
Vilniaus bokso federacijos
ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Vilniaus bokso federacija (toliau – Federacija) yra savarankiška pagal Lietuvos

Respublikos asociacijų įstatymą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir kitus teisės aktus
įsteigta, ne pelno siekianti, ribotos civilinės atsakomybės organizacija. 

1.2. Federacijos veikla grindžiama savarankiškumo, savivaldos, gerojo valdymo,
demokratiško klausimų sprendimo, viešumo ir teisėtumo principais. Savo veikloje Federacija
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu,
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais bei šiais
Įstatais.

1.3. Federacijos teisinė forma – Federacija.
1.4. Federacijos veiklos laikotarpis –  neribotas.
1.5. Federacija už savo prievoles atsako tik savo turtu. Federacijos nariai neatsako už

Federacijos prievoles, o Federacija neatsako už savo narių prievoles.
1.6. Federacijos pavadinimas – Vilniaus bokso federacija.
1.7. Federacija turi savo antspaudą, gali turėti atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos bei

užsienio bankuose ar kitose kredito įstaigose. Federacija turi savo simboliką, kuri naudojama
išskirtinai Federacijos veiklos tikslais.

1.8. Federacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.9. Federacija gali būti kito juridinio asmens, kurio civilinė atsakomybė už juridinio

asmens prievoles yra ribota, steigėju ir/ar dalyviu.
1.10. Federacija teisės aktų nustatyta tvarka yra paramos gavėja.
1.11. Federacijos interneto svetainės adresas: www.vilniausboksofederacija.lt 

2. FEDERACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
2.1. Federacijos veiklos tikslais ir uždaviniais yra:
2.1.1. populiarinti bokso sportą šaką Vilniaus mieste;
2.1.2. padėti Federacijos nariams panaudoti bokso sporto šaką gyventojų fiziniam

lavinimui, sveikai gyvensenai bei sveikatinimui;
2.1.3. sudaryti Federacijos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti

bokso sportą Vilniaus mieste, padėti jiems rūpinantis bokso sporto materialine technine baze;
2.1.4. pagal Federacijos galimybes teikti Vilniaus miesto bokso sportininkams, treneriams

bei teisėjams materialinę, techninę, finansinę, metodinę pagalbą;
2.1.5. atstovauti Federacijos narių interesus ir juos ginti;
2.1.6. plėsti Federacijos narių bendradarbiavimo, integracijos ir kooperacijos formas;
2.1.7. rengti ir organizuoti mokymus, seminarus, konferencijas, kvalifikacijos kėlimo

kursus, stovyklas ir kitus renginius;
2.1.8. palaikyti tarpusavio santykius su Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis

ir nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio bokso sporto organizacijomis bei jose
sportuojančiais Lietuvos Respublikos piliečiais;

2.1.9. palaikyti ryšius su visuomene, skleisti informaciją apie narių ir Federacijos vykdomą
veiklą, leisti spaudos leidinius, juos platinti, naudotis kitomis žiniasklaidos priemonėmis;

2.1.10. atstovauti narių interesams santykiuose su Lietuvos valdžios atstovais
ir trečiaisiais asmenimis;

2.1.11. dalyvauti tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, atstovauti ir
tarpininkauti nariams tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose ir forumuose.
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2.2. Įgyvendindama savo veiklos tikslus bei uždavinius, Federacija vykdo šias funkcijas
ir veiklas:

2.2.1. koordinuoja savo narių veiklą, teikia jiems informaciją apie bokso sporto renginių
(čempionatų, pirmenybių turnyrų ir kt.) Vilniaus mieste bei užsienyje organizavimą ir pasiruošimą
šiems renginiams;

2.2.2. konsultuoja Federacijos narius bei boksininkus, trenerius ir teisėjus, teikia metodinę
pagalbą bokso vystymo ir plėtros klausimais;

2.2.3. atstovauja bei gina Federacijos narių interesus šalies bei užsienio valstybinėse ir
privačiose institucijose, teismuose bei arbitražo teisme, jei tai tiesiogiai susiję su bokso vystymo ir
plėtros klausimais;

2.2.4. tarpininkauja Federacijos nariams, boksininkams, treneriams bei teisėjams sudarant
ir vykdant sutartis su įvairiomis bokso sporto organizacijomis užsienyje bei esant kitiems jų
civiliniams santykiams su šiomis organizacijomis;

2.2.5. rengia ir organizuoja bokso varžybas Vilniaus mieste, organizuoja kitus sportinius
renginius bei juose užtikrina reikiamą teisėjavimo lygį;

2.2.6. vykdo kitas funkcijas, susijusias su bokso sporto šaka.

