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VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 

 

2018 m. lapkričio mėn. 06 d. Vilnius 

 

Vykdomojo posėdžio pradžia 16:00 val., pabaiga 18:00. 

Vykdomojo komiteto posėdžio pirmininkas Prezidentas Romualdas Bakutis. 

Vykdomojo komiteto posėdyje dalyvavo: Romualdas Bakutis, Rasa Ališauskienė, vykdomojo 

komiteto nariai: Kęstutis Stakėnas, Vilius Lopeta, Bronislovas Pliavga, Vaclovas Šiugždinis, teisėjų 

sąjungos pirmininkas Antanas Taučius,  Deividas Vileniškis. Rinktinių treneriai Valerijus 

Konovalovas, Artūras Kasputis,  Antanas Jakimavičius 

Nedalyvavo: Elijus Čivilis, Alvydas Surgautas. 

 

1. SVARSTYTA: Rinktinės trenerių atsiskaitymas vykdomajam komitetui po  Europos ir 

Pasaulio jaunių ir U-23 treko čempionatų (15-19.08 ir 21-26.08) Aiglė,Šveicarija. Pranešėjai 

treko rinktinių treneriai ( A.Buividas, A.Novikovas, A.Jakimavičius). 

Algimantas Buividas pristatė  Roko Gelžinio  pasiekimus Europos ir U-23 čempionate-

užimtos 7 vieta skrače, 15 vieta taškų lenktynįse, DNF omniume.  Pasaulio jaunių 

čempionate  Rokas Gelžinis užėmė 32 vietą skračo rungtyje. 

 Anatolijus Novikovas pristatė Gedvino Serafino pasiekimus  Europos ir U-23 čempionate -

užimtos 10 vieta sprinte. Miglės Marozaitės  pasiekimus  Europos ir U-23 čempionate -

užimtos 2 vieta sprinte, 2 vieta time triale. 

Antanas Jakimavičius pristatė  Olivijos Baleišytės  pasiekimus Europos ir U-23 čempionate-

užimtos 5 vieta eliminavime, 7 vieta omniume, 8 vieta skrače.DNF Kristina Kazlauskaitė 

taškų lenktynėse. 

 Aivaras Naujokaitis  užėmė 12 vietą  time trial, 20 vietą sprinte. Pasaulio jaunių čempionate 

25 vietą užėmė sprinte,24 vitą keirine, 28 vitą time trial. 

Erika Žiuperkaitė Europos ir U-23 čempionate užėmė 11 vietą eliminavime, 12 vietą 

omniume , Pasaulio jaunių čempionate užėmė 19 vietą skrače ir 26 vietą individualaus 

persekiojimo rungtyje. 

Viktorija Šumskytė Europos ir U-23 čempionate užėmė 8 vietą sprinte, 6 vietą keirine, 2 

vietą time trial, 2 vieta komandiniame sprinte. Pasaulio jaunių čempionate užėmė 8 vietą 

sprinte, 10 vietą keirine, 4 vietą time trial, 5 vietą komandiniame sprinte. 

Arūnė Savičiūtė Europos ir U-23 čempionate užėmė 9 vietą  sprintas, 9 vieta keirinas, 4 vieta 

time trial, 2 vieta komandiniame sprinte. Pasaulio jaunių čempionate užėmė 23 vieta sprinte, 

19 vieta keirine, 10 vieta time trial, 5 vieta komandiniam sprinte. 

Auksė Pikūnaitė  Pasaulio jaunių čempionate užėmė12 vieta omniume, 31 vieta taškų 

lenktynėse. 

 

NUTARTA: aptarus  pasiektus rezultatus  Europos ir Pasaulio jaunių ir jaunimo treko 

čempionatuose. Treko rinktinių rezultatai vertinami gerai. (už balsavo 8 , prieš balsavo 0 , 

susilaikė 0 ). 

2. SVARSTYTA: Rinktinės trenerių atsiskaitymas vykdomajam komitetui po Pasaulio plento 

čempionato (23.09-30.09) Insbrukas, Austrija. Pranešėjai plento rinktinių treneriai (V. 

Konovalovas, A. Kasputis, V. Indreliūnas, G. Volungevičius). 
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Valerijus Konovalovas  pristatė  Rasos Leleivytės  dalyvavimą pasaulio plento čempionate, 

ji užėmė 11 vietą grupinėse lenktynėse, trasa buvo labia sudėtinga ir labai  kalnuota, tačiau 

Rasa ryžtingai siekė tikslo ir iš 149 startavusių pasiekė finišą tik 81 dalyvė, o Rasa užėmė 

garbingą 11 vietą ir pelnė 40 UCI taškų. Komandinėse varžybose laikui startavo Daiva 

Ragažinskienė, kuri su Ale Cipollini komanda užėmė 10 vietą. 

 Artūras Kasputis  pristatė  Ignato Konovalovo pasiekimus  grupinių lenktynių Ignatas 

nepabaigė,  individualaus starto  lenktynėse užėmė 43 vietą. 

 Gediminas Bagdonas užėmė 51 vietą  grupinėse lenktynėse ir dalyvavo komandinėse 

varžybose laikui ir su komanda AG2R LA MONDIALE  užėmė 15 vietą. 

 Vytautas Indreliūnas pristatė Pasaulio plento  jaunių merginų rezultatus-  Akvilė Gedraitytė  

individualiame starte užėmė 24 vietą  iš 46 startavusių , o grupinėse lenktynėse 49 vietą iš 

102 startavusių. 

Gintautas Volungevičius  pristatė jaunių vaikinų pasiekimus- individualiame  starte Erikas 

Šidlauskas užėmė 50 vietą, o Aristidas Kelmelis 57 vietą iš 71 startavusių. 

Grupinių lenktynių  finišo nepasiekė nei  Erikas Šidlauskas , nei Laurynas Kuras, nes papuolė 

į griūtis.  

NUTARTA: Pasaulio plento čempionato rezultatai vertinami  moterų ir merginų gerai, vyrų ir 

vaikinų patenkinamai(už balsavo 8 , prieš balsavo 0, susilaikė 0 ). 

3. SVARSTYTA: Lietuvos Olimpiniam komitetui 2018/2019 m. Olimpinės rinktinės 

kandidatų ir Olimpinės pamainos sportininkų sąrašų svarstimas, tvirtinimas. Pranešėjai 

rinktinių treneriai. 

Olimpinės rinktinės kandidatus ir olimpinės pamainos kandidatus  pristatė vyr. rinktinių 

treneriai- Valerijus Konovalovas moterų plentas, Artūras Kasputis -vyrų plentas, Deividas 

Vileniškis  -U-23 plentas, Bronius Pliavga -treko , Armonas Pabijanskas -BMX vyrus. 

NUTARTA: patvirtinti rinktinės kandidatų ir Olimpinės pamainos sportininkų sąrašus ir teikti  

Lietuvos olimpinio tautinio komiteto komisijai visa sudėtimi. (už balsavo 7  prieš balsavo 1 , 

susilaikė -0). 

4. SVARSTYTA: Įstatų pakeitimas. Pranešėja Rasa Ališauskienė. 

 Pristatyti Lietuvos dviračių sporto federacijos įstatų papildymų ir koreguotos redakcijos 

pasiūlymas. Į Įstatus siūloma įtraukti: 

2.3. kovoti su dopingu, techninėmis ir organizacinėmis manipuliacijomis. 

2.4. taikyti sankcijas už dalyvavimą manipuliuojant dviračių sporto varžybomis, vykdyti 

manipuliavimo dviračių sporto varžybomis bei brutalaus elgesio prevenciją ir šviečiamąją 

veiklą. 

2.5. įpareigoti savo narius laikytis visų Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (UCI) ir 

Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) patvirtintų antidopingo taisyklių, Etikos 

kodekso. 

3. 3.8.1.1. prisidėti prie Lietuvoje vykstančių varžybų organizavimo (bent prie vienų varžybų); 

4. 3.8.1.2. dalyvauti renginiuose, kur Lietuvos dviračių sporto federacija reprezentuoja dviračių 

sportą; 

5. 3.8.1.3. prisidėti prie federacijos veiklos gerinimo; 

3.8.5. užtikrinti Federacijos Vykdomojo komiteto ir/arba jo įsteigtų komisijų pagal 

kompetenciją priimtų sprendimų ir/arba rekomendacijų nariams vykdymą 

3.9 Jeigu Federacijos narys nesilaiko įstatų ir reglamentų, nevykdo nutarimų, nemoka nario 

mokesčio, nevykdo kitų Federacijos nario pareigų arba padaro svarbių pažeidimų, jis gali būti 
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pašalinamas iš Federacijos. Sprendimą pašalinti iš Federacijos priima Federacijos Vykdomasis 

komitetas. 

5.1 Tarp suvažiavimų Federacijai vadovauja kolegialus valdymo organas Federacijos 

Vykdomasis komitetas (toliau – Vykdomasis komitetas). Vykdomąjį komitetą sudaro 11 narių: 

Federacijos prezidentas, trys viceprezidentai, generalinis sekretorius, trenerių tarybos 

pirmininkas, teisėjų sąjungos pirmininkas, sportininkų asociacijos tarybos pirmininkas ir trys 

Federacijos nariai. 

 6.1 Federacijos prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, turintis visas valdymo teises, 

išskyrus tas, kurios yra pavestos Federacijos suvažiavimui ar Vykdomajam komitetui ir yra 

atsakingas už visą Federacijos veiklą. Federacijos prezidentas renkamas ketveriems metams. 

Prezidentu tas pats asmuo gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms.  

6.5 Reprezentuoja Federaciją Lietuvos, užsienio šalių ir tarptautinėse institucijose, įstaigose, 

organizacijose ar įmonėse; 

10.2 Federacijos narių suvažiavimo nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti 

Federacijos narius ar kitus asmenis, skelbiami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po nutarimo 

priėmimo Federacijos internetiniame tinklalapyje 

10.1. Federacija gavusi Subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, 

ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti Subjektui prašomus duomenis ne 

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų Subjekto kreipimosi dienos. Subjekto 

prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. 

NUTARTA: Įstatų pakeitimų redakciją  gali būti papildytą  pateikiant raštu siūlomus pakeitimus. 

Dėl įstatų pakeitimo  balsuoti per metinį ataskaitinį suvažiavimą. (už balsavo 8 , prieš balsavo 0 , 

susilaikė 0 ). 

