garbės nariui yra suteikiamas garbės nario ženklas.
4.4.LLAF rėmėjais laikomi asmenys bei organizacijos, materialiai bei kitokiu būdu
padedantys LLAF įgyvendinti šiuose įstatuose numatytus uždavinius;
4.5.Garbės nariai ir rėmėjai gali dalyvauti LLAF konferencijose, reikšti savo
nuomonę ir teikti pasiūlymus, tačiau neturi balsavimo teisės ir negali būti išrinkti į
LLAF valdymo organus.

V. SPORTININKAI, NEPRIKLAUSANTYS SPORTO KLUBAMS ARBA
VISUOMENINĖMS

SPORTO

ORGANIZACIJOMS,

REGISTRUOTOMS

LLAF
5.1.Su sportininkais, nepriklausančiais sporto klubams arba visuomeninėms sporto
organizacijoms, registruotoms LLAF, LLAF sudaro sutartį, kurioje numatytos
abipusės teisės ir pareigos.
VI. LLAF ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
6.1.LLAF organizacinę struktūrą sudaro:
-

Konferencija
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-

Taryba

-

Vykdomasis komitetas

-

Prezidentas

-

Viceprezidentas

-

Generalinis sekretorius

-

Direktorius

6.2. Taryba gali įsteigti specialios kompetencijos organus: tarybas, komitetus,
komisijas.

VII. KONFERENCIJA
7.1.Konferencija yra aukščiausias LLAF organas, turintis visas visuotinio
susirinkimo teises.
7.2.Konferencijoje dalyvauja LLAF nariai ar jų deleguoti atstovai. Konferencijoje
taip pat gali dalyvauti LLAF Tarybos nariai, garbės nariai ir rėmėjai.
7.3.Dalyvauti konferencijoje turi teisę tik tie LLAF nariai, kurie yra sumokėję nario
mokestį ir vykdo savo prisiimtus įsipareigojimus. LLAF nariai į konferenciją gali
deleguoti ne daugiau kaip du savo atstovus, tačiau tik vienas narys turi balsavimo
teisę. Prieš pradėdama konferenciją mandatų komisija patikrina kiekvieno
delegato mandato teisėtumą.
7.4.Tarybos nariai, garbės nariai ir rėmėjai konferencijoje balso teisės neturi.
7.5.Tarybos nariai konferencijoje negali būti LLAF narių deleguotais atstovais.
7.6.Konferenciją šaukia Taryba vieną kartą per metus. Ataskaitinė-rinkiminė
konferencija šaukiama kas ketveri metai, vasaros Olimpinių Žaidynių metais.
Neeilinės konferencijos gali būti šaukiamos Tarybos nutarimu, jei nurodydami
motyvus šito prašo ne mažiau kaip 1/3 LLAF narių. Tokiu atveju Taryba privalo
sušaukti neeilinę konferenciją ne vėliau kaip per 40 dienų nuo prašymo įteikimo
dienos.
7.7. Kvietimus į eilinę konferenciją LLAF Generalinis sekretorius nusiunčia LLAF
nariams ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki konferencijos, o į Ataskaitinę-rinkiminę
konferenciją – ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki konferencijos. Kartu su kvietimu
siunčiama konferencijos darbotvarkė.
7.8.Pretendentai į LLAF Prezidentus gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, ne
vyresni nei 70 metų, neturintys galiojančio teistumo.
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7.9.Pretendentų į LLAF Prezidentus kandidatūros, kartu su ne mažiau kaip 5 LLAF
narių rekomendacijomis, pateikiamos LLAF Generaliniam sekretoriui ne vėliau
kaip prieš 30 dienų iki Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos.
LLAF nariai, garbės nariai ir rėmėjai turi teisę pateikti savo pasiūlymus

7.10.

dėl konferencijos darbotvarkės. Jie turi būti įteikti Generaliniam sekretoriui ne
vėliau kaip pieš 15 dienų iki konferencijos.
Konferencijos posėdžiams pirmininkauja Prezidentas, o jam nesant –

7.11.

viceprezidentas.
7.12.

