
ŽVEJŲ KLUBO "ŽVEJO TRIBŪNA" 
 

ĮSTATAI 
 

I. BENDROJI DALIS 
1.1 Žvejų klubas „Žvejo tribūna“  (toliau įstatuose - Klubas) – tai Lietuvos Respublikos piliečių 
savanoriškas susivienijimas, sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti, 
kurie nėra priešingi Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams.  
1.2 Teisinė Klubo forma – Asociacija. 
1.3 Klubas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, nuo jo įregistravimo dienos 
turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, pavadinimą, atskirą turtą, antspaudą, 
kuriame įrašyta: „LIETUVOS RESPUBLIKA Žvejų klubas „Žvejo tribūna“,  atsiskaitomąją sąskaitą 
viename ir/ar keliuose Lietuvos Respublikoje registruotų bankų ir/ar, sutinkamai su Lietuvos 
Respublikos įstatymais, užsienio bankuose, savarankišką balansą ir atributiką, kurių formą ir 
naudojimą tvirtina visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.  
1.4 Asociacijos pavadinimas: Žvejų klubas „Žvejo tribūna“. 
1.5 Klubas savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais 
įstatymais bei teisės aktais ir šiais įstatais. 
2.2 Klubo nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. 
1.7 Klubo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 
1.8 Klubo veiklos trukmė yra neterminuota. 

II. KLUBO TIKSLAI IR VEIKLA 
2.1 Tikslai:  
     2.1.1 Suburti ir suvienyti žūklės mėgėjus kartu leisti laisvalaikį, nuolat bendrauti, skatinti keitimąsi 
informacija ir patirtimi, koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti Klubo narių interesams ir juos ginti, 
tenkinti kitus viešuosius interesus.  
2.2 Veikla: 

 suteikia Klubo nariams išimtinai visas paslaugas, organizuojant ir vykdant 
mėgėjišką/rekreacinę ir sportinę žūklę, bei apdorojant žūklės trofėjus;  

 propaguoja gamtosaugos idėjas ir racionalų gamtos turtų panaudojimą; 
 skatina visuomenės švietimą gamtos apsaugos klausimais; 
 skatina Klubo narių ir valstybės institucijų, tame tarpe teisėtvarkos institucijų ir gamtos 

apsaugos pareigūnų bendradarbiavimą; 
 organizuoja ir vykdo mėgėjišką žūklę, remia, plečia ir organizuoja žvejų tarpusavio ryšius, 

bendravimą, taip pat tarptautinį bendradarbiavimą, atstovauja Klubo narius LR valstybės ir 
savivaldybės institucijose; 

 atstovauja Klubo narius kitose žvejų ir gamtosauginėse organizacijose ar kitose institucijose; 
 skleidžia ir platina informaciją apie Klubo veiklą, Klubo rėmėjus, propaguoja Klubo tikslus; 
 nuomoja ar įsigyja žūklės plotus bei organizuoja jų priežiūrą, įstatymų bei kitų teisės aktų ir 

žūklės plotų nuomos sutarties nustatyta tvarka, nustato juose žūklės rėžimą; 
 organizuoja ir vykdo žuvivaisos darbus, dalyvauja programose, skirtose vertingų rūšių 

išsaugojimui, bei kitose priemonėse, kurias organizuoja Aplinkos Apsaugos ministerija bei 
kitos gamtosaugos organizacijos; 

 dalyvauja sporto, kultūros, švietimo, sveikatos ir kitose socialinėse ar kitokiose tikslinėse 
programose; 

 rengia paskaitas, seminarus, diskusijas, kursus bei praktinius užsiėmimus mėgėjiškos žūklės, 
gamtosaugos, ichtiologijos, žūklės kultūros, gamtos išteklių eksploatavimo ir racionalaus 
panaudojimo temomis; 

