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LIETUVOS KREPŠINIO VETERANŲ LYGA
ĮSTATAI
I.

Bendrosios nuostatos

1. Lietuvos krepšinio veteranų lyga (toliau tekste vadinama „LKVL“) yra ribotos civilinės
atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis atskirą balansą, antspaudą su savo
pavadinimu, simboliką ir sąskaitas kredito įstaigose.
2. LKVL teisinė forma – asociacija.
3. LKVL finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
4.
statusą.

LKVL yra paramos gavėja, įstatymų nustatyta tvarka gavusi paramos gavėjo

5. LKVL buveinės adresas: A. Purėno g. 18, LT51370 Kaunas. LKVL veiklos teritorija
Lietuvos Respublika.
6. Asociacija turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės
nutarimų, kitų teisės aktų suteiktą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę bei
įstatymų nustatytas pareigas, o savo veiklą grindžia šiais įstatais.
II.

Pagrindiniai veiklos tikslai, sritys bei rūšys

7. LKVL pagrindinis tikslas – koordinuoti LKVL narių veiklą, atstovauti LKVL narių interesams
ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Įgyvendindama šį tikslą, LVKL veikia
sporto (krepšinio) srityje:
7.1.
Sutelkti Lietuvos Respublikos krepšinio veteranų – vyrų ir moterų klubus bendrai
veiklai, organizuoti krepšinio veteranų lygos varžybas, turnyrus ir kelti jų
autoritetą;
7.2.
Atstovauti ir ginti krepšinio veteranų klubų interesus visose valstybės ar
savivaldybių
įstaigose, organizacijose, santykiuose su kitais privačiais ir viešaisiais LR ir
užsienio
asmenimis;
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Ieškoti, skatinti ir plėtoti bendradarbiavimą Lietuvoje, ES ir pasaulyje tarp
organizacijų, institucijų ir privačių asmenų susijusių su krepšinio veteranais ir
kitomis sporto rūšimis;
7.4.
Palaikyti sporto bei sveikos gyvensenos tradicijas ir organizuoti pratybas,
varžybas,
festivalius bei šventinius renginius;
7.5.
Teikti informaciją apie krepšinio veteranų klubų vykdomą veiklą,
bendradarbiavimo
sąlygas su LR ir užsienio viešiems bei privatiems asmenims, tarptautinėms
organizacijoms, taip pat tokią informaciją pateikti Lietuvos ir užsienio
žiniasklaidos
priemonėse, interneto tinklapiuose;
7.6.
Veikti krepšinio veteranų klubų naudai, teisėtomis priemonėmis sudarant sąlygas
asociacijos klubams efektyviai konkuruoti su kitais krepšinio veteranų klubais tiek
LR,
tiek užsienyje;
7.7.
Siekti aktyvaus bendradarbiavimo tarp krepšinio veteranų klubų, remiantis
naudingumo ir pagrindinių tikslų palaikymo principais;
7.8.
Tarpininkauti sprendžiant nesutarimus ir ginčus tarp krepšinio veteranų klubų;
7.9.
Formuoti patrauklų krepšinio veteranų klubų ir jų vykdomos veiklos įvaizdį
visuomenėje.
7.3.

III. LKVL teisės ir pareigos
8. LKVL gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos
tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos
asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.
9. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti Asociacija gali:
9.1.

turėti sąskaitas kredito įstaigose įstatymų nustatyta tvarka;

9.2.

valdyti, naudoti ir disponuoti jai priklausančiu turtu bei lėšomis;

9.3.

sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

9.4.
9.5.
10.

steigti juridinius asmenis ar tapti jų dalyve, išskyrus Asociacijų įstatymo 16
straipsnio 2 dalies 9 punktą;
stoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijai, Asociacijų įstatymui ar kitiems įstatymams.

LKVL turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri
neprieštarauja šiems įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti. LKVL
vykdo tokią ūkinę komercinę veiklą (pagal EVRK):
10.1.
kita leidyba (58.19);
10.2.
reklamos agentūrų veikla (73.11);
10.3.
kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla (79.11, 79.12);
2

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.
IV.

kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla (79.90);
sportinė veikla (93.1);
atvirų ar uždarų patalpų profesionalų ar sporto mėgėjų sportinių renginių
organizavimo ir jų pravedimo paslaugas teikiančių sporto klubų, turinčių ar
neturinčių nuosavus sporto įrenginius, veikla, ( 93.11, 93.12);
kita sportinė veikla (93.19).
Asociacijos organai
11. Asociacijos organai:

11.1.

konferencija;

11.2.

prezidiumas;

11.3.

direktorius.

