
KAUNO PLAUKIMO MEISTRŲ IR NEĮGALIŲJŲ KLUBO
„TAKAS“

ĮSTATAI (Projektas)

1. Bendroji dalis

1.1.Kauno plaukimo meistrų ir neįgaliųjų klubas „Takas“ (toliau Klubas) - tai
savarankiškas, savanoriškas susivienijimas, vienijantis juridinius ir fizinius asmenis,
kurio tikslas koordinuoti Klubo narių veiklą, atstovauti Klubo narių interesams ir
juos ginti bei tenkinti narių sportinius, pilietinius, kultūrinius ir kitus poreikius.

1.2.Klubo teisinė forma - asociacija.
1.3.Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu

Kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, norminiais
aktais bei šiais įstatais. Klubas yra ne pelno organizacija.

1.4.Klubas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris pagal savo
prievoles atsako visu savo turtu ir neatsako už narių prisiimtus įsipareigojimus.

1.5.Klubas turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, pavadinimą,
antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose, simboliką.

1.6.Klubo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Pirmaisiais finansiniais
metais yra laikomas laikotarpis nuo Klubo įsteigimo dienos iki finansinių metų
pabaigos.

1.7.Klubas turi teisę vienytis į sąjungą su kitomis asociacijomis ir stoti į tarptautines
organizacijas, jei jų veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, šiam ir
kitiems įstatymams.

1.8.Klubas pripažįsta Olimpinę chartiją ir dalyvauja Lietuvos sporto federacijų ir
sąjungų veikloje.

1.9.Klubo buveinės adresas: Kaunas, V.Krėvės pr. 75-61.
1.10. Klubo veikla neterminuota
1.11. Klubas yra paramos gavėjas, įstatymų nustatyta tvarka gavęs paramos

gavėjo statusą.

2. Klubo veiklos tikslai ir uždaviniai, veiklos sritys ir rūšys

2.1.Klubas steigiamas siekiant puoselėti aktyvų sportinį gyvenimo būdą ir plėtoti
teigiamą požiūrį į gyvenimą, sudaryti jo nariams kuo palankesnes sąlygas tobulėti,
plėsti žinias ir akiratį, bei kelti sportinį lygi, visapusiškai lavinti ir ugdyti socialiai
remtinų žmonių dorovines bei kultūrines vertybes, vystyti darbo bei meninius
įgūdžius. Moksline, metodine ir praktine veikla įgyvendinti ir palaikyti subalansuotos
socialinės, švietimo, mokslo ir ekonominės plėtros politiką Lietuvoje.

2.1.1. Kaip prioritetinę sporto šaką savo veikloje Klubas pripažįsta plaukimą,
kuriame gali dalyvauti visi - nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, fizinių
sugebėjimų.

2.1.2. Plėtoja neįgaliųjų sportą, sudaro jiems lygias sąlygas dalyvauti
čempionatuose, kitose varžybose, organizuoja neįgaliųjų varžybose ir kitus
renginius.

2.1.3. Propaguoja, plėtoja, organizuoja ir koordinuoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir
sportą; per kūno kultūrą ir sportą padeda neįgaliesiems integruotis į visuomenę

2.2.Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Klubas vykdo šias funkcijas:
 atstovauja ir gina savo narių teises ir teisėtus interesus santykiuose su valstybės

valdžios ir valdymo institucijomis bei organizacijomis visais klausimais;



 teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei kitoms valstybės
institucijoms dėl Klubo narių teisėtų interesų įgyvendinimo;

 dalyvauja programose ir projektuose, remiančiuose socialiai remtinų bei vaikų su
negalia ugdymą ir integraciją į visuomenę;

 rengia teorines ir praktines konferencijas, seminarus, parodas, organizuoja
varžybas ir kitus renginius;

 organizuoja instruktorių mokymą ir pasitobulinimą, teikia jiems metodinę
medžiagą ir priemones;

 plėtoja ryšius su visuomene, skleidžia palankią informaciją apie plaukimą radijo,
televizijos ir spaudos pagalba;

 prisideda prie Lietuvos Respublikos valstybinės kūno kultūros ir sporto
programos vykdymo;

