Šiaulių robotikos klubas
ĮSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių robotikos klubas (toliau – Klubas) yra ribotos civilinės atsakomybės
viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.
2. Asociacijos pavadinimas – Šiaulių robotikos klubas. Pavadinimas anglų kalba –
Siauliai Robotics Club.
3. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (toliau – Asociacijų
įstatymas), kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
4. Klubas turi sąskaitą(-as) banko įstaigose, simboliką, finansinį, organizacinį ir
teisinį savarankiškumą taip pat teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą vadovaujantis
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, ir Juridinių asmenų registre
registruojamas kaip paramos gavėjas.
5. Klubas už savo prievoles atsako visu jam priklausančiu turtu. Klubas neatsako už
asmenines savo narių prievoles, o nariai neatsako už Klubo prievoles.
6. Klubas veikia per savo valdymo organus. Santykius su kitomis organizacijomis,
juridiniais ir fiziniais asmenimis grindžia susitarimais ir sutartimis.
7. Klubo veiklos laikotarpis neribojamas.
8. Klubo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: finansinių metų
pradžia – sausio 1 diena, finansinių metų pabaiga – gruodžio 31 diena.
9. Klubas naudojasi visomis teisėmis, kurios jam suteiktos pagal galiojančius teisės
aktus.
II SKYRIUS
KLUBO TIKSLAI IR VEIKLA
10. Klubo tikslas – vienyti robotikos entuziastus įstatuose numatytai bendrai veiklai
koordinuojant Klubo narių veiklą ir atstovaujant bei ginant Klubo narių interesus.
11. Klubo veiklos funkcijos ir uždaviniai:
11.1. burti įvairaus amžiaus ir profesijų robotikos profesionalus bei mėgėjus
robotikos veikloms, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja techninės kūrybos
patirtimi;
11.2. teikti Klubo nariams metodinę, informacinę, konsultacinę pagalbą;
11.3. tobulinti Klubo narių robotų konstravimo įgūdžius;
11.4. viešinti aktualią informaciją Klubo nariams ir visuomenei apie
organizuojamus robotikos renginius, padėti Klubo nariams dalyvauti juose;
11.5. planuoti ir rengti įvairaus mąsto robotikos varžybas (turnyrus, konkursus ir
kt.);
11.6. pagal galimybes dalyvauti robotikos varžybose ir kituose su robotika
susijusiuose renginiuose;
11.7. populiarinti robotiką žiniasklaidos ir medijų pagalba, rengiant viešus
pasirodymus, dalyvaujant savo ir kitų organizuotuose renginiuose;
11.8. bendradarbiauti su kitais robotikos klubais, asociacijomis, tarptautinėmis
organizacijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis, besidominčiais robotika;
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11.9. bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos ir užsienio įstaigomis bei
organizacijomis puoselėti, plėtoti ir populiarinti robotikos veiklą, Šiaulių regione, Lietuvos
Respublikoje bei už jos ribų.
12. Klubas siekdamas numatytų tikslų ir įgyvendindamas uždavinius, gali:
12.1. teikti ir skleisti informaciją apie Klubo veiklą žiniasklaidos ir medijų bei
kitomis visuomenės informavimo priemonėmis;
12.2. vykdyti švietėjišką, tyrimų, projektinę veiklas, užsiimti leidyba;
12.3. organizuoti robotiką populiarinančias parodas, konferencijas, mokymo ir
kvalifikacijos tobulinimo renginius, stovyklas ir kitus su robotika susijusius renginius;
12.4. užmegzti ir plėtoti ryšius su Lietuvos Respublikos valstybinėmis
institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio ir tarptautinėmis robotikos
organizacijomis;
12.5. organizuoti Klubo narių laisvalaikį ir poilsį;
12.6. skatinti su robotika susijusių paslaugų plėtrą;
12.7. rūpintis finansavimo šaltiniais, kurie leistų vystyti robotiką, tuo tikslu gauti
paramą;
12.8. pirkti ar kitaip įsigyti robotikos veikloms reikalingą įrangą, kitą turtą, jį
naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
12.9. įstatymų nustatyta tvarka užsiimti ūkine komercine veikla, susijusia su
robotikos populiarinimu.
13. Klubas turi teisę gauti paramą bei ją teikti ar panaudoti visiems įstatuose
nurodytiems Klubo veiklos tikslams ir visiems kitiems Lietuvos Respublikos Labdaros ir
paramos įstatyme bei kituose norminiuose dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems
tikslams pasiekti.