5. SVARSTYTA: Duomenų apsaugos įstatymo patvirtinimas. Pranešėja Rasa Ališauskienė. 

NUTARTA: Lietuvos dviračių sporto federacija  pripažysta jo teisėtumą. (už balsavo 8, prieš 

balsavo 0 , susilaikė 0 ). 

6. SVARSTYTA: Dviračio poreikio treneriams pristatymas.Pranešėjas trenerių tarybos 

pirminkas  A.Surgautas. 

NUTARTA: A.Surgautas pats nedalyvavo, tačiau atsiuntė į federacija LDSF nupirkto sporto 

inventoriaus  paskirstymą. Vykdomasis buvo supažindintas su siūlomu paskirstymu.Nutarta surinkti 

iš visų trenerių pilną informaciją dėl dviračių ir staklių poreikio ir pateikti treneriams dviračių ir 

staklių poreikių sąrašą vykdomąjam komitetui, kuris svarstys skirstymą.(už balsavo 8 , prieš 

balsavo 0 , susilaikė 0 ) 

7. SVARSTYTA: 2019 m. kalendorius. Pranešėjas trenerių tarybos pirminkas A.Surgautas.  

Lietuvos dviračių sporto federacijos direktoratas pateikia  A.Surgautui  kalendoriaus projekto 

pirminį variant, kuriame yra pateikti visi europos ir pasaulio visų disciplinų čempionatai ir 

planuojami Lietuvoje vykdyti čempionatai. 

NUTARTA: projektas perduotas tolesniam tobulinimui ir pildymui vyr.rinktinių treneriams ir  

trenerių tarybai (už balsavo 8 , prieš balsavo 0 , susilaikė 0 ). 

8. SVARSTYTA: Dėl baudų lentelės ir teisėjų apmokėjimo. Teisėjų sąjungos pirmininkas 

Antanas Taučius pateikia siūlymą , kad ateinantiems metams būtų taikomos baudos varžybų 

metu pagal UCI baudų reglamentą, tik sumažinus baudas 5 kartus ir mokant baudą ne 

Šveicarijos frankais skaičiuojama suma , o eurais. 

NUTARTA: pritarta baudos taikymui, sumažinant UCI baudų lentelę 5 kartus ir baudą mokant  

ne Šveicarijos frankais, o eurais. (už balsavo 7 , prieš balsavo 0 , susilaikė 1 ). 
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9. SVARSTYTA:  Deivido Vileniškio pokalbiai apie  tolimesnę viziją, pamainą, sportininkus 

ir jų finansavimą. 

NUTARTA: prieš tvirtinant biudžetą atskiru klausimu kalbėti apie finansavimą, biudžeto 

tvirtinimą. (už balsavo -8, prieš balsavo 0 , susilaikė -0). 

10. SVARSTYTA: prašymas organizuoti 2019 m. varžybas  

NUTARTA:  prašymą, dėl varžybų orgnizavimo tvirtiname kaip siūlymą  priimtą, papildomai 

duodamas prašymas  svarstyti Trenerių tarybai, gal kartais kiti LDSF nariai  norėtų  organizuoti   

minimus čempionatus 2019 m. , tuomet gauti pasiūlymai dar karta būtų svarstomi vykdomajame 

komitete. (už balsavo 8 , prieš balsavo -0 , susilaikė 0 ). 

11. SVARSTYTA: M. Beratonio pagalbos/paramos prašymas  

NUTARTA: LDSF negali finansiškai pagelbėti  M. Bernatoniui, tačiau siūlo nefinansinę 

pagalbą, rašant raštus, rekomendacijas ar užtariant valstybinėse institucijose. (už balsavo 8 , prieš 

balsavo 0 , susilaikė 0). 

12. SVARSTYTA: naujų licencijų dizainas ir kainoraštis. 

NUTARTA : Licencijų naują dizainą tvirtiname, 2019 m. licencijų kainos pakeliamos taip:  

Jauniams - 5 Eur 

Jaunėms - 5 Eur 

Jaunučiams - 4 Eur 

Jaunutėms - 4 Eur 

Berniukams – 3 Eur 

Mergaitėms -3 Eur 

Teisėjams – 10 Eur 

(už balsavo 8, prieš balsavo 0, susilaikė 0 ). 

 

SVARSTYTA: saugaus eismo taisyklės 

NUTARTA: patvirtinti saugaus eismo taisykles, supažindinti su jomis trenerių tarybą ir teisėjų 

sajunga, įtraukti į įstatus. (už balsavo 8, prieš balsavo0, susilaikė 0 ). 

 

SVARSTYTA: atsakomybės už brutalų elgesį varžybų metu. 

NUTARTA: patvirtinti atnaujintą etikos ir drausmės kodeksą, supažindinti su jomis trenerių tarybą 

ir teisėjų sajunga, įtraukti į įstatus.(už balsavo 8, prieš balsavo 0, susilaikė 0 ). 

 

SVARSTYTA : manipuliavimo sporto varžybomis taisyklės. 

NUTARTA:patvirtinti manipuliavimo sporto varžybomis taisykles ir supažindinti su jomis trenerių 

tarybą ir teisėjų sajunga, įtraukti į įstatus. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Lietuvos dviračių sporto federacijos įstatų pakeitimo siūlymas. 

2. Duomenų apsaugos įstatymas. 

3. Saugaus eismo taisyklės. 

4. Atnaujintas etikos ir drausmės kodeksas. 

5. Manipuliavimo sporto varžybomis taisyklės. 
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Priedas Nr. 1 

 

LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJOS 

Į S T A T A I 

 

I.BENDROJI DALIS 

 

1. Lietuvos dviračių sporto federacija (toliau Federacija) yra pelno nesiekiantis, savo 

pavadinimą turintis, ribotos civilinės atsakomybės, viešasis juridinis asmuo. Federacija yra 

savarankiška visuomeninė sporto organizacija, vienijanti dviračių sporto organizacijas, 

sportininkus, dviračių sportui nusipelnusius asmenis ir veikianti dviračių sporto labui 

Lietuvoje. Federacijos teisinė forma yra a s o c i a c i j a. 

1.1.  Federacija atstovauja dviračių sportą Lietuvoje ir užsienyje. 

1.2.  Federacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir savo veiklą grindžia Federacijos 

įstatais ir Tarptautinės dviratininkų sąjungos (UCI) statutu. 

1.3.  Federacija turi savo sąskaitą (-as) banke (-uose), anspaudą, vėliavą (melsvame fone 

Federacijos emblema), nario ženklą, uniformą, garbės nario ženklą, pasižymėjimo ženklus. 

Teisė gaminti, naudotis ir realizuoti Federacijos simboliką, priklauso Federacijai ir niekas 

kitas negali ja naudotis ir (ar) disponuoti be Federacijos sutikimo. 

1.4.  Federacija už savo prievoles atsako visu savo turtu. Federacijos nariai už Federacijos 

prievoles savo turtu neatsako, kaip ir Federacija neatsako už savo narių prievoles. 

1.5.  Federacija bendradarbiauja su įvairiomis sporto organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje. 

Federacija gali tapti jų nares; 

1.6.  Federacijos pavadinimas – Lietuvos dviračių sporto federacija. 

1.7.  Federacijos buveinė – Žemaitės g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika. 

1.8.  Federacijos veiklos laikotarpis neribotas. 

1.9.  Federacija gali būti kitų juridinių asmenų steigėju ir dalyviu. 

1.10  Federacija gali jungtis į asociacijų sąjungas ir išstoti iš jų. 

1.11  Federacija gali jungtis į tarptautines organizacijas. 

1.12  Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams, įstatymų nustatytais atvejais ir 

tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir 

asmenims draudžiama kištis į Federacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus. 

 

II. FEDERACIJOS TIKSLAI 

 

2.1.  Federacijos tikslas - dviračių sporto organizacijų, sportininkų, dviračių sportui nusipelniusių 

asmenų vienijimas, visokeriopa pagalba dviračių sportui ir jo populiarinimas, visapusiškas 

veikimas dviračių sporto labui Lietuvoje ir už jos ribų. 

2.2.  Federacija siekdama savo tikslų: 

2.2.1. prisideda vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės kūno kultūros ir sporto 

programą; 

2.2.2. plėtoja bei populiarina dviračių sportą Lietuvoje; 

2.2.3. plėtoja tarptautinius ryšius; 
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2.2.4. rūpinasi sportininkų, trenerių, teisėjų, sporto veteranų ir kitų sporto specialistų ar dalyvių 

teisėmis, teisėtais interesais; 

2.2.5. rengia Lietuvos dviračių sporto čempionatus ir tarptautines varžybas, ruošia Lietuvos 

Respublikos rinktines ir atstovauja Lietuvos dviračių sportui Olimpinėse žaidynėse, 

Pasaulio ir Europos čempionatuose;  

2.2.6. sudaro visiems Federacijos nariams ir dalyviams sąlygas dalyvauti varžybose, kituose 

sportiniuose renginiuose; 

2.2.7. įstatymų nustatyta tvarka steigia įmones, fondus ar bet kokius kitus juridinius vienetus, 

perka ar kitais teisėtais būdais įsigyja savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoja, valdo ir juo 

disponuoja; 

2.2.8. plėtoja leidybinę ir kitokią informacinę veiklą. 

2.3. Federacijos veiklos principai yra tokie: 

i. gerbti ir vadovautis Olimpinės chartijos taisyklėmis; 

ii. nesikišti į Federacijos narių vidaus reikalus; 

iii. abipusė nauda ir tarpusavio supratimas tarp Federacijos narių, sportininkų, trenerių teisėjų 

bei kitų asmenų. 

b. kovoti su dopingu, techninėmis ir organizacinėmis manipuliacijomis. 

c. taikyti sankcijas už dalyvavimą manipuliuojant dviračių sporto varžybomis, vykdyti 

manipuliavimo dviračių sporto varžybomis bei brutalaus elgesio prevenciją ir 

šviečiamąją veiklą. 

d. įpareigoti savo narius laikytis visų Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (UCI) ir 

Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) patvirtintų antidopingo taisyklių, Etikos 

kodekso. 

 

III. FEDERACIJOS NARIAI 

 

3.1.  Federacijos nariais yra juridiniai asmenys. Minimalus Federacijos narių skaičius yra trys. 

Federacijos narys gali būti kelių federacijų (asociacijų) nariu. 

3.2.  Federacijos nariais gali būti visos sporto organizacijos, veikiančios Lietuvos dviračių sporto 

labui, ir atitinkančios šiuose įstatuose keliamus reikalavimus, bei įsipareigojančios laikytis 

šių įstatų. 