Konferencijos funkcijos:

7.12.1. priima, keičia ir papildo LLAF įstatus;
7.12.2. taiko sankcijas LLAF įstatų nustatyta tvarka;
7.12.3. renka ir atleidžia LLAF Prezidentą;
7.12.4. Prezidento teikimu renka ir atleidžia Viceprezidentą, Tarybos, Revizijos ir
Arbitražinės grupės narius. Išimtis taikoma remiantis IAAF ir EAA
Konstitucijomis - kai Lietuvos piliečiai išrenkami į IAAF ir/ar EAA Tarybą,
jie automatiškai tampa LLAF Tarybos ir/ar Vykdomojo komiteto nariais su
visiška ir pilnaverte balsavimo teise.
7.12.5. svarsto ir pritaria garbės nario kandidatūrai;
7.12.6. nustato ir tvirtina Tarybos narių skaičių;
7.12.7. renka LLAF atstovus į Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto Generalinę
asamblėją;
7.12.8. išklauso ir tvirtina Prezidento, Tarybos, Revizijos bei kitų komisijų metines
ataskaitas;
7.12.9. išklauso praėjusių metų biudžeto ataskaitą;
7.12.10.

tvirtina ateinančių metų biudžetą;

7.12.11.

tvirtina sporto renginių kalendorinį planą ir jų vykdymo reglamentą;

7.12.12.

tvirtina ilgalaikes lengvosios atletikos programas;

7.12.13.

sprendžia LLAF veiklos pasibaigimo, pertvarkymo ar reorganizavimo

klausimą;
7.12.14.

prireikus sprendžia bet kuriuos kitus, konferencijos

kompetencijai

priskirtus, LLAF veiklos klausimus.
7.13.

Konferencija yra teisėta, jei joje dalyvauja daugiau kaip pusė delegatų,

turinčių balso teisę.
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7.14.

Konferencijos

nutarimai

priimami

paprasta dalyvaujančių

balsų

dauguma. Jei balsai pasiskirstė po lygiai, daromas pakartotinis balsavimas. LLAF
įstatų pakeitimai ir papildymai priimami 2/3 dalyvaujančių balsų.
7.15.

Rinkimai į valdymo organus konferencijoje vykdomi dalyvaujančių

balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, yra balsuojama antrame ture,
laimi kandidatas, surinkęs daugiau balsų. Antram ture balsams pasiskirsčius po
lygiai, kandidatas išrenkamas burtų keliu.
7.16.

Balsavimas yra atviras. Slaptas balsavimas, konferencijai nutarus, gali

įvykti renkant Prezidentą, Viceprezidentą, Tarybos ir Revizijos komisijos narius.
7.17.

Prieš priimdami nutarimą, konferencijos delegatai gali pavesti Tarybos

sudarytai komisijai išnagrinėti klausimą ir pateikti papildomą informaciją.
7.18.

Konferencijos nutarimus pasirašo Prezidentas (viceprezidentas) ir

Generalinis sekretorius.
7.19.

Konferencijos nutarimai įsigalioja, kai juos pasirašo Prezidentas, jei

pačiuose nutarimuose nenumatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Konferencijos
nutarimai LLAF nariams išsiunčiami ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jų priėmimo.