2.3. Federacija gali vykdyti ir kitą, šiuose Įstatuose nenumatytą ūkinę-komercinę veiklą,
kuri nedraudžiama Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kuri reikalinga Federacijos tikslams
pasiekti ir jiems neprieštarauja. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą Federacija
gali vykdyti tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

2.4. Federacija savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti įstatymų nustatyta tvarka turi
teisę:

2.4.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą,
propaguoti Federacijos tikslus ir uždavinius;

2.4.2. steigti ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis, būti jų dalyviu;
2.4.3. samdyti asmenis šiuose įstatuose numatytoms veikloms vykdyti;
2.4.4. gauti lėšų ar kitokio turto iš valstybės bei savivaldybių, valstybinių įstaigų bei

organizacijų, savivaldybės institucijų, tarptautinių organizacijų, juridinių bei fizinių asmenų, gauti
ir teikti paramą, užsiimti rėmėjų paieška;

2.4.5. turėti sąskaitas Lietuvos bei užsienio bankuose ar kitose kredito įstaigose;
2.4.6. sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, prisiimti įsipareigojimus;
2.4.7. jungtis į asociacijas, sąjungas, konfederacijas ir išstoti ir jų, stoti į tarptautines

organizacijas;
2.4.8. valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti, siekiant įgyvendinti

Federacijos veiklos tikslus;
2.4.9. rinkti, kaupti, apibendrinti ir netrukdomai skelbti informaciją apie Federacijos narius,

Federacijos vykdomą veiklą;
2.4.10. atstovauti Federacijos narių interesus valstybės institucijose,

tarptautinėse ir užsienio valstybių organizacijose;
2.4.11. rengti ir teikti paraiškas projektams finansuoti tiek nacionaliniu, tiek

tarptautiniu lygmeniu;
2.4.12. administruoti ir vykdyti projektinę veiklą.

2.5. Federacija turi pareigą:
2.5.1. rengti, tvirtinti ir aiškinti Federacijos ir jos narių veiklą reguliuojančius teisės aktus;
2.5.2. vykdyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę – buhalterinę ir statistinę informaciją

atitinkamoms valstybės valdžios bei valdymo institucijoms ir/ar įstaigoms bei mokėti mokesčius
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
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2.5.3. iš valstybės ir/ar savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ar organizacijų bei kitų
šaltinių gautą finansinę, materialiąją ir kitokią paramą naudoti pagal paskirtį, kuriai tokia parama
buvo suteikta.

3. FEDERACIJOS ORGANŲ STRUKTŪRA IR VALDYMAS
3.1. Federacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo

organus – visuotinį narių susirinkimą (Konferenciją), Vykdomąjį komitetą, Direktorių ir
Prezidentą.

Konferencija

3.2. Aukščiausias Federacijos organas yra Konferencija, turintis visas visuotinio narių
susirinkimo teises.

3.3. Konferencijos sprendimai yra privalomi visiems Federacijos nariams ir Federacijos
valdymo organams ir jų nariams.

3.4. Konferencija atlieka šias funkcijas:
3.4.1. keičia Federacijos įstatus;
3.4.2. skiria ir atšaukia Direktorių;
3.4.3. renka ir atšaukia kitus Vykdomojo komiteto narius: Prezidentą, Pirmąjį

Viceprezidentą, Antrąjį Viceprezidentą, Suaugusiųjų rinktinės vyr. trenerį bei Jaunių ir jaunimo
rinktinės vyr. trenerį.

3.4.4. nustato Federacijos narių stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydžius, nustato jų
mokėjimo tvarką;

3.4.5. priima sprendimus dėl Federacijos jungimosi į sąjungas (konfederacijas) bei
Federacijos stojimo į nacionalines ir tarptautines organizacijas bei išstojimo iš jų;

3.4.6. priima sprendimą dėl Federacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo);

3.4.7. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių
asmenų dalyviu;

3.4.8. tvirtina Vykdomojo komiteto pateiktą Vilniaus miesto bokso vystymo strategiją,
metinę veiklos programą ir bokso vystymo Vilniaus mieste projektus;

3.4.9. tvirtina Vykdomojo komiteto pateiktus Federacijos metinių finansinių ataskaitų
rinkinį bei veiklos ataskaitą;

3.4.10. tvirtina Vykdomojo komiteto pateiktą Federacijos metinį biudžetą
(pajamų ir išlaidų sąmatą);

3.4.11. priima sprendimą dėl Federacijos buveinės adreso pakeitimo;
3.4.12. teikia pasiūlymus Federacijos nariams bei Federacijos organams,

įpareigoja juos atlikti konkrečias užduotis bei funkcijas;
3.4.13. sprendžia kitus šiuose įstatuose, Lietuvos Respublikos asociacijų

įstatyme ir kituose teisės aktuose Konferencijos kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal
esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

3.5. Eilinė Konferencija šaukiama ne rečiau kaip vieną kartą per metus, ne vėliau kaip
per 4 (keturis) mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos. 

