Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacija
ĮSTATAI
I DALIS
BENDRIEJI NUOSTATAI
1. Organizacijos pavadinimas – Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacija, oficialus
akronimas – LFASA. Toliau Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacija sutrumpintai
vadinama LFASA arba Asociacija.
2. Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacija yra nepriklausoma, nepolitinė, nacionalinė,
savanoriškumo pagrindu veikianti asociacija.
3. LFASA teisinė forma yra asociacija.
4. Asociacija turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta
tvarka.
5. LFASA veiklos laikotarpis neribotas. LFASA veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
6. LFASA finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
7. LFASA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
asociacijų įstatymu, kitais galiojančiais įstatymais ir teisės norminiais aktais, taip pat įstatais ir
kitais LFASA vidaus teisiniais aktais.
8. LFASA yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, sąskaitą Lietuvos Respublikos banke,
simboliką, gali savo vardu įgyti civilines teises ir pareigas, būti ieškovu ir atsakovu teisme.
9. Sprendimą dėl LFASA buveinės pakeitimo priima Asociacijos valdyba įstatų 53 p. nustatyta
tvarka.
II DALIS
LFASA VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
10. LFASA veiklos tikslai:
10.1. Visuomenės narių supratimo (pažinimo) apie teigiamą fizinio aktyvumo poveikį sveikatai
formavimas, skatinimas ir sklaida;
10.2. Dalyvauti fizinio aktyvumo skatinimo politikos formavime.
10.3. Fizinio aktyvumo skatinimo sklaida politinių partijų, valstybės ir savivaldos struktūrų
lygiuose, verslo bei visuomeninių judėjimų aplinkoje;
10.4. Asociacijos ar jos narių viešųjų interesų atstovavimas ir tenkinimas.
11. LFASA pagrindinės veiklos sritys:

11.1. Asociacijos veiklos tikslų bei laukiamų rezultatų visuomenei, politinėms ir verslo,
vyriausybinėms ir savivaldos bei kitiems visuomeniniams judėjimams pristatymas;
11.2. Dalyvavimas ilgalaikės fizinio aktyvumo strategijos formavime ir įgyvendinime
politiniu, vyriausybiniu bei savivaldos lygiais, įtraukiant į šią veiklą verslo ir visuomeninių
judėjimų atstovus;
11.3. Dalyvavimas kuriant ilgalaikes veiksmų programas, skatinančias visuomenės sveikatą
per fizinį aktyvumą, vyriausybiniu bei savivaldos lygiais, įtraukiant į šią veiklą verslo ir
visuomeninių judėjimų atstovus;
11.4. Fizinio aktyvumo, kaip vieno iš svarbiausių žmogaus sveikatą lemiančių veiksnių ugdymas ir
sklaida visuomenės narių tarpe;
11.5. Dalyvauti rengiant nacionalines fizinio aktyvumo rekomendacijas įvairaus amžiaus
Lietuvos gyventojams.
11.6. Fizinį aktyvumą skatinančių programų (projektų), skirtų įvairioms amžiaus grupėms ar specialius
poreikius turintiems visuomenės atstovams inicijavimas, rengimas bei įgyvendinimas;
11.7. Bendradarbiavimo ryšių su giminingomis užsienio šalių organizacijomis užmezgimas
ir plėtojimas;
11.8. Metodinės

ir

praktinės

pagalbos

teikimas

politinėms,

vyriausybinėms

ir

nevyriausybinėms organizacijoms bei kitoms institucijoms, sprendžiant fizinio aktyvumo ir
sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimus.
12. LFASA veikla apima šias veiklos rūšis:
Leidybinė veikla 58
Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla 58.1
Knygų leidyba 58.11
Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba 58.14
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas 68.20
Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla 70.21
Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla 74
Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą,
veiklos reguliavimas 84.12
Kitas mokymas 85.5
Sportinis ir rekreacinis švietimas 85.51
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas 85.59
Švietimui būdingų paslaugų veikla 85.60
Žmonių sveikatos priežiūros veikla 86
Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla 88.99
Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla 93
Sportinė veikla 93.1
Narystės organizacijų veikla 94
Profesinių narystės organizacijų veikla 94.12
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla 94.99