3.3.  Į Federaciją gali būti priimti garbės nariai. Garbės nariai neturi Federacijos nario teisių ir 

pareigų. Garbės nariais gali būti asmenys, ypatingai nusipelnę Lietuvos dviračių sportui, 

kuriuos tvirtina Federacijos suvažiavimas, pasiūlius Federacijos Vykdomajam komitetui. 

Garbės nariai stojamojo mokesčio nemoka. 

3.4.  Federacijos garbės nariais gali būti asmenys, ypatingai nusipelnę Lietuvos dviračių sportui, 

kuriuos tvirtina Federacijos suvažiavimas pasiūlius Federacijos Vykdomajam komitetui. 

3.5. Federacijos narius priima ir šalina iš Federacijos - Federacijos Vykdomasis komitetas. 

Dokumentai dėl stojimo į Federaciją paduodami Federacijos generaliniam sekretoriui. 

Juridinis asmuo, norintis tapti Federacijos nariu turi pateikti: motyvuotą prašymą, detalų 

veiklos aprašymą, savo įstatų patvirtintą kopiją, registravimo pažymėjimo patvirtintą kopiją, 

5 Federacijos narių rekomendacijas, kitus Federacijos Vykdomojo komiteto nustatytus ar 

reikalaujamus pateikti dokumentus. Naujo nario priėmimo klausimus sprendžia ir naują narį 

priima arba atsisako tai padaryti Federacijos Vykdomasis komitetas. Asmuo, kurio 

priėmimui į Federacijos narius pritarė Federacijos Vykdomasis komitetas, tampa Federacijos 
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nariu tik tuomet, kai jis sumoka nario mokestį. Federacijos vykdomojo komiteto sprendimą, 

dėl atsisakymo priimti į Federacijos narius, galima apskųsti Federacijos suvažiavimui. 

3.6.  Visi Federacijos nariai privalo pripažinti Federacijos įstatus ir mokėti stojamąjį bei nario 

mokestį, kurį nustato Federacijos suvažiavimas. Garbės nariai nario mokesčio nemoka. 

Stodami į Federaciją, nariai įsipareigoja savo veikloje laikytis šių įstatų ir Federacijos 

Vykdomojo komiteto sprendimų (nutarimų), Federacijos reglamentų. Federacijos narių 

įstatai neturi prieštarauti Federacijos įstatams. Federacijos nariai turi pateikti savo įstatus ir 

bet kokius pakeitimus juose. Visi Federacijos nariai pagal šiuos įstatus turi teisę deleguoti 

savo vieną atstovą (delegatą) su balso teise į Federacijos suvažiavimą. 

3.7.  Federacijos nariai turi teisę: 

3.7.1. balsuoti Federacijos suvažiavime su vieno sprendžiamojo balso teise; 

3.7.2. per savo atstovus būti išrinktiems į visų lygių Federacijos valdymo organus; 

3.7.3. gauti licencijas Federacijos Vykdomojo komiteto nustatyta tvarka; 

3.7.4. teikti pasiūlymus Federacijos veiklos tobulinimui, įstatų pakeitimui; 

3.7.5. gauti pilną informaciją apie Federacijos veiklą; 

3.7.6. būti paskatinti, naudotis federacijos atributika; 

3.7.7. nariai, taip pat dviračių sporto veteranai gali dalyvauti visuose Federacijos renginiuose 

(varžybose, šventėse, pagerbimuose, suvažiavimuose ir kita); 

3.7.8. savo noru išstoti iš Federacijos. 

3.8 Federacijos nariai privalo: 

3.8.1. aktyviai dalyvauti Federacijos veikloje: 

3.8.1.1. prisidėti prie Lietuvoje vykstančių varžybų organizavimo (bent prie vienų varžybų); 

3.8.1.2. dalyvauti renginiuose, kur Lietuvos dviračių sporto federacija reprezentuoja dviračių 

sportą; 

3.8.1.3. prisidėti prie federacijos veiklos gerinimo; 

3.8.2. laikytis Federacijos įstatų, federacijos Vykdomojo komiteto sprendimų (nutarimų) ir 

reglamentų taip pat juos vykdyti; 

3.8.3. laiku mokėti nario mokestį, vykdyti kitus savo įsipareigojimus; 

3.8.4. visomis įmanomomis priemonėmis kovoti prieš UCI uždraustų preparatų ir metodų 

vartojimą; 

3.8.5. užtikrinti Federacijos Vykdomojo komiteto ir/arba jo įsteigtų komisijų pagal kompetenciją 

priimtų sprendimų ir/arba rekomendacijų nariams vykdymą. 

3.9. Jeigu Federacijos narys nesilaiko įstatų ir reglamentų, nevykdo nutarimų, nemoka nario 

mokesčio, nevykdo kitų Federacijos nario pareigų arba padaro svarbių pažeidimų, jis gali 

būti pašalinamas iš Federacijos. Sprendimą pašalinti iš Federacijos priima Federacijos 

Vykdomasis komitetas. Prieš priimdamas sprendimą dėl pašalinimo iš federacijos 

Vykdomasis komitetas surenka reikiamą informaciją ir išklauso šalinamo nario paaiškinimo. 

Vykdomojo komiteto sprendimą galima apskųsti Federacijos suvažiavimui. Suvažiavimo 

sprendimas neapskundžiamas ir yra galutinis, išskyrus tuos atvejus, kai suvažiavimo 

sprendimas prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, Federacijos įstatams arba 

protingumo ar sąžiningumo principams. 

 

IV. FEDERACIJOS ORGANIZACINĖ STRŪKTŪRA 
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4.1 Federacijos organai yra šie: Federacijos narių suvažiavimas, Federacijos Vykdomasis 

komitetas, Prezidentas, Generalinis sekretorius, revizijos komisija. 

4.2 Federacijos aukščiausias organas – Federacijos narių suvažiavimas, turintis visas visuotinio 

narių susirinkimo teises. Eilinis Federacijos narių suvažiavimas šaukiamas Federacijos 

Vykdomojo komiteto nutarimu vieną kartą per metus. Ataskaitinis rinkiminis Federacijos 

narių suvažiavimas šaukiamas po vasaros Olimpinių žaidynių iki kalendorinių metų, kuriais 

vyko vasaros Olimpinės žaidynės, metų pabaigos. Vykdomajam komitetui nutarus arba ne 

mažiau kaip 1/3 Federacijos narių rašytiniu prašymu, taip pat Prezidento iniciatyva, per 

mėnesį turi būti šaukiamas neeilinis Federacijos narių suvažiavimas. 

4.3 Federacijos narių suvažiavimas: 

4.3.1 keičia Federacijos įstatus ir vidaus darbo reglamentus; 

4.3.2. Slaptu ar atviru balsavimu ketverių metų laikotarpiui renka: 

4.3.2.1. Federacijos prezidentą, kurio kandidatūrą (kandidatūras) raštu likus ne mažiau 30 dienų 

iki ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo pasiūlo ne mažiau 1/5 federacijos narių. Prie tokio 

siūlymo turi būti pridedami kandidato raštiškas sutikimas būti renkamu, kandidato 

gyvenimo aprašymas, kandidato 4 metų dviračių sporto plėtojimo veiklos programos 

projektas. 

4.3.2.2. Federacijos prezidento siūlymu - pirmąjį viceprezidentą, viceprezidentą, generalinį 

sekretorių ir vieną Federacijos vykdomojo komiteto narį. Už Prezidento siūlomus 

kandidatus balsuojama vieną kartą už visą komandą. 

4.3.2.3. papunktyje 4.3.2.2 nurodytų siūlomų asmenų sąrašas. Kandidatų į Federacijos 

prezidentus duomenys (nuotrauka, gyvenimo aprašymas, programa, siūlomi 

viceprezidentai, generalinis sekretorius, Federacijos vykdomojo komiteto narys) 

skelbiami Federacijos interneto tinklalapyje ne mažiau nei 20 dienų iki ataskaitinio 

rinkiminio suvažiavimo. 

4.3.2.4. Federacijos viceprezidentą ir tris Federacijos vykdomojo komiteto narius, kuriuos raštu 

likus ne mažiau 20 dienų iki ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo pasiūlo 1/5 federacijos 

narių. Prie tokio siūlymo turi būti pridedami kandidato (-ų) raštiškas sutikimas būti 

renkamu ir kandidato gyvenimo aprašymas, kurie skelbiami Federacijos interneto 

tinklalapyje ne mažiau nei 20 dienų iki ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo. 

4.3.2.4. Revizijos komisiją iš 3 narių. 

4.3.2.5. Teisėjų sąjungos pirmininkas(ė) ir trenerių tarybos pirmininkas(ė) į Vykdomąjį komitetą 

papuola automatiškai. Ir turi būti išrinkti iki suvažiavimo arba po suvažiavimo ne vėliau 

kaip 2 savaitės po suvažiavimo. 

4.3.3 suteikia Federacijos garbės nario vardą; 

4.3.4 tvirtina praėjusių metų finansinę ir veiklos ataskaitą; 

4.3.5 vertina Federacijos Vykdomojo komiteto metinę veiklą; 

4.3.6 tvirtina ilgalaikę (keturmečio) dviračių sporto plėtojimo programą; 

4.3.7 renka atstovus į LTOK Generalinę asmblėją; 

4.3.8 tvirtina metinę veiklos programą, nustato stojamojo mokesčio ir narių mokesčio dydį bei jų 

mokėjimo tvarką; 

4.3.9 tvirtina revizijos komisiją; 

4.3.10 tvirtina revizijos komisijos ataskaitą; 

4.3.11 sprendžia kitus svarbiausius Federacijos veiklos klausimus, kurie nepriskirti kitiems 

valdymo organams ir kurie įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę. 
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4.4 Federacijos narių suvažiavimas gali atšaukti bet kurį Federacijos Vykdomojo komiteto narį 

nepasibaigus jo kadencijai, jeigu to raštiškai prašo ne mažiau kaip ½ Federacijos narių, 

nurodančių tokio atšaukimo svarbius motyvus (nelanko posėdžių, nedalyvauja Federacijos 

visuomeninėje veikloje, šiurkščiai nusižengia etikos ar moralės principams). 

