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DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE LIETUVOS SPORTO
FEDERACIJŲ SĄJUNGOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKOS APRAŠAS
1.
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Lietuvos sporto federacijų sąjungos (toliau –
Sąjunga) veiklą pateikimo nariams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Sąjungos nario teisės
gauti informaciją apie Sąjungos veiklą bei teisės susipažinti su Sąjungos dokumentais pagal
Sąjungos įstatų 2.3.2, 3.2.4 ir 3.2.5 punktus, šio Aprašo įgyvendinimo tvarką.
1.2. Šio Aprašo sąvoka „Dokumentai“ reiškia – Visuotinio narių susirinkimo
sprendimus, Prezidiumo sprendimus, Prezidento, Generalinio sekretoriaus, Prezidiumo ir
Revizijos komisijos ataskaitas, Sąjungos veiklą reglamentuojančius dokumentus, Sąjungos
metinių finansinių ataskaitų rinkinį, metinį biudžetą ir jo įvykdymo ataskaitas (toliau –
Dokumentai).
1.3. Sąjungos nariai supažindinami su informacija apie Sąjungos veiklą (toliau –
Informacija) Sąjungos iniciatyva arba pagal Sąjungos nario pateiktą prašymą.
1.4. Sąjungos iniciatyva nariai gali būti supažindinami su Informacija ir Dokumentais
tokiais būdais:
1.4.1. kai Informacija skelbiama Sąjungos interneto svetainėje http://www.lsfs.lt/ arba
Sąjungos socialinio tinklo Facebook profilyje https://www.facebook.com/lsfs.lt ar žiniasklaidoje;
1.4.2. kai Sąjunga informuoja visus narius elektroniniu paštu;
1.4.3. kai Sąjungos nariai informuojami asmeniškai paštu, elektroniniu laišku ar kitais
būdais.
1.5. Tais atvejais, kai nariai pageidauja susipažinti su papildoma Informacija ir/ar
Dokumentais, kurie nėra paskelbti 1.4 punkte nurodytais būdais, nariai gali susipažinti su
Informacija ir/ar Dokumentais pateikdami Sąjungai prašymą 2 punkte numatyta tvarka.
2.
INFORMACIJOS IR/AR DOKUMENTŲ PATEIKIMO NARIAMS PAGAL
JŲ PRAŠYMUS TVARKA
2.1. Kiekvienas narys, norėdamas susipažinti su Dokumentais (gauti jų kopijas) ar gauti
Informaciją, privalo raštu pateikti prašymą leisti susipažinti su Dokumentais (gauti jų kopijas) ar
gauti Informaciją (toliau – Prašymas), kuriame turi būti nurodytas konkretus Dokumentas, su
kuriuo norima susipažinti ir/ar kurio kopiją norima gauti, bei konkreti Informacija, kurią norima
gauti, susipažinimo su Dokumentais ir/ar Informacijos gavimo tikslas bei įsipareigojimas
Informacijos bei Dokumentų neatskleisti tretiesiems asmenims. Prašymas gali būti pateikiamas
paštu, adresu Žemaitės g. 6, LT-03117, Vilnius, elektroniniu paštu, adresu info@lsfs.lt.
2.2. Prašymas turi būti išnagrinėtas per 20 darbo dienų nuo jo gavimo Sąjungoje dienos.
2.3. Išnagrinėjusi prašymą Sąjunga rašytiniu pranešimu/atsakymu informuoja narį apie
priimtą sprendimą. Pranešime turi būti nurodyta:
2.3.1. ar prašymas tenkinamas;
2.3.2. jei prašymas netenkinamas, nurodomi netenkinimo motyvai;
2.3.3. jei tenkinamas prašymas suteikti Informaciją, nurodoma prašoma Informacija; jei
tenkinamas prašymas susipažinti su Dokumentais, nurodomas laikotarpis, per kurį nariui bus
sudarytos sąlygos susipažinti su Dokumentais, vieta, kurioje narys galės susipažinti su
Dokumentais bei Sąjungos darbuotojas, kuris bus atsakingas už nario supažindinimą su

Dokumentais, jei tenkinamas prašymas gauti Dokumentų kopijas, kartu su Sąjungos pranešimu
pateikiamos Dokumentų kopijos.
