
LIETUVOS DISKGOLFO FEDERACIJOS 

ĮSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Lietuvos diskgolfo federacija (toliau – Federacija) yra ribotos civilinės atsakomybės 

viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitais teisės aktais. 

1.2. Federacijos teisinė forma – asociacija. 

1.3. Federacijos veiklos laikotarpis – neribotas. 

1.4. Federacijos finansiniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d. 

II. FEDERACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS 

2.1. Federacijos veiklos tikslai – tenkinti viešuosius interesus plėtojant diskgolfo sportą 

Lietuvoje bei užsienyje, įvairiomis formomis atstovauti Lietuvos diskgolfo bendruomenei 

nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose, koordinuoti diskgolfo klubų bei Federacijos narių 

veiklą. 

2.2. Siekdama minėtų tikslų Federacija: 

2.2.1. organizuoja diskgolfo nacionalines ir kitas varžybas bei renginius; 

2.2.2. rengia ilgalaikes diskgolfo plėtojimo programas ir jas įgyvendina; 

2.2.3. organizuoja Lietuvos diskgolfo rinktinių sudarymą ir jų veiklą Lietuvoje bei užsienyje; 

2.2.4. licencijuoja Lietuvos diskgolfo žaidėjus; 

2.2.5. palaiko ryšius su sportininkais, sporto klubais ir įvairiomis organizacijomis Lietuvoje, 

atstovauja Lietuvos diskgolfui tarptautinėse organizacijose; 

2.2.6. plėtoja diskgolfo infrastruktūrą; 

2.2.7. populiarina diskgolfą ruošdama ir skleisdama informaciją apie šią sporto šaką 

žiniasklaidos ir kitose viešinimo priemonėse; 

2.2.8. skatina socialinę integraciją – vaikų, pensininkų, neįgaliųjų, imigrantų ir kitų socialinių 

grupių įsitraukimą į bendruomeninę sportinę veiklą; 

2.2.9. skatina sveiką ir fiziškai aktyvų gyvenimo būdą, bendruomeninius ryšius; 

2.2.10. užsiima švietimu, ruošia diskgolfo metodinę medžiagą; 

2.2.11. gina Federacijos narių teises bei teisėtus interesus, susijusius su šia sporto šaka; 

2.2.12. užsiima kitomis veiklomis, svarbiomis siekiant Federacijos tikslų. 

2.3. Siekdama nurodytų veiklos tikslų Federacija turi teisę organizuoti ar vykdyti prekybos 

sporto prekėmis, sporto prekių gamybos ir nuomos, transporto paslaugų, kelionių 

organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo, renginių organizavimo, leidybos, reklamos, 

konsultavimo, projektavimo, statybos, aplinkos tvarkymo ūkinę – komercinę veiklą, 



neformalųjį ugdymą, mokymus įstatymų nustatyta tvarka, samdyti asmenis įstatuose numatytai 

veiklai vykdyti. 

III. FEDERACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

3.1. Federacijos nariais gali būti ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, vystantys veiklą, 

susijusią su diskgolfu.  

3.2. Norėdamas tapti Federacijos nariu, juridinis asmuo pateikia raštišką prašymą, kuriame 

apibūdina savo veiklos sąsajas su diskgolfu, juridinio asmens registracijos išrašą bei šio asmens 

valdymo organo sprendimą tapti Federacijos nariu, taip pat dokumentą, rodantį, kad yra 

sumokėtas stojamasis mokestis. 

3.3. Kandidato į narius prašymą svarsto Federacijos valdyba (toliau – Valdyba). Valdybai 

priėmus sprendimą kandidato nepriimti į Federaciją, jis turi teisę per dešimt dienų nuo 

sprendimo gavimo raštu kreiptis į Federacijos visuotinį susirinkimą (toliau – Visuotinis 

susirinkimas), kuris priima galutinį sprendimą. 

3.4. Visi Federacijos nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo jų stojamojo ar nario 

mokesčio dydžio. 

3.5. Federacijos nariai turi šias teises: 

3.5.1. tiesiogiai ar per savo atstovus dalyvauti Federacijos valdyme; 

3.5.2. gauti informaciją apie Federacijos veiklą, teikti pasiūlymus Federacijos veiklos 

gerinimui; 

3.5.3. vykdant Federacijos veiklos programą gauti Federacijos paramą. 