12.

Aukščiausias LKVL organas yra konferencija. Konferencija šaukiama ne rečiau kaip
vieną kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
Neeilinė konferencija turi būti sušaukta, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/2 LKVL narių,
prezidiumas arba direktorius. Neeilinės konferencijos sušaukimo iniciatoriai (išskyrus
prezidiumą) turi pateikti prezidiumui paraišką, kurioje turi būti nurodytos konferencijos
sušaukimo priežastys, tikslai ir darbotvarkės projektas. Prezidiumas privalo per 10 dienų
nuo paraiškos gavimo dienos priimti sprendimą dėl konferencijos sušaukimo.

13.

Apie šaukiamą konferenciją prezidiumas privalo pranešti LKVL nariams viešai (arba raštu
arba pasirašytinai, nurodant konferencijos vietą, laiką ir darbotvarkę, ne vėliau kaip likus 15
dienų iki konferencijos dienos. Ne vėliau, kaip likus 10 dienų iki konferencijos, LKVL
nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su konferencijos
darbotvarke. Jei narys raštu pageidauja, ne vėliau, kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo
gavimo dienos, įteikia nariui pasirašytinai arba išsiunčia registruotu laišku konferencijos
sprendimų projektus

14.

Konferencijos kompetencijai priklauso:
14.1.

keisti LKVL įstatus;

14.2

skirti (rinkti) ir atšaukti prezidentą;

14.3.

skirti (rinkti) ir atšaukti prezidiumo narius;

14.4.

nustatyti asociacijos narių stojamojo įnašo, nario metinio mokesčio dydį ir jų
mokėjimo tvarką (tvirtinama atskiru dokumentu);

14.5.

priimti sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių
asmenų dalyviu, išskyrus LR Asociacijų įstatyme nustatytą išimtį;

14.6.

nustatyti sandorių, kuriuos asociacijos Direktorius gali sudaryti tik turėdamas
išankstinį prezidiumo raštišką sutikimą, rūšis bei sumas;
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14.7.

priimti sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo);

14.8.

tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;

14.9.

stebėti, kaip įgyvendinami įstatuose nustatyti veiklos tikslai ir uždaviniai, teikti
prezidiumui bei prezidentui pasiūlymus dėl konkrečių užduočių ir jų sprendimo
būdų, stebėti ar laikomasi lėšų paskirstymo krypčių ir tvarkos;

14.10. spręsti ir kitus klausimus, kurie nėra priskirti Asociacijos valdymo organų
kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
15.

Konferencijoje sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys
konferencijoje turi vieną balsą. Asociacijos valdymo organų nariai, jeigu jie nėra
Asociacijos nariai, gali dalyvauti konferencijoje be balso teisės.

16.

Konferencija turi teisę priimti sprendimus, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip 1/2 LKVL
narių. Konferencijos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį gauta daugiau susirinkime
dalyvaujančių narių balsų “už” negu “prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę,
neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus
šių įstatų 14.1, 14.2, 14.6, 14.7 punktuose nurodytus sprendimus, kurie priimami 2/3
konferencijoje dalyvaujančių narių balsų.

17.

Jeigu konferencijoje nėra kvorumo, ne vėliau kaip per mėnesį turi būti sušaukta pakartotinė
konferencija, kuri turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusios konferencijos darbotvarkės
klausimais, nesvarbu, kiek konferencijoje dalyvavo LKVL narių. Apie pakartotinę
konferenciją informuojama įstatų 13 straipsnyje nustatyta tvarka.

18.

Konferencija gali būti šaukiama teismo sprendimu, jei ji nebuvo sušaukta šių įstatų
nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi LKVL narys ar valdymo organas.

19.

Prezidiumą sudaro 10 narių, renkami konferencijoje 3 (trims) metams.

20.

Prezidiumas yra kolegialus LKVL valdymo organas. Prezidiumą sudaro konferencijoje
išrinktas Prezidentas ir 9 nariai. Jeigu renkami pavieniai prezidiumo nariai, jie renkami tik
iki veikiančio prezidiumo kadencijos pabaigos. Prezidiumas gali priimti sprendimus, kai jo
posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ visų narių. Kiekvienas prezidiumo narys turi vieną
balsą. Sprendimai priimami ½ dalyvaujančių posėdyje prezidiumo narių balsų dauguma.
Prezidiumo narių balsams pasidalijus po lygiai, lemia asociacijos Prezidento balsas. Jei
Prezidentas nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasiskirsčius po lygiai,
sprendimas laikomas nepriimtu.