 atlieka tyrimus, analizuoja, kaupia, apdoroja ir teikia informaciją gamtos apsaugos, turizmo, 
žūklės kultūros, vandens telkinių priežiūros ir pan. temomis; 

 bendradarbiauja su kitų šalių analogiškomis organizacijomis, atstovauja Klubo interesus 
,organizuoja Klubo nariams išvykas bei žūklę užsienio valstybėse; 

 dalyvauja mėgėjiškos ir sportinės žūklės varžybose, žvejų šventėse, sąskrydžiuose, kitose 
programose; 

 organizuoja žvejų varžybas, žvejų šventes, sąskrydžius, žūklės parodas ir kitus laisvalaikio 
renginius; 

 plėtoja vaikų, jaunimo, žmonių su negalia mėgėjišką žūklę; 
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 vykdo kitą veiklą, atitinkančią Klubo tikslus. 
 

III. KLUBO TEISĖS 
3.1 Klubas, įstatuose numatytiems tikslam ir veiklai įgyvendinti, įstatymais nustatyta tvarka, turi 

teisę: 
3.1.1 Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, 

propaguoti Klubo tikslus; 
3.1.2 Užsiimti leidyba;  
3.1.3 Rengti konferencijas, mitingus, piketus, demonstracijas, įvairias eitynes, kitokius 

taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius; 
3.1.4 Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ar disponuoti; 
3.1.5 Sudaryti sutartis su kitomis įmonėmis ir organizacijomis, samdyti asmenis  šiuose 

įstatuose numatytai veiklai; 
3.1.6 Gauti lėšų ar kitokio turto iš visuomeninių organizacijų fondų, nevalstybinių 

organizacijų ir asmenų bei labdaros organizacijų ir labdaros fondų, taip pat valstybės 
dotacijų gamtos apsaugos programoms vystyti ir kitų finansavimo šaltinių;  

3.1.7 steigti įmones, fondus, asociacijas, būti akcininku/dalininku ir kitaip dalyvauti jų 
veikloje; 

3.1.8 Steigti (būti steigėju) filialus ir atstovybes; 
3.1.9 Klubas gali užsiimti ir kitokia įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir veiklai 

vykdyti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai; 
3.1.10 Gali gauti paramą ir labdarą; 
3.1.11 Įgyvendindamas savo tikslus ir vykdydamas veiklą, Klubas turi teisę vykdyti ūkinę 

komercinę veiklą. 
 

IV. KLUBO NARIAI 
    4.1 Klubą sudaro nariai: 
            4.1.1 Klubo nariais gali būti fiziniai (vyresni, kaip 18 metų amžiaus asmenys) ir/ar juridiniai 
asmenys, raštu išreiškę norą dalyvauti Klubo veikloje ir gavę tam Klubo valdybos narių pritarimą.  
 

4.2 Klubo narių teisės: 
4.2.1 Dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame narių susirinkime; 
4.2.2 Siūlyti savo kandidatūrą į Valdybą ir Klubo Prezidentus (toliau – prezidentas) ; 
4.2.3 susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti Klubo turimą informaciją apie   jo veiklą; 
4.2.4 Išstoti iš Klubo, pranešus apie tai raštu Valdybai. Tuo atveju Klubo nario mokesčiai ar 

kitaip Klubui perduotos lėšos negrąžinamos;  
4.2.5 Dalyvauti Klubo renginiuose, organizuoti juos, dalyvauti vietinėse, respublikinėse ir 

tarptautinėse varžybose, parodose ir kituose renginiuose,  naudotis Klubo teikiamomis 
paslaugomis, turtu;  

4.2.6 Žvejoti Klubo išsinuomotose žūklės plotuose, nepažeisdamas juose žūklės rėžimo ir 
tuo metu galiojančių megėjiškų žūklės taisyklių ;  