VIII. PREZIDENTAS
8.1.LLAF Prezidentas yra LLAF vadovas. Jis atstovauja LLAF ir vykdo kitas jam
pavestas funkcijas.
8.2.LLAF Prezidentas yra renkamas konferencijoje 4 metų kadencijai. Prezidentas
gali būti perrinktas naujai kadencijai, bet ne daugiau kaip 3 (trims) kadencijoms.
Prezidento kadencijų skaičius pradedamas skaičiuoti iš naujo išrinkus Prezidentą
po 2016-11-18 konferencijoje priimtų LLAF įstatų pakeitimų (naujos LLAF įstatų
redakcijos) įsigaliojimo.
8.3.LLAF Prezidentas gali būti prieš laiką pašalintas iš pareigų dėl šiurkščių LLAF
įstatų pažeidimų. Prezidento pašalinimo iš pareigų klausimą sprendžia LLAF
konferencija.
8.4.LLAF Prezidento įgaliojimai nutrūksta:
8.4.1. pasibaigia laikas, kuriam jis buvo išrinktas;
8.4.2. atsistatydina iš pareigų;
8.4.3. LLAF konferencija absoliučia balsų dauguma nušalina LLAF Prezidentą iš
pareigų dėl šiurkščių LLAF įstatų pažeidimų;
8.4.4. Prezidentas miršta.
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8.5. Prezidentui atsistatydinus iš pareigų, Konferencijai nušalinus Prezidentą iš
pareigų ar Prezidentui mirus, laikinai jo pareigas eina Viceprezidentas. Šiais
atvejais nauji Prezidento rinkimai turi įvykti artimiausioje konferencijoje. Naujas
LLAF Prezidentas išrenkamas likusiam kadencijos laikotarpiui.
8.6.Prezidentui išvykus į užsienį ar dėl kitų priežasčių jam negalint eiti savo pareigų,
tuo laiku jį pavaduoja Viceprezidentas.
8.7.LLAF Prezidento funkcijos:
8.7.1. vadovauja LLAF darbui;.
8.7.2. atsako už LLAF ūkinę-finansinę veiklą;
8.7.3. teikia Konferencijai kandidatus į Viceprezidento postą, Tarybos, Revizijos ir
Arbitražinės grupės narius;
8.7.4. Tarybai pritarus skiria Generalinį sekretorių, trenerių tarybos pirmininką ir
teisėjų kolegijos pirmininką;
8.7.5. Tarybai pritarus, skiria Vykdomojo komiteto narius;
8.7.6. Konferencijai pritarus, suteikia garbės nario vardą;
8.7.7. šaukia Tarybos posėdžius ir nustato jų vietą, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį;
8.7.8. pirmininkauja Tarybos, Konferencijos ir Vykdomojo komiteto posėdžiams;
8.7.9. atstovauja LLAF IAAF, EAA ir kitose tarptautinėse organizacijose;
8.7.10. atstovauja LAAF teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose,
santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
8.7.11. pasirašo visus LLAF dokumentus, sudaro sutartis LLAF vardu arba įgalioja
Viceprezidentą, Generalinį sekretorių ar Direktorių juos pasirašyti;
8.7.12. dalyvauja formuojant LLAF finansinę politiką, atidaro ir uždaro sąskaitas
bankuose;
8.7.13. pasirašo visus LLAF dokumentus arba įgalioja Viceprezidentą, Generalinį
sekretorių ar Direktorių juos pasirašyti;
8.7.14. nustato Tarybos ir Vykdomojo komiteto narių veiklos sričių ir pareigų
paskirstymą;
8.7.15. apie LLAF veiklą atsiskaito konferencijoje;
8.7.16. Pritarus Vykdomajam komitetui, sudaro darbo sutartį su Direktoriumi.
8.8.Prezidentas tam tikras savo pereigas gali perduoti vykdyti kitiems asmenims.

IX. TARYBA
9.1.Taryba tvarko LLAF einamuosius reikalus tarp konferencijų.
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9.2.Tarybą sudaro:
-

Prezidentas;

-

Viceprezidentas;

-

Generalinis sekretorius;

-

Trenerių tarybos pirmininkas;

-

Teisėjų kolegijos pirmininkas;

-

Nariai.

9.3.Tarybos narių skaičių nustato LLAF konferencija.
9.4.Tarybos kadencija 4 metai.
9.5.Vienam iš Tarybos narių atsistatydinus, naujas narys išrenkamas artimiausioje
LLAF konferencijoje. Atsistatydinus 1/3 Tarybos narių, Prezidentas privalo
kviesti konferenciją naujiems nariams rinkti.
9.6.Tarybos posėdžiai vykdomi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Tarybos posėdžius
šaukia Prezidentas. Pusei Tarybos narių prašant, Prezidentas turi sušaukti Tarybos
posėdį.
9.7.Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių.
9.8.Tarybos funkcijos:
9.8.1. nustato Konferencijos surengimo datą, vietą ir sudaro darbotvarkę;
9.8.2. rengia dokumentų projektus Konferencijai;
9.8.3. įgyvendina Konferencijos sprendimus;
9.8.4. pritaria Generalinio sekretoriaus, trenerių tarybos pirmininko, teisėjų kolegijos
pirmininko ir Vykdomojo komiteto narių kandidatūroms;
9.8.5. suteikia sportininkams ir LLAF nariams leidimą dalyvauti varžybose
užsienyje;
9.8.6. suteikia