3.6. Neeilinės Konferencijos sušaukimo iniciatyvos teisę turi ne mažiau kaip 1/3
Federacijos narių, Vykdomasis komitetas arba Direktorius. Federacijos narys arba Vykdomasis
komitetas, naudodamasis šia iniciatyvos teise turi Direktoriui pasirašytinai ar elektroninių ryšių
priemonėmis (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, elektroniniu paštu, kuris nurodytas Federacijai
pateiktuose ir jos turimuose dokumentuose) ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių
dienų iki siūlomos Konferencijos dienos pateikti siūlomą Konferencijos darbotvarkę ir siūlomus
darbotvarkės klausimų sprendimų projektus.
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3.7. Už Konferencijos sušaukimą atsako Direktorius. Direktorius turi pranešti apie
šaukiamą Konferenciją, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki Konferencijos
dienos, įteikiant kiekvienam nariui, pasirašytinai arba elektroninių ryšių priemonėmis, pranešimą,
kartu pateikdamas informaciją, sprendimų projektus ir kitus dokumentus darbotvarkės klausimais.
Pranešime apie Konferencijos sušaukimą, be kita ko, turi būti nurodyta: Konferencijos data,
laikas, vieta ir Konferencijos darbotvarkė. Konferencija gali būti šaukiama nesilaikant šio
termino, jei tam raštu neprieštarauja nei vienas Federacijos narys. Federacijos nario
neprieštaravimas išreiškiamas, įteikiant Direktoriui pranešimą apie neprieštaravimą dėl
Konferencijos šaukimo nesilaikant šio Įstatų punkto reikalavimų, pasirašytinai arba elektroninių
ryšių priemonėmis.

3.8. Konferencijoje sprendžiamojo balso teisę turi visi Federacijos nariai. Vienas narys
Konferencijoje turi vieną balsą. Direktorius ir Prezidentas, jei jie nėra Federacijos nariai, gali
dalyvauti Konferencijoje be balso teisės. Konferencijoje narių pritarimu be balso teisės gali
dalyvauti ir kiti asmenys.

3.9. Konferencijos sprendimai priimami atviru balsavimu, išskyrus šiuose įstatuose
nurodytus atvejus, paprasta Konferencijoje dalyvaujančių Federacijos narių balsų dauguma, t. y.
sprendimas laikomas priimtu, kai balsuojant už jį daugiau dalyvaujančių balsavime narių balsų yra
„už“, negu „prieš“. Sprendimai dėl Federacijos įstatų keitimo, Federacijos pertvarkymo ar
pabaigos priimami didesne kaip 2/3 (dviejų trečiųjų) Konferencijoje dalyvaujančių Federacijos
narių balsų dauguma. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams, jeigu tam pritaria ne
mažiau kaip 1/2 Konferencijoje dalyvaujančių narių. Kai balsai pasiskirsto po lygiai, lemia
Konferencijos pirmininko balsas.

3.10. Konferencija yra teisėta, jei joje dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Federacijos
narių. Konferencijoje dalyvaujančių narių skaičius nustatomas pagal registracijos sąrašuose
nurodytų narių skaičių. Nustačius esant kvorumą, pripažįstama, kad jis yra per visą Konferenciją.
Patvirtinus esant Konferencijos kvorumą išrenkamas Konferencijos pirmininkas ir sekretorius.

3.11. Konferencijos turi būti protokoluojamos. Protokolą pasirašo Konferencijos
pirmininkas bei sekretorius. Protokolas pasirašomas ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas po Konferencijos pabaigos.

3.12. Jei Konferencija neįvyksta dėl per mažo dalyvių skaičiaus, ne vėliau kaip per 10
(dešimt) kalendorinių dienų turi būti sušaukiama pakartotinė Konferencija, turinti teisę priimti
sprendimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo dalyvių
skaičiaus.

3.13. Narys, negalintis dalyvauti Konferencijoje, gali raštu įgalioti kitą narį balsuoti už jį
visais Konferencijos darbotvarkėje numatytais klausimais. Įgaliojime turi būti aiškiai nurodyta,
kaip įgaliotas asmuo turi balsuoti kiekvienu darbotvarkės klausimu (įgaliojimas privalo būti
rašytinis).

Vykdomasis komitetas

3.14. Vykdomasis komitetas yra kolegialus Federacijos valdymo organas, kurį sudaro 6
(šeši) nariai, renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui, išskyrus Direktorių, kuris eina pareigas iki
atsistatydinimo arba iki jo atšaukimo iš pareigų dienos.

3.15. Vykdomąjį komitetą sudaro:
3.15.1. Direktorius;
3.15.2. Prezidentas; 
3.15.3. Pirmasis Viceprezidentas;
3.15.4.  Antrasis Viceprezidentas;
3.15.5. Suaugusiųjų rinktinės vyr. treneris;
3.15.6. Jaunių ir jaunimo rinktinės vyr. treneris.
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3.16. Vykdomasis komitetas atlieka šias funkcijas:
3.16.1. rengia Federacijos metinę veiklos programą, Vilniaus miesto bokso

vystymo strategiją, bokso vystymo Vilniaus mieste projektus ir teikia ją tvirtinti Konferencijai;
3.16.2. svarsto kandidatų į Federacijos narius paraiškas ir priima sprendimus

dėl naujų narių priėmimo bei narių išstojimo ir pašalinimo;
3.16.3. Direktoriaus teikimu tvirtina parengtus metinių finansinių ataskaitų