14. Pagrindinės Klubo veiklos rūšys (pagal Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatorių):
14.1. Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla (62.09);
14.2. Sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);
14.3. Kultūrinis švietimas (85.52);
14.4. Kitas, niekur nepriskirtas, švietimas (85.59);
14.5. Švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);
14.6. Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90.0);
14.7. Kita sportinė veikla (93.19);
14.8. Pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.2).
15. Klubas gali vykdyti ir kitas teisėtas veiklos rūšis, apibrėžtas Ekonominės
veiklos rūšių klasifikatoriuje, Klubo įstatuose numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.
16. Klubas gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios
neprieštarauja jo veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Asociacijų įstatyme ir Klubo įstatuose.
17. Klubas turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri
neprieštarauja Klubo įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
III SKYRIUS
ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
18. Visi Klubo steigėjai nuo Klubo įregistravimo juridinių asmenų registre datos
tampa jo nariais.
19. Po Klubo įregistravimo, jo nariais taip pat gali tapti juridiniai ir (ar) 18 metų
sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys bei jaunesni negu 18 metų fiziniai asmenys, pateikę Klubo
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prezidentui prašymą įstoti į Klubą. Jaunesni negu 18 metų asmenys Klube gali įgyti teises ir
pareigas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Už jaunesnius, kaip 14 metų
asmenis, prašymus tapti Klubo nariais pateikia jų tėvai (rūpintojai/globėjai). Minimalus Klubo
narių skaičius yra trys. Juridinis ar fizinis asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.
20. Klubo nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos ir neturintis jam priešiškų
tikslų asmuo.
21. Klubo nariu tampa asmuo, kurį rekomenduoja ne mažiau kaip vienas Klubo
narys ir kurio narystei pritaria valdyba balsų dauguma.
22. Asmuo, įsipareigojęs laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo
nustatyta tvarka sumokėjęs nustatyto dydžio stojamąjį mokestį, laikomas tapusiu Klubo nariu
valdybos, priėmusios jį į narius, sprendimo priėmimo dieną, jeigu valdyba nenustatė vėlesnės
datos.
23. Stojamojo įnašo, nario mokesčio dydžio bei jo mokėjimo tvarka tvirtinama
visuotinio narių susirinkimo metu. Išimties tvarka atleisti nuo Klubo narių mokesčių mokėjimo
ar sumažinti jų dydį atskiriems Klubo nariams gali tik visuotinis narių susirinkimas.
24. Klubo narys turi teisę:
24.1. dalyvauti Klubo veikloje, teikti pasiūlymus ir pageidavimus Klubo
prezidentui, valdybai, visuotiniam Klubo narių susirinkimui dėl Klubo veiklos gerinimo;
24.2. dalyvauti ir balsuoti Klubo visuotiniame narių susirinkime su sprendžiamojo
balso teise (vienas narys – vienas balsas);
24.3. rinkti ir būti išrinktam į Klubo renkamus organus;
24.4. naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;
24.5. visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka susipažinti su Klubo dokumentais ir
gauti visą Klubo turimą informaciją apie jo veiklą;
24.6. bet kada, pateikus prašymą raštu Klubo prezidentui, išstoti iš Klubo. Tokiu
atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Klubo nuosavybėn perduotos lėšos ir
(ar) turtas negrąžinami;
24.7. įgyvendinti kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
25. Klubo buveinėje, taip pat Klubo filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų
Klubo narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Klubo narys.
26. Klubo narys privalo:
26.1. laikytis Klubo įstatų, savo veikla nekenkti Klubo prestižui bei kitiems Klubo
nariams;
26.2. mokėti nario mokestį visuotinio narių susirinkimo nustatyta mokėjimo tvarka;
26.3. vykdyti Klubo organų sprendimus bei pavedimus;
26.4 aktyviai dalyvauti Klubo veikloje;
26.5. dalyvauti Klubo visuotiniuose narių susirinkimuose;
26.5. tausoti Klubo turtą.
27. Klubo narys gali būti įspėtas arba pašalintas iš Klubo valdybos ar visuotinio
narių susirinkimo sprendimu (balsų dauguma), jeigu:
27.1. sąmoningai pažeidinėjo Klubo įstatus ir (ar) vykdė Klubo veiklos tikslams ir
Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančią veiklą;
27.2. savo veikla žemino Klubo nario vardą;
27.3. padarė Klubui materialinę žalą;
27.4. be pateisinamos priežasties vienerius metus nesumokėjo nario mokesčio, jei
jis yra patvintas visuotiniame narių susirinkime.