 Bendrauja bei teikia psichologinio bei socialinio pobūdžio konsultacijas socialiai
remtiniems, neįgaliems ir jų šeimos nariams;

 Bendradarbiauja su panašia veikla užsiimančiomis įstaigomis ir teikia siūlymus
rengiant socialinę, švietimo, mokslo, kultūros plėtrą reglamentuojančius
įstatymus ir kitus teisės aktus;

 Organizuoja konferencijas, seminarus, parodas; Organizuoja bedarbių mokymo,
kvalifikacijos kėlimo kursus;

 Dalyvauja socialinę plėtrą skatinančių tarptautinių organizacijų veikloje, siekia
tapti jų nare;

 Apmoko slaugos savanorius;
 Dalyvauja rengiant socialines programas.

2.3.Pagrindinės veiklos rūšys:

92.62 Kita sportinė veikla
93.04 Fizinės gerovės užtikrinimo veikla
93.04.10 Pirčių, saunų, soliariumų veikla
93.04.20 Masažo kabinetų veikla
93.04.30 Sveikatingumo centrų veikla

Veiklos rūšys:

22.11 Knygų leidyba
22.12 Laikraščių leidyba
22.13 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
22.14 Garso įrašų leidyba
22.15 Kita leidyba
22.21 Laikraščių spausdinimas
22.23 Knygų įrišimas
22.31 Garso įrašų tiražavimas
22.32 Vaizdo įrašų tiražavimas
22.33 Kompiuterinių laikmenų tiražavimas
36.40 Sporto reikmenų gamyba
36.63 Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
36.63.10 Vaizdinių mokymo priemonių gamyba
51.19 įvairių prekių pardavimo agentų veikla
51.42 Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba
51.42.10 Guminės avalynės didmeninė prekyba
51.42.20 Odinės avalynės didmeninė prekyba
51.42.40 Drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba



51.47.30 Fotografijos ir optinių reikmenų didmeninė prekyba
51.47.60 Odinių prekių ir kelionės reikmenų didmeninė prekyba
51.47.70 Sporto prekių ir žaislų didmeninė prekyba
51.90 Kita didmeninė prekyba
52.12 Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
52.42 Drabužių mažmeninė prekyba
52.43 Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba
52.43.10 Avalynės mažmeninė prekyba
52.43.20 Odinių gaminių ir kelionės reikmenų mažmeninė prekyba
52.47 Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba
52.48 Kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
52.48.30 Sporto prekių, žvejybos ir stovyklavimo reikmenų, valčių ir dviračių
specializuota mažmeninė prekyba
52.48.40 Žaidimų ir žaislų specializuota mažmeninė prekyba
52.48.60 Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė
prekyba
52.48.90 Kita specializuota mažmeninė prekyba
52.50 Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse
52.62 Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
52.63 Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse
52.63.10 Mažmeninė prekyba per keliaujančius firmos atstovus
52.63.20 Mažmeninė prekyba iš automatų smulkioms prekėms pardavinėti
52.71 Batų, batelių ir kitų odos gaminių bei dirbinių taisymas
52.71.10 Galanterijos ir kelioninių gaminių iš natūralios ir dirbtinės odos taisymas
52.71.20 Avalynės taisymas
52.74.40 Niekur kitur nepriskirtų galanterijos gaminių taisymas
55.10 Viešbučiai
55.21 Jaunimo nakvynės namai ir kalnų turistinės stovyklos
55.22 Stovyklavietės, įskaitant aikšteles automobiliniams nameliams
55.23 Aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta, laikinąja buveine
55.30 Restoranai
55.40 Barai
55.51 Valgyklos
55.51.50 Specializuotų valgyklų, tam tikroms žmonių grupėms, veikla
55.52 Pagaminto valgio tiekimas
63.30 Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla; kitos, niekur kitur
nepriskirtos, turistams teikiamos paslaugos
71.10 Automobilių nuoma
71.21 Kitos sausumos transporto įrangos nuoma
71.33 įstaigos mašinų ir įrenginių, įskaitant kompiuterius, nuoma
71.40 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma
71.40.30 Dviračių nuoma
71.40.40 Sporto įrangos nuoma
71.40.50 Kitų turizmo priemonių nuoma
71.40.60 Vaizdajuosčių nuoma
71.40.70 Tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės nuoma
72.60 Kita su kompiuteriais susijusi veikla
72.60.10 Kompiuteriniai žaidimai
74.40 Reklama
74.81 Fotografavimo veikla
74.86 Užsakomųjų informacinių paslaugų centro veikla
74.87 Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla



74.87.20 Mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla
74.87.30 Aukcionų rengėjų veikla
80.42.30 Kvalifikacijos tobulinimas
80.42.40 Papildomas mokymas
92.11 Kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba
92.12 Kino filmų ir vaizdajuosčių platinimas
92.13 Kino filmų rodymas
92.32 Meno įrenginių eksploatavimo veikla
92.32.10 Koncertų ir teatro salių veikla
92.32.20 Šokių ir pramogų salių ir kitų meno renginių eksploatavimo veikla
92.32.30 Bilietų agentūrų veikla
92.33 Mugių ir atrakcionų parkų veikla
92.34 Kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla
92.61 Sporto arenų ir stadionų eksploatavimo veikla
92.72 Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla
92.72.10 Poilsio parkų veikla
92.72.20 Aktorių parinkimo kino filmams, televizijos laidoms ir spektakliams veikla
93.02 Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla
93.05 Kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla
93.05.10 Automobilių stovėjimo aikštelių prižiūrėtojų veikla

2.4. Klubas turi teisę vykdyti ir kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri
neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

3. Klubo teisės ir pareigos

3.1. Klubas, igyvendindamas įstatuose numatytus veiklos tikslus ir uždavinius, turi teisę:
3.1.1. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį valdyti, naudoti ir
disponuoti;
3.1.2. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
3.1.3. steigti filialus, atstovybes, įmones, organizacijas ir fondus, įstatymu nustatyta
tvarka;
3.1.4. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
3.1.5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;
3.1.6. jungtis į asociacijų sąjungas(konfederacijas) ir išstoti iš jų;
3.1.7. stoti į tarptautines organizacijas.

3.2. Klubui leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas
perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir
disponavimo teises tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Klubo įstatuose nustatytus
veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros ir paramos tikslus).
3.3. Klubo veiklos ribojimai nustatyti LR Asociacijų įstatymo 16 straipsnio 2 punkte.
3.4. Asociacija turi atskirą balansą, atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-
buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta
tvarka.

4. Klubo narių teisės ir pareigos

4.1. Klubo nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir(ar) juridiniai asmenys, o taip
pat ir jaunesni, kaip 18 metų fiziniai asmenys. Jaunesni, kaip 18 metų asmenys Klube gali
igyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Už jaunesnius, kaip 14 metų
asmenis, prašymus tapti Klubo nariais pateikia jų tėvai ar globėjai.



4.2. Nariai į klubą priimami Klubo valdybos sprendimu, pateikus rašytinį prašymą Klubo
Valdybai su pasižadėjimu laikytis Klubo įstatų.
4.3. Klubo nariai turi šias teises:

4.3.1. dalyvauti Klubo valdyme naudojantis sprendžiamojo balso teise;
4.3.2. rinkti ir būti išrinktu į valdymo organus;
4.3.3. susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti informaciją apie Klubo veiklą;
4.3.4. naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;
4.3.5. dalyvauti Klubo renginiuose;
4.3.6. bet kada išstoti iš Klubo. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario
mokesčiai, ar kitaip Klubui nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
4.3.7. teikti pasiūlymus Klubo valdymo organams;
4.3.8. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei Valdybos nutarimus;
4.3.9. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

4.4. Klubo narių pareigos:
4.4.1. laikytis Klubo įstatų, visuotinio narių susirinkimo ir valdymo organų priimtų
sprendimų;
4.4.2. visokeriopai remti Klubo veiklą;
4.4.3. laiku mokėti nustatytus mokesčius;
4.4.4. vykdyti įsipareigojimus bei tarpusavio susitarimus Klubui.