rinkinių bei veiklos ataskaitų projektus bei teikia juos tvirtinti Konferencijai;
3.16.4. Direktoriaus teikimu tvirtina Federacijos metinio biudžeto (pajamų ir

išlaidų sąmatos) projektą ir teikią jį tvirtinti Konferencijai;
3.16.5. tvirtina Federacijos organizuojamų renginių bei kvalifikacijos kėlimo

programas, vykdo Vilniaus mieste rengiamų bokso renginių priežiūrą;
3.16.6. tvirtina Federacijos organizuojamų oficialių varžybų dokumentus;
3.16.7. tvirtina Direktoriaus pareiginius nuostatus, skatina jį ir taiko

atsakomybę už darbo pareigų pažeidimus;
3.16.8. priima sprendimą dėl Federacijos filialų ar atstovybių steigimo bei jų

veiklos nutraukimo, tvirtina filialų bei atstovybių nuostatus;
3.16.9. nustato etatų skaičių ir atlyginimų Federacijoje dydį;
3.16.10. skiria Federacijos apdovanojimus bei paskatinimus, nustato jų

suteikimo tvarką;
3.16.11. sprendžia Federacijos atributikos bei simbolikos gamybos ir naudojimo

klausimus;
3.16.12. nustato konkrečias užduotis Federacijos nariams bei kitiems su jos

veikla susijusiems asmenims, valdymo organams, skiria lėšas šių užduočių įgyvendinimui;
3.16.13. nustato Federacijos nariams ir tretiesiems asmenims teikiamų paslaugų

įkainius.
3.17. Vykdomojo komiteto posėdžiams pirmininkauja Direktorius, jam nesant arba

negalint vykdyti pareigų – Prezidentas arba vienas iš Viceprezidentų. Jeigu atšaukiama daugiau
nei 1/2 Vykdomojo komiteto narių arba daugiau kaip 1/2 Vykdomojo komiteto narių nėra išrinkta,
Direktorius vykdo Vykdomojo komiteto funkcijas iki bus išrinktas naujas Vykdomasis komitetas
arba atskiri jo nariai.

3.18. Vykdomasis komitetas dirba pagal Vykdomojo komiteto patvirtintą darbo
reglamentą. Vykdomojo komiteto posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2
narių. Vykdomojo komiteto sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Vykdomojo
komiteto narių balsų dauguma, t.y. kai „už“ gauta daugiau balsų, negu „prieš“. Balsams
pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininkaujančio balsas. Kiekvienas Vykdomojo komiteto narys
turi vieną balsą. Vykdomojo komiteto nariai posėdžiuose dalyvauja asmeniškai. Vykdomojo
komiteto narys savo valią – „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis
susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Iš
anksto raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis balsavę Vykdomojo komiteto nariai laikomi
dalyvaujančiais Vykdomojo komiteto posėdžiuose.

3.19. Vykdomojo komiteto posėdžiai privalo būti šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per
pusmetį. Iniciatyvos teisę sušaukti Vykdomojo komiteto posėdį turi Direktorius arba ne mažiau
kaip pusė Vykdomojo komiteto narių. Vykdomojo komiteto posėdžius šaukia Direktorius.
Vykdomojo komiteto posėdis privalo būti sušauktas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu to
reikalauja sušaukimo iniciatyvos teisę turintys asmenys. Direktoriui laiku nesušaukus Vykdomojo
komiteto posėdžio, jį sušaukia iniciatyvos teisę turintys asmenys. Apie posėdžio datą, vietą ir
laiką Vykdomojo komiteto nariai informuojami elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5
(penkias) kalendorines dienas iki posėdžio pradžios.

Direktorius
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3.20. Direktorius yra vienasmenis Federacijos valdymo organas. Direktorius yra
Vykdomojo komiteto narys ir pirmininkas.

3.21. Direktorius turi būti veiksnus fizinis asmuo. Direktoriumi negali būti asmuo, kuris
pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

3.22. Direktorių skiria ir atšaukia Konferencija, o jo atlyginimą nustato, tvirtina
pareiginius nuostatus, skatina jį ir taiko atsakomybę už darbo pareigų pažeidimus – Vykdomasis
komitetas.

3.23. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo paskyrimo, jeigu su juo sudarytoje darbo
sutartyje nenustatyta kitaip. Su Direktoriumi sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartį su
Direktoriumi Federacijos vardu sudaro ir nutraukia Konferencijos įgaliotas asmuo.

3.24. Konferencijai priėmus sprendimą atšaukti Direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis
nutraukiama. Darbo ginčai tarp Direktoriaus ir Federacijos nagrinėjami teisme.

