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LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJOS 

FINANSINĖS DRAUSMĖS TAISYKLĖS 

 

1. Lietuvos boulingo federacijos Finansinės drausmės taisyklės (toliau tekste - Taisyklės) yra 

dokumentas, sudarytas remiantis Lietuvos boulingo federacijos (toliau – LBF) įstatais ir skirtas užtikrinti LBF 

finansinių interesų apsaugojimą ir gynimą, LBF narių, sportininkų ir kitų debitorių finansinių įsipareigojimų LBF 

savalaikį ir tinkamą vykdymą. 

2. Už Taisyklių nuostatų įgyvendinimą atsakingas LBF Generalinis sekretorius arba subjektas, su 

kuriuo LBF sudaro atstovavimo sutartį.  

I. LBF STOJAMASIS IR NARYSTĖS MOKESTIS 

3. Patvirtintą stojamąjį LBF nario mokestį į LBF atsiskaitomąją sąskaitą banko įstaigoje klubas 

privalo sumokėti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po LBF Valdybos sprendimo dėl klubo priėmimo į 

LBF priėmimo dienos; 

4. Laiku nesumokėjęs stojamojo nario mokesčio, atskiru LBF Valdybos sprendimu, klubas gali 

prarasti teisę būti priimtas į LBF arba priėmimo teisė gali būti suspenduota konkrečiam kalendoriniam laikotarpiui 

(pvz.: 1 metams); 

5.  LBF Konferencijos patvirtintą nario mokestį LBF narys (klubas) į LBF atsiskaitomąją sąskaitą 

banko įstaigoje privalo sumokėti ne vėliau kaip iki einamųjų LBF finansinių metų (LBF finansiniai metai 

skaičiuojami nuo einamųjų metų liepos 1 iki sekančių metų birželio 30 d.) rugpjūčio 31 dienos. 

6. Laiku nesumokėjus LBF nario mokesčio: 

6.1.  Iš oficialios LBF pašto dėžutės info@lbf-bowling.lt klubo vadovo el. pašto adresu siunčiamas 

priminimas dėl nario mokesčio sumokėjimo per 10 kalendorinių dienų; 

6.2.  per nustatytą terminą nesumokėjus LBF nario mokesčio, informacija apie klubo skolingumą 

paskelbiama LBF interneto svetainės www.lbf-bowling.lt Naujienų skiltyje su pakartotinu raginimu įvykdyti 

įsipareigojimus LBF per 10 kalendorinių dienų, o taip pat klubas įtraukiamas į LBF skolininkų registrą. Už 
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registro pildymą, informacijos jame atnaujinimą, registro skelbimą LBF interneto svetainėje www.lbf-bowling.lt 

ir t.t.  - atsakingas LBF Generalinis sekretorius; 

7. Neįvykdžius įsipareigojimų, atskiru LBF Valdybos sprendimu, klubui gali būti taikomos šios 

(viena arba kelios) sankcijos (nuobaudos skyrimas neatleidžia klubo skolininko nuo neįvykdytų įsipareigojimų 

vykdymo): 

7.1. Klubui skiriama 100 EUR bauda; 

7.2. Klubo komandoms, Lietuvos boulingo lygoje atstovaujančioms klubą, gali būti neleidžiama žaisti 

Lygos varžybų arba užskaitomi techniniai pralaimėjimai (iki klubas įvykdys įsipareigojimus); 

7.3. Klubui neišmokamas jį atstovavusių komandų Lietuvos boulingo lygoje nugalėtojo ar prizininko 

piniginis prizas; 

7.4. Neįvykdytų finansinių įsipareigojimų išieškojimas, pagal įgaliojimą/sutartį, perduodamas trečiai 

šaliai arba vykdomas teisiniu keliu. 

II. ŽAIDĖJO LICENCIJOS MOKESTIS 

8. Konferencijos patvirtintas LBF žaidėjo sezono licencijos mokestis į LBF atsiskaitomąją sąskaitą 

banko įstaigoje turi būti sumokėtas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo paraiškos LBF sekretoriatui pateikimo. 