III DALIS
LFASA NARIAI
13. LFASA nariu (toliau – nariu) gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar)
juridiniai asmenys, pripažįstantis šiuos įstatus ir sumokėję nario mokestį, jei toks yra numatytas.
Visi Asociacijos nariai pagal savo veiklos pobūdį, tikslus, uždavinius ar sritis yra skirstomi į sporto,
sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos ir kitą sektorius.
14. Asmuo, norintis tapti LFASA nariu, Asociacijos Prezidentui (toliau - Prezidentas) pateikia
prašymą, kartu nurodydamas pageidaujamą sektorių pagal šiuos įstatus. Prezidentas apie priimtą
sprendimą asmenį

informuoja per dešimt kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Prezidentas, priimdamas sprendimą, neturi teisės keisti Asociacijos nario pageidaujamo sektoriaus.
15. Narys turi teisę bet kada išstoti iš LFASA, pateikęs raštišką prašymą Prezidentui. Išstojimas iš
LFASA nepanaikina prisiimtų

tarpusavio įsipareigojimų,

išskyrus

asmens,

kaip

nario

įsipareigojimus.
16. Už nario pareigų nevykdymą arba bet kokį kenkimą LFASA veiklai visuotinis narių
susirinkimas turi teisę pašalinti narį iš LFASA. Narys visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali
būti pašalintas iš LFASA, jeigu:
16.1. nesilaiko LFASA įstatų;
16.2. nevykdo LFASA valdymo organų sprendimų;
16.3. nesumoka nario mokesčio, jei toks yra numatytas visuotinio narių susirinkimo metu, už
metus ir, nepaisant raštiško raginimo, nesumoka šio mokesčio per vieną mėnesį nuo raginimo
gavimo dienos;
16.4 dėl aplaidumo ar sąmoningai pakenkė LFASA prestižui arba padarė didelę turtinę žalą;
16.5 sąmoningai trukdo LFASA veiklai ir jos tikslų įgyvendinimui.
17. Nario teisės:
17.1. dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
17.2. rinkti ir būti išrinktam į LFASA valdymo organus, kitus asociacijos organus;
17.3. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
17.4. teikti pasiūlymus LFASA veiklai gerinti;
17.5. nustatyta tvarka naudotis LFASA turtu;
17.6. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie
jos veiklą;
17.7. bet kada išstoti iš LFASA. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar
kitaip LFASA nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
17.8. turi kitas teises aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises.
18. Nario pareigos:
18.1. mokėti nario mokestį, jei toks yra numatomas visuotinio narių susirinkimo metu;

18.2. laikytis LFASA įstatų bei vykdyti LFASA įsipareigojimus;
18.3. saugoti LFASA turtą;
18.4. aktyviai dalyvauti LFASA veikloje, prisidėti organizuojant renginius;
19. LFASA stojamųjų ir nario mokesčių mokėjimo tvarka ir dydžiai įstatuose nenurodomi, nes yra
patvirtinami steigiamojo narių susirinkimo sprendimu atskiru dokumentu.
IV DALIS
LFASA ORGANAI
20. Visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias asociacijos organas. Už asociacijos nario veiklą
valdymo organuose jo nariui gali būti atlyginama. Asociacijos įstatuose nustatytų kolegialių organų,
kurie nėra valdymo organai, nariams už veiklą neatlyginama.
21. LFASA sudaromi valdymo organai:
21.1. kolegialus valdymo organas – Valdyba;
21.2. vienasmenis valdymo organas – Prezidentas.
22. Revizorius - kontrolės organas.
V DALIS
LFASA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
23. Visuotinis narių susirinkimas:
23.1. keičia asociacijos įstatus;
23.2. skiria (renka) ir atšaukia Prezidentą, valdybos narius, Revizorių ir kitų asociacijos
organų narius;
23.3. nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo
tvarką;
23.4. tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
23.5. priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo);
23.6. svarsto ir tvirtina Prezidento ir Valdybos, Revizoriaus ataskaitas ir LFASA metinę
veiklos ataskaitą;
23.7. nustato LFASA veiklos kryptis ir tvirtina LFASA veiklos strategiją;
23.8. sprendžia klausimą dėl narių pašalinimo iš asociacijos;
23.9. Prezidento teikimu tvirtina Garbės narius. Garbės nario vardą už nuopelnus siekiant
Asociacijos numatytų tikslų suteikia visuotinis narių susirinkimas 2/3 balsų dauguma. Garbės narys
turi teisę dalyvauti visuotiniame narių susirinkime su patariamojo balso teise.

24. Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir
įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos
Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal
esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
25. Visuotiniame narių susirinkime turi teisę dalyvauti:
25.1. Nariai. Vienas narys Suvažiavime gali turėti tik vieną balsą.
25.2. valdymo organų nariai, Revizorius, asmenys kandidatuojantys į LFASA valdymo
organus;
25.3. kiti Prezidento, Valdybos ar Revizoriaus pakviesti dalyvauti asmenys ir organizacijų
atstovai. Šie asmenys dalyvauja svečių teisėmis.
25.4. Asociacijos Garbės nariai.
26. Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia Prezidentas vieną kartą per metus – paskutinį
kalendorinių metų mėnesį.
27. Prezidentas prieš 10 kalendorinių dienų iki visuotinio narių susirinkimo privalo nariams ir
Revizoriui raštu pranešti visuotinio narių susirinkimo datą, vietą ir darbotvarkę.
28. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių.
29. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, yra šaukiamas pakartotinis narių
susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio visuotinio narių susirinkimo
darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek jame dalyvavo narių. Pakartotinis susirinkimas šaukiamas
ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po neįvykusio visuotinio narių susirinkimo.
30. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia Prezidentas. Jis šaukiamas 1/4 narių, Valdybos,
Revizoriaus iniciatyva arba atsistatydinus Prezidentui ir/ar 1/2 Valdybos narių.
31. Prezidentas praneša neeilinio visuotinio narių susirinkimo datą, vietą, o iniciatoriai pateikia
preliminarią darbotvarkę Prezidentui, Valdybai, nariams ir Revizoriui ne vėliau kaip likus 10
kalendorinių dienų iki neeilinio visuotinio narių susirinkimo.
32. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 10 dienų nuo
sprendimo šaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą priėmimo ir ne anksčiau nei 20 kalendorinių
dienų po eilinio visuotinio narių susirinkimo.
33. Narių susirinkimą pradeda Prezidentas. Jis pirmininkauja narių susirinkimui, kol išrenkamas
pirmininkaujantis. Susirinkimo eigą protokoluoja visuotinio narių susirinkimo išrinktas sekretorius.
Protokolus pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
34. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 8
straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkami kolegialių
organų nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų
„už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo
metu nedalyvavusiais asmenimis). Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1