3.25.  Direktoriaus kompetencija:
3.25.1. vadovauja Federacijos darbui;
3.25.2. priima į darbą ir atleidžia Federacijos darbuotojus, sudaro su jais darbo

sutartis ir nustato jų sąlygas;
3.25.3. tiek Lietuvoje, tiek užsienyje atstovauja Federacijos interesus visose

įmonėse, įstaigose ir organizacijose, o taip pat teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose,
santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, visose viešojo ir visuomeninio sektoriaus
organizacijose; 

3.25.4. Federacijos vardu sudaro reikiamus sandorius;
3.25.5. organizuoja Konferencijas ir Vykdomojo komiteto posėdžius;
3.25.6. atsako, už tai, kad Federacijos nariams būtų tinkamai ir laiku pranešta

apie šaukiamą Konferenciją, o Vykdomojo komiteto nariams būtų tinkamai ir laiku pranešta apie
šaukiamą Vykdomojo komiteto posėdį;

3.25.7. tvarko Federacijos finansinius reikalus;
3.25.8. rengia Federacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinių bei veiklos

ataskaitų projektus ir teikia juos tvirtinti Vykdomajam komitetui;
3.25.9. rengia Federacijos metinio biudžeto (pajamų ir išlaidų sąmatos)

projektą ir teikią jį tvirtinti Vykdomajam komitetui;
3.25.10. sudaro ir koreguoja Federacijos narių sąrašą;
3.25.11. atsako už Federacijos narių apskaitą;
3.25.12. skelbia ir/ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
3.25.13. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
3.25.14. vykdo visus kitus Federacijos Konferencijos pavestus įgaliojimus.
3.26. Federacijos Direktorius veikia išimtinai Federacijos interesais ir savo veikloje

vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Federacijos įstatais ir Konferencijos bei
Vykdomojo komiteto priimtais sprendimais.

Prezidentas

3.27. Prezidentas yra reprezentacinis Federacijos organas. Prezidentu turi būti veiksnus
fizinis asmuo. Prezidentu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių
pareigų. Prezidentas yra Vykdomojo komiteto narys.

3.28. Prezidentą renka ir atšaukia Konferencija. Prezidentas renkamas 4 (ketverių) metų
laikotarpiui. Prezidento kandidatūrą turi teisę siūlyti tik Federacijos nariai.

3.29. Prezidentas vykdo šias funkcijas:
3.29.1. reprezentuoja Federacijos nuomonę santykiuose su kitomis

organizacijomis ar asmenimis;
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3.29.2. atstovauja Federacijai valstybinėse, tarptautinėse institucijose ir
kitose organizacijose, šalies ir tarptautiniuose renginiuose;

3.29.3. dalyvauja Vykdomojo komiteto darbe.
3.30. Prezidentas neatlieka jokių veiksmų ir nesudaro jokių sandorių, sukuriančių,

pakeičiančių ar panaikinančių Federacijos teises ir pareigas.
3.31. Prezidentui negalint eiti savo pareigų, jį Prezidento pavedimu pavaduoja Pirmasis

Viceprezidentas.

Pirmasis Viceprezidentas

3.32. Pirmąjį Viceprezidentą renka ir atšaukia Konferencija. Pirmasis Viceprezidentas
renkamas 4 (ketverių) metų (Vykdomojo komiteto kadencijos) laikotarpiui. Pirmasis
Viceprezidentas yra Vykdomojo komiteto narys.

3.33. Pirmojo Viceprezidento kandidatūrą gali siūlyti Prezidentas arba bet kuris
Federacijos narys. 

3.34. Pirmasis Viceprezidentas vykdo šias funkcijas:
3.34.1. dalyvauja Vykdomojo komiteto darbe;
3.34.2. Prezidentui negalint eiti savo pareigų, Prezidento pavedimu laikinai

vykdo jo funkcijas;
3.34.3. kuruoja Federacijos viešųjų ryšių programų įgyvendinimą;
3.34.4. kuruoja bokso plėtros ir marketingo programų ir projektų rengimą,

įgyvendina ir koordinuoja bokso plėtros ir marketingo programas bei projektus;
3.34.5. padeda Prezidentu
3.34.6. i ir Federacijai organizuoti ir vykdyti bokso plėtros programų

įgyvendinimą bei darbą su Federacijos rėmėjais.

Antrasis Viceprezidentas

3.35. Antrąjį Viceprezidentą renka ir atšaukia Konferencija. Antrasis Viceprezidentas
renkamas 4 (ketverių) metų (Vykdomojo komiteto kadencijos) laikotarpiui. Antrasis
Viceprezidentas yra Vykdomojo komiteto narys.

3.36. Antrojo Viceprezidento kandidatūrą gali siūlyti Prezidentas arba bet kuris
Federacijos narys.

3.37. Antrasis Viceprezidentas vykdo šias funkcijas:
3.37.1. dalyvauja Vykdomojo komiteto darbe;
3.37.2. kuruoja mėgėjų boksą ir jo plėtrą bei vystymą Lietuvoje ir užsienyje,

teikia pagalbą šiais klausimais Federacijai.

Suaugusiųjų rinktinės vyr. treneris

3.38. Suaugusiųjų rinktinės vyr. trenerį renka ir atšaukia Konferencija. Suaugusiųjų
rinktinės vyr. treneris renkamas 4 (ketverių) metų (Vykdomojo komiteto kadencijos) laikotarpiui.
Suaugusiųjų rinktinės vyr. treneris yra Vykdomojo komiteto narys.