4.2.7 Teikti rekomendacijas naujai priimamiems Klubo nariams. 
 

4.3 Klubo narių pareigos: 
 

4.3.1 Vykdyti Klubo įstatų nuostatas; 
4.3.2 Vykdyti Visuotinio narių susirinkimo bei Valdybos sprendimus; 
4.3.3 Laiku, t.y. iki einamųjų metų gegužės 1 d. mokėti Klubo nario mokesčius; 
4.3.4 Rinkti ir būti renkamam į Valdybą, Prezidentus ir Revizorius; 
4.3.5 Laiku, t.y. ne vėliau nei per 30 dienų, pranešti Klubo Valdybai apie pasikeitusius savo 

kontaktinius duomenis (pašto adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir kt.) 
bei juos atnaujinti;  

4.3.6 Nepažeisti Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių, bei 
teisės aktų, reglamentuojančių žūklę, bei gamtos apsaugą. 

 
4.4 Klubo nariui laiku, t.y. iki 4.3.3 punkte nurodyto termino nesumokėjus Klubo nario 

mokesčio: 
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4.4.1 Informacija apie tai paviešinama tokiu būdu, kad būtų prieinama tik Klubo nariams; 
4.4.2 Klubo narys informuojamas apie pareigą laiku mokėti Klubo nario mokesčius, su juo 

susisiekiant pasinaudojus Klube turimais Klubo narių kontaktiniais duomenimis. Jei su 
Klubo nariu nepavyksta susisiekti dėl to, kad jis neįvykdė 4.3.5 punkte nurodytų 
Klubo nario pareigų, laikoma, kad Klubo narys informuotas tinkamai.  

4.5 Klubo nariui nesumokėjus Klubo nario mokesčio iki einamųjų metų birželio 1 d., Klubo 
narys, Valdybos sprendimu, gali būti šalinamas iš Klubo. 

4.6 Klubo narių teises gina Valdyba. 
4.7 Klubo garbės narių teises ir privilegijas, Valdybos teikimu, tvirtina Visuotinis narių 

susirinkimas. 
4.8 Klubo narių priėmimas: 

       
4.8.1 Asmuo, norintis įstoti į Klubą, pateikia prašymą Valdybai; 
4.8.2 Valdyba prašymą išnagrinėja ne vėliau kaip per 60 dienų, bei priima sprendimą 

pripažinti asmenį  Klubo nariu, su sąlyga, kad  asmuo per 5 darbo dienas sumoka 
stojamąjį mokestį arba prašymą atmeta; 

4.8.3  Jei asmuo, per 4.8.2 punkte nurodytą terminą stojamojo mokesčio nesumoka, 
Valdybos sprendimas pripažinti asmenį Klubo nariu netenka galios. Bet kuriuo atveju 
tai neužkerta teisės asmeniui pakartotinai kreiptis  į Valdybą su prašymu įstoti į Klubą. 

 
4.9 Narystės pabaiga: 

    
4.9.1 Klubo narys gali būti pašalintas iš Klubo Valdybos sprendimu, jei: 

 
4.9.1.1 Nesumoka Klubo nario mokesčio iki 4.3.3 punkte nurodyto termino; 
4.9.1.2 Pažeidžia Klubo įstatų nuostatas;  
4.9.1.3 narys brakonieriauja, kitaip pažeidinėja mėgėjiškos žūklės taisykles;   
4.9.1.4 narys mirė ar jis pripažintas neveiksniu. 

 
4.9.2 Klubo narys gali išstoti iš Klubo savo noru, apie tai Valdybai pranešdamas raštu. 

Pasibaigus narystei , asmuo privalo nedelsiant pilnai atsiskaityti su Klubu; 
4.9.3 Klubo nariui išstojus ar jį pašalinus iš Klubo, Klubo nario mokesčiai ar kitaip Klubui 

perduotos lėšos negrąžinamos. 
 

V. KLUBO VALDYMAS 
 
          5.1   Klubas įgyja civilinės teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo  organus: 

 
           5.1.1 Visuotinį narių susirinkimą;  
           5.1.2  Klubo valdybą – kolegialų valdymo organą; 
           5.1.3  Prezidentą  - vienasmenį valdymo organą. 
 