9. Už klubą atstovaujančių žaidėjų licencijos mokesčio sumokėjimą atsakingas klubas, kuriam 

atstovauja žaidėjas. 

10. Laiku (per 3 dienas po paraiškos LBF pateikimo) nesumokėjus LBF žaidėjo licencijos mokesčio: 

10.1.  žaidėjui neišduodama licencija ir jis neturi teisės atstovauti komandos ir klubo, kurį atstovauja, 

LBF rengiamose boulingo varžybose, jei turnyro/varžybų reglamentas nenumato kitaip; 

10.2. Klubo, pateikusio LBF paraišką  dėl žaidėjų licencijavimo, prašymas toliau nenagrinėjmas ir  

laikomas negaliojančiu. 

III. LIETUVOS BOULINGO LYGOS STARTINIS IR NAMŲ RUNGTYNIŲ MOKESTIS 

11. LBF Lietuvos boulingo lygos  (toliau – LBL) komandų startinis mokestis į LBF atsiskaitomąją 

sąskaitą banko įstaigoje turi būti sumokėtas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo klubui pateiktos LBF sąskaitos-

faktūros dienos. 

12. Už LBL startinio mokesčio sumokėjimą atsakingas klubas, kuriam atstovauja komanda/komandos. 

13. Laiku nesumokėjus LBF LBL komandos/-ų startinio  mokesčio: 

13.1. Iš oficialios LBF pašto dėžutės info@lbf-bowling.lt klubo vadovo el. pašto adresu siunčiamas 

priminimas dėl mokesčio sumokėjimo per 10 kalendorinių dienų; 

13.2. per nustatytą terminą nesumokėjus LBF LBL komandos/-ų startinio  mokesčio, informacija apie 

klubo skolingumą paskelbiama LBF interneto svetainės www.lbf-bowling.lt Naujienų skiltyje su pakartotinu 

raginimu įvykdyti įsipareigojimus LBF per 10 kalendorinių dienų, o taip pat klubas įtraukiamas į LBF skolininkų 
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registrą. Už registro pildymą, informacijos jame atnaujinimą, registro skelbimą LBF interneto svetainėje 

www.lbf-bowling.lt ir t.t.  - atsakingas LBF Generalinis sekretorius; 

14. Neįvykdžius įsipareigojimų, atskiru LBF Valdybos sprendimu, gali būti taikomos šios (viena arba 

kelios) sankcijos: 

14.1. Klubui skiriama 100 EUR bauda (šios nuobaudos skyrimas neatleidžia klubo skolininko nuo 

neįvykdytų įsipareigojimų); 

14.2. Klubo komandoms, Lietuvos boulingo lygoje atstovaujančioms klubą, gali būti neleidžiama žaisti 

Lygos varžybų arba užskaitomi techniniai pralaimėjimai (iki klubas įvykdys įsipareigojimus); 

14.3. Klubui neišmokamas jį atstovavusių komandų Lietuvos boulingo lygoje nugalėtojo ar prizininko 

piniginis prizas (šios nuobaudos skyrimas neatleidžia klubo skolininko nuo neįvykdytų įsipareigojimų); 

14.4. Neįvykdytų finansinių įsipareigojimų išieškojimas, pagal įgaliojimą/sutartį, perduodamas trečiai 

šaliai arba vykdomas teisiniu keliu. 

15. LBF Lietuvos boulingo lygos  (toliau – LBL) komandų namų rungtynių mokestis į LBF 

atsiskaitomąją sąskaitą banko įstaigoje turi būti sumokėtas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo LBF sąskaitos – 

faktūros klubui pateikimo dienos, bet ne vėliau kaip iki LBF finansinių metų pabaigos. 

16. Už LBL namų rungtynių mokesčio sumokėjimą atsakingas klubas, kuriam atstovauja 

komanda/komandos. 