ir 6 punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams bei skiriant (renkant)
kolegialių organų narius priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos
narių balsų.
VI DALIS
PREZIDENTAS
35. Prezidentas yra vienasmenis LFASA valdymo organas. Jis koordinuoja asociacijos veiklą.
36. Prezidentą renka visuotinis narių susirinkimas slaptu balsavimu ketveriems metams ne daugiau
kaip dviem kadencijoms iš eilės. Prezidentas pradeda eiti savo pareigas kitą dieną po visuotinio
narių susirinkimo, kuriame buvo išrinktas.
37. Kandidatas į Prezidentus prieš dvi savaites iki visuotinio narių susirinkimo turi pateikti
Valdybai prašymą kandidatuoti į Prezidentus.
38. Prezidentas gali būti pašalintas iš pareigų dėl negalėjimo ar nesugebėjimo tinkamai atlikti savo
funkcijas, jei nepasitikėjimą Prezidentu išreiškia 2/3 visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantys
nariai, esant 1/5 narių, Valdybos ir Revizoriaus iniciatyvai.
39. Prezidentas turi teisę atsistatydinti iki savo kadencijos pabaigos. Pareiškimą dėl atsistatydinimo
Prezidentas pateikia Valdybai, kartu sušaukdamas neeilinį visuotinį narių susirinkimą. Visuotiniame
narių susirinkime išrenkamas Prezidentas tik tam laikotarpiui, kuris buvo likęs atsistatydinusiam
Prezidentui. Jei laiko liko mažiau nei pusė kadencijos, ši kadencija neįskaičiuojama į nustatytų
kadencijų skaičių.
40. Prezidentas:
40.1. užtikrina visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos sprendimų įgyvendinimą;
40.2. organizuoja Valdybos narių darbą, įstatų nustatyta tvarka šaukia Valdybos posėdžius;
40.3. sprendžia klausimus dėl naujų narių priėmimo ir išstojimo;
40.4. atstovauja ar Valdybos nustatyta tvarka įgalioja kitus asmenis atstovauti LFASA
santykiuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais fiziniais
ir juridiniais asmenimis;
40.5. sudaro sandorius, atlieka juridinius veiksmus, atidaro LFASA sąskaitas bankuose,
Valdybos pritarimu pasirašo darbo sutartis (nutraukia darbo sutartis) su samdomais darbuotojais, ar
Valdybos nustatyta tvarka įgalioja asmenis atlikti šiame punkte numatytus darbus;
40.6. rengia visuotinių narių susirinkimų, Valdybos posėdžių darbotvarkių, LFASA programų
projektus;
40.7. palaiko ryšius su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
40.8. tvarko LFASA lėšas ir turtą, atsako už tinkamą turto ir lėšų panaudojimą;

40.9. rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų kalendorinių metų LFASA
veiklos ataskaitą eilinio visuotinio narių susirinkimo metu. Likus ne mažiau kaip dviem savaitėms
iki eilinio visuotinio narių susirinkimo šią ataskaitą teikia Revizoriui;
40.10. kiekvienam visuotiniam narių susirinkimui parengia ir pateikia Prezidento ir Valdybos
ataskaitą;
40.11. atsako už informacijos pateikimą Juridinių asmenų registrui;
40.12. vykdo kitus jo kompetencijai įstatuose numatytus veiksmus ir šiems įstatams
neprieštaraujančią veiklą;
41. Prezidentas yra kartu ir Valdybos pirmininkas.
42. Prezidentas yra atskaitingas visuotiniam narių susirinkimui.
43. Prezidentui laikinai išvykus ar dėl kitų priežasčių negalint vykdyti funkcijų, jas laikinai vykdo
Valdybos paskirtas kitas Valdybos narys.
VII DALIS
VALDYBA
44. Valdyba yra kolegialus LFASA valdymo organas. Valdybą sudaro Prezidentas ir keturi
Valdybos nariai, renkami visuotinio narių susirinkimo metu. Po vieną valdybos narį renkama iš
sporto, sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos sektorių, du – iš kito sektoriaus.
45. Valdybos nariai renkami visuotinio narių susirinkimo metu slaptu balsavimu ketveriems
metams ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Valdybos nariai pradeda eiti pareigas kitą
dieną po visuotinio narių susirinkimo, kuriame buvo išrinkti.
46. Valdybos nariai gali būti pašalinami iš pareigų dėl negalėjimo ar nesugebėjimo tinkamai atlikti
savo funkcijas, jei nepasitikėjimą Valdybos nariu išreiškia 2/3 visuotiniame narių susirinkime
dalyvaujantys nariai, esant 1/5 narių, Valdybos ir Revizoriaus iniciatyvai.
47. Valdybos narys turi teisę atsistatydinti iki savo kadencijos pabaigos. Pareiškimą dėl
atsistatydinimo Valdybos narys pateikia Prezidentui. Valdybos narys netenka įgaliojimų nuo
pareiškimo dėl atsistatydinimo pateikimo Prezidentui dienos arba kitos pareiškime nurodytos datos.
Prezidentas privalo per 7 kalendorines dienas apie tai pranešti nariams ir, esant reikalui, juridinių
asmenų registrui.
48. Visuotiniame narių susirinkime renkamas naujas Valdybos narys tik tam laikui, kuris buvo likęs
atsistatydinusiam ar pašalintam Valdybos nariui ir iš to sektoriaus, kuriam priklausė atsistatydinęs
ar pašalintas valdybos narys. Jei laiko liko mažiau nei pusė kadencijos, ši kadencija neįskaičiuojama
į numatytų kadencijų skaičių.
49. Valdyba:

49.1. nustato priemones visuotinio narių susirinkimo sprendimams įgyvendinti, jeigu tokių
reikia;
49.2. inicijuoja, tvirtina, koordinuoja ir kontroliuoja programų ir projektų įgyvendinimą;
49.3. formuoja komitetus ir tvirtina jų veiklos nuostatus;
49.4. steigia, skiria (renka) ir atšaukia kitus LFASA organus;
49.5. rūpinasi LFASA lėšų tikslingu panaudojimu;
49.6. pagal raštišką LFASA nario prašymą neatlygintinai ne vėliau kaip per penkias darbo
dienas teikia nariui (jo įgaliotam asmeniui) LFASA steigimo dokumentų kopijas ir kitą
informacijos apie LFASA veiklą;
49.7. priima sprendimą dėl LFASA filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo.
Priimant sprendimą dėl LFASA filialų ir atstovybių steigimo kartu tvirtinami jų nuostatai;
49.8. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų
dalyviu;
49.9. vykdo kitus Valdybos kompetencijai įstatuose numatytus veiksmus ir šiems įstatams
neprieštaraujančią veiklą;
50. Valdybos posėdžius Prezidentas šaukia ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Valdybos
posėdžių datą, laiką, vietą ir darbotvarkę siūlo Prezidentas ir praneša apie tai Valdybos nariams
prieš savaitę iki eilinio Valdybos posėdžio.
51. Neeiliniai Valdybos posėdžiai gali būti šaukiami Prezidento, ne mažiau kaip 1/3 Valdybos narių
ar Revizoriaus iniciatyva. Tokiu atveju Prezidentas praneša neeilinio Valdybos posėdžio datą, vietą,
o iniciatoriai pateikia preliminarią Valdybos posėdžių darbotvarkę.
52. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Valdybos narių.
Valdybos nariai, savo nuomonę darbotvarkės klausimais išreiškę raštu ar kitu būdu, laikomi
dalyvavusiais Valdybos posėdyje.
53. Valdybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių paprasta balsų dauguma.
Priimant Valdybos nutarimus visi jos nariai turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai,
lemiamas yra Prezidento balsas.
54. Valdybos posėdžiui pirmininkauja Asociacijos Prezidentas. Valdybos posėdį protokoluoja
Valdybos paskirtas posėdžio sekretorius. Valdybos posėdžio protokolą pasirašo Prezidentas ir
sekretorius.
55. Valdybos nariai atskaitingi visuotiniam narių susirinkimui.
VIII DALIS
REVIZORIUS
56. Revizorius vykdo LFASA ir jos įsteigtų įmonių ir fondų finansinę bei veiklos kontrolę.

57. Revizorius:
57.1. tikrina LFASA ir jos valdymo organų veiklos teisėtumą;
57.2. tikrina LFASA ir jos valdymo organų veiklos tikslingumą;
57.3. vykdo kitą šiuose Įstatuose ir LFASA vidaus teisės aktuose numatytą veiklą.
58. Revizorių renka visuotinis narių susirinkimas ketveriems metams ne daugiau kaip 2 kadencijas
iš eilės.
59. Revizoriumi gali būti renkamas ne jaunesnis kaip 18 metų fizinis asmuo.
60. Revizorius pradeda eiti pareigas kitą dieną po visuotinio narių susirinkimo, kuriame buvo
išrinktas.
61. Visi Revizoriaus priimti sprendimai ir /ar išaiškinimai yra rekomendacinio pobūdžio.
62. Revizoriumi negali būti Prezidentas, Valdybos narys.
63. Revizorius visuotiniame narių susirinkime privalo pateikti praėjusių kalendorinių metų LFASA
finansinę veiklos ataskaitą.
64. Revizorius atskaitingas visuotiniam narių susirinkimui.
IX DALIS
FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS
65. LFASA turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai
asmenys, todėl asociacija atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako
pagal asociacijos prievoles.
66. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos nutraukimo
priima Valdyba. LFASA filialas ar atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina
Valdyba.
67. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima Valdyba savo
sprendimu.
X DALIS
LFASA FINANSINĖ VEIKLA
68. LFASA lėšas sudaro:
68.1. nario mokestis, jeigu tokį savo sprendimu nustato visuotinis narių susirinkimas;
68.2. savanoriški narių įnašai;
68.3. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių fizinių ir juridinių (labdaros organizacijų ir
fondų, nevalstybinių organizacijų, valstybinių įstaigų ir privačių įmonių) skirtos ir kitos dovanotos
(paaukotos) lėšos;