 
 

5.2 Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau, kaip kartą per metus; 
 

5.2.1 Visuotinį narių susirinkimą šaukia Valdyba; 
5.2.2 Visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau nei iki einamųjų 

metų gegužės 1 d. 
 

5.3 Visuotinis narių susirinkimas : 
 

5.3.1 Priima, keičia ar papildo Klubo įstatus; 
5.3.2 Renka ir atšaukia Prezidentą, Valdybą, jos narius ir Revizorių; 
5.3.3 Svarsto ir tvirtina Valdybos, Prezidento ir Revizoriaus ataskaitas; 
5.3.4 Nustato Klubo nario mokesčio dydį; 
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5.3.5 Valdybos teikimu tvirtina Klubo garbės narius; 
5.3.6 Tvirtina Klubo metinę finansinę atskaitomybę; 
5.3.7 Priima sprendimą dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 

likvidavimo); 
5.3.8 Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų 

juridinių asmenų dalyviu; 
5.3.9 Priima sprendimą dėl Klubo buveinės keitimo; 
5.3.10 Valdybos teikimu svarsto kitus klausimus.   

 
5.4 Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas: 

 
5.4.1 Valdybai nutarus skubiems reikalams svarstyti; 
5.4.2 Ne mažiau nei 1/3 visų Klubo narių pareikalavus ir pateikus Valdybai 

motyvuotą pareiškimą su parašais ir darbotvarke; 
5.4.3 Teismo sprendimu teisės aktų numatyta tvarka, jei Visuotinis narių 

susirinkimas nebuvo sušauktas iki 5.3.2 punkte nurodyto termino ir dėl to į 
teismą kreipėsi Klubo narys. 

 
5.5 Visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei ½ 

Klubo narių. 
 

5.5.1 Jeigu į Visuotinį narių susirinkimą neatvyksta reikalingas Klubo narių 
skaičius, šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas; 

5.5.2 Pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus 
neįvykusio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais; 

5.5.3 Pakartotinio Visuotinio narių susirinkimo sprendimai bus teisėti, nepaisant 
jos dalyvių skaičiaus; 

5.5.4 Pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas ne anksčiau nei 
po 2 savaičių. 

 
5.6 Visuotinio narių susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gaunama 

daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (Klubo nariai, 
balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, t.y. jie laikomi balsavimo metu 
nedalyvavusiais asmenimis). 

5.7 Ne mažiau nei 2/3 Visuotinio narių susirinkimo dalyvių balsų dauguma priimami 
sprendimai dėl: 

 
5.7.1 Klubo įstatų keitimo; 
5.7.2 Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo); 
5.7.3 Pirmalaikio Valdybos ir/ar Prezidento atšaukimo. 

 
5.8 Dėl Visuotiniam narių susirinkime svarstomų klausimų balsuojama atvirai, jei 

Visuotinis narių susirinkimas nepasirenka kito balsavimo būdo. 
5.9 Visuotinis narių susirinkimas turi būti protokoluojamas. 

                                                         
                                                           Valdyba  
 

5.10 Tarp Visuotinių narių susirinkimų Klubui vadovauja Valdyba. 
5.11 Valdybos nariai renkami dvejiems metams. 
5.12 Valdybos narius renka Visuotinis narių susirinkimas Prezidento arba/ir Visuotinio 

narių susirinkimo teikimu. 
5.13 Valdyba arba vienas ar keli jos nariai gali būti atšaukti nepasibaigus 5.11 punkte 

nurodytam terminui Visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 
5.14 Valdybos narių skaičius 5. 
5.15 Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys – Klubo nariai ir Klubo narių – juridinių 

asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. 
5.16 Eilinius Valdybos posėdžius šaukia Prezidentas, ne rečiau kaip kartą per pusmetį. 
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5.17 Neeilinis Valdybos posėdis gali būti sušauktas bet kurio Valdybos nario reikalavimu. 
5.18 Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau nei ½ Valdybos 

narių, bet ne mažiau nei 3. 
5.19 Valdybos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Balsams 

pasiskirsčius po lygiai, lemia Prezidento balsas. 
5.20 Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami ir pasirašomi posėdžio pirmininko ir/ar 

sekretoriaus. 
5.21 Valdybos funkcijos: 