3.39. Suaugusiųjų rinktinės vyr. trenerio kandidatūrą gali siūlyti Direktorius, Prezidentas,
Pirmasis Viceprezidentas, Antrasis Viceprezidentas arba bet kuris Federacijos narys. 

3.40. Suaugusiųjų rinktinės vyr. treneris treniruoja Vilniaus bokso federacijos suaugusiųjų
rinktinę.

Jaunių ir jaunimo rinktinės vyr. treneris
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3.41. Jaunių ir jaunimo rinktinės vyr. trenerį renka ir atšaukia Konferencija. Jaunių ir
jaunimo rinktinės vyr. treneris renkamas 4 (ketverių) metų (Vykdomojo komiteto kadencijos)
laikotarpiui. Jaunių ir jaunimo rinktinės vyr. treneris yra Vykdomojo komiteto narys.

3.42. Jaunių ir jaunimo rinktinės vyr. trenerio kandidatūrą gali siūlyti Direktorius,
Prezidentas, Pirmasis Viceprezidentas, Antrasis Viceprezidentas arba bet kuris Federacijos narys. 

3.43. Jaunių ir jaunimo rinktinės vyr. treneris treniruoja Vilniaus bokso federacijos jaunių
ir jaunimo rinktines. 

4. FEDERACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Federacijos nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo mokamų įnašų ar teikiamos

paramos dydžio.
4.2. Federacijos nariai turi šias teises:
4.2.1. dalyvauti ir balsuoti Konferencijoje. Kiekvienas Federacijos narys balsuojant

Konferencijoje turi vieną balsą;
4.2.2. rinkti ir būti išrinktais į Federacijos valdymo organą;
4.2.3. ginčyti teisme Konferencijos bei Vykdomojo komiteto nutarimus, kitus Federacijos

organų bei atstovų veiksmus;
4.2.4. kelti klausimus, teikti pasiūlymus dėl Federacijos veiklos, valdymo organų darbo,

dalyvauti tų klausimų svarstyme Konferencijoje;
4.2.5. Vykdomojo komiteto nustatyta tvarka ir sąlygomis dalyvauti Federacijos

organizuojamose varžybose bei renginiuose, Vykdomojo komiteto nustatyta tvarka naudotis
Federacijai priklausančiu turtu ir jos teikiamomis paslaugomis;

4.2.6. šiuose Įstatuose nustatyta tvarka gauti informaciją apie Federacijos veiklą, teikti
pasiūlymus šiai veiklai gerinti;

4.2.7. išstoti iš Federacijos;
4.2.8. teikti Federacijos organams prašymus dėl tarpininkavimo, atstovavimo ir kitų šių

organų kompetencijai priskirtų funkcijų atlikimo.

4.3. Federacijos nariai turi šias pareigas:
4.3.1. laikytis Federacijos įstatų, vykdyti Federacijos organų priimtus sprendimus, laikytis

etikos ir drausmės taisyklių, užtikrinti, kad jų laikytųsi nariui priklausantys ar su juo susiję
sportininkai, treneriai, teisėjai ir kiti asmenys;

4.3.2. aktyviai dalyvauti Federacijos veikloje bei dalyvauti Konferencijose;
4.3.3. laiku mokėti stojamąjį mokestį, laiku mokėti nario mokesčius;
4.3.4. tausoti Federacijai priklausantį turtą;
4.3.5. ginčus su Federacija spręsti sąžiningu ir geros valios derybų būdu, laikantis visiško

konfidencialumo bei siekiant apsaugoti Federacijos interesus; 
4.3.6. nevykdyti Federacijai priešiškos veiklos bei neturėti bokso bendruomenei priešiškų

tikslų;
4.3.7. saugoti Federacijos nario ir Federacijos garbę, nežeminti Federacijos nario ir

Federacijos, jos valdymo organų narių autoriteto, dalykinės reputacijos, tarpusavio konfliktų ir
nesutarimų nespręsti viešai, nekenkti bokso sporto šakos prestižui, neskleisti negatyvios
informacijos apie Federaciją, jos narius, valdymo organus bei boksą kaip sporto šaką;

4.3.8. informuoti Direktorių apie nario buveinės adreso, elektroninio pašto adreso bei kitų
rekvizitų ir duomenų pasikeitimus, taip pat apie visas aplinkybes, turinčias ar galinčias turėti
įtakos Federacijos, jos organų ir narių veiklai, priimtiems nutarimams bei sprendimams.
Nepranešus apie minėtų duomenų pasikeitimus, pranešimai siunčiami paskutiniuoju Federacijai
nurodytu elektroninio pašto adresu ir yra laikomi įteiktais tinkamai.
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5. FEDERACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ
FEDERACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

5.1. Federacijos nariais gali būti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka
įregistruoti juridiniai asmenys, pateikę prašymą įstoti į Federaciją ir įsipareigoję laikytis šių Įstatų
reikalavimų bei pritariantys Federacijos tikslams.