68.4. pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gautos lėšos;
68.5. lėšos, gaunamos iš organizuojamų renginių ir projektų;
68.6. kitos teisėtai gautos lėšos.
69. LFASA nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, leidyklos, spaustuvės, transporto
priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems
tikslams įgyvendinti. Jis gali būti įsigytas už LFASA priklausančias lėšas, o taip pat dovanojimo,
paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
70. LFASA lėšos Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka naudojamos LFASA įstatuose
numatytiems tikslams įgyvendinti, organizacinėms struktūroms palaikyti bei samdomo personalo
išmokoms.
71. LFASA finansinės veiklos kontrolę atlieka Revizorius.
XI DALIS
PRANEŠIMŲ IR SPRENDIMŲ PASKELBIMO TVARKA
72. Apie numatomą LFASA reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą skelbiama viešai 3 kartus
ne mažesniais kaip 30 kalendorinių dienų intervalais arba vieną kartą viešai dienraštyje
„Respublika“ (esant galimybėms ir kituose Lietuvos dienraščiuose) ir registruotu laišku ar įteikiant
pranešimą pasirašytinai informuojant narius ir kiekvieną kreditorių.
73. LFASA sprendimai skelbiami:
73.1. valdymo ir kitų organų – LFASA interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 kalendorines
dienas nuo sprendimo priėmimo;
73.2. visuotinio narių susirinkimo – LFASA interneto svetainėje ne vėliau kaip per 14
kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo;
73.3. nariams jų prašoma informacija pateikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo
užklausimo gavimo dienos;
73.4. kita LFASA informacija gali būti skelbiama LFASA interneto svetainėje ir kitose
žiniasklaidos priemonėse.
74. Už informacijos teikimą nariams ir informacijos paskelbimą atsakingas Prezidentas.
XII DALIS
LFASA ĮSTATŲ KEITIMAS IR PAPILDYMAS
75. Teikti Įstatų keitimo ir (ar) papildymo projektus turi teisę:
75.1. ne mažiau kaip 1 / 5 LFASA narių;
75.2. ne mažiau kaip 1 / 3 Valdybos narių.

75.3. Prezidentas;
76. LFASA įstatai gali būti keičiami ir / ar papildomi bet kuriame visuotiniame narių susirinkime.
Įstatų pakeitimai ir / ar papildymai priimami ne mažiau kaip 2 / 3 visuotiniame narių susirinkime
dalyvaujančių narių dauguma.
77. Įstatų pakeitimai ir / ar papildymai įsigalioja, kai jie įregistruojami Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
XIII DALIS
LFASA REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
78. LFASA pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama visuotinio narių susirinkimo priimtu
sprendimu, jeigu už tai balsuoja ne mažesnė kaip 2/3 dalyvaujančių narių dauguma, remiantis
Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
79. Nutraukus LFASA veiklą, LFASA turtas ir lėšos paskirstomos įstatymų nustatyta tvarka.
.
Įstatai priimti ir pasirašyti 2010 m. vasario mėnesio 05 d. vykusiame Lietuvos fizinio aktyvumo ir
sveikatos asociacijos steigiamajame susirinkime.

Įgaliotas asmuo:
Alvydas Kalvėnas