sportininkams

LLAF

leidimą

naudotis

sportininko

atstovo

paslaugomis ir sportininko atstovui atstovauti sportininkui, tik esant raštiškai
sutarčiai tarp sportininko ir jo atstovo, kurioje atsispindi pagrindiniai
minimalūs reikalavimai bei sąlygos numatytos IAAF įstatuose apie federacijos
ir sportininko atstovo santykius.
9.8.7. taiko sankcijas LLAF nariams LLAF įstatų nustatyta tvarka.
9.9. Taryba sprendimus priima paprasta dalyvaujančių balsų dauguma. Visi Tarybos
nariai turi po vieną balsą. Susilaikiusieji balsai yra neskaičiuojami. Balsams
pasiskirsčius po lygiai, sprendimo priėmimą lemia Prezidento balsas. Sprendimai
priimami atviru balsavimu.
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X. VYKDOMASIS KOMITETAS
10.1. Tarp LLAF Tarybos posėdžių einamuosius reikalus tvarko Vykdomasis
komitetas.
10.2. Vykdomojo komiteto narius skiria LAAF Prezidentas Tarybai pritarus.
10.3. Vykdomasis komitetas yra atsakingas už:
10.3.1 Konferencijos ir Tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;
10.3.2. Kartu su Taryba atsako už LLAF ateinančių metų biudžeto projekto parengimą
ir pateikimą Konferencijai tvirtinti;
10.3.3. Konferencijos patvirtinto LLAF ateinančių metų biudžeto vykdymo finansinį
planavimą, įgyvendinimo stebėseną, priežiūrą ir kontrolę;
10.3.4. LLAF finansinės veiklos analizės, bendradarbiavimo su rėmėjais, LLAF
rinkodaros, LLAF veiklos viešinimo ir viešųjų ryšių įgyvendinimo gairių, principų bei
priemonių nustatymą;
10.3.5. Generalinio sekretoriaus ir Direktoriaus nuolatinę veiklos stebėseną;
10.3.6. Kitų sprendimų dėl skubių klausimų savo kompetencijos ribose, kurie neapima
kitų LLAF organų kompetencijos, priėmimą.

XI. VICEPREZIDENTAS
11.1.Viceprezidentas pavaduoja LLAF Prezidentą jam nesant arba negalint eiti savo
pareigų.
11.2. Viceprezidento veiklos sferas bei pareigas nustato Prezidentas.

XII.

GENERALINIS SEKRETORIUS

12.1. Generalinis sekretorius yra LLAF vykdomasis organas, kuris padeda LLAF
Prezidentui, Tarybai ir Vykdomajam komitetui spręsti operatyvius LLAF
organizacinės veiklos klausimus.
12.2. Generalinį sekretorių skiria Prezidentas Tarybai pritarus.
12.3. Generalinio sekretoriaus funkcijos:
12.3.1. vykdo Prezidento, Tarybos ir Vykdomojo komiteto pavedimus;
12.3.2. tvarko LLAF raštvedybą.
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XIII. DIREKTORIUS
13.1. Direktorius vadovauja direktorato darbui, įgyvendina Konferencijos, Tarybos ir
Vykdomojo komiteto sprendimus, taip pat vykdo Prezidento, Tarybos ir
Vykdomojo komiteto pavedimus.
13.2. Direktorius atsakingas už LLAF priemonių organizavimą ir vykdymą.
13.3. Direktorius padeda Prezidentui ir Vykdomajam komitetui spręsti LLAF ūkinės –
finansinės veiklos klausimus.
13.4. Direktoriaus kitas pareigas, kiek jos neprieštarauja šiems Įstatams, nustato
Vykdomasis komitetas.
13.5. Direktorius atsiskaito Vykdomajam komitetui apie savo pareigų atlikimą.
XIV. LENGVOSIOS ATLETIKOS VARŽYBOS
14.1.Lengvosios atletikos varžybos, kurias organizuoja LLAF, yra numatytos
Lietuvos lengvosios atletikos varžybų kalendoriuje.
14.2.LLAF lengvosios atletikos varžybas organizuoja vadovaudamasi IAAF ir LLAF
įstatais bei vidaus tvarkos taisyklėmis.
14.3.Nė vienas sportininkas negali dalyvauti varžybose, kurias organizuoja LLAF, jei
jis:
14.3.1. nėra klubo arba sporto organizacijos narys, kurie yra LLAF nariais;
14.3.2. yra klubo arba sporto organizacijos narys, kurie nėra LLAF nariais;
14.3.3. nedavė sutikimo paklusti LLAF įstatams ir vidaus tvarkos taisyklėms.
14.4.Nė vienas klubas ar sporto organizacija negali dalyvauti varžybose, kurias
organizuoja LLAF, jei jie nėra LLAF nariais.
14.5.Lengvosios atletikos varžybos užsienyje – tai varžybos, kurias organizuoja IAAF
arba bet kuri IAAF narė.
14.6.Dalyvauti varžybose užsienyje gali klubai, esantys LLAF nariais ir gavę LLAF
leidimą dalyvauti varžybose užsienyje.
14.7.Sportininkai, nesantys klubo arba sporto organizacijos nariais, kurie yra
registruoti LLAF, gali dalyvauti lengvosios atletikos varžybose užsienyje tik
gavę LLAF sutikimą ir įsipareigoję laikytis LLAF įstatų ir vidaus tvarkos
taisyklių.
14.8.LLAF nariai turi informuoti LLAF Generalinį sekretorių apie derybas dėl
sportininko ar klubo dalyvavimo lengvosios atletikos varžybose užsienyje. LLAF
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gali nuspręsti pati derėtis dėl sportininko ar klubo dalyvavimo lengvosios
atletikos varžybose užsienyje.