21.

Prezidiumo kompetencijai priklauso:
21.1.

nustatyti LKVL konferencijos laiką ir vietą;

21.2.

organizuoti LKVL konferencijas, rengti jų sprendimų ir kitų dokumentų projektus;

21.3.

skirti (rinkti) ir atšaukti viceprezidentą (us) iš prezidiumo narių;
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21.4.

skirti ir atleisti Direktorių, nustatyti jo atlyginimą;

21.5.

tvirtinti Direktoriaus parengtą asociacijos organizacinę struktūrą, pareigybių sąrašą,
darbo užmokesčio apskaičiavimo ir skatinimo tvarką;

21.6.

spręsti klausimus dėl LKVL filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo
bei skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus ir tvirtinti nuostatus;

21.7.

spręsti klausimus dėl naujų narių priėmimo į LKVL ir dėl narių pašalinimo;

21.8.

tvirtinti LKVL varžybų nuostatus, varžybų reglamentą;

21.9.

vykdyti Konferencijos patvirtintą veiklos programą, priimtus sprendimus,
organizuoti numatytus renginius, tvarkyti asociacijos lėšas, jų paskirstymą;

21.10. rengti ir pateikti eilinei konferencijai kiekvienų praėjusių finansinių metų LVKL
veiklos rezultatų ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę;
21.11. priimti kitus LR Asociacijų įstatyme, šiuose įstatuose bei konferencijos
sprendimuose prezidiumo kompetencijai priskirtus sprendimus.
22.

Prezidiumo posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi 1/3 prezidiumo narių, Prezidentas, jam
nesant – viceprezidentas.
Prezidiumo posėdį šaukia Prezidentas, jam nesant –
viceprezidentas. Prezidiumas į kiekvieną posėdį privalo kviesti asociacijos Direktorių, jei
jis nėra prezidiumo narys, ir suteikti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės
klausimais. Apie šaukiamą posėdį prezidiumo nariams pranešama raštu, likus ne mažiau
kaip 3 (trims) dienoms iki numatomos posėdžio datos.

23.

Prezidiumo veiklai vadovauja Prezidentas, jam nesant ar negalint eiti pareigų dėl kitų
priežasčių – viceprezidentas ar Prezidento paskirtas viceprezidentas, jeigu asociacijoje yra
keli viceprezidentai. Prezidentui, viceprezidentams ir prezidiumo nariams už jų veiklą
asociacijoje neatlyginama..

24.

Prezidentas:
24.1.

vadovauja prezidiumui ir koordinuoja jo veiklą;

24.2.

pasirašo prezidiumo sprendimus ir prižiūri jų vykdymą, išskyrus atvejus, kai
prezidiumas atskirą prezidiumo sprendimą pasirašyti įgalioja kitą prezidiumo narį.

25.

Direktorius yra vienasmenis LKVL valdymo organas. Direktorių skiria ir atšaukia, nustato
jo atlyginimą, skatina jį ir skiria nuobaudas prezidiumas. Su Direktoriumi sudaroma
visiškos jo materialinės atsakomybės sutartis, kurią su Direktoriumi LKVL vardu pasirašo
prezidiumo įgaliotas asmuo.

26.

Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais,
konferencijos ir prezidiumo sprendimais. Direktorius atlieka šias funkcijas:
26.1.

organizuoja ir vadovauja LKVL veiklai, tvarko einamuosius LKVL reikalus, vykdo
konferencijos ir prezidiumo sprendimus;
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26.2.

LKVL vardu sudaro sandorius bei atstovauja LVKL, kai yra santykių su kitais
asmenimis;

26.3.

organizuoja kasdieninę LKVL veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro
ir nutraukia su jais darbo sutartis, nustato pareiginius atlyginimus, skatina juos ir
skiria nuobaudas. Direktorius, vadovaudamasis prezidiumo patvirtinta organizacine
struktūra, pareigybių sąrašu, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir skatinimo tvarka,
nustato darbuotojų skaičių, reikalingą LKVL veiklai vykdyti;

26.4.

atstovauja LKVL teisme, valdžios ir valdymo organuose, turi teisę įstatymų
nustatyta tvarka pasirašyti visus procesinius dokumentus;

26.5.