28. Iš Klubo išstojusiems ar pašalintiems nariams jų sumokėti įnašai ar kitaip
perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
29. Išstojęs ar pašalintas iš Klubo narys privalo atsiskaityti su Klubu atlygindamas
visų materialinių vertybių, kurios jam buvo suteiktos asmeniniam naudojimui, vertę, arba jas

4
grąžinti Klubui, įskaitant dokumentus ir informaciją, ne vėliau kaip per 1 savaitę nuo išstojimo ar
pašalinimo dienos.
30. Klubo narys privalo atlyginti už savo veiksmais padarytą žalą Klubui ar jo
nariams, įskaitant nematerialinę žalą įstatymų nustatyta tvarka.
IV SKYRIUS
KLUBO VALDYMAS
31. Klubas įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per
savo valdymo organus.
32. Klubo organai:
32.1. visuotinis narių susirinkimas;
32.2. vienasmenis valdymo organas – Klubo prezidentas;
32.3. kolegialus valdymo organas – valdyba;
32.4. revizorius (auditorius).
33. Visuotinis narių susirinkimas:
33.1. keičia Klubo įstatus;
33.2. keičia Klubo buveinę;
33.3. skiria (renka) ir atšaukia valdybos narius bei Klubo prezidentą, nustato
valdybos narių skaičių;
33.4. nustato Klubo narių stojamųjų įnašų, narių mokesčių dydį bei jų mokėjimo
tvarką; išimties tvarka atleidžia nuo Klubo nario mokesčio mokėjimo ar sumažina jo dydį
atskiriems Klubo nariams;
33.5. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina Klubo metinę finansinę
atskaitomybę;
33.6. priima sprendimą dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo);
33.7. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų
juridinių asmenų dalyviu;
33.8. skiria (renka) ir atšaukia Klubo revizorių (auditorių).
34. Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus Asociajų įstatyme bei šiuose
įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Asociacijų
įstatymą tai nepriskirta kitų Klubo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo
organo funkcijos.
35. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip
per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba
visuotinio eilinio susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia Klubo prezidentas. Neeilinis
visuotinis Klubo narių susirinkimas gali būti šaukiamas, jei to raštu pageidauja daugiau kaip pusė
Klubo ar valdybos narių, revizorius arba Klubo prezidento sprendimu.
36. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą valdyba (arba Klubo prezidentas) ne vėliau
kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui išsiunčiant informaciją
elektroniniu paštu arba paštu. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių
terminų, jei su tuo sutinka ne mažiau kaip 2/3 Klubo narių.
37. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę rengia Klubo prezidentas, į ją
įtraukdamas valdybos ar kitų susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus.
38. Susirinkime rašomas protokolas, kurį pasirašo Klubo prezidentas ir susirinkimo
metu išrinktas sekretorius. Susirinkimo dalyviai registruojami pasirašytinai.
39. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Klubo nariai.
Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
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40. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja
daugiau kaip 1/2 Klubo narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už
jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys,
balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvaujančiais
asmenimis), išskyrus 41 punkte nustatytus atvejus.
41. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl Klubo įstatų keitimo, Klubo
pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau 2/3
susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų.
42. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per mėnesį
šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus
neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Klubo
narių.
43. Apie pakartotinį visuotinį narių susirinkimą Klubo nariai informuojami šių
įstatų 36 punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki pakartotinio visuotinio
narių susirinkimo. Pakartotinis susirinkimas gali būti sušauktas ir nesilaikant 10 dienų termino,
jei visi Klubo nariai su tuo raštiškai sutinka.
44. Klubo visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis
nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Klubo narys ar valdymo
organas.
45. Klubo prezidentas yra vienasmenis Klubo valdymo organas. Klubo prezidentas
veikia Klubo vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Klubo vardu.
46. Klubo prezidentas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais galiojančiais
teisės aktais, Klubo įstatais, visuotinio susirinkimo, valdybos sprendimais ir kitais Klubo vidaus
dokumentais.