XV. TARPTAUTINIAI SANTYKIAI
15.1. Lietuvos lengvosios atletikos federacija yra IAAF ir EAA narė. Lietuvos
lengvosios atletikos federacija pripažįsta, taiko, laikosi ir paklūsta dabartinei
IAAF ir EAA Konstitucijai, Taisyklėms ir Reglamentui, taip pat ir tolimesniems
jų taisymams. Tai ypač taikoma antidopingo taisyklėms, ginčų sprendimams ir
santykiams su sportininkų atstovais.
15.2. Lietuvos piliečiai, išrinkti į IAAF ir/ar EAA Tarybą, tampa LLAF Tarybos ir/ar
Vykdomojo komiteto nariais (de jure) su visiška ir pilnaverte balsavimo teise.

XVI. ANTIDOPINGAS
16.1. LLAF vadovaujasi IAAF Antidopingo taisyklėmis ir IAAF Antidopingo
procedūrinėmis taisyklėmis. IAAF ir Lietuvos Respublikos dopingo kontrolės
antidopingo procedūrinėmis taisyklėmis (su visais galimais jų pakeitimais),
patvirtintoms Lietuvos antidopingo komisijos, kurioms paklūsta visi sportininkai,
juos aptarnaujantis personalas ir kiti asmenys, esantys federacijos jurisdikcijoje.
16.2. LLAF vykdo varžybinę ir nevaržybinę dopingo kontrolę ir ataskaitas perduoda
IAAF kiekvienais metais, vadovaujantis IAAF įstatų 41.4 straipsniu.
16.3. LLAF leidžia IAAF vykdyti dopingo testavimą sportininkams LLAF
rengiamose ar sankcionuotose varžybose ir vykdyti neskelbtą nevaržybinį
testavimą LLAF sportininkams.
16.4. Visi LLAF nariai-sportininkai ir federacijos vykdomų bei sankcionuotų varžybų
dalyviai paklūsta ir sutinka atlikti varžybinį ar nevaržybinį dopingo testą
vykdomą federacijos, IAAF ar kitų organizacijų, turinčių įgaliojimus
atitinkančius Antidopingo taisyklėms.