įgyvendina konferencijos ir prezidiumo sprendimus;

26.6.

tvarko LKVL turtą, užtikrina apskaitos ir finansinės atskaitomybės tvarkymą, lėšų
paskirstymo tvarką, patvirtintą prezidiumo, sudaro ir pateikia prezidiumui tvirtinti
pajamų ir išlaidų sąmatą, užtikrina jos vykdymą, nustato veiklos plėtimo kryptis;

26.7.

prezidiumui pritarus, priima sprendimus dėl nekilnojamojo turto pardavimo
(perleidimo) bei įkeitimo;

26.8.

atsako už informacijos ir dokumentų pateikimą LKVL nariams įstatymų nustatytais
atvejais ar prezidiumo prašymu, LKVL dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių
asmenų registrui, LR Asociacijų įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą
dienraštyje „Lietuvos rytas“, informacijos pateikimą nariams;

26.9.

užtikrina pagrindinių LKVL tikslų ir uždavinių, numatytų įstatuose ir kituose LKVL
dokumentuose, įgyvendinimą; savo kompetencijos ribose stebi kaip laikomasi
LKVL narių teisių, pareigų ir susitarimų;

26.10. sprendžia kitus LR Civiliniame kodekse, LR Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose
valdymo organo kompetencijai priskirtus klausimus.

V.

Finansinės veiklos kontrolė

27.

Prezidiumui priėmus sprendimą LKVL finansinei veiklai patikrinti, gali būti sudaroma
sutartis su audito įmone. Prezidentas privalo užtikrinti, kad audito įmonei būtų pateikti visi
auditui atlikti reikalingi dokumentai.

VI. LKVL nariai, jų teisės ir pareigos
28. LKVL nariais gali būti Lietuvos Respublikoje registruoti sporto (krepšinio) klubai,
asociacijos ir fiziniai asmenys, pripažįstantys šiuos įstatus ir juos vykdantys.
29.

Prezidiumas, gavęs naujo nario prašymą (juridinis asmuo kartu turi pridėti ir registravimo
pažymėjimo nuorašą (kopiją) dėl priėmimo į asociacijos narius, per 1 (vieną) mėnesį nuo
pareiškimo gavimo dienos, raštu praneša pareiškėjui apie sprendimą priimti ar nepriimti jį į
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LKVL narius. Gavęs teigiamą atsakymą, pareiškėjas privalo įmokėti stojamąjį įnašą į
LKVL sąskaitą kredito įstaigoje, jei Konferencija yra nustačiusi stojamąjį įnašą ir jo dydį. Kol
stojamasis įnašas nesumokėtas – pareiškėjas neturi LKVL nario teisių. Konferencijai
nenustačius stojamojo įnašo ir jo dydžio, pareiškėjas LKVL nario teises įgauna iškart po
prezidiumo sprendimo.
30. LKVL narių teisės:
30.1. dalyvauti ir balsuoti konferencijose;
30.2. susipažinti su LKVL dokumentais ir gauti visą reikalingą savo teisių įgyvendinimui
informaciją apie LKVL veiklą;
30.3. dalyvauti LKVL programose, renginiuose, sporto varžybose;
30.4.

stabdyti narystę LKVL, bet kada išstoti iš LKVL. Tokiu atveju stojamieji nario
įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip LKVL nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas
negrąžinami;

30.5. pažeistas savo teises ginti įstatymų nustatyta tvarka;
30.6. nustatyta tvarka nemokamai naudotis LKVL teikiamomis paslaugomis bei
sukaupta informacija.
31. LKVL narių pareigos:
31.1. laikytis LKVL įstatų ir vykdyti konferencijos ir kitų organų sprendimus;
31.2. mokėti nario mokesčius. Stojamieji įnašai (jeigu jie nustatomi) sumokami po to,
kai prezidiumas raštu patvirtina pareiškėjui apie priėmimą jį į narius. Jei
pareiškėjas anksčiau buvo LKVL narys ir išstojo, prezidiumui patenkinus jo norą
iš naujo tapti LKVL nariu, jis sumoka stojamąjį įnašą iš naujo. Delsiant mokėti
metinius nario mokesčius daugiau kaip ketvirtį, prezidiumas sprendžia
skolininko narystės LKVL klausimą. Atleisti nuo nario mokesčio mokėjimo ar
kitaip spręsti nario mokesčio mokėjimo klausimus gali tik prezidiumas. Nariui
išstojus arba jį pašalinus iš LKVL narių, stojamieji ir kiti įnašai bei metiniai
mokesčiai negrąžinami;

32.