4.5 Kvietimai į suvažiavimą ir suvažiavimo darbotvarkė siunčiama Federacijos nariams ne vėliau 

kaip 30 dienų iki suvažiavimo. Kartu su kvietimu turi būti išsiųsti pagrindinių dokumentų, 

teikiamų svarstyti suvažiavime, projektai ir atsaskaitos 

4.6 Prieš pradedant suvažiavimą, mandatų komisija patvirtina kiekvieno atstovo (delegato) 

dalyvavimo suvažiavime teisėtumą. 

4.7 Suvažiavimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Federacijos narių. 

4.8 Suvažiavime pirmiausia balsuojama dėl darbotvarkės ir jos pakeitimų. Pradedama balsuoti nuo 

paskutinio pasiūlymo. 

4.9 Kiekvienas delegatas turi po vieną balsą. Sprendimas, išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus, 

laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ 

negu „prieš“ (delegatai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo 

metu nedalyvavusiais delegatais). Sprendimams priimti dėl Federacijos įstatų pakeitimo, 

Federacijos pertvarkymo ar pabaigos (likvidavimo ar reorganizavimo) reikia ne mažiau kaip 

2/3 Suvažiavime dalyvaujančių ir balso teisę turinčių delegatų (atstovų). 

4.10 Suvažiavimui nusprendus, galima balsuoti tiek atviru, tiek uždaru balsavimu. 

4.11 Jeigu Suvažiavime nėra kvorumo, Federacijos Vykdomasis komitetas per 30 dienų šaukia 

pakartotinį Suvažiavimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Suvažiavimo 

darbotvarkės klausimais, nepriklausomai kiek susirinks Suvažiavimo delegatų. 

4.12 Suvažiavimo sprendimai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos. Suvažiavimo sprendimai 

įforminami nutarimais, kuriuos pasirašo Federacijos prezidentas ir per 10 dienų išsiunčiama 

Federacijos nariams. 

4.13 Suvažiavimo protokolą rašo vienas iš Federacijos direktorato darbuotojų arba prezidento 

paskirtas asmuo. 

4.14 Visi Federacijos nariai, ne vėliau kaip 10 dienų iki Federacijos narių suvažiavimo, gali raštiškai 

siūlyti dėl Federacijos darbotvarkės papildymo, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų 

dokumentų projektų. 

 

 

V. VYKDOMASIS KOMITETAS 

 

5.1 Tarp suvažiavimų Federacijai vadovauja kolegialus valdymo organas Federacijos Vykdomasis 

komitetas (toliau – Vykdomasis komitetas). Vykdomąjį komitetą sudaro 11 narių: 

Federacijos prezidentas, trys viceprezidentai, generalinis sekretorius, trenerių tarybos 

pirmininkas, teisėjų sąjungos pirmininkas, sportininkų asociacijos tarybos pirmininkas ir tris 

Federacijos nariai. Vykdomojo komiteto darbui vadovauja Vykdomojo komiteto 

pirmininkas. Vykdomojo komiteto pirmininko pareigas atlieka Federacijos prezidentas arba 

jo paskirtas asmuo. 

5.2 Vykdomasis komitetas sprendžia visus klausimus, kurių nesprendžia suvažiavimas: 

5.2.1 Vykdomasis komitetas tvirtina Federacijos vidaus darbo tvarkos reglamentą, etatų sąrašą, 

atlyginimų dydį, pareiginius nuostatus, skatinimo priemonių sąlygas, Federacijos 

prezidento arba generalinio sekretoriaus teikimu, skiria ir atleidžia Federacijos direktorato 
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darbuotojus, su jais sudaro sutartis, kontroliuoja jų darbą skiria nuobaudas ir 

paskatinimus; 

5.2.2 organizuoja Federacijos suvažiavimus, įgyvendina jų nutarimus, atsiskaito už metinę 

veiklą, tuo tikslu parengia pranešimus, ataskaitas, teikia Federacijos įstatų pakeitimo 

pasiūlymus; 

5.2.3 tvirtina varžybų kalendorius ir nuostatus; 

5.2.4 sudaro reikiamas komisijas ir tvirtina jų darbo reglamentus; 

5.2.5 tvirtina licencijų išdavimo tvarką ir mokesčio dydį, taip pat nustato stojamojo ir nario 

mokesčio mokėjimo tvarką; 

5.2.6 skiria ir atleidžia rinktinių vyr. trenerius, tvirtina jų parengtas pasirengimo ir dalyvavimo 

Olimpinėms žaidynėms, Pasaulio ir Europos čempionatams bei taurės varžyboms ir 

kitiems renginiams programas, kuriose konkrečiai numatoma rinktinių sudarymo ir 

atrankos principai, planuojami rezultatai, finansiniai ištekliai ir materialinis techninis 

aprūpinimas, ataskaitos už atskirus periodus ir kitos priemonės; 

5.2.7 išklauso ir vertina rinktinių vyr. trenerių ataskaitas apie rinktinių pasirengimo eigą bei 

dalyvavimo Olimpinėse žaidynėse, Pasaulio ir Europos čempionatuose bei taurės 

varžybose rezultatus; 

5.2.8 priima nutarimus dėl Federacijos naujų narių priėmimo ar pašalinimo; 

5.2.9 siūlo suvažiavimui Federacijos garbės narius; 

5.2.10 nagrinėja pasiūlymus dėl Federacijos veiklos tobulinimo ir teikia juos suvažiavimui; 

5.2.11 Vykdomasis komitetas aktyviai dalyvauja sprendžiant trenerių darbo sąlygų pagerinimo 

klausimus savivaldybėse, sporto mokyklose taip pat organizuojant sporto renginius. 

Teikia, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės, pasiūlymus dėl dviratininkų varžybų įtraukimo į Lietuvos 

kompleksinių sporto renginių programą, dėl rezultatų vertinimo sistemos, dėl sporto 

mokyklų nuostatų ir kitų norminių dokumentų tobulinimo; 

5.2.12 organizuoja dviračių sporto jubiliejinių datų paminėjimą, sporto veteranų pagerbimą, 

pakviečiant juos į Federacijos suvažiavimus bei rengiamas varžybas ir kitus renginius; 

5.2.13 įstatymų nustatyta tvarka, sprendžia fondų, įmonių steigimo, pertvarkymo ir likvidavimo 

klausimus bei jų administracijos vadovų skyrimo ir atleidimo klausimus; 

5.2.14 sprendžia klausimus dėl Federacijos narystės Lietuvos ar tarptautinėse organizacijose. 

5.3 Vykdomojo komiteto posėdžius šaukia Federacijos prezidentas. Posėdžiai šaukiami esant 

reikalui, bet ne rečiau kas 3 mėnesiai. Prezidentas privalo sušaukti posėdį, jei to raštu 

reikalauja ne mažiau kaip penki Vykdomojo komiteto nariai. Susirinkimo vietą nustato 

Federacijos prezidentas. 

5.4 Vykdomojo komiteto sprendimai priimami atviru balsavimu. Vykdomasis komitetas gali priimti 

sprendimus, kai jo posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ Vykdomojo komiteto narių. 

Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo daugiau kaip pusė Vykdomojo komiteto 

susirinkime dalyvavusių narių. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia Vykdomojo komiteto 

pirmininko balsas. Jei Vykdomojo komiteto pirmininko nėra ar jis nedalyvauja posėdyje 

priimant sprendimą, tai, balsams pasidalinus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu. 

5.5 Vykdomojo komiteto darbotvarkę, suderinęs su Federacijos prezidentu, ruošia Federacijos 

direktoratas ir Federacijos generalinis sekretorius. Pasirašyta Vykdomojo komiteto 

pirmininko (Federacijos prezidento) Vykdomojo komiteto posėdžio darbotvarkė ir nutarimų 
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projektai, su aiškinamaisiais raštais, prieš 3 darbo dienas iki posėdžio įteikiami Vykdomojo 

komiteto nariams. 

5.6 Vykdomojo komiteto posėdžiai protokoluojami, sprendimai įforminami nutarimu, kuriuos 

pasirašo Vykdomojo komiteto pirmininkas (Federacijos prezidentas) 

5.7 Vykdomojo komiteto narys (visi išvardinti ir prezidentas) netenka mandato, kai jam sukanka 74 

metai. 

 

VI. PREZIDENTAS 

 

6.1 Federacijos prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, turintis visas valdymo teises, išskyrus 

tas, kurios yra pavestos Federacijos suvažiavimui ar Vykdomajam komitetui ir yra atsakingas 

už visą Federacijos veiklą. Federacijos prezidentas renkamas ketveriems metams. Prezidentu 

tas pats asmuo gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms.  

6.2 Prezidentas: 

6.3 Pirmininkauja Federacijos suvažiavimui ir Vykdomojo komiteto posėdžiams. 

6.4 Veikia Federacijos vardu ir atstovauja Federacijai įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat 

teismuose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis. 

6.5 Reprezentuoja Federaciją Lietuvos, užsienio šalių ir tarptautinėse institucijose, įstaigose, 

organizacijose ar įmonėse; 

6.6 Skaito pranešimą Federacijos suvažiavimuose. 

6.7 Pasirašo visus Federacijos dokumentus arba atskirais atvejais įgalioja Pirmąjį Viceprezidentą 

arba Generalinį sekretorių (Federacijos direktorato direktorių). 

6.8 Nesant Federacijos prezidento, jį pavaduoja Pirmasis Viceprezidentas. 

 

 

 

VII. GENERALINIS SEKRETORIUS 

 

7.1. Generalinis sekretorius yra suvažiavime renkamas asmuo, kuris koordinuoja ir atlieka visą 

organizacinį – techninį Federacijos darbą. 

7.2. Generalinis sekretorius, vadovaudamasis Vidaus darbo tvarkos reglamentu ir savo pareiginiais 

nuostatais, Federacijos suvažiavimų ir Vykdomojo komiteto nutarimais, vadovauja Federacijos 

direktoratui, organizuoja Federacijos darbą. 

7.3. Prezidentui pavedus, generalinis sekretorius gali pasirašyti visus dokumentus, nereikalaujančius 

Vykdomojo komiteto sprendimo. 

7.4. Pagal Federacijos suvažiavimo patvirtintą metinį finansinį biudžetą, generalinis sekretorius 

tvirtina detalias sąmatas varžybų vykdymui, rinktinių pasirengimui ir dalyvavimui varžybose, 

kitoms reikmėms, atsako už lėšų tvarkymą ir metinę ataskaitą. 