5.2. Federacijos nariais siekiantys tapti asmenys Federacijos Direktoriui raštu arba
elektroninių ryšių priemonėmis pateikia prašymą priimti į Federacijos narius, kuriame pritaria
Federacijos veiklos tikslams bei įsipareigoja sumokėti stojamąjį mokestį. Federacijos Direktorius,
patikrinęs ir nustatęs, kad asmuo atitinka Federacijos Įstatuose įtvirtintus reikalavimus, įtraukia
naujo nario priėmimo klausimą į artimiausio Vykdomojo komiteto posėdžio darbotvarkę. 

5.3. Asmuo į Federacijos narius priimamas kvalifikuota 2/3 (dviejų trečdalių)
Vykdomojo komiteto posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Asmuo Federacijos nario
teises ir pareigas įgauna nuo to momento, kai Vykdomasis komitetas priima sprendimą dėl naujo
nario priėmimo, naujasis narys sumoka nustatyto dydžio stojamąjį įnašą ir jis yra įrašomas į
Federacijos narių sąrašą. 

5.4. Federacijos Direktorius, asmenį, kuris Vykdomojo komiteto buvo priimtas į
Federacijos narius, ir sumokėjo nustatyto dydžio stojamąjį įnašą per 5 (penkias) kalendorines
dienas įrašo į Federacijos narių sąrašą.

5.5. Federacijos narys turi teisę bet kada išstoti iš Federacijos, prieš 1 (vieną) mėnesį
pateikdamas raštišką pranešimą Federacijos Direktoriui. Pareiškimą dėl išstojimo iš Federacijos
narys pateikia Federacijos Direktoriui raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis ir jis laikomas
išstojusiu iš Federacijos, kai tam pritaria Vykdomasis komitetas. Vykdomasis komitetas turi teisę
nepritarti nario išstojimui, jeigu dėl jo išstojimo Federacijoje neliks minimalaus privalomo
Federacijos narių skaičiaus arba iki tol, kol jis sumokės visas skolas Federacijai.

5.6. Federacijos narys gali būti pašalintas iš Federacijos kvalifikuota 2/3 (dviejų
trečdalių) Vykdomojo komiteto posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Federacijos narys
gali būti pašalintas iš Federacijos, jei:

5.6.1. Narys ar jam priklausantis sportininkas, treneris, teisėjas pažeidžia Lietuvos
Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, Federacijos įstatus ar kitus jos dokumentus,
Federacijos organų nutarimus;

5.6.2. Narys kenkia Federacijos reputacijai ar ją blogina, diskredituoja Federacijos veiklą
Lietuvoje ir/ar užsienyje, diskredituoja boksą ir/ar Federacijos veiklą žiniasklaidoje;

5.6.3. Narys nesilaiko Federacijos įstatų reikalavimų, nevykdo Konferencijos sprendimų;
5.6.4. Narys ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius vėluoja sumokėti nario mokestį arba pavėluotai

jį moka du kartus iš eilės;
5.6.5. Narys, pasinaudodamas iš Federacijos gauta informacija, sudarė sandorius,

padariusius nuostolių Federacijai ar kitiems Federacijos nariams;
5.6.6. Narys perdavė Federacijos ar Federacijos narių komercines paslaptis kitiems

asmenims;
5.6.7. Narys nevykdo sutartinių įsipareigojimų Federacijai ar jos nariams;
5.6.8. Narys vykdo priešišką Federacijos tikslams veiklą.
5.7. Išstoję ar pašalinti nariai neturi teisės į Federacijos turto dalį. Sumokėti stojamasis

įnašas ir nario mokesčiai negrąžinami. Atsiskaitymai pagal Federacijos ir jos narių tarpusavio
sutartinius įsipareigojimus sprendžiami sutartyse nustatyta tvarka. Ginčai tarp Federacijos ir jos
narių tarpusavio atsiskaitymų sprendžiami derybomis arba teismine tvarka.

5.8. Narystės Federacijoje pabaiga:
5.8.1. išstojus iš Federacijos;
5.8.2. pašalinus iš Federacijos; 
5.8.3. likvidavus Federaciją.
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5.9. Federacijoje turi būti narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas
Federacijos narys.

6. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIO MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA
6.1. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvarka, stojančiųjų į Federaciją

mokesčių dydis ir narių mokesčių dydis atskiru dokumentu yra tvirtinami Konferencijos.

7. ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA
7.1. Direktorius arba ne mažiau kaip 1/3 (viena trečioji) Federacijos narių turi teisę

inicijuoti Įstatų keitimą ir/ar papildymą. Siūlomi pakeitimai arba papildymai priimami 2/3 (dviejų
trečiųjų) Konferencijoje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

7.2. Konferencijos priimti ir įgalioto asmens pasirašyti Įstatai ir/ar jų papildymai
įsigalioja įregistruoti Juridinių asmenų registre.