17. Laiku nesumokėjus LBF LBL komandos/-ų namų rungtynių  mokesčio: 

17.1.  Iš oficialios LBF pašto dėžutės info@lbf-bowling.lt klubo vadovo el.pašto adresu siunčiamas 

priminimas dėl mokesčio sumokėjimo per 10 kalendorinių dienų; 

17.2.  per nustatytą terminą nesumokėjus LBF komandos/-ų namų rungtynių  mokesčio, informacija 

apie klubo skolingumą paskelbiama LBF interneto svetainės www.lbf-bowling.lt Naujienų skiltyje su pakartotinu 

raginimu įvykdyti įsipareigojimus LBF per 10 kalendorinių dienų, o taip pat klubas įtraukiamas į LBF skolininkų 

registrą. Už registro pildymą, informacijos jame atnaujinimą, registro skelbimą LBF interneto svetainėje 

www.lbf-bowling.lt ir t.t.  - atsakingas LBF Generalinis sekretorius; 

18. Neįvykdžius įsipareigojimų, atskiru LBF Valdybos sprendimu, gali būti taikomos šios (viena arba 

kelios) sankcijos (nuobaudos skyrimas neatleidžia klubo skolininko nuo neįvykdytų įsipareigojimų vykdymo): 

18.1. Klubui skiriama 100 EUR bauda; 

18.2. Klubo komandoms, Lietuvos boulingo lygoje atstovaujančioms klubą, gali būti neleidžiama žaisti 

Lygos varžybų arba užskaitomo techniniai pralaimėjimai (iki klubas įvykdys įsipareigojimus); 

18.3. Klubui neišmokamas jį atstovavusių komandų Lietuvos boulingo lygoje nugalėtojo ar prizininko 

piniginis prizas; 

18.4. Neįvykdytų finansinių įsipareigojimų išieškojimas, pagal įgaliojimą/sutartį, perduodamas trečiai 

šaliai arba vykdomas teisiniu keliu. 

 



IV. NUOBAUDOS 

19. 150 EUR bauda, skirta komandai už neatvykimą į LBL varžybas, o taip pat  300 EUR bauda, skirta 

klubui, už jį atstovaujančios komandos atsisakymą tęsti LBL varžybas kvalifikacinio, atrankinio ar finalinio etapo 

stadijoje, turi būti sumokėtos į LBF atsiskaitomąją sąskaitą banko įstaigoje ne vėliau kaip iki einamojo LBL 

sezono pabaigos; 

20. Už baudos sumokėjimą atsakingas klubas, kuriam atstovauja komanda. 

21. Laiku nesumokėjus skirtos baudos: 

21.1. Iš oficialios LBF pašto dėžutės info@lbf-bowling.lt klubo vadovo el. pašto adresu siunčiamas 

priminimas dėl mokesčio sumokėjimo per 10 kalendorinių dienų; 

21.2. per nustatytą terminą nesumokėjus LBF komandos/-ų namų rungtynių  mokesčio, informacija apie 

klubo skolingumą paskelbiama LBF interneto svetainės www.lbf-bowling.lt Naujienų skiltyje su pakartotinu 

raginimu įvykdyti įsipareigojimus LBF per 10 kalendorinių dienų, o taip pat klubas įtraukiamas į LBF skolininkų 

registrą. Už registro pildymą, informacijos jame atnaujinimą, registro skelbimą LBF interneto svetainėje 

www.lbf-bowling.lt ir t.t.  - atsakingas LBF Generalinis sekretorius; 

22. Neįvykdžius įsipareigojimų, atskiru LBF Valdybos sprendimu, gali būti taikomos šios (viena arba 

kelios) sankcijos (nuobaudų skyrimas neatleidžia klubo skolininko nuo neįvykdytų įsipareigojimų vykdymo): 

22.1. iš klubo (komandos, kuriai buvo skirta bauda) gali būti atimta teisė dalyvauti naujo sezono LBL 

varžybose (lygoje, kurioje komanda turi teisę žaisti).   