3.6. Federacijos narių pareigos: 

3.6.1. laikytis Federacijos įstatų ir valdymo organų priimtų sprendimų; 

3.6.2. laiku mokėti stojamąjį ir nario mokesčius; 

3.6.3. per keturiolika dienų raštu informuoti Federaciją apie kontaktinių duomenų pasikeitimą; 

3.6.4. Federacijos nariai turi laikytis Federacijos patvirtintų diskgolfo varžybų saugumo 

taisyklių, etikos kodekso, Lietuvos Respublikos teisės aktų bei teisės aktų tvarka atsakyti už 

pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus, manipuliavimą sporto varžybomis, grubų elgesį 

diskgolfo varžybų metu. 

3.7. Federacijos narys Valdybos sprendimu gali būti pašalintas iš Federacijos, jei jis: 

3.7.1. nesilaiko šių įstatų bei Federacijos valdymo organų priimtų teisėtų nutarimų bei Lietuvos 

Respublikos teisės aktų; 

3.7.2. nustatytu laiku nemoka nario mokesčio arba nepadengia įsiskolinimų; 

3.7.3. negarbingu elgesiu menkina Federacijos vardą; 

3.7.4. nevykdo su diskgolfu susijusios veiklos. 

3.8. Sprendimą dėl nario pašalinimo yra priimama Valdyba. Šį sprendimą narys turi teisę per 

dešimt darbo dienų nuo Valdybos sprendimo gavimo apskųsti Visuotiniam susirinkimui. 



3.9. Išstojantis ar pašalintas narys turi padengti savo įsiskolinimus Federacijai ir grąžinti 

Federacijai priklausantį turtą. Federacijos nariui išstojus ar jį pašalinus, visi sumokėti 

mokesčiai nėra grąžinami. 

IV. FEDERACIJOS VALDYMO ORGANAI 

4.1. Federacijos organai yra šie: 

4.1.1. Visuotinis narių susirinkimas, 

4.1.2. Valdyba; 

4.1.3. Federacijos prezidentas (toliau – Prezidentas); 

4.1.4. Federacijos revizorius (toliau – Revizorius). 

V. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

5.1. Aukščiausias Federacijos valdymo organas yra Visuotinis narių susirinkimas, kurį 

Valdyba šaukia ne rečiau kaip vieną kartą per metus. 

5.2. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas Prezidento, Valdybos 

sprendimu arba 1/3 Federacijos narių reikalavimu. 

5.3. Visuotiniame susirinkime nariai dalyvauja per savo atstovus. 

5.4. Visuotinis narių susirinkimas: 

5.4.1. keičia Federacijos įstatus; 

5.4.2. renka ir atšaukia Valdybą, Prezidentą bei Revizorių, priima sprendimus dėl nušalinimo 

nuo šių pareigų; 

5.4.3. renka ir atšaukia nacionalinį Profesionalų diskgolfo asociacijos (PDGA) atstovą (toliau 

– PDGA NA); 

5.4.4. nustato Federacijos narių stojamųjų ir nario mokesčių dydžius, jų mokėjimo tvarką;  

5.4.5. nustato žaidėjų licencijavimo tvarką ir licencijų mokesčių dydžius; 

5.4.6. tvirtina Federacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą; 

5.4.7. priima sprendimą dėl Federacijos pertvarkymo ar veiklos sustabdymo; 

5.4.8. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų 

dalyviu, taip pat dėl filialų steigimo; 

5.4.9. priima sprendimus dėl Federacijos buveinės pakeitimo; 

5.4.10. numato Federacijos veiklos kryptis, tvirtina Federacijos veiklos programą ir strategiją;  

5.4.11. tvirtina Valdybos ataskaitą; 

5.4.12. nagrinėja pasiūlymus ir skundus dėl Valdybos veiklos, taip pat nepriimtų į Federacijos 

narius ar pašalintų iš jos narių pareiškimus. 

5.5. Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus Asociacijų įstatyme Visuotinio narių 

susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal teisės aktus tai nepriskirta kitų 

Federacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos. 



5.6. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 

2/3 visų Federacijos narių atstovų. 

5.7. Visuotiniame narių susirinkime sprendimai priimami paprasta dalyvių balsų dauguma, 

išskyrus sprendimus dėl įstatų keitimo, Federacijos pertvarkymo ir pabaigos, narių pašalinimo 

bei Prezidento ar Valdybos atšaukimo, kurie priimami 2/3 dalyvaujančių narių atstovų balsų 

dauguma. 