XVII. SANKCIJOS
17.1.LLAF gali taikyti sankcijas LLAF nariams,

taip pat sportininkams,

priklausantiems sporto klubams ar visuomeninėms sporto organizacijoms,
esantiems LLAF nariais.
17.2.LLAF sankcijas nariams gali taikyti, jei:
a) LLAF narys nesumokėjo nario mokesčio;
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b) pažeidė LLAF įstatus ar vidaus tvarkos taisykles;
c) nevykdo LLAF valdymo organų sprendimų.
17.3. LLAF Taryba gali taikyti šias sankcijas:
a) iki artimiausios Konferencijos arba trupesniam laikotarpiui sustabdyti narystę
LLAF;
b) iki artimiausios Konferencijos arba trumpesniam laikotarpiui neleisti dalyvauti
vienose ar daugiau lengvosios atletikos varžybose, kurias organizuoja LAAF
arba lengvosios atletikos varžybose užsienyje;
c) įspėti LLAF narį.
17.4. Prieš priimant sprendimą, taikyti vieną iš 17.3 punkte numatytų sankcijų, LLAF
nariui turi būti sudaryta galimybė pateikti savo pasiaiškinimą Tarybos posėdyje.
Generalinis sekretorius turi informuoti LLAF narį apie pažeidimą ne vėliau kaip prieš
15 dienų iki Tarybos posėdžio.
17.5. Konferencija gali taikyti šias sankcijas:
a) pašalinti iš LLAF narių;
b) neleisti dalyvauti vienose ar daugiau lengvosios atletikos varžybose, kurias
organizuoja LLAF arba lengvosios atletikos varžybose užsienyje;
c) įspėti LLAF narį.
17.6. Prieš priimant sprendimą taikyti vieną iš 17.5 punkte nurodytų sankcijų, LLAF
nariui turi būti sudaryta galimybė pateikti savo pasiaiškinimą Konferencijoje.
Generalinis sekretorius turi informuoti LLAF narį apie pažeidimą ne vėliau kaip prieš
30 dienų iki Konferencijos.
17.7. LLAF narys, kuriam Konferencijoje buvo atimta narystės teisė, gali prašyti, kad
Konferencijoje būtų sprendžiamas jo grąžinimo į LLAF narius klausimas, su sąlyga,
kad raštiškas prašymas Generaliniam sekretoriui būtų įteiktas ne vėliau kaip prieš 3
mėnesius iki kitos Konferencijos.
17.8. LLAF gali taikyti sankcijas sportininko atžvilgiu, jei sportininkas:
a) neteisėtai dalyvavo lengvosios atletikos varžybose, kurias organizavo LLAF
arba lengvosios atletikos varžybose užsienyje;
b) pažeidė nuostatas, susijusias su dopingo vartojimu;
c) naudojasi sportininko atstovo paslaugomis be LLAF sutikimo;
d) sudarė reklaminę sutartį be LLAF sutikimo;
e) sudarė sutartį su kita sporto organizacija be LLAF sutikimo;
f) pažeidė LLAF įstatus ar vidaus tvarkos taisykles.
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17.9. Jei sportininkas įvykdė vieną ar kelis pažeidimus, numatytus 17.8 punkte,
Taryba gali taikyti šias sankcijas:
a) iki artimiausios Konferencijos arba trumpesniam laikotarpiui neleisti dalyvauti
vienose ar daugiau lengvosios atletikos varžybose, kurias organizuoja LAAF
arba lengvosios atletikos varžybose užsienyje;
b) įspėti sportininką.
17.10.Prieš priimant sprendimą taikyti vieną iš 17.9 punkte numatytų sankcijų,
sportininkui turi būti sudaryta galimybė pateikti savo pasiaiškinimą Tarybos posėdyje.
Generalinis sekretorius turi informuoti sportininką apie pažeidimą ne vėliau kaip prieš
15 d. iki Tarybos posėdžio.
17.11 Jei sportininkas, įvykdė vieną ar kelis pažeidimus, numatytus 17.8 punkte, tai
Konferencija gali taikyti šias sankcijas:
a) neleisti dalyvauti vienose ar daugiau lengvosios atletikos varžybose, kurias
organizuoja LAAF arba lengvosios atletikos varžybose užsienyje;
b) įspėti sportininką.
17.12.Prieš priimant sprendimą taikyti vieną iš 17.11 punkte nurodytų sankcijų,
sportininkui turi būti sudaryta galimybė pateikti savo pasiaiškinimą Konferencijoje.
Generalinis sekretorius turi informuoti sportininką apie pažeidimą ne vėliau kaip prieš
30 dienų iki kitos Konferencijos.
XVIII. GINČŲ SPRENDIMAS
18.1.Visi ginčai tarp LLAF ir IAAF perduodami IAAF Tarybos peržiūrai. Taryba
privalo numatyti procedūrą ir priimti sprendimą priklausantį nuo aplinkybių ir
konkretaus atvejo.
18.2. Visi nesutarimai tarp LLAF ir kitų nacionalinių federacijų perduodami IAAF
Tarybos peržiūrai. Taryba privalo numatyti procedūrą ir priimti sprendimą
priklausantį nuo aplinkybių ir konkretaus atvejo.
18.3.Visi nesutarimai tarp sportininkų, juos aptarnaujančio personalo ir kitų asmenų
esančių LLAF jurisdikcijoje, susijusių su dopingo ar ne dopingo klausimais
sprendžiami LLAF arbitražinėje grupėje pagal joje numatytus reglamentus.
18.4.Arbitražinę grupę sudaro 5 asmenys (arbitrai).Arbitrus renka Konferencija 4
metams. Arbitrų kadencija turi sutapti su Tarybos kadencija. Arbitrų
kandidatūras gali siūlyti Prezidentas, Tarybos nariai, taip pat LLAF nariai.
Pasiūlymas turi būti pateiktas Generaliniam sekretoriui ne vėliau kaip 30 dienų
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iki Konferencijos pradžios. Pasiūlymas pateikiamas kartu su kandidato
biografija. Kandidatai turi būti parenkami atsižvelgiant į jų reputaciją,
kompetenciją bei teisinių klausimų ir sporto patirtį.
18.5.Arbitrais negali būti išrinkti asmenys, kurie yra:
18.5.1. Tarybos nariai, taip pat Tarybos įsteigtų tarybų, komitetų, komisijų nariai;
18.5.2. LLAF nario deleguotas atstovas Konferencijoje.
18.6.Kandidatūros iki Konferencijos yra svarstomos Taryboje, atsižvelgiant 18.4. ir
18.5. punktuose pateiktus reikalavimus kandidatui.
18.7.Konferencijoje išrinkus 5 arbitrus, iš jų yra išrenkamas Arbitražinės grupės
pirmininkas;
18.8.Jei arbitras nepasibaigus kadencijai atsistatydina ar miršta, tai Taryba į jo vietą
paskiria kitą asmenį iki artimiausios Konferencijos;
18.9.Arbitražinė grupė gali posėdžiauti esant 3 arbitrams. Arbitražinės grupės
posėdyje negali dalyvauti arbitras, jeigu jis yra susijęs su ginčo šalimi darbiniais
ar giminystės ryšiais.
Arbitražinės grupės procedūrinės taisyklės dėl arbitražinės grupės

