Lietuvos Kyudo Federacijos
ĮSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos Kyudo Federacija, sutrumpintai – LKyuF (toliau - Federacija) yra Lietuvos
Kyudo lankininkus vienijantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio
teisinė forma – asociacija.
2. Federacija yra nepolitinė, nereliginė, pelno nesiekianti organizacija ir jos nariai negali
gauti atlygio už Kyudo praktikavimą ar mokymą.
3. Federacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (toliau – Konstitucija),
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos
asociacijų įstatymu (toliau – Asociacijų įstatymas), Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir
sporto įstatymu, kitais įstatymais, Tarptautinės Kyudo Federacijos (toliau - IKYF) įstatais,
Europos Kyudo Federacijos (toliau - EKF) įstatais, kitais ir savo įstatais.
4. Federacijos veiklos laikotarpis neribotas.
5. Federacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
II. FEDERACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
6. Federacijos veiklos tikslai:
6.1. populiarinti Kyudo (tradicinis japoniškas šaudymas iš lanko) Lietuvoje;
6.2. užtikrinti, kad Kyudo Lietuvoje būtų vystomas remiantis IKYF bei EKF nuostatomis;
6.3. rengti Kyudo lankininkus ir trenerius bei užtikrinti jų pačių ir aplinkinių saugumą;
6.4. registruoti IKYF bei EKF Lietuvos lankininkams suteiktus meistriškumo laipsnius;
6.5. koordinuoti Federacijos narių veiklą, atstovauti Federacijos narių interesams ir juos
ginti, tenkinti kitus su tuo susijusius viešuosius interesus.
III. NARYSTĖ FEDERACIJOJE, FEDERACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
7. Federacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys,
pateikę vadovui laisvos formos prašymą įstoti į Federaciją ir įsipareigoję laikytis įstatų bei
visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį įnašą.
Juridinis asmuo prie prašymo prideda registravimo pažymėjimą, kompetentingo organo
sprendimą tapti Federacijos nariu ir įstatus. Spręsdamas klausimą dėl priėmimo,
Federacijos vadovas turi teisę pareikalauti pateikti papildomus dokumentus ar duomenis.
8. Stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydis bei mokėjimo tvarka tvirtinama visuotinio
narių susirinkimo sprendimu.
9. Federacijos narys turi teisę išstoti iš Federacijos pateikęs vadovui motyvuotą laisvos
formos prašymą ir kompetentingo organo sprendimą išstoti iš Federacijos. Išstojantis iš
Federacijos narys privalo sumokėti nario mokestį už laikotarpį iki išstojimo dienos.
10. Bet kuris Federacijos narys vadovo siūlymu gali būti pašalintas iš Federacijos
visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jei Federacijos nario elgesys ar atskiri veiksmai
yra nesuderinami su Federacijos tikslais. Pašalintas iš Federacijos narys privalo sumokėti
nario mokestį už laikotarpį iki jo pašalinimo dienos.
11. Federacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Asociacijų įstatyme.
12. Federacijos narių pareigos:
12.1. laikytis Federacijos įstatų;
12.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, vadovo nutarimus;
12.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.
IV. FEDERACIJOS ORGANAI
13. Federacijos organai yra:
13.1. visuotinis narių susirinkimas;
13.2. vienasmenis valdymo organas – vadovas.
14. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, taip pat valdymo organo kompetencija
nesiskiria nuo nurodytų Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje ir Asociacijų įstatyme.
15. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia vadovas kartą per metus, ne vėliau kaip per 4

(keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą visuotinį narių
susirinkimą vadovas ne vėliau kaip 15 (penkiolika) dienų iki susirinkimo dienos praneša
kiekvienam nariui įstatų 23 punkte nurodyta tvarka.
16. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip
1/2 Federacijos narių. Keisti Federacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti
Federaciją reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Federacijos narių balsų.
Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per 30 (trisdešimt) dienų šaukiamas
pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio
susirinkimo darbotvarkės klausimais.
17. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė,
sudaryta ne mažiau kaip iš 2/3 narių, arba vadovas.
18. Vadovas yra renkamas ketverių metų laikotarpiui. Kadencijų skaičius neribojamas.
19. Kitos pareigybės kuriamos ir naikinamos visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
V. FEDERACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI FEDERACIJOS VEIKLOS
KONTROLĖS TVARKA
20. Lėšos ir pajamos naudojamos Federacijos tikslams įgyvendinti.
21. Vadovas per 30 (trisdešimt) dienų turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių
susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.
VI. FEDERACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
22. Federacijos vieši pranešimai skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame
leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
23. Federacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama
nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti
Federacijos buveinėje.
24. Dokumentai ir kita informacija apie Federacijos veiklą narių prašymu išsiunčiama per
30 (trisdešimt) dienų nuo prašymo gavimo dienos prašyme nurodytu adresu arba
pateikiant nariui tiesiogiai. Federacijos nariams gali būti nepateikiami prašomi
dokumentai ir kita informacija, kai toks informacijos pateikimas galėtų pakenkti
Federacijai ar trečiajam asmeniui, kuris patikėjo Federacijai vertingą informaciją.
25. Federacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama
nemokamai.
VII. FEDERACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA
26. Sprendimą steigti Federacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir
atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina
Federacijos vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.
VIII. FEDERACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
27. Federacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
IX. FEDERACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
28. Federacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
X. FEDERACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
29. Jeigu Federacijoje liko mažiau negu 3 (trys) nariai, per 30 (trisdešimt) dienų apie tokį
narių skaičiaus sumažėjimą Federacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
30. Federacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio
kodekso nustatyta tvarka.
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