7.5. Generalinis sekretorius taip pat: 

7.5.1 Teikia Vykdomajam komitetui Federacijos direktorato samdomų darbuotojų kandidatūras; 

7.5.2 Ruošia Vykdomojo komiteto ir suvažiavimo darbotvarkes, dokumentų projektus, 

pranešimus, duoda atsakymus į paklausimus; 

7.5.3 Atsako už Federacijos varžybų vykdymą, kalendoriaus bei varžybų nuostatų projektų 

parengimą; 
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7.5.4 Atsako už Federacijos metinių finansinių ataskaitų, statistikos duomenų pateikimą ir 

duomenų tikrumą; 

7.5.5 Atsako už suvažiavimų ir Vykdomojo komiteto nutarimų bei kitų dokumentų išsiuntimą 

Federacijos nariams; 

7.5.6 Atsako už teisingą dokumentacijos tvarkymą ir archyvo išsaugojimą; 

7.5.7 Užtikrina ir atsako už Federacijos turto naudojimą ir saugojimą; 

7.5.8 Organizuoja programų, finansuojamų iš valstybės, savivaldybių ar Europos fondų rengimą 

ir vykdymą; 

7.5.9 Pareikalavus revizijos komisijai ar auditoriui, pateikia visą reikalaujamą dokumentaciją; 

7.5.10 Vykdo Vykdomojo komiteto pavedimus; 

 

VIII. FEDERACIJOS TURTAS IR LĖŠOS 

 

8.1. Federacijos turtą sudaro pirktos, dovanotos, paveldėtos, kitais teisėtais civiliniais sandoriais 

įsigytos įvairios materialinės vertybės, įskaitant ir ilgalaikį turtą. Teisė disponuoti savo turtu 

priklauso tik pačiai Federacijai. 

8.2. Federacijos lėšas sudaro: 

8.2.1. Stojamieji ir nario mokesčiai; 

8.2.2. Lėšos, gautos iš Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto departamento bei kitų 

valstybės institucijų kaip dotacija ar programų vykdymui, taip pat lėšos gautos iš Lietuvos 

Tautinio Olimpinio komiteto (LTOK) ar fondų ilgalaikėms programoms ir kitiems 

tikslams įgyvendinti; 

8.2.3. Paaukotos lėšos; 

8.2.4. Įplaukos iš reklamos, paramos; 

8.2.5. Lėšos, gautos iš Federacijos įsteigtų įmonių, fondų, leidybinės veiklos; 

8.2.6. Kitos teisėtai įgytos lėšos; 

8.2.7. Labdara ir (ar) parama, gauta iš fizinių ir (ar) juridinių asmenų Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

8.3.  Federacija laisvai disponuoja visu savo turtu, nepažeisdama Lietuvos Respublikos įstatymų. 

8.4. Visas Federacijos lėšas, tarp jų ir valstybės lėšas ir paaukotas lėšas, tvarko Federacijos 

Vykdomasis komitetas. 

8.5. Federacijos biudžetą ateinantiems metams tvirtina Federacijos suvažiavimas. 

8.6. Federacijos iždą tvarko Vykdomojo komiteto patvirtintas finansininkas (buhalteris). Jis 

atsako už buhalterinę ir finansinę apskaitą. Visus finansinius dokumentus pasirašo 

finansininkas, taip pat Federacijos prezidentas arba pirmasis viceprezidentas, o jiems nesant 

– Federacijos generalinis sekretorius. 

8.7. Federacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą 

turtą, naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. 

Šiuos pinigus Federacija privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą. 

8.8. Federacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti 

kitiems, negu Federacijos įstatuose nustatyta, tikslams. 

 

IX. LIETUVOS ČEMPIONATAS 
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9.1.  Lietuvos dviračių sporto čempionatai rengiami pagal Tarptautinės dviračių sąjungos (UCI) 

reglamentus bei Federacijos varžybų rengimo nuostatus. 

 

X. INFORMACIJOS PATEIKIMO, PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ 

PASKELBIMO TVARKA 

 

10.2. Dokumentų ir kitos informacijos apie Federacijos veiklą pateikimo tvarką, nustato 

Vykdomasis komitetas. 

10.3. Federacijos narių suvažiavimo nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti 

Federacijos narius ar kitus asmenis, skelbiami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po nutarimo 

priėmimo Federacijos internetiniame tinklalapyje. 

10.4. Apie federacijos suvažiavimo sušaukimą, kitais įstatymų nustatytais atvejais arba 

Vykdomojo komiteto ar Federacijos prezidento sprendimu, pranešimai skelbiami viešai 

LDSF puslapyje adresu http://www.ldsf.lt/ arba pranešama kiekvienam Federacijos nariui 

pasirašytinai, arba registruotu laišku. 

10.5. Federacija gavusi Subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, 

ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti Subjektui prašomus duomenis ne 

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų Subjekto kreipimosi dienos. Subjekto 

prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. 

 

XI. FEDERACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ 

 

11.1.  Federacijos suvažiavimas renka revizijos komisiją: pirmininką ir du jos narius 4 metams. 

11.2.  Revizijos komisijos nariais negali būti Vykdomojo komiteto nariai, Federacijos komisijų 

pirmininkai, Federacijos samdomi darbuotojai. 

11.3.  Revizijos komisija atsiskaito kiekvienam suvažiavimui. 

11.4.  Revizijos komisija privalo: 

11.4.1. Tikrinti visus Federacijos buhalterinės finansinės apskaitos dokumentus savo nuožiūra 

metų bėgyje ir būtina tvarka prieš suvažiavimus; 

11.4.2. Tirti Vykdomojo komiteto, Federacijos prezidento, komisijų priimtų nutarimų finansinį 

teisėtumą; 

11.4.3. Federacijos suvažiavime ar artimiausiame Vykdomojo komiteto posėdyje pranešti apie 

tikrinimo rezultatus; 

11.4.4. Tirti viešai paskelbtas pastabas dėl Federacijos ir jos darbuotojų veiklos ir teikti 

pasiūlymus Vykdomajam komitetui arba suvažiavimui. 

 

XII. PABAIGA (REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS, LIKVIDAVIMAS) 

 

12.1.  Federacija, kaip juridinis asmuo, pasibaigia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka 

ar Federacijos suvažiavimui priėmus atitinkamą sprendimą. Likęs Federacijos turtas ir lėšos, 

įstatymų nustatyta tvarka, patenkinus visus kreditorių reikalavimus, ir Federacijos narių 

reikalavimus dėl Federacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo mokesčio ar nario 

mokesčio, iki Federacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro, perduodami kitam ar 

kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Federacijos suvažiavimas ar 

teismas, priėmę sprendimą dėl Federacijos pabaigos. 

http://www.ldsf.lt/
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12.2.  Federacijos likvidatorius, likvidavimo laikotarpio pradžiai, sudaro balansą. 

12.3.  Federacijos dokumentus perduoda saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka. 

12.4.  Federacijos likvidatorius pateikia juridinių asmenų registro tvarkytojui Federacijos 

likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Federacijai išregistruoti. 

12.5.  Įstatai patvirtinti 201    m.                   d. Lietuvos dviračių sporto federacijos suvažiavime. 

 

 

 

 

 

Lietuvos dviračių sporto federacijos prezidentas                                                  Romualdas Bakutis 
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Priedas Nr. 2 

 

PATVIRTINTA:  

LDSF VK posėdyje  

2018 m. lapkričio mėn. 6 d. 

 

 

1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

 

1.1. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – viešinti informaciją apie sportininkų bei jų 

trenerių sportinę veiklą, pasiekimus, Lietuvos sportininkų delegaciją lydinčio personalo, teisėjų 

darbą, skelbiant šią informaciją Lietuvos dviračių sporto federacijos (toliau – Federacija) 

internetinėje svetainėje www.ldsf.lt, Europos dviračių sporto sąjunga (toliau -UEC), tarptautinėje 

dviračių sporto sąjunga (toliau -UCI), Federacijos socialinių tinklų paskyrose. 

1.2. Asmens duomenys nebus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išskyrus atvejus, 

kai bus gautas išankstinis Subjekto sutikimas. 

1.3. Statistiniais tikslais bus naudojami tik nuasmeninti Subjektų duomenys. 

 

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS 

 

2.1. Atsižvelgiant į tikslą, nurodytą šių Taisyklių 1.1. punkte, asmuo, užsisakydamas 

licenciją ar registruodamasis dviračių varžybose, suteikia Federacijai teisę tvarkyti asmens 

duomenis, kurie yra pateikiami registracijos metu, taip pat, perduoti asmens duomenis šiose 

Taisyklėse nurodytiems subjektams. 

2.2. Teisėjas, sutikdamas teisėjauti varžybose patvirtina, kad sutinka, kad jo asmens 

duomenys būtų viešinami kartu su varžybų pasiruošiamaisiais dokumentais ir protokolais. 

2.3. Sportininko, trenerio vardas, pavardė, gimimo data/metai, gyvenamoji vieta, UCI 

kodas, klubas. Šie asmens duomenys tvarkomi suteikti galimybę Subjektams (sportininkams, 

treneriams) viešinti informaciją apie sportinę veiklą ir pasiekimus, skelbiant šią informaciją 

internetinėje svetainėje, suteikti licenciją, akreditaciją ir sklebti informaciją UEC ir UCI portaluose. 

2.4. Teisėjo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, gyvenamoji 

vieta, UCI kodas, kategorija. Šie asmens duomenys tvarkomi tikslu suteikti galimybę Subjektams 

(teisėjams) viešinti informaciją apie savo teisėjavimo veiklą ir pasiekimus, skelbiant dalį šios 

informacijos internetinėje svetainėje, bei užtikrinti galimybę teisėjauti varžybose bei suteikiant 

galimybę kelti kvalifikaciją Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse bei suteikti licenciją. 

2.5. Lietuvos delegaciją lydinčio personalo (vairuotojo, mechaniko, asistento, 

fizoterapiauto, spaudos atstovo, Federacijos delegato, daktaro, komandos vadovo, oficialaus 

delegato, paramediko ir kt.) vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, 

gyvenamoji vieta, UCI kodas, funkcija. Šie asmens duomenys tvarkomi tikslu sportininkų delegaciją 

lydinčių asmenų sklandžiam patekimui į varžybas, jų akreditacijų gamybai bei licencijų gamybai.  