 
5.21.1 Šaukti Visuotinius narių susirinkimus; 
5.21.2 Įgyvendinti Visuotinių narių susirinkimų sprendimus; 
5.21.3 Priimti naujus Klubo narius; 
5.21.4 Teikti Visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti Klubo garbės narius; 
5.21.5 Pašalinti klubo narius; 
5.21.6 Keisti ar papildyti Klubo simboliką 
5.21.7 Spręsti kitus su Klubo veikla susijusius klausimus. 

 
                                                        Prezidentas  
 

5.22 Tarp Valdybos posėdžių Klubui vadovauja Prezidentas. 
5.23 Prezidentą renka ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas iš Valdybos narių,   

Valdybos narių ir/ar Visuotinio narių susirinkimo teikimu. 
5.24 Prezidentas renkamas dvejiems metams. 
5.25 Prezidentas gali būti atšauktas nepasibaigus 5.24 punkte nurodytam terminui 

Visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 
5.26 Prezidentu gali būti tik Klubo narys. 
5.27 Prezidento funkcijos: 

 
5.27.1 Veikti klubo vardu; 
5.27.2 Atstovauti Klubo interesams teisme, valstybinėse ir nevalstybinėse 

institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis; 
5.27.3 Išduoti įgaliojimus, pasirašyti sutartis; 
5.27.4 Valdyti Klubo turtą tik siekiant įgyvendinti 2.1 punkte nurodytiems tikslams 

bei vykdyti veiklai. 
 
 

VI.  KLUBO VEIKLOS KONTROLĖ 
                                                            
                                                                Revizorius 
 

6.1 Klubo lėšų ir pajamų naudojimo, o taip pat Klubo veiklos kontrolę vykdo Revizorius. 
6.2 Revizorių renka ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas. 
6.3 Revizorius renkamas dvejiems metams. 
6.4 Revizorius: 

 
6.4.1 Periodiškai, ne rečiau kaip kartą per metus, tikrina kaip laikomasi Klubo įstatų, 

finansinės drausmės; vykdo lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat Klubo veiklos 
kontrolę; 

6.4.2 Už darbą atsiskaito Visuotiniame narių susirinkime. 
 

6.5 revizoriumi negali būti Prezidentas, Valdybos narys. 
6.6 Revizorius, pritarus Valdybai, turi teisę pasitelkti ekspertus, apmokamus Klubo lėšomis. 
6.7 Revizoriui pareikalavus, Prezidentas ir Valdybos nariai privalo Revizoriui pateikti visą 

turimą informaciją ir dokumentus tokia forma, kokia ja disponuoja. 
 

VII.  KLUBO NUOSAVYBĖ 
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7.1 Klubo nuosavą turtą sudaro materialus ir nematerialus turtas. 
7.2 Klubo materialų turtą sudaro kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, reikalingas šiuose 

įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir veiklai vykdyti, įsigytas už nuosavas lėšas, taip 
pat gautas dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu būdu. 

7.3 Klubo nematerialų turtą sudaro: 
 

7.3.1 Visos žinios, kurias įgyti reikia laiko ir lėšų; praktinė dokumentacija  
7.3.2 Klubo logotipas; 
7.3.3 Mokymo metodikos; 
7.3.4 Varžybų ir renginių prekių ženklai; 
7.3.5 Kitas Klubo turimas nematerialus turtas. 