4.5. Klubo narystės netenkama:
4.5.1. nariui savanoriškai (raštišku pareiškimu Klubo Valdybai) išstojus iš Klubo;
4.5.2. Klubo Valdybai balsų dauguma priėmus nutarimą pašalinti narį iš Klubo, jeigu
jis:
• nesilaiko įstatų;
• nemoka mokesčio;
• nevykdo sutartinių įsipareigojimų Klubui.

5. Klubo valdymas

5.1. Klubas turi visuotinį narių susirinkimą ir kolegialų valdymo organą - valdybą.
5.2. Klubo valdymo organai privalo veikti Klubo ir jo narių naudai, laikytis įstatymų bei kitų
teisės aktų ir vadovautis Klubo įstatais. Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse
nustatytais atvejais ieškinį dėl Klubo organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti nariai,
kreditoriai, valdybos nariai ir kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau, kaip per 30
dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

6. Visuotinis narių susirinkimas

6.1. Aukščiausias Klubo organas - visuotinis narių susirinkimas (toliau - Susirinkimas).
Eilinis Susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų
pabaigos.
6.2. Susirinkimas:
6.2.1. keičia bei pildo Klubo įstatus;

6.2.2. skiria(renka) ir atšaukia Valdybos narius, audito įmonę, nustato audito
paslaugų apmokėjimo sąlygas;
6.2.3. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių
asmenų dalyviu;
6.2.4. tvirtina ilgalaikes Klubo programas;
6.2.5. nustato klubo narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo
tvarką;
6.2.6. išklauso Valdybos ataskaitą apie Klubo veiklą, tvirtina Klubo metinę finansinę
atskaitomybę;



6.2.7. nustato Klubo vidaus kontrolės tvarką;
6.2.8. priima sprendimą dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo);
6.2.9. sprendžia kitus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų
organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

6.3. Sprendžiamojo balso teisę Susirinkime turi visi Klubo nariai arba jų įgalioti atstovai.
Vienas narys Susirinkime turi vieną balsą (nesvarbu, koks jo ar jo atstovaujamo Klubo
nario įnašų dydis).
6.4. Klubo valdymo organų nariai, jei jie nėra Klubo nariai, gali dalyvauti Susirinkime be
balso teisės.
6.5. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 12 Klubo narių.
Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių Klubo narių balsų dauguma. Asmenys,
balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais
asmenimis. Sprendimams dėl 6.2.1. ir 6.2.8. punktų priimti reikia ne mažiau kaip 2/3
dalyvaujančių Susirinkime narių ar jų atstovų balsų.
6.6. Klubo valdyba pranešimus apie įvyksiantį susirinkimą, nurodant Susirinkimo vietą laiką
ir darbotvarkę kiekvienam klubo nariui elektroniniu paštu, faksu ar registruotu laišku arba
įteikiami pasirašytinai ne vėliau, kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki Susirinkimo .
6.7. Jei Susirinkime nėra kvorumo, ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip
praėjus 30 dienų nuo neįvykusio narių susirinkimo, turi būti sušauktas pakartotinis
susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkės
klausimais, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus. Apie pakartotinį Klubo narių
susirinkimą turi būti pranešta kiekvienam klubo nariui elektroniniu paštu, faksu ar
registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai ne vėliau, kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio
susirinkimo.
6.8. Visuotinis Klubo narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei visi
Klubo nariai su tuo raštiškai sutinka.
6.9. Neeilinis Susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Klubo
narių ar Valdyba.
6.10. Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Klubo
įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Klubo narys ar valdymo organas.
6.11. Klubo visuotiniai narių susirinkimai turi būti protokoluojami.

7. Valdyba

7.1. Klubo veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų vadovauja kolegialus
valdymo organas - Valdyba. Valdyba renkama visuotiniame narių susirinkime ketveriems
metams. Valdybą sudaro 3 nariai.
7.2. Valdyba:

7.2.1. formuoja Klubo veiklos strategiją bei prioritetus;
7.2.2. priima naujus narius į Klubą;
7.2.3. sprendžia klausimus dėl narių pašalinimo iš Klubo;
7.2.4. iš valdybos narių renka ir atšaukia valdybos pirmininką;
7.2.5. laiku organizuoja Klubo narių visuotinius susirinkimus;
7.2.6. tvirtina metinius varžybų kalendorius, varžybų nuostatus, reglamentą,
rinktinės sudėtį ir lydinčius asmenis;
7.2.7. rengia praėjusių finansinių metų Klubo veiklos ataskaitą;
7.2.8. tvirtina renginių išlaidų sąmatas, nustato startinius mokesčius, tikslingai
naudoja Klubo finansinius išteklius;
7.2.9. priima sprendimus dėl filialų bei atstovybių steigimo, nuostatų tvirtinimo, jų
veiklos nutraukimo;



7.2.10. sprendžia filialų bei atstovybių vadovų skyrimo ir jų atšaukimo klausimus;
7.2.11. Klubo vardu įgyja ar nuomoja Klubui reikalingas patalpas, įrengimus ar kitą
turtą, taip pat žaliavas, medžiagas, kultūrines ir kitas gėrybes;
7.2.12. prieš pasirašant valdybos pirmininkui, aprobuoja sutartis ir kitus sandorius,
tarp jų kreditų ėmimo, paslaugų suteikimo, turto įkeitimo, kitų subjektų prievolių
įvykdymo, laidavimo ar garantavimo;
7.2. 13. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą ir (ar) pateikimą.

7.3. Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau, kaip kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžiai
laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja daugiau kaip 12 Valdybos narių. Valdybos posėdžiai
turi būti protokoluojami.
7.4. Sprendimai Valdyboje priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po
lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
7.5. Pirmininkas renkamas ir atšaukiamas Valdybos posėdyje iš Valdybos narių, visam
šios Valdybos kadencijos laikotarpiui. Tas pats asmuo negali būti renkamas pirmininku
daugiau, kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės.
7.6. Visuotinio klubo narių susirinkimo nustatyta tvarka Klubo Valdybos nariams gali būti
mokamas atlyginimas už darbą.
7.7. Valdybos pirmininkas:

7.7.1. organizuoja ir vykdo Klubo operatyvią veiklą;
7.7.2. sprendžia Valdybos pavestus klausimus;
7.7.3. sprendžia ūkinės veiklos einamuosius klausimus.
7.7.4. Klubo vardu atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose, sudaro sandorius bei
atstovauja Klubą visose kitose institucijose;
7.7.5. priima ir atleidžia administracijos darbuotojus, nustato jiems pareiginius
atlyginimus.

7.8. Valdybos pirmininkas gali išduoti ar panaikinti prokūrą kitam valdybos nariui (-iams) ar
kitam asmeniui/asmenims Klubo vardu ir dėl jo interesų atlikti visus teisinius veiksmus,
susijusius su Klubo veikla. Prokuristas neturi teisės perduoti savo įgaliojimų kitam
asmeniui bei neturi teisės atlikti ir jam negali būti pavedama atlikti šių veiksmų:

(1) perleisti Klubo nekilnojamąjį daiktą ar suvaržyti teises į ji;
(2) pasirašyti Klubo balansą ir mokesčių deklaraciją;
(3) skelbti Klubo bankrotą;
(4) duoti prokūrą;
(5) priimti į Klubą narius.

8.Klubo pranešimų skelbimo tvarka

8.1. Apie šaukiamą visuotinį Klubo narių susirinkimą, pakartotinį narių susirinkimą, bei kiti
Klubo nariams skelbtini pranešimai, jeigu pagal šiuos įstatus ar galiojančius įstatymus
nereikalaujama kitaip, pranešimai apie šaukiamą susirinkimą ir kiti Įstatuose numatyti
klubo pranešimai siunčiami kiekvienam klubo nariui elektroniniu paštu, faksu ar
registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Pranešime apie šaukiamą susirinkimą turi
būti nurodyta jos darbotvarkė, susirinkimo vieta ir laikas..
8.2. Tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės norminiai aktai ir šie Įstatai
numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą turi teisę
pasirinkti klubo valdyba.