2.6. Asmuo, nepageidaudamas, kad bent dalis jo asmens duomenų būtų panaudoti šiose 

Taisyklėse nustatytu būdu, privalo nepateikti duomenų Federacijai. Šiuo punktu Asmuo yra 

informuojamas, kad jis gali nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, nepateikdamas asmens 

duomenų. Jei asmens duomenys Federacijai jau buvo pateikti, Asmuo, nesutikdamas su tokiu 

tvarkymu, privalo pateikti rašytinį reikalavimą Federacijai. Federacija nedelsdama ir neatlygintinai 

http://www.ldsf.lt/
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nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir informuoja Subjektą apie tai Taisyklių raštu ar el. 

Paštu neatsakydama už iki šiol publikuotą informaciją. 

2.7. Subjektas, pateikęs jo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę 

susipažinti su atliktais veiksmais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, atvykęs į Federacijos 

registruotą buveinę, esančią adresu, nurodytu šiose Taisyklėse, pranešęs prieš 5 darbo dienas raštu, 

arba pateikęs rašytinį reikalavimą Federacijos adresu, nurodytu šiose Taisyklėse. Federacija gavusi 

Subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens 

duomenys yra tvarkomi, ir pateikti Subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 

dienų nuo duomenų Subjekto kreipimosi dienos. Subjekto prašymu tokie duomenys turi būti 

pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis Federacija teikia duomenų Subjektui kartą per 

kalendorinius metus Subjekto prašymu. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neturi 

viršyti duomenų teikimo sąnaudų. Duomenų teikimo atlyginimo tvarką nustato Vyriausybė. 

2.8. Subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis ir nustatęs, kad jo asmens 

duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į Federaciją asmeniškai, raštu jos 

nurodytu adresu ar elektroniniu paštu. Tokiu atveju, paaiškėjus, kad asmens duomenys yra 

neteisingi, netikslūs ar neišsamūs, Federacija nedelsdama privalo asmens duomenis patikrinti ir 

Subjekto rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, 

nedelsdama ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių 

asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. 

2.9. Asmuo atsako už pateiktos informacijos tikslumą ir atitikimą tikrovei. Pasikeitus 

asmens duomenims arba pastebėjus informacijos netikslumus, Asmuo privalo nedelsdamas 

informuoti Federaciją apie reikiamus pakeitimus. Siekdama užtikrinti duomenų apsaugą ir tikslumą, 

Federacija turi teisę paprašyti pateikti tapatybę ir/ar įgaliojimus patvirtinantį dokumentą. Asmeniui, 

nesilaikančiam šiame punkte nurodytos pareigos, tenka visos tokio neveikimo neigiamos pasekmės. 

2.10. Federacija turi teisę panaudoti surinktus asmens duomenis informacijai viešinti tik 

sportininiais interesais. 

2.11. Federacija neatskleis jokių neviešų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus 

šiose Taisyklėse numatytas išimtis, nebent: 

2.11.1. To reikalaujama pagal taikomus teisės aktus, teismo sprendimus bei kitais privalomo 

informacijos atskleidimo atvejais. 

2.11.2. Informacija perduodama Federacijos teises teisėtai perimančiam juridiniam asmeniui. 

2.11.3. Informacija teikiama Federacijos teisės ar finansiniams konsultantams, 

įsipareigojusiems nepažeisti asmens duomenų subjektų teisių ir teisėtų interesų. 

2.11.4. Asmuo duoda sutikimą tokiam atskleidimui. 

2.12. Asmuo yra informuojamas ir registruodamasis ar pateikdamas prašymą licencijai 

gauti, išreiškia savo sutikimą (Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 

35 str. 5 d. 1 p.), kad, siekiant įgyvendinti Taisyklių 1.1 numatytus tikslus (t. y., suteikti galimybę 

Lietuvos dviračių sporto sportininkams, treneriams ir teisėjams dalyvauti tarptautiniuose ar užsienio 

valstybių varžybose, kelti kvalifikaciją užsienio valstybėse) jo asmens duomenys būtų perduoti: 

2.12.1. Europos dviračių sporto sąjungai (UEC) ( 

Maison du Sport International - Avenue de Rhodanie 54 - CH - 1007 Lausanne, 

Switzerland). 

2.12.2. Tarptautinei dviračių sporto sąjungai (UCI) (Union Cycliste Internationale (UCI) Ch. 

de la Mêlée 12 1860 Aigle, Switzerland). 

2.12.3. Varžybų organizatoriui, vykdytojui bei partneriams. 
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2.12.4. Tarpininkams, padedantiems įsigyti kelionių bilietus, kelionių draudimus, 

apgyvendinimą ir pan.  

2.12.5. Lietuvos švietimo įstaigoms. 

2.12.6. Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės (KKSD), Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui (LTOK), Lietuvos 

olimpiniam sporto komitetui (LOSK), Lietuvos Respublikos Vyriausybei (LRV). 

2.13. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų 

tvarkymo tikslai. 

3. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 

3.1. Atsižvelgdama į poreikį skatinti ir padėti plėtoti nepilnamečių dviratininkų galimybes, 

Federacija suteikia galimybę skelbti informaciją ir apie nepilnamečius dviratininkus. 

3.2. Informacijos apie nepilnamečius (įskaitant, bet neapsiribojant, jų asmens duomenų) 

tvarkymas ir skelbimas turi būti vykdomas išimtinai nepilnamečių asmenų interesais, laikantis teisės 

aktų reikalavimų, ypač Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos 

nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų. 

3.3. Nepilnamečių asmenų registracijai yra taikomos visos šių Taisyklių nuostatos, 

nepriklausomai nuo to, kas atlieka jų registraciją. 

 

4. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS 

 

4.1. Subjekto asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias organizacines bei technines 

priemones, apsaugančias asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, 

atskleidimo, panaudojimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atsižvelgiant į saugotinų 

asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką, Federacija užtikrina pirmąjį saugumo lygį, 

nes automatiniu būdu yra tvarkomi asmens duomenis duomenų bazėje (-se), prie kurios (-ių) nėra 

prieigos per išorinius duomenų perdavimo tinklus, taip pat dėl to, kad ypatingi asmens duomenis 

nebus tvarkomi. Duomenų valdytojas patvirtina, kad įgyvendins organizacines ir technines duomenų 

saugumo priemonės, nurodytas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. 

lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms 

duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo” nuostatose. 

4.2. Šių Taisyklių privalo laikytis visi Federacijos darbuotojai ir atstovai, kurie tvarko 

Subjektų asmens duomenis. 

4.3. Prieiga prie asmens duomenų suteikiama ir tvarkyti asmens duomenis turi teisę tie 

Federacijos darbuotojai, kuriems duomenys yra reikalingi jų funkcijoms. 

4.4. Tvarkyti klientų asmens duomenis turi teisę Federacijos vadovo įgalioti asmenys, kurie 

supažindinami su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir įsipareigoja 

jų laikytis. 

4.5. Nevieši Subjektų asmens duomenys negali būti teikiami jokiems tretiesiems 

asmenims, nenumatytiems šių Taisyklių nuostatuose. Subjektų asmens duomenys negali būti 

naudojami tikslais, nenumatytais šių Taisyklių nuostatose. 

4.6. Tvarkyti asmens duomenis turintys teisę darbuotojai, pastebėję asmens duomenų 

apsaugos pažeidimus, privalo nedelsiant apie tai informuoti Federacijos vadovą bei imtis priemonių, 

kad užkirstų kelią bet kokiems asmens duomenų apsaugos pažeidimams. 
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4.7. Federacijos darbuotojai ir atstovai įvertindami sukauptų duomenų kiekį ir rizikos 

galimybę bei pasinaudodami technologinėmis naujovėmis gali įdiegti papildomų apsaugos 

priemonių. 

4.8. Įvertinus, kad kaupiami duomenys yra neaktualūs Federacijos veiklai duomenų bazė 

gali būti sunaikinta Federacijos vadovo įsakymu. 

5. KITOS NUOSTATOS 

5.1. Federacija turi teisę siųsti el. pašto adresu skelbimus ir pranešimus, susijusius su 

varžybomis, aktualią licencijavimo informaciją, taip pat konkrečią detalesnę informaciją apie 

svarbius Federacijos organizuojamų varžybų, renginių pakeitimus ar atšaukimus, kurie gali būti 

aktualūs konkrečiam Subjektui. 

5.2. Taisyklės parengtos ir taikomos, remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Lietuvos Respublikos 

informacinės visuomenės paslaugų įstatymu, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 

direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų 

organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo”, kitais Valstybinės 

duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. 

5.3. Federacija turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias Taisykles, kiek tai neprieštaraus teisės 

aktų reikalavimams, apie tai pranešdamas Interneto svetainėje. 

5.4. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto portale dienos. 

Jeigu Subjektas nesutinka su Taisyklių pakeitimais ar papildymais, jis turi teisę išreikšti savo 

nesutikimą pakeistų ar papildytų Taisyklių tvarka bei tikslais, susijusiais su jo asmens duomenų 

tvarkymu, savo nesutikimą išreikšdamas raštu ir siųsdamas Federacijos registruotu adresu. Jeigu 

Subjekto nesutikimas negaunamas, laikoma, kad Subjektas sutinka su nauja Taisyklių redakcija. 
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Priedas Nr. 3 

 

PATVIRTINTA:  

LDSF VK posėdyje  

2018 m. lapkričio mėn. 6 d. 

 

LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJOS SAUGAUS ELGESIO  

TAISYKLĖS 

 

1 dalis.  

BENDROJI DALIS 

 

1. Treneriai, sportininkai, aptarnaujantis personalas ir kiti varžybų ar treniruočių dalyviai, 

vykdydami sporto varžybas ar treniruotes privalo laikytis šių saugaus elgesio taisyklių (toliau tekste 

- taisyklės).  

2. Visi važybų dalyviai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis.  

3. Taisyklės patalpinamos www.ldsf.lt svetainėje, bei su jomis pasirašytinai susipažinama užsakant 

Lietuvos dviračių sporto federacijos (toliau- LDSF) licenciją ar registruojantis varžyboms.  

4. Sportininkai, treneriai ir kiti varžybų ar treniruočių procese dalyvaujantys asmenys, pažeidę šių 

taisyklių reikalavimus, gali netekti LDSF licencijos galimybės dalyvauti varžybose ar treniruotėse, 

jiems gali būti taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta materialinė, administracinė ir 

baudžiamoji atsakomybė priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio ir pasekmių.  