18.10.

posėdžių vedimo tvarkos ir bet kokie pakeitimai jose turi būti tvirtinami Tarybos.
Jos įsigalioja tuoj pat po Tarybos patvirtinimo.
Pareiškimas nagrinėti ginčą Arbitražinėje grupėje yra perduodamas

18.11.

Generaliniam sekretoriui. Pareiškime turi būti nurodyti visi faktai bei klausimai,
kuriuos turi svarstyti Arbitražinė grupė prieš priimdama sprendimą;
Arbitražinė grupė gali atmesti pareiškimą, jei mano, kad pateikti

18.12.

klausimai yra ne jos kompetencija, išskyrus atvejus, jei pareiškimą pareiškia
Taryba.
18.13.

Generalinis Sekretorius gavęs pareiškimą per dvi savaites turi

informuoti visus arbitrus ir išsiųsti pareiškimo kopijas bei nurodyti pavardes
arbitrų, kurie turės dalyvauti posėdyje.

Posėdyje dalyvaujantys arbitrai

parenkami rotacijos būdu. Jei arbitras negali dalyvauti posėdyje dėl priežasčių,
nurodytų 18.9 punkte, tai yra parenkamas kitas arbitras rotacijos būdu.
18.14.

Arbitražinės grupės pirmininkas per dvi savaites nuo pareiškimo gavimo

dienos turi:
-

informuoti LLAF Prezidentą ir ginčo šalis apie arbitrų sudėtį;

-

informuoti LLAF Prezidentą ir ginčo šalis apie posėdžio, kuriame bus
svarstomas ginčas, vietą ir laiką;
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nusiųsti pareiškimo kopiją suinteresuotoms šalims, kurios ne vėliau kaip per

-

15 dienų turi atsiųsti išsamų pareiškimą, kuriame išdėstytų visus faktus ir
klausimus, kurie, jų manymu, turi reikšmės ginčui. Šiuos pareiškimus
Arbitražinės grupės pirmininkas turi nusiųsti Posėdyje dalyvausiantiems
arbitrams ir ginčo šalims.
18.15.

Arbitražiniame posėdyje arbitrai peržiūrėję pareiškimus bei atsikirtimus

į juos, išklausę posėdyje dalyvaujančius asmenis, priima sprendimą. Sprendimas
yra įteikiamas šalims, Prezidentui ir Generaliniam sekretoriui per dvi savaites
nuo sprendimo priėmimo.
18.16.