22.2. Klubui neišmokamas jį atstovavusių komandų Lietuvos boulingo lygoje nugalėtojo ar prizininko 

piniginis prizas; 

22.3. Neįvykdytų finansinių įsipareigojimų išieškojimas, pagal įgaliojimą/sutartį, perduodamas trečiai 

šaliai arba vykdomas teisiniu keliu. 

23. Visos kitos piniginės nuobaudos, skirtos klubams, komandoms ar pavieniams žaidėjams turi būti 

sumokamos į LBF atsiskaitomąją sąskaitą banko įstaigoje ne vėliau kaip per 20 dienų po nuobaudos skyrimo. 

24. Laiku nesumokėjus skirtos baudos: 

24.1. Iš oficialios LBF pašto dėžutės info@lbf-bowling.lt klubo vadovo el.pašto adresu siunčiamas 

priminimas dėl baudos sumokėjimo per 10 kalendorinių dienų; 

24.2. per nustatytą terminą nesumokėjus baudos, informacija apie klubo skolingumą paskelbiama LBF 

interneto svetainės www.lbf-bowling.lt Naujienų skiltyje su pakartotinu raginimu įvykdyti įsipareigojimus LBF 

per 10 kalendorinių dienų, o taip pat klubas įtraukiamas į LBF skolininkų registrą. Už registro pildymą, 

informacijos jame atnaujinimą, registro skelbimą LBF interneto svetainėje www.lbf-bowling.lt ir t.t.  - atsakingas 

LBF Generalinis sekretorius; 

25. Neįvykdžius įsipareigojimų geruoju, atskiru LBF Valdybos sprendimu, gali būti taikomos šios 

(viena arba kelios) sankcijos (nuobaudų skyrimas neatleidžia klubo skolininko nuo neįvykdytų įsipareigojimų 

vykdymo): 



25.1. iš klubo (komandos, kuriai buvo skirta bauda) gali būti atimta teisė dalyvauti naujo sezono LBL 

varžybose (lygoje, kurioje komanda turi teisę žaisti); 

25.2. Sportininkui, kuriam buvo skirta finansinė nuobauda, atimama teisė ir neišduodama LBF licencija 

žaisti ateinantį sezoną oficialiose LBF varžybose; 

25.3. Neįvykdytų finansinių įsipareigojimų išieškojimas, pagal įgaliojimą/sutartį, perduodamas trečiai 

šaliai arba vykdomas teisiniu keliu. 

 

V. KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 

26. Visi kiti neįvykdyti finansiniai įsipareigojimai Lietuvos boulingo federacijai administruojami ir 

išieškomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais. 

27. Už neįvykdytų finansinių įsipreigojimų Lietuvos boulingo federacijai adminisitravimą atsakingas LBF 

Generalinis sekretorius. 

28. LBF Generalinis sekretorius nuolat analizuoja neįvykdytų finansinių įsipreigojimų susidarymo 

aplinkybes ir jų trukmę  bei turi imtis visų įmanomų savalaikių teisėtų veiksmų ir priemonių, kad apginti LBF 

finansinsinius interesus. 

29. Jei neįvykdytas laiku finansinis įsipareigojimas LBF yra senesnis nei 30 kalendorinių dienų, LBF 

Generalinis sekretorius iš LBF oficialios elektroninio pašto dėžutės info@lbf-bowling.lt skolininkui išsiunčia 

priminimą dėl įsipareigojimų vykdymo, kuriame nustatomas papildomas geranoriško mokėjimo terminas – 10 

kalendorinių dienų. 

30. Tuo atveju, jei po priminimo skolininkui išsiuntimo (praėjus 10 dienų terminui) įsiskolinimas nėra 

padengtas, LBF Generalinis sekretorius gali: 

30.1.  skolos išieškojimą, pagal įgaliojimą/sutartį, perduoti  trečiai šaliai; 

30.2. skolos išieškojimą vykdyti teisiniu keliu. 

 

 

LBF Valdybos pirmininkė        Marija Jagnieškutė 

 

 