5. Taisyklės galioja visose Lietuvos ir užsienio šalių varžybose, treniruotėse, visus metus.  

6. Dviračių sporto varžybų organizatoriai, privalo trasas suderinti su Susisiekimo ministerija bei 

turėti budintį mediką, pirmosios pagalbos brigadą. Varžybas, treniruotes ar bet kokį judėjimą keliais 

vykdyti vadovaujant kelių eismo taisyklėmis (toliau – KET) suderinus su tvarką varžybose 

prižiūrinčiais pareigūnais ir laikantis LDSF įstatų. 

2 dalis. 

VEIKSMAI UŽTIKRINANTYS SAUGŲ VARŽYBŲ IR TRENIRUOČIŲ VYKDYMĄ  

 

7. Organizacija, vykdanti sportinę veiklą, privalo reguliariai supažindinti trenerius, atsakingą 

personalą ir sportininkus su saugaus eismo taisyklėmis.  
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8. Varžybų dalyviai privalo turėti LDSF licenciją. Už jų saugumą atsako varžybų organizatoriai.  

9. Treniruočių metu už sportininko saugumą atsako treneris ir jį rengianti/siunčianti organizacija.  

10. Sportuoti ir dalyvauti varžybose tik jei sportininkas moka važiuoti dviračiu ir turi gydytojo 

leidimą.  

11. Vykdant varžybas, treniruojantis kelyje, privaloma laikytis KET nustatytos judėjimo tvarkos, 

laikytis treniruočių/varžybų iš anksto nustatyto maršruto, nuolatos stebėti aplinką. 

12. Draudžiama vykdyti treniruotes ar varžybas esant pavojingoms oro sąlygoms (force majore). 

13. Treneris arba licencijuotas sportininkas turi įsitikinti, kad treniruotėse/varžybose dalyvaujama 

su tvarkingu inventoriumi.  

14. Sportininkai treniruočių/varžybų metu privalo dėvėti šalmą. 

15. Sportininkai tamsiu paros metu turi pasirūpinti, kad kiti eismo dalyviai juos galėtų lengvai 

pastebėti: dėvėti ryškiaspalvę, šviesą atspindinčią liemenę, priekyje dviračio privalo pritaisyti baltos 

spalvos, o gale raudonos spalvos šviesas. 

16. Pageidautina, kad treniruotės būtų vykdomos stebint treneriui (lydint organizuotą dviratinikų 

grupę motorine priemone ar dviračiu). 

17. Treneriai, varžybų organizatoriai arba kiti įpareigoti asmenys, vykdant sportinę ar varžybinę 

veiklą, sportininkus privalo lydėti su techniškai tvarkingu automobiliu, taip pat, varžybų metu plente 

turi lydėti ir pirmosios pagalbos automobilis. 

18. Visi sportininkai, treneriai ar šalia esantys asmenys privalo padėti patekusiam į nelaimę 

asmeniui/asmenims. 

19. Atsiradus inventoriaus gedimui ar išvirtus varžybų metu, sportininkai laikantis tarptautinės 

dviračių sporto sąjungos (UCI) nurodymų, negali priimti pagalbos iš ne savo komandos techninio 

automobilio.  

20. Treneris ir sportininkai asmeniškai privalo reguliariai susipažinti su KET, jų pasikeitimais.  

21. Treneris ar kiti organizuoto eismo dalyviai privalo mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą, 

atlikti dirbtinį kvėpavimą, treneris ar lydintis asmuo privalo turėti ryšio priemonę pagalbai iškviesti. 

22. Draudžiama gadinti arba naikinti esamą kelių infrastruktūrą, joje esančius informacinius ir kitus 

ženklus.  

23. Draudžiama teršti aplinką, kuria važiuojama. 
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Priedas Nr. 4 

 

PATVIRTINTA 

LDSF vykdomojo komiteto 

2018 m. lapkričio mėn. 6 d. 

 

 

 

LDSF ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSAS 

TURINYS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

II. ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSO TAIKYMAS 

III. BENDROSIOS ETIKOS NORMOS 

IV. DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI 

V. SANKCIJOS 

VI. BENDROSIOS SANKCIJŲ TAIKYMO TAISYKLĖS 

VII. DRAUSMINIAI ORGANAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos dviračių sporto federacijos (toliau - LDSF) etikos ir drausmės kodekso paskirtis - 

nustatyti sportininkų, trenerių ir teisėjų elgesio vertybinius principus, elgesio nuostatas, nustatyti 

taisykles, kuriomis siekiama, kad LDSF organizuojamuose čempionatuose, varžybose  būtų 

laikomasi garbingo varžymosi principų bei užtikrinama tinkama drausmė. 

2. LDSF etikos ir drausmės kodeksas parengtas vadovaujantis: Tarptautinės dviračių sporto 

federacijos (toliau - UCI) taisyklėmis, LDSF įstatais, LDSF varžybų ir kitų renginių organizavimo 

saugumo taisyklėmis, Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) Etikos kodeksu ir kt. 

II. ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSO TAIKYMAS 

3. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas ir jo privalo laikytis šie fiziniai ir juridiniai asmenys:  

3.1. LDSF, LDSF administracija ir kiti darbuotojai;  

3.2. LDSF valdymo organų nariai; 

3.3. Nariai, jų darbuotojai, treneriai ir sportininkai;  

3.4. Sporto mokyklos, sporto centrai, jų darbuotojai ir sportininkai; 

3.5. Kiti sportininkai ir jų atstovai;  

3.6. Kiti oficialūs asmenys (lektorius, gydytojas ir kt.);  

3.7. Oficialūs varžybų asmenys (teisėjas, sekretorius ir kt.);  

3.8. Žiūrovai ir kiti asmenys, kurie, ar kurių veiksmai, tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su 

Varžybomis ir/ar Dalyviais.  

4. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas ir jo privalo laikytis šiuose renginiuose ir/ar varžybose, 

įskaitant laikotarpį Iki varžybų ir Po varžybų: 

4.1. LDSF organizuojamose ir/ar vykdomose Varžybose ir/ar Čempionatuose; 
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4.2. LDSF juridinių narių organizuojamose ir/ar vykdomose Varžybose ir/ar Čempionatuose; 

4.3. UCI ir/ar Europos dviračių sporto sąjungos (toliau – UEC) organizuojamose ir/ar vykdomose 

Varžybose ir/ar Čempionatuose; 

4.4. Kitų šalių Varžybose ir/ar Čempionatuose; 

4.5. Kitose dviračių sporto varžybose; 

4.6. Dviračių sporto treniruotėse, stovyklose, seminaruose, kursuose ir kt.  

5. Už tą patį pažeidimą gali būti taikomos sankcijos ir Dalyviui fiziniam asmeniui, ir Dalyviui 

juridiniam asmeniui. Juridiniam asmeniui gal būti taikomos sankcijos už Sportininko ir/arba 

Oficialaus asmens veiksmais padarytus pažeidimus. 

 

 

III. BENDROSIOS ETIKOS NORMOS  

6. LDSF bei asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 punkte, atsako už Lietuvos dviračių 

sporto plėtotę bei Lietuvos dviračių sporto reputaciją tiek Lietuvoje, tiek ir už Lietuvos ribų.  

7. Privaloma vengti teisės pažeidimų, darančių žalą tiek dviračių sportui, tiek pažeidžiančių kitų 

asmenų teises bei teisėtus interesus. 

8. LDSF bei asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 punkte, privalo:  

8.1 Užtikrinti veiklos atvirumą ir skaidrumą.  

8.2 Sprendimus priimti remiantis objektyviais kriterijais. 

8.3 Gerbti sutartinius įsipareigojimus.  

8.4 Vengti, veiksmų/kalbų, kurie galėtų suteršti dviračių sportą arba pakenkti dviračių sporto 

įvaizdžiui bet kokiame lygmenyje.  

8.5 Užtikrinti asmens duomenų ir teisių apsaugą, bei asmens teisę į privatumą (išskyrus tai, kas yra 

reikalinga organizacijos funkcionavimui užtikrinti). 

8.6 Sportininko treneriai privalo išleisti su rinktinės treneriu sportininką dalyvauti mokomosiose 

treniruočių stovyklose, tarptautinės varžybose ir kitose varžybose, jei sportininkas yra kviečiamas į 

vyksiančios rinktinės renginius ir yra rinktinės sudėtyje. 

8.7. Sportininkai ir treneriai privalo nevartoti ir kovoti su dopingo naudojimu, techninėmis ir 

organizacinėmis manipuliacijomis. 

8.8. Sportininkai ir treneriai laikosi UCI ir Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) patvirtintų 

antidopinto taisyklių. 

IV. DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI  

9. Drausmės pažeidimais Varžybų metu laikoma LDSF įstatų, šių Etikos ir drausmės kodekso 

nurodytų pažeidimų, kitų LDSF patvirtintų dokumentų, taisyklių, sutarčių ar reikalavimų 

pažeidimus, oficialių varžybų nuostatų pažeidimai. 

10. Nesportiškas ir netinkamas, brutalus elgesys yra draudžiamas. Nesportišku ir netinkamu 

elgesiu laikomas elgesys Varžybų metu, Renginių metu ar bet kuriuo kitu laiku ir bet kurioje kitoje 

vietoje:  

10. 1. Dalyvių elgesys, susijęs su asmens diskriminacija dėl kilmės, rasės, tautybės, religijos, 
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kalbos, lyties, seksualinės orientacijos ar dėl kitų, su asmeniu susijusių aplinkybių, asmeninių 

savybių;  

10. 2. Sportininkų dopingo ir/ar psichotropinių, narkotinių medžiagų, jeigu jos nepaskirtos 

gydymo tikslais, vartojimas;  

10. 3. Sportininkų, Oficialių Varžybų asmenų (trenerių, varžybų aptarnaujančio personalo ir kt.) 

alkoholinių gėrimų vartojimas ir/ar buvimas apsvaigus nuo alkoholio Renginio, Varžybų vykdymo 

teritorijoje ir/ar per varžybas, išskyrus atvejus, kai Sportininkas, Oficialus Varžybų asmuo yra 

Renginio Varžybų žiūrovas; 

10. 4. neapykantos ir/ar smurto (psichologinio, fizinio) kurstymas, chuliganiški ar agresyvūs 

veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių žodžių ir/ar gestų ir/ar veiksmų naudojimas; 

10. 5. bet koks psichologinio smurto panaudojimas; 

10. 6. bet koks fizinės prievartos (jėgos) panaudojimas, išskyrus atvejus, kai tokiais veiksmais 

siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, apsaugoti save ar kitus asmenis; 

10. 7. tiesioginis ar netiesioginis ėmimas, prašymas, reikalavimas, siūlymas, teikimas, sutikimas 

teikti ar sutikimas priimti bet kokios formos atlygį, kuris galėtų būti vertinamas kaip priemonė 

paveikti Varžybų rezultatus ar eigą ir/ar bet kokie kiti veiksmai, kuriais, pažeidžiant sporto etiką, 

siekiama paveikti Varžybų rezultatus ar eigą; 

10. 8. kito Dalyvio tiesioginis ar netiesioginis kaltinimas šališkumu, ar abejojimas jo sąžiningumu 

viešuose pasisakymuose, nesant tam pakankamai pagrįstų objektyvių įrodymų;  

10. 9. kitų Dalyvių įžeidimas viešuose pasisakymuose;  

10. 10. nevykdymas UCI, UEC, LDSF organų ir/ar administracijos sprendimų ar reikalavimų, jei 

šie tiesiogiai yra susiję su Dalyviu;  

10. 11. nevykdymas, atsisakymas vykdyti LDSF įstatų ar kitų dokumentų, oficialiai patvirtintų 

Varžybų nuostatų, UCI, UEC ar kitų tarptautinių sporto organizacijų patvirtintų taisyklių, 

reglamentų, instrukcijų nuostatas;  

10. 12. bet kokie veiksmai, kuriais daroma žala kito Dalyvio įvaizdžiui ar reputacijai;  

10. 13. rengimasis ar pasikėsinimas atlikti bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų.  