Arbitrai neprivalo nurodyti motyvų, dėl kurių priėmė sprendimą.

18.17.

Sprendimas įsigalioja tuoj po jo priėmimo.

18.18.

Sprendimas yra privalomas ginčo šalims.

XIX. LLAF VEIKLOS KONTROLĖ
19.1.LLAF Konferencija 4 metams renka Revizijos komisiją, kurią sudaro trys nariai.
Revizijos komisija iš savo narių

renka komisijos pirmininką. Revizijos

komisijos nariais negali būti valdymo organų nariai, LLAF komitetų ir komisijų
pirmininkai bei direktorato darbuotojai.
19.2.Revizijos komisija yra atskaitinga Konferencijai.
19.3.Revizijos komisija privalo:
19.3.1. tikrinti visus Federacijos buhalterinės apskaitos dokumentus;
19.3.2. LLAF Konferencijoje bei artimiausiame Tarybos posėdyje pateikti ataskaitą
apie tikrinimo rezultatus;
19.4.Revizijos komisija gali pagal sutartį pasitelkti savo darbui reikalingus
specialistus.
XX. LLAF LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS
20.1. LLAF turtą ir lėšas sudaro:
20.1.1. stojamieji ir kasmetiniai nario mokesčiai;
20.1.2. rėmėjų lėšos;
20.1.3. įplaukos iš reklamos;
20.1.4. lėšos, gautos iš LLAF įsteigtų įmonių;
20.1.5. lėšos, gautos iš IAAF, EAA;
20.1.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.
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20.2. LLAF lėšos ir turtas naudojami šiuose Įstatuose numatytiems tikslams ir
uždaviniams įgyvendinti.
20.3. LLAF lėšos ir pajamos naudojamos LLAF Tarybos, Vykdomojo komiteto ar
Prezidento sprendimu.
20.4. LLAF biudžetą ateinantiems metams tvirtina Konferencija.
20.5. Prezidento samdomas finansininkas (buhalteris) atsako už buhalterinę ir
finansinę apskaitą.
XXI. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE LLAF VEIKLĄ
PATEIKIMO NARIAMS TVARKA. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ
PASKELBIMO TVARKA. PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA
INFORMACIJA
21.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie federacijos veiklą pateikimo nariams
tvarka tvirtinama LLAF Tarybos atskiru dokumentu.
21.2. Vieši skelbimai, kai to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos Civilinį
kodeksą ir kitus teisės aktus, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.
21.3. Prezidentas yra atsakingas už tinkamą ir savalaikį pranešimų ir skelbimų
paskelbimą.

XXII.

FILIALŲ

IR

ATSTOVYBIŲ

STEIGIMO

BEI

JŲ

VEIKLOS

NUTRAUKIMO TVARKA
22.1. LLAF gali steigti filialus, atstovybes bei skyrius Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka. Filialų, atstovybių ar skyrių skaičius neribojamas.
22.2. Sprendimus dėl filialų, atstovybių ir skyrių steigimo bei jų veiklos nutraukimo
priima Taryba. Filialai, atstovybės ir skyriai veikia pagal Tarybos patvirtintus
nuostatus.
22.3. Filialui, atstovybei ar skyriui vadovauja filialo ar atstovybės vadovas –
direktorius. Filialų, atstovybių ar skyrių direktorius skiria ir atšaukia Taryba.
22.4. Filialų, atstovybių ar skyrių veikla nutraukiama priėmus atitinkamą Tarybos
sprendimą.
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XXIII. LLAF LIKVIDAVIMAS
23.1. LLAF gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar jos veikla nutraukta Konferencijos
nutarimu, priimtu 2/3 dalyvaujančių delegatų balsų dauguma, arba Lietuvos
Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu.
23.2. Likvidacinė komisija sprendžia LLAF turto klausimus Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka ir panaudoja jį lengvosios atletikos reikmėms.
23.3. Visus klausimus, neaptartus LLAF įstatuose, LLAF sprendžia vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.
Šie įstatai priimti 2016 m. lapkričio 18 d. įvykusioje LLAF konferencijoje.

Lietuvos lengvosios atletikos

Eimantas Skrabulis

federacijos prezidentas
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