2.4. Su Dokumentais narys susipažįsta Sąjungos patalpose, dalyvaujant paskirtam
atsakingam darbuotojui. Prieš pateikiant susipažinti Dokumentus, atsakingas darbuotojas turi teisę
paprašyti nario pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/ar įgaliojimą atstovauti nariui
bei, paprašyti pasirašyti įsipareigojimą neviešinti Dokumentų turinio, jei Dokumentas nėra viešas.
Susipažindamas su Dokumentais narys neturi teisės pateiktų Dokumentų, ar jų kopijų dauginti,
skanuoti, fotografuoti ar kokiais nors kitais būdais kopijuoti, jeigu tam nėra gavęs atskiro rašytinio
Sąjungos sutikimo, taip pat neturi teisės Dokumentų išsinešti iš Sąjungos patalpų.
2.5. Sąjunga gali atsisakyti teikti Informaciją ir/ar Dokumentus, jeigu:
2.5.1. prašyme nėra nurodyti visi Tvarkos 2.1 punkte išvardinti reikalavimai;
2.5.2. nariui yra sudaryta galimybė su prašoma Informacija ir/ar Dokumentais susipažinti
Tvarkos 1.4 punkte nurodytais būdais;
2.5.3. prašymo patenkinimas gali pažeisti kitų narių teises ar teisėtus interesus;
2.5.4. prašymo patenkinimas gali sudaryti sąlygas gautus duomenis panaudoti asmeninei
ar trečiųjų asmenų naudai, tuo pačiu pakenkiant bendriems Sąjungos ir/ar jos narių interesams;
2.5.5. patenkindama prašymą, Sąjunga pažeistų teisės aktų reikalavimus;
2.5.6. prašomi pateikti duomenys sudaro Sąjungos konfidencialią informaciją.
2.6. Sąjungos sprendimą (pranešimą) neleisti susipažinti su Informacija ir/ar
Dokumentais narys ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo momento, kai buvo
informuotas apie sprendimą (pranešimą), gali skųsti Prezidiumui. Prezidiumas nagrinėja šį skundą
artimiausiame Prezidiumo posėdyje.
3.
INFORMACIJOS IR/AR DOKUMENTŲ PATEIKIMO NARIAMS
SĄJUNGOS INICIATYVA TVARKA
3.1. Sąjunga savo iniciatyva Sąjungos interneto svetainėje http://www.lsfs.lt/ arba
Sąjungos socialinio tinklo Facebook profilyje https://www.facebook.com/lsfs.lt ar žiniasklaidoje
viešai skelbia:
3.1.1. Sąjungos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
3.1.2. Sąjungos narių sąrašą ir kontaktinius duomenis;
3.1.3. Sąjungos organų sudėtį;
3.1.4. Visuotinio narių susirinkimo sprendimus;
3.1.5. Sąjungos Prezidiumo sprendimus;
3.1.6. Darbuotojų kontaktus;
3.1.7. Sąjungos vykdomus mokymus ir projektus;
3.1.8. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitos ir auditoriaus išvadas (tais
atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinę ataskaitą ir kitą viešą informaciją.
4.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Šią Tvarką tvirtina Sąjungos Prezidiumas.
4.2. Prezidiumas įsipareigoja reguliariai peržiūrėti šią Tvarką, jos aktualumą ir atitikimą
galiojantiems teisės aktams, Sąjungos įstatams ir Sąjungos Visuotinio susirinkimo sprendimams
bei Prezidiumo sprendimams ir/ar nutarimams. Prezidiumas atsako už šios Tvarko keitimą ar
papildymą.
4.3. Aprašas yra privalomas visiems Sąjungos nariams.