V. SANKCIJOS 

11. Drausminės sankcijos gali būti taikomos ir joms paklusti privalo visi juridiniai ir fiziniai 

asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 punkte. Dalyviams fiziniams ir juridiniams 

asmenims gali būti taikomos šios sankcijos: 

11. 1. įspėjimas;  

11. 2. diskvalifikacija;  

11. 3. apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimas;  

11. 4. draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje, su dviračių sportu susijusioje, veikloje.  

12. Įspėjimas - raštiškas priminimas apie atitinkamų taisyklių esmę, įsipareigojimą jų laikytis, 

įspėjant apie galimą griežtesnių sankcijų taikymą, tuo atveju, jei vėl būtų padarytas pažeidimas.  

13. Diskvalifikacija - draudimas dalyvauti konkrečiose ar visose Varžybose ( licencijos 

panaikinimas). 

14. Apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimas.  

Dalyvis, kuriam taikoma apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimo sankcija, privalo 

grąžinti visus atitinkamame sprendime nurodytus apdovanojimus, įskaitant gautas pinigines lėšas 

ir daiktus, turinčius simbolinę reikšmę (medalius, prizus ir pan.) per terminą ir tokiomis sąlygomis, 
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kurias kiekvienu atveju nustato atitinkamas, tokią sankciją skyręs, Drausminis organas.  

15. Draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje su dviračių sportu susijusioje veikloje - 

draudimas tam tikram fiziniam asmeniui vykdyti tam tikrą ar bet kokią, su dviračių sportu susijusią 

veiklą (administracinę, sportinę, techninę ar bet kokią kitokią), esančią LDSF kompetencijos 

ribose ir veiklos teritorijoje.  

16. Atsakomybė už dopingo preparatų vartojimą ir/arba dopingo kontrolės procedūrų pažeidimus:  

1) Visi sportininkai privalo laikytis sąžiningos kovos principo.   

2) Drausmines sankcijas dėl dopingo preparatų arba dopingo metodų vartojimo ir dopingo 

kontrolės procedūrų pažeidimų skiria UCI (sankcijos taikomos visiems renginiams, nurodytiems 4 

punkte). 

VI. BENDROSIOS SANKCIJŲ TAIKYMO TAISYKLĖS 

17. Pagrindiniai sankcijų taikymo principai.  

1) Už Drausmės pažeidimus Dalyviams gali būti skiriama bet kuri Etikos ir drausmės kodekse 

numatyta sankcija, jei Etikos ir drausmės kodeksas atskirai nenumato atsakomybės už konkretų 

pažeidimą.  

2) Sankcijos taikomos nepriklausomai nuo pažeidimą padariusio subjekto kaltės formos (tyčia ar 

neatsargumo).  

3) Už tą patį pažeidimą Dalyvis gali būti baudžiamas tik vieną kartą, tačiau už tą patį pažeidimą 

gali būti skiriama daugiau nei viena sankcija, taip pat už tą patį pažeidimą gali būti skiriamos 

sankcijos ir Dalyviui fiziniam asmeniui, ir Dalyviui juridiniam asmeniui.  

4) Tuo atveju, jei Drausmės pažeidimu padaromi nuostoliai tretiesiems asmenims, jie nustatomi ir 

atlyginami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

18. Pagrindinės sankcijų taikymo taisyklės.  

1) Kiekvienu atveju sankciją parenka ir jos dydį bei mastą nustato Drausminiai organai.  

2) Drausminiai organai sankcijos su terminu skyrimo atvejais privalo nustatyti aiškų sankcijos 

terminą, t.y. nurodyti termino pirmą ir paskutinę dieną.  

3) Taikant sankcijas turi būti atsižvelgiama į padaryto pažeidimo pobūdį, kaltės laipsnį bei visas 

kitas svarbias aplinkybes.  

  

VII. DRAUSMINIAI ORGANAI 

19. Drausminiai organai.  

20. Drausminiai organai - Prezidentas ir/ar jo įgaliotas asmuo, etikos ir ginčų komisija, Oficialių 

varžybų vyr. teisėjas ir jo paskirti teisėjai ir/ar kiti oficialūs asmenys, atitinkamai vykdomojo 

komiteto nariai. Išskirtiniais atvejais drausminį organą sudaro valdybos nariai ir/ar kiti oficialūs 

asmenys. LDSF Drausminiai organai Drausmės pažeidimo bylas nagrinėja posėdžiuose. 

1) Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė Drausminio organo narių. 

LDSF vykdomojo, komiteto narių ir/ar oficialių varžybų asmenų.  

2) Sprendimai priimami posėdyje paprasta, posėdyje dalyvaujančių narių, balsų dauguma. 

21. Drausminiai organai Drausminius pažeidimus sprendžia vadovaudamiesi LDSF įstatais, šiuo 

Etikos ir drausmės kodeksu, UCI, UEC dokumentais, varžybų nuostatais, Lietuvos Respublikos 

teisės aktais, kitais teisės aktais, susijusiais su dviračių sportu ir/ar sportu. Tais atvejais, kai kilusio 

klausimo nereglamentuoja šis Etikos ir drausmės kodeksas ir/ar kiti šiame straipsnyje nustatyti 
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teisės aktai, Drausminiai organai vadovaujasi paprotinėmis normomis, o jeigu tokių nėra - 

Drausminiai organai atitinkamą klausimą sprendžia savo nuožiūra, vadovaudamiesi teisingumo, 

protingumo ir sąžiningumo kriterijais.  

22. Drausminiai organai, nagrinėdami Drausmės pažeidimo bylą ir priimdami sprendimus privalo 

vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. 

 

Priedas Nr. 5 

 

PATVIRTINTA 

LDSF vykdomojo komiteto 

2018 m. lapkričio mėn. 6 d. 

 

LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJOS MANIPULIAVIMO SPORTO 

VARŽYBOMIS TAISYKLĖS 

 

Lietuvos dviračių sporto federacija  remdamasi Kūno kultūros ir sporto įstatymo nuostatomis  

numato pareigą pripažintoms nacionalinėms sporto (šakų) federacijoms vykdyti manipuliavimo 

sporto varžybomis prevenciją ir šviečiamąją veiklą šioje srityje.  

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė tris sporto sričiai labai svarbius įstatymus: Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo 182¹ straipsniu įstatymą, Lietuvos Respublikos kūno 

kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 2, 3, 15, 30, 41 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 

46¹ straipsniu įstatymą bei Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 

straipsnio pakeitimo įstatymą. 

Minėtais įstatymais, kurie įsigalios 2017 m. sausio 1 d., siekiama iš esmės spręsti manipuliavimo 

sporto varžybomis problemą Lietuvoje, apsaugoti šiandieninį sportą nuo vienos iš didžiausių 

grėsmių, tuo pačiu ginti visuomenės teisę į sąžiningas sporto varžybas bei užtikrinti sąžiningą 

sportininkų varžymąsi sporto varžybų metu.  

Baudžiamojo kodekso papildymo 182¹ straipsniu įstatymas nustato baudžiamąją atsakomybę už 

manipuliavimą profesionalių sporto varžybų eiga arba rezultatais bei numato sankcijas, iš kurių 

griežčiausia – laisvės atėmimo iki ketverių metų bausmė. Už manipuliavimo sporto varžybomis 

veikas baudžiamoji atsakomybė numatyta ir juridiniam asmeniui. Be to, nustatytos ir teisinės 

prielaidos atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybes, jeigu jis iki jo pripažinimo įtariamuoju 

savanoriškai pranešė teisėsaugos institucijai apie manipuliavimą sporto varžybomis ir aktyviai 

bendradarbiavo išaiškinant šią nusikalstamą veiką. 

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas papildytas nuostatomis dėl manipuliavimo 

sporto varžybomis – nustatytos reguliacinės normos manipuliavimo sporto varžybomis reiškinio 
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vertinimo ir draudimo kontekste: įtvirtinama manipuliavimo sporto varžybomis sąvoka ir 

manipuliavimo sporto varžybomis draudimo principas, numatomos sportinės sankcijos už 

dalyvavimą manipuliuojant sporto varžybomis. 

Be to, įtvirtinama sportininkų pareiga nedalyvauti manipuliuojant sporto varžybomis bei numatoma, 

kad nebus skiriama buvusio sportininko renta, o paskyrus nebus mokama, jei sportininkas buvo 

diskvalifikuotas dėl dalyvavimo manipuliuojant sporto varžybomis ir jo sportiniai rezultatai buvo 

anuliuoti. 
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KEISTA: 

2016 06 30 įstatymu Nr. XII-2589 (nuo 2017 01 01) 

(TAR, 2016, Nr. 2016-20302) 

1. Tas, kas neteisėtai paveikė sąžiningą profesionalių sporto varžybų eigą 
arba rezultatą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, 
arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. 

2. Asmuo, kuris padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, atleidžiamas 
nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis iki jo pripažinimo įtariamuoju 
savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai ir aktyviai bendradarbiavo 
išaiškinant šią nusikalstamą veiką. 

3. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo. 
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