5.8. Visuotinio narių susirinkimo datą, vietą bei darbotvarkę nustato Valdyba. Apie Visuotinio 

narių susirinkimo laiką ir vietą nariai turi būti informuoti nurodytais el. pašto adresais ne 

mažiau kaip keturiolika dienų iki Visuotinio narių susirinkimo dienos. 

5.9. Jeigu Visuotinis narių susirinkimas neįvyko dėl kvorumo trūkumo, per trisdešimt dienų 

turi būti sušauktas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, nepriklausomai nuo jame 

dalyvaujančių narių ar jų atstovų skaičiaus. 

5.10. Visuotiniam narių susirinkimui pirmininkauja Prezidentas, jam nesant – vyriausias pagal 

amžių Valdybos narys, jei Valdyba nesutaria kitaip. 

VI. VALDYBA 

6.1. Kolegialus Federacijos valdymo organas yra Valdyba. 

6.2. Valdybą sudaro devyni nariai, Visuotinio narių susirinkimo renkami dvejų metų 

laikotarpiui. Valdybos nariais pagal pareigas yra Prezidentas ir PDGA NA. Dar septynis 

Valdybos narius išrenka Visuotinis narių susirinkimas. Tie patys Valdybos nariai gali būti 

išrinkti ne daugiau kaip keturias kadencijas iš eilės. 

6.3. Valdybai vadovauja Federacijos prezidentas, jo nesant susirinkime – vyriausias pagal 

amžių Valdybos narys, jei Valdyba nesutaria kitaip. 

6.4. Valdyba: 

6.4.1. šaukia Visuotinį narių susirinkimą; 

6.4.2. priima sprendimus disponuoti Federacijos turtu; 

6.4.3. rengia Federacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei veiklos ataskaitą ir teikia juos 

Visuotiniam narių susirinkimui; 

6.4.4. tvirtina renginių bei varžybų kalendorių ir jų nuostatus; 

6.4.5. organizuoja Lietuvos diskgolfo čempionatus ir taurės varžybas; 

6.4.6. priima naujus Federacijos narius ir priima sprendimus dėl narių pašalinimo; 

6.4.7. rengia Federacijos veiklos programos ir strategijos projektą, teikia jį tvirtinti Visuotiniam 

narių susirinkimui; 

6.4.8. nustato ir tvirtina ginčų tarp Federacijos narių sprendimo tvarką, sprendžia šiuos ginčus; 

6.4.9. rengia projektus dėl įstatų pakeitimo ir teikia juos tvirtinti Visuotiniam narių 

susirinkimui; 

6.4.10. nustato samdomų darbuotojų pareigybes bei jų atlyginimus; 

6.4.11. sudaro darbo grupes atskiriems Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtiems 

klausimams spręsti; 



6.4.12. tvarko finansinius, organizacinius ir kitus klausimus, reikalingus Federacijos tikslams 

ir uždaviniams įgyvendinti. 

6.5. Valdybos posėdžiai rengiami esant būtinybei, bet ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. 

Valdybos posėdžius gali šaukti Prezidentas arba ne mažiau kaip trys Valdybos nariai. Valdybai 

pirmininkauja Prezidentas, jam negalint dalyvauti – kitas jo paskirtas Valdybos narys. Apie 

posėdžio datą, laiką, vietą ir svarstomus klausimus Valdybos nariai informuojami prieš 

septynias dienas iki posėdžio dienos. Valdybos posėdis gali vykti ir anksčiau, jei tam 

neprieštarauja nei vienas Valdybos narys. 

6.6. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Valdybos narių.  

6.7. Valdybos nariai turi po vieną sprendžiamąjį balsą. Valdyba sprendimus priima paprasta 

visų Valdybos narių balsų dauguma.  

6.8. Valdybos posėdžio metu, prieš balsavimą dėl svarstomo klausimo, mažiausiai trys 

Valdybos nariai gali inicijuoti patariamąją visų Federacijos licenciją turinčių žaidėjų apklausą. 

Tokiu atveju balsavimas dėl klausimo atidedamas kitam Valdybos posėdžiui. Apklausoje gali 

dalyvauti žaidėjai, kurie yra vyresni nei 16 metų arba einamaisiais metais sulauks 16 metų. 

Apklausa laikoma įvykusia, jei joje sudalyvauja bent 1/3 visų Federacijos licenciją turinčių 

žaidėjų. 

VII. PREZIDENTAS 

7.1. Prezidentą dvejų metų kadencijai renka Visuotinis narių susirinkimas. Tas pats asmuo 

Prezidento pareigas gali eiti ne daugiau kaip keturias kadencijas iš eilės. 