31.3.

saugoti LKVL ir jos narių komercines paslaptis, kurios sužinomos dalyvaujant
LKVL veikloje;

31.4.

nepažeisti LKVL, jos narių interesų;

31.5.

prisidėti prie LKVL tikslų įgyvendinimo.

Pašalinti narį iš LKVL narių gali tik prezidiumas:
32.1. jeigu narys nesilaiko šių įstatų reikalavimų;
32.2. jeigu narys nesilaiko konferencijos ir prezidiumo sprendimų.

33.

Prezidiumas savo sprendime dėl nario pašalinimo turi motyvuotai išdėstyti nario pašalinimo
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priežastis.
34.

Prezidiumas turi sudaryti LKVL narių sąrašą, kuris turi būti laisvai prieinamas kiekvienam
LKVL nariui.
VII.

Turtas ir pajamų šaltiniai

35. LKVL nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas
jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas kilnojamas ir nekilnojamas turtas.
36. Asociacijos pajamų šaltiniai:
36.1.

narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

36.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
36.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
36.4. parama;
36.5. palikimai, pagal testamentą tenkantys LKVL;
36.6.

asociacijos vykdoma komercinėūkinė veikla;

36.7. LKVL įsteigtų juridinių asmenų pelno dalis. LKVL negali steigti juridinio asmens,
kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo
dalyviu;
36.8. kredito įstaigų palūkanos;
36.9. pajamos, gaunamos už teikiamas paslaugas;
36.10. kitos teisėtai gautos lėšos arba turtas.
37. Direktorius naudoja LKVL lėšas ir pajamas šiuose įstatuose numatytiems tikslams pasiekti
pagal prezidiumo patvirtintą pajamųišlaidų sąmatą ir konferencijos sprendimus.
38. LKVL pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą
naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.
LKVL šiuos pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei
tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. LKVL negali priimti
pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu šiuose įstatuose
nustatyta, tikslams.
VIII. LVKL pertvarkymas ir pabaiga
39. Sprendimus dėl LKVL pertvarkymo ar pasibaigimo (reorganizavimo ar likvidavimo)
priima konferencija. LKVL pertvarkoma ar pasibaigia įstatymų nustatyta tvarka.
IX. Pranešimų skelbimo tvarka
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40.

Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyti viešo pobūdžio pranešimai skelbiami
dienraštyje “Lietuvos rytas” Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

41.

Direktorius atsako už LKVL pranešimų paskelbimą tinkamai ir laiku.

X.

Dokumentų ir kitos informacijos apie LKVL veiklą pateikimo tvarka

42. LKVL privalo pateikti savo nariams jų raštu pageidaujamus LKVL dokumentus ar kitą
informaciją.
43. Dokumentai ir informacija pateikiama nariams susipažinti ir kopijuoti LKVL buveinėje
arba kitoje direktoriaus nustatytoje vietoje, kurioje yra tokie dokumentai ir informacija, bet
kurią nario pageidaujamą darbo dieną LKVL darbo valandomis. Dokumentai ir informacija
LKVL nariams turi būti pateikti nemokamai.
44. Kiti asmenys su LKVL dokumentais ir kita informacija apie jos veiklą susipažįsta įstatymų
nustatyta tvarka.
XI. LKVL filialai ir atstovybės
45.

LKVL filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia, filialų
ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia, nuostatus tvirtina Prezidiumas. Asociacijos filialų ir
atstovybių skaičius neribojamas.

XII. LKVL įstatų keitimo tvarka
46.

LKVL įstatai gali būti keičiami konferencijos sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3
susirinkime dalyvaujančių LKVL narių balsų dauguma.

47.

Konferencijai priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir
po juo pasirašo prezidentas arba kitas konferencijos įgaliotas asmuo.

48.

Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Patvirtinta 2009 m. gruodžio 09 d. Lietuvos krepšinio veteranų lygos steigiamajame susirinkime.

Įstatai pasirašyti 2009 m. gruodžio mėn. 9 dieną.

Lietuvos krepšinio veteranų lyga,
atstovaujama

Algimantas Stasys Anužis
(vardas, pavardė, parašas)
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