47. Klubo prezidentas renkamas 3 (trejų) metų laikotarpiui visuotiniame Klubo
narių susirinkime paprasta jame dalyvaujančių Klubo narių dauguma. Klubo prezidento
kadencijų skaičius neribojamas.
48. Klubo prezidentas, be Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnyje
numatytų funkcijų:
48.1. atsako už Klubo veiklos tikslų įgyvendinimą;
48.2. priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato
darbuotojų pareigybes, jų atlyginimus, disponuoja Klubo turtu ir lėšomis;
48.3. atidaro ir uždaro Klubo sąskaitas bankų įstaigose ir disponuoja sąskaitose
esančiomis piniginėmis lėšomis (didesne nei 500 eurų piniginių lėšų suma disponuoja su
valdybos pritarimu);
48.4. priima sprendimus dėl labdaros ir paramos teikimo, įgyvendinant šiuose
įstatuose nurodytus Klubo tikslus ir uždavinius, kai tai jam paveda atlikti valdyba ar visuotinis
Klubo narių susirinkimas;
48.5. kartu su valdyba parengia praėjusių finansinių metų Klubo metinės veiklos
ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;
48.6. pateikia Klubo duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų
registro tvarkytojui;
48.7. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir
Klubo nariams;
48.8. įgyvendina visuotinio susirinkimo nutarimus;
48.9. analizuoja valdybos pasiūlymus;
48.10. užmezga ir palaiko ryšius su kitomis Lietuvos Respublikos, užsienio
valstybių bei tarptautinėmis organizacijomis;
48.11. atlieka reprezentacinį vaidmenį ir atstovauja Klubui Lietuvoje ir už jos ribų;
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48.12. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos viešos informacijos
paskelbimą;
48.13. organizuoja savanorišką veiklą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos
įstatymo nustatyta tvarka;
48.14. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose nustatytas iš Klubo veiklos
kylančias funkcijas.
49. Prezidentas privalo būti lojalus klubui, išlaikyti konfidencialumą.
50. Valdyba yra kolegialus Klubo valdymo organas.
51. Valdybą 3 (trejų) metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių
susirinkimas. Valdybą sudaro ne daugiau kaip penki nariai (įskaitant Klubo prezidentą), kuriais
gali būti fiziniai asmenys – Klubo nariai ir Klubo narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai
asmenys.
52. Klubo Valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus neturi teisės eiti šių pareigų. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
53. Renkant valdybos narius, kiekvienas Klubo narys turi vieną balsą ir balsuoja už
vieną kandidatą. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų,
surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis
balsavimas, kuriame kiekvienas Klubo narys gali balsuoti tik už vieną iš lygių balsų skaičių
surinkusių kandidatų.
54. Valdybai vadovauja Klubo prezidentas (valdybos pirmininkas).
55. Valdyba:
55.1. priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo, Klubo narių įspėjimo ir
pašalinimo;
55.2. priima sprendimus Klubui tapti kitų įmonių steigėju, nariu, steigti,
reorganizuoti, likviduoti Klubo filialus ir atstovybes;
55.3. tvirtina Klubo vykdomus projektus bei jų finansavimo tvarką, o esant reikalui
– kreipiasi į visuotinį susirinkimą dėl tikslinių įnašų nustatymo;
55.4. analizuoja Klubo veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą,
revizoriaus (auditorių) ataskaitas ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių
susirinkimui ir Klubo prezidentui (valdybos pirmininkui);
55.5. priima nutarimus turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės
apribojimų klausimais, nepažeisdama teisės aktais nustatytų Klubo veiklos apribojimų;
55.6. svarsto valdybos narių, Klubo narių ir prezidento keliamus klausimus;
55.7. kartu su Klubo prezidentu (valdybos pirmininku) parengia praėjusių
finansinių metų Klubo metinės veiklos ataskaitą;
55.8. įgyvendina visuotinio narių susirinkimų nutarimus;
55.9. skiria valdybos narį laikinai eiti Klubo prezidento (valdybos pirmininko)
pareigas, šiam dėl objektyvių priežasčių (liga, komandiruotė ir kt.) negalint eiti prezidento
(pirmininko) pareigų;
55.10. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus
Klubo veikloje kylančius klausimus.
56. Valdybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi prezidentas ir kiekvienas
valdybos narys. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė
valdybos narių. Valdybos priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė
dalyvaujančių Valdybos narių.