9.Klubo dokumentų ir kitos informacijos pateikimo klubo nariams ir kitiems
asmenims tvarka

9.1.Klubo nariui raštu pareikalavus, Klubo valdyba ne vėliau kaip per 7 dienas nuo
reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti



kopijas šių dokumentų: Klubo įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Klubo
veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, jeigu tokios yra parengtos,
visuotinių narių susirinkimų protokolų, valdybos posėdžio protokolų, Klubo narių sąrašų,
kitų Klubo dokumentų. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas
raštu, jeigu to reikalauja narys. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas.
9.2. Su praėjusių finansinių metų Klubo veiklos ataskaita gali susipažinti visi to
pareikalavusieji fiziniai ir juridiniai asmenys. Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo raštiško jų
pareikalavimo, Klubo valdyba privalo sudaryti galimybę tokiam asmeniui susipažinti ir (ar)
pateikti kopiją Klubo buveinėje ar kitais būdais susipažinti su veiklos ataskaita. Atlyginimas
už pateiktų dokumentų kopijas negali viršyti jų pateikimo sąnaudų.
9.3. Klubo dokumentai ar kita informacija nariams turi būti pateikiama nemokamai.

10. Filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo tvarka, filialų ir atstovybių
vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka

10.1. Klubas įstatymų nustatyta tvarka gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos
Respublikoje ir užsienio valstybėse.
10.2. Klubo filialas nėra juridinis asmuo. Klubas atsako pagal filialo prievoles ir filialas
atsako pagal Klubo prievoles. Klubo atstovybė nėra juridinis asmuo.
10.3. Klubo filialai ir atstovybės steigiamos ir jų veikla nutraukiama Klubo valdybos
sprendimu. Klubo filialų skaičius neribojamas.
10.4. Filialų ir atstovybių nuostatų tvirtinimo, vadovų skyrimo ir atšaukimo klausimus
sprendžia Klubo valdyba.

11. Klubo įstatų keitimo tvarka

11.1. Klubo įstatai gali būti keičiami tik Klubo visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu
2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.
11.2. Klubo visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas
visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo valdybos pirmininkas ar visuotinio narių
susirinkimo įgaliotas asmuo.
11.3. Pakeisti Klubo įstatai registruojami juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta
tvarka.

12. Lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat klubo veiklos kontrolės tvarka

12.1. Klubui nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir
kitas jo įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš 12.2. punkte
numatytų lėšų šaltinių, išskyrus valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšų.
12.2. Klubo pajamų šaltiniai:

12.2.1. narių stojamieji bei kasmetiniai mokesčiai bei tiksliniai įnašai;
12.2.2. Klubo komercinės-ūkinės veiklos, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos
tikslams, pajamos;
12.2.3. fizinių ir juridinių asmenų parama bei kitos neatlygintinai perduotos lėšos ir
turtas;
12.2.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Klubui;
12.2.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas Klubo lėšas;
12.2.6. skolintos lėšos, įstatymų nustatyta tvarka;
12.2.7. kitos teisėtos lėšos.

12.3. Klubas laiko savo pinigines lėšas banko įstaigose ir atlieka visas kasos ir
atsiskaitomąsias operacijas pagal galiojančią tvarką. Lėšos iš Klubo sąskaitų pervedamos
ir išmokamos Klubo valdybos pirmininko nurodymu.



12.4. Klubas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą
turtą, naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus
nurodė. Klubas šiuos pinigus turi laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų
sąmatą, jeigu tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja.
12.5. Klubas negali priimti pinigų ir kito turto, jeigu duodantis asmuo nurodo juos naudoti
kitiems, negu Klubo įstatuose yra nustatyta, tikslams.
12.6. Klubo turtas ir lėšos turi būti naudojami jų įstatuose numatytiems tikslams ir
uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomi Klubo nariams.
12.7. Klubo buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės
atskaitomybės sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.
12.8. Klubo auditas atliekamas, kai visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą atlikti
auditą ir išrenka audito įmonę. Auditas atliekamas teisės aktų, reglamentuojančių auditą,
nustatytais atvejais ir tvarka. Klubo valdyba privalo užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti
visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi klubo dokumentai.
12.9. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka
tikrinti Klubo veiklą.
12.10. Klubo vidaus kontrolės tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas.

Įstatai priimti klubo valdybos – [data] neeiliniame susirinkime []