7.2. Prezidentas pirmininkauja Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos posėdžiams. 

7.3. Prezidento funkcijos: 

7.3.1. vadovauja Valdybai, šaukia jos posėdžius; 

7.3.2. priima ir atleidžia Federacijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis; 

7.3.3. Federacijos vardu sudaro sandorius, tvirtina su tuo susijusius ir kitus Federacijos 

dokumentus; 

7.3.4. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Federacijos veiklą pateikimo nariams 

tvarką; 

7.3.5. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas. 

7.4. Pasibaigus Prezidento kadencijos dvejų metų terminui, jis eina pareigas iki išrenkamas 

naujas Prezidentas.  

7.5 Prezidentui atsistatydinus, jį atšaukus ar nušalinus nuo pareigų arba nutrūkus jo 

įgaliojimams, Valdyba ne vėliau kaip per mėnesį sušaukia Visuotinį susirinkimą, kuriame 

renkamas naujas Prezidentas naujai kadencijai. 

VIII. REVIZORIUS 

8.1. Revizorių dvejų metų kadencijai renka Visuotinis narių susirinkimas.  

8.2. Revizorius vykdo Federacijos finansinės veiklos kontrolę ir rengia išvadą dėl Federacijos 

finansinės veiklos teisėtumo ir efektyvumo, kurią pateikia Visuotiniam susirinkimui prieš šiam 

tvirtinant Federacijos  metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą. 



8.3. Revizorius turi teisę susipažinti su visais Federacijos dokumentais. Prezidentas privalo 

bendradarbiauti su revizoriumi: sudaryti sąlygas susipažinti su dokumentais ir pateikti 

paaiškinimus. 

IX. NACIONALINIS PDGA ATSTOVAS 

9.1. PDGA NA yra renkamas Visuotinio narių susirinkimo dvejiems metams. 

9.2. PDGA NA palaiko ryšius su PDGA, rūpinasi PDGA standartų taikymu Lietuvoje, vykdo 

kitas funkcijas, kurias numato PDGA. 

X. FEDERACIJOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMO TVARKA 

10.1. Federacijos lėšas sudaro: 

10.1.1. narių stojamasis ir metinis mokesčiai; 

10.1.2. klubų, kurie dalyvauja Federacijos rengiamose varžybose ar renginiuose, mokesčiai; 

10.1.3. tiksliniai įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti; 

10.1.4. pajamos už visų rūšių mokamus renginius ir paslaugas, kurias rengia ir teikia 

Federacija; 

10.1.5. fizinių ir juridinių asmenų dovanotos lėšos ir turtas; 

10.1.6. kredito įstaigų palūkanos už Federacijos saugomas lėšas; 

10.1.7. skolinto kapitalo lėšos; 

10.1.8. turtas įsigytas už Federacijos lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiais 

teisėtais būdais gautos lėšos; 

10.1.9. kitos teisėtai gautos lėšos. 

10.2. Federacijos turtas ir lėšos naudojamos tik įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams 

įgyvendinti. 

10.3. Už Federacijos lėšų panaudojimą atsakinga Valdyba ir Prezidentas, apie jų panaudojimą 

atsiskaitoma Visuotiniam narių susirinkimui. 

XI. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ TVARKA 

11.1. Kai Federacijos pranešimai pagal teisės aktus turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ 

Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. 

11.2. Federacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija skelbiama 

Federacijos svetainėje. Su visa informacija Federacijos nariai turi teisę susipažinti Federacijos 

būstinėje arba sutarus nuotoliniu būdu. 

11.3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Federacijos veiklą pateikimo nariams tvarką 

tvirtina Prezidentas. 

11.4. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kurią nustato Visuotinis narių 

susirinkimas, skelbiama Federacijos interneto svetainėje. 



11.5. Tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su Federacijos veiklos ataskaita ir kita 

visuomenei pateikiama informacija susipažinti su Federacijos vadovu sutartu laiku ir vietoje 

arba patogiu būdu elektroninėmis priemonėmis. 

XII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 

12.1. Federacijos įstatai gali būti pakeisti Visuotinio narių susirinkimo nutarimu. Pakeitimų 

projektus rengia Valdyba. Pasiūlymus dėl įstatų pakeitimo gali pateikti visi Federacijos nariai. 

 

 

 

Lietuvos diskgolfo federacijos įstatai priimti ir patvirtinti 2021 m. kovo 14 d. 

 

 

 

2021 m. kovo 14 d. steigimo sutartimi įgaliotas Mykolas Krasnickas 

   