57. Klubo prezidentui ir valdybai draudžiama riboti visuotinio narių susirinkimo
paskirto revizoriaus (auditoriaus) įgaliojimus ar kitaip trukdyti jo darbą.
58. Už Klubo prezidento, valdybos narių, revizoriaus veiklą gali būti atlyginama.
Atlyginimo klausimą sprendžia visuotinis narių susirinkimas.
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59. Klubo prezidentas, valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai
nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
60. Jeigu visuotinis narių susirinkimas nepatvirtina Klubo prezidento pateiktos
Klubo veiklos ataskaitos arba Klubo veiklą įvertina neigiamai, visuotinis narių susirinkimas turi
teisę atšaukti Klubo prezidentą ir išrinkti naują prezidentą, atšaukti ir išrinkti visą valdybą arba
pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.
V SKYRIUS
FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
61. Klubas gali steigti filialus bei atstovybes.
62. Vadovaudamasi teisės aktais valdyba priima sprendimą steigti Klubo filialus ir
atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus, taip pat tvirtina
filialų ir atstovybių nuostatus.
VI SKYRIUS.
PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR KLUBO ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
63. Teisės aktų reglamentuotais atvejais, kai Klubo pranešimai ir skelbimai turi būti
paskelbti viešai, jie skelbiami Valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame
leidinyje. Kiti Klubo pranešimai ir skelbimai gali būti skelbiami Klubo interneto svetainėje,
vietinėje ir respublikinėje spaudoje bei kitose visuomenės informavimo priemonėse ar
perduodami ryšio priemonėmis.
64. Klubo organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama
Klubo nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti
Klubo būstinėje.
65. Už savalaikį viešos informacijos pateikimą atsako Klubo prezidentas.
66. Dokumentų ir kitos informacijos apie Klubo veiklą pateikimo nariams tvarką
tvritina Klubo valdyba.
67. Klubo įstatų papildymo ir keitimo iniciatyvos teisę turi Klubo prezidentas, ½
valdybos ir ¼ Klubo narių.
68. Klubo įstatai keičiami ar papildomi visuotinio narių susirinkimo nutarimu 2/3
visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų dauguma.
69. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja teisės aktų nustatyta tvarka nuo jų
įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
VII SKYRIUS
LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI KLUBO VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
70. Klubo finansinė veikla ir atskaitomybė tvarkomi Lietuvos Respublikos įstatymų
ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
71. Klubo lėšos ir pajamos naudojamos Klubo tikslams įgyvendinti.
72. Klubo prezidentas kartu su valdyba per 4 (keturis) mėnesius turi parengti
praėjusių finansinių metų Klubo metinės veiklos ataskaitą ir pateikti ją visuotiniam narių
susirinkimui.
73. Klubo veiklos kontrolę vykdo visuotiniame narių susirinkime 3 (trijų) metų
laikotarpiui išrintas revizorius.
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VIII SKYRIUS
KLUBO PERTVARKYMAS IR PABAIGA
74. Priimti nutarimą pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Klubą turi teisę
visuotinis narių susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių ar jų
įgaliotų atstovų balsų dauguma.
75. Klubo likvidavimo pagrindu gali būti teismo sprendimas ar kiti teisės aktuose
numatyti pagrindai.
76. Klubas pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Asociacijų įstatymo bei kitų teisės aktų
numatytus ypatumus.
77. Vienu metu Klubas negali būti ir reorganizuojamas, ir pertvarkomas.
78. Institucija, nutarusi nutraukti Klubo veiklą, skiria likvidatorių, nustato
likvidatoriaus įgaliojimus, veiklos nutraukimo terminus, inventorizacijos atlikimo ir turto
perėmimo tvarką. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Klubo valdymo organai netenka
įgaliojimų, jų teises ir pareigas įgyja likvidatorius.
79. Pasibaigus Klubo veiklai, likęs Klubo turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka
patenkinus visų Klubo kreditorių reikalavimus ir Klubo narių reikalavimus dėl turto dalies,
neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Klubo išregistravimo iš Juridinių asmenų
registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato
visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Klubą.
IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
80. Kilus Klubo veikloje klausimui, kuris nėra sureguliuotas šių įstatų nuostatomis,
taikomos atitinkamus santykius reguliuojančios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos.
Klubo įstatai priimti 2016 m. lapkričio 7 d. Šiauliuose.
Steigimo sutartyje įgaliotas asmuo: Jūratė Kaščiuškienė