 
7.4 Klubo lėšas sudaro: 

 
7.4.1 Klubo narių mokesčiai; 
7.4.2 Gauta parama bei labdara; 
7.4.3 Valstybinės dotacijos ilgalaikėms programoms įgyvendinti; 
7.4.4 Pajamos, gautos už turto ir įrenginių eksploataciją, kredito įstaigų palūkanos už 

saugomas Klubo lėšas; 
7.4.5 Pajamos iš Klubo organizuojamų renginių; 
7.4.6 Klubo įsteigtų komercine-ūkine veikla užsiimančių įmonių pelnas; 
7.4.7 Skolinto kapitalo lėšos; 
7.4.8 Visos lėšos ir turtas, įgytas nepažeidžiant įstatymų. 

 
7.5 Klubo turtas gali būti naudojamas tik 2 punkte nurodytų tikslų įgyvendinimui bei veiklos 

vykdymui. 
 
 
 

VIII. INFORMACIJOS APIE KLUBO VEIKLĄ TEIKIMAS 
 

8.1 Klubo praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita ir kiti Klubo veiklos dokumentai saugomi 
Klubo buveinėje ir su jais turi teisę susipažinti kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo. 

8.2 Visuotinio narių susirinkimo, Valdybos ir Prezidento sprendimai ir kiti pranešimai, su 
kuriais reikia supažindinti Klubo narius arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 
dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Už tai, kad pranešimai būtų išsiųsti laiku, atsako 
prezidentas,  jo nesant – Valdyba, o Klubo likvidavimo atveju – likvidatorius. Visi 
sprendimai ir pranešimai siunčiami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 
telekomunikacijų galiniais įrenginiais, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šių įstatų 
numatytais atvejais, kai pranešimai (sprendimai) turi būti įteikti asmenims tam tikru būdu 
(įteikiami pasirašytinai, siunčiami registruotu laišku ir pan.) 

8.3 Apie Klubo likvidavimą kiekvienas Klubo narys ir kreditorius informuojamas teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

8.4 Jeigu Klubo narys keičia savo adresą ar kitus kontaktinius duomenis (elektroninio pašto 
adresą), jis privalo pranešti Valdybai apie šį pakeitimą. To nepadarius, laikoma, kad senuoju 
adresu ar kitais nurodytais kontaktiniais duomenimis išsiųstas pranešimas ar kitas 
dokumentas yra įteiktas tinkamai. 

8.5 Klubo narys, pageidaujantis susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą 
informaciją apie jo veiklą, kuri neatsispindi Klubo veiklos ataskaitoje ir nebuvo pateikta 
klubo nariams, kreipiasi į Prezidentą su prašymu pateikti pageidaujamus dokumentus ar 
informaciją. Prezidentas pateikia dokumentus ir (ar) informaciją tokia forma, kokia ja 
disponuoja. Prezidentas, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos,  
privalo sudaryti Klubo nariui galimybę susipažinti su prašomais dokumentais ar pateikti jų 
kopijas. 

8.6 Atsisakymas pateikti dokumentus Klubo nario pareikalavimu įforminamas rašytine forma. 
Ginčus dėl Klubo nario teisės į informaciją sprendžia teismas. 
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8.7 Prezidentas gali iš asmens pareikalauti susimokėti už Klubo dokumentų ir kitos informacijos 
pateikimą. Reikalaujama sumokėti suma negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos 
pateikimo sąnaudų. 

 
IX. VIEŠOS INFORMACIJOS SKELBIMAS 

 
9.1 Klubo pranešimai ir skelbimai, kurie, remiantis norminiais teisės aktais, Visuotinio narių 

susirinkimo, Valdybos ar Prezidento sprendimu turi būti skelbiami viešai, Prezidento 
skelbiami vienu ar keliais iš nurodytų būdų: 

 
9.1.1 Klubo interneto svetainėje; 
9.1.2 Dienraštyje „Lietuvos rytas“; 
9.1.3 Jei Prezidentas mano esant būtina, siunčiami kiekvienam suinteresuotam asmeniui 

elektroniniu paštu, registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai. 
 