8. FEDERACIJOS LĖŠOS IR PAJAMOS, JŲ NAUDOJIMO BEI
FEDERACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

8.1. Federacijai nuosavybės teise ir bet kokiomis kitokiomis teisėmis gali priklausyti
daiktai, pinigai, vertybiniai popieriai ir kitas kilnojamas ir nekilnojamas turtas bei turtinės teisės,
intelektinės veiklos rezultatai, prekių ženklai, dizainas, informacija bei kitos turtinės ir neturtinės
vertybės.

8.2. Federacija gali nuosavybės teise ar kitokiomis teisėmis valdomu bet kokiu turtu,
lėšomis ir teisėmis disponuoti, juo naudotis ir valdyti įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Federacijos lėšas ir pajamas sudaro:
8.3.1. stojamieji narių įnašai, narių mokesčiai;
8.3.2. tiksliniai įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti, Federacijos

organizuojamų renginių dalyvių registravimo mokesčiai ir kiti Vykdomojo komiteto patvirtintų
dydžių vienkartiniai įnašai bei mokesčiai;

8.3.3. pajamos iš Federacijos vykdomos veiklos;
8.3.4. piniginės lėšos ir kitas turtas, kurį tiesiogiai ir netiesiogiai skiria valstybė ar

savivaldybės, valstybinės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės įstaigos ar organizacijos;
8.3.5. fizinių ar juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas, įstatymo nustatyta

tvarka pasiskolintos lėšos;
8.3.6. paramos davėjų perduotos lėšos ir kitas turtas bei parama;
8.3.7. palikimai, pagal testamentą tenkantys Federacijai;
8.3.8. Federacijos įsteigtų juridinių asmenų pelnas bei lėšos, gautos iš jų vykdomos

veiklos;
8.3.9. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų, fondų skirtos ir/ar dovanotos

lėšos;
8.3.10. kredito įstaigų palūkanos už saugomas lėšas;
8.3.11. įsigytas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, reikalingas šiuose

Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
8.3.12. kitos teisėtai gautos ar įgytos lėšos.
8.4. Federacijai turtas gali būti neatlygintinai perduotas panaudos pagrindais.
8.5. Federacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir

kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu šis tokius tikslus nurodė.
8.6. Sprendimus dėl Federacijos lėšų ir pajamų naudojimo priima ir lėšas bei pajamas

naudoja Direktorius.
8.7. Pasibaigus kalendoriniams metams Direktorius sudaro Federacijos lėšų ir pajamų

panaudojimo ataskaitą (finansinę atskaitomybę). Šis finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas
tvirtinti Vykdomajam komitetui, o jam patvirtinus – teikiamas tvirtinti Konferencijai.
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9. FEDERACIJOS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE
FEDERACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA BEI PRANEŠIMŲ IR
SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

9.1. Nariui raštu pareikalavus, Direktorius, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių
dienų nuo nario prašymo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir/ar pateikti
šių dokumentų kopijas: įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, veiklos ataskaitų,
Konferencijų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Konferencijos sprendimai, narių
sąrašų, Direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. 

9.2. Federacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija Federacijos nariams turi būti
pateikiama neatlygintinai. 

9.3. Atsisakymą pateikti dokumentus Direktorius turi įforminti raštu, jeigu narys to
pareikalauja. 

9.4. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas. 
9.5. Nariams aktualūs sprendimai, pranešimai ir kita informacija skelbiami Federacijos

tinklalapyje, jeigu ji jį turi, asmeniniai pranešimai ir sprendimai Federacijos nariui įteikiami
pasirašytinai arba  išsiunčiami elektroninių ryšių priemonėmis. 

9.6. Už informacijos pateikimą nariams atsakingas Direktorius.
9.7. Federacijos pranešimai, skelbimai ir kita vieša informacija skelbiama Federacijos

tinklalapyje, jeigu Federacija tokį turi. 
9.8. Kai pranešimai bei skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Valstybės

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

10. FEDERACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA 

10.1. Federacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus
sprendžia, filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Vykdomasis komitetas, šiuose Įstatuose nustatyta
tvarka. Filialai ir atstovybės registruojami ir išregistruojami įstatymų nustatyta tvarka. 

10.2. Federacijos filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Vykdomasis
komitetas. 

11. FEDERACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
11.1. Federacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) įstatymų

nustatyta tvarka.
11.2. Federacija pertvarkoma ar pasibaigia Konferencijos sprendimu, priimtu

Konferencijoje dalyvaujančių narių 2/3 dauguma arba Lietuvos Respublikos įstatymuose
numatytų institucijų sprendimu.

11.3. Visi klausimai, susiję su Federacijos pertvarkymu ir pasibaigimu, sprendžiami
atskirai Konferencijos nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu bei kitais teisės aktais.

Šie Įstatai patvirtinti Federacijos steigiamojo susirinkimo 2020 m. birželio 23 d. 
Įstatus pasirašo steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo.

_________________________________
               (vardas, pavardė, parašas) 
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