9.2 Klubo vieši skelbimai ir pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, 
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais terminais ir atvejais. 

9.3 Už skelbiamos informacijos turinį ir paskelbimo terminus atsako Prezidentas, o jo nesant – 
Valdyba. 

9.4 Tais atvejais, kai norminiai teisės aktai numato alternatyvinius pranešimų skelbimo būdus, 
konkretų skelbimo būdą parenka Prezidentas, o jo nesant –Valdyba. 

 
 

X. FILIALAI IR ATSTOVYBĖS 
 
 
10.1 Klubo įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl Klubas atsako pagal filialų ir 

atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal Klubo prievoles. 
10.2 Sprendimą dėl filialo ar atstovybės steigimo, filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo priima 

Visuotinis narių susirinkimas. Klubo filialai ir atstovybės veikia pagal Valdybos patvirtintus 
nuostatus. 

10.3 Filialų ir atstovybių veiklą organizuoja ir vykdo Visuotinio narių susirinkimo išrinkti (paskirti) 
filialų ar atstovybių vadovai (pirmininkai). Sprendimą dėl filialo ir atstovybės vadovų 
(pirmininkų) skyrimo ir atšaukimo priima Visuotinis narių susirinkimas. 

10.4 Klubo filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. 
10.5 Filialai ir atstovybės registruojami teisės aktų numatyta tvarka ir laikomi įsteigtais nuo jų 

įregistravimo dienos. 
10.6 Kiti klubo filialų ir atstovybių steigimo, veiklos ir veiklos nutraukimo klausimai sprendžiami 

Lietuvos respublikos civilinio kodekso, Lietuvos respublikos asociacijų įstatymo, kitų teisės 
aktų numatyta tvarka. 

 
XI. KLUBO ATSAKOMYBĖ 

 
11.1 Klubas yra ribotos civilinės atsakomybės asmuo, atsako už savo prievoles visu jam priklausančiu 
turtu. 
11.2  Klubas neatsako už Klubo narių prievoles, o Klubo nariai neatsako už Klubo prievoles. 
11.3  Įstatymų nustatyta tvarka Klubas atlygina žalą, padarytą fiziniams ar juridiniams asmenims. 
 
     

XII. KLUBO VEIKLOS PASIBAIGIMAS 
 
        12.1 Pasiūlymą dėl Klubo veiklos pasibaigimo gali teikti Valdyba arba ne mažiau nei 2/3 Klubo 
narių. Klubo veikla pasibaigia Visuotinio narių susirinkimo ne mažiau nei 2/3 balsų daugumos 
spendimu. 
        12.2 Lietuvos Respublikos įstatymų numatytos valstybinės institucijos sprendimu. 
        12.3 Teismui priėmus sprendimą nutraukti Klubo veiklą. 
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        12.4 Visus klausimus, susijusius su Klubo veiklos pasibaigimu, tvarko       Visuotiniam narių 
susirinkime išrinktas likvidatorius. 
        12.5 Pasibaigus Klubo veiklai, jo turtas panaudojamas Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta 
tvarka. 
        
   
Šie Įstatai priimti 2012 m.  kovo mėn. 22 d. Klubo steigiamajame susirinkime. 
                                                                               
 
                                                                                                                                                         
(vardas, pavardė, parašas) 
                                                                ________________________________________ 
                                                                                                                                                         
(vardas, pavardė, parašas) 
                                                                ________________________________________ 
                                                                                                                                                         
(vardas, pavardė, parašas) 
                                                                ________________________________________ 
                                                                                                                                                         
(vardas, pavardė, parašas) 
                                                                ________________________________________ 
                                                                                                                                                           
(vardas, pavardė, parašas)                                              
                                                                ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


