
 
Televizijos žiūrovų klubas 

 
ĮSTATAI 

 
Šie įstatai pasirašyti Vilniuje, 2014 metų rugsėjo dešimtą dieną 

 
 

I SKIRSNIS. BENDROJI DALIS 

1.1. Televizijos žiūrovų klubas (toliau – „Klubas“) - tai savarankiškas, pelno nesiekiantis, 
ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas yra skatinti televizijos žiūrovų ir 
televizijos transliuotojų bendradarbiavimą visoje Lietuvoje, o taip pat atstovauti Klubo narių 
interesus ir juos ginti bei vykdyti kitus šiuose įstatuose nurodytus tikslus ir uždavinius, susijusius su 
Klubo narių veikla ir poreikiais. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, civiliniu kodeksu, asociacijų ir kitais įstatymais, asociacijos steigimo sutartimi ir šiais 
įstatais. 

1.2. Klubo pavadinimas – Televizijos žiūrovų klubas. 

1.3. Teisinė forma – asociacija. 

1.4. Klubas nuo įstatų įregistravimo momento yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, 
organizacinį ir teisinį savarankiškumą, balansą, antspaudą, emblemą, atsiskaitomąsias ir valiutines 
sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose banko įstaigose.  

1.5. Klubas yra ribotos turtinės atsakomybės organizacija. Pagal savo prievoles atsako tik 
savo turtu, iš kurio gali būti išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Klubas 
neatsako už savo narių prievoles, o nariai už Klubo prievoles. 

1.6. Klubo veiklos trukmė neterminuota. 

1.7. Klubo finansinai metai sutampa su kalendorinais metais. 

1.8. Klubas turi teisę steigti filialus ir/ar atstovybes šių įstatų nustatyta tvarka. 

 

II SKIRSNIS. KLUBO VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR R ŪŠYS 

2.1. Klubo tikslai yra: 

   2.1.1. skatinti televizijos žiūrovų ir televizijos transliuotojų bendradarbiavimą visoje 
Lietuvoje; 

   2.1.2. bendradarbiauti su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis Lietuvoje ir 
užsienyje, analizuojant bei vertinant televizijos programų transliavimą, išaiškinant esamas 
problemas ir trūkumus, televizijos transliuotojams teikti pasiūlymus minėtoms problemoms spręsti; 

   2.1.3. atstovauti televizijos žiūrovų interesams, ginti jų teises visose institucijose; 

   2.1.4. organizuoti ir rengti konferencijas, diskusijas, mokymus, kursus; 

   2.1.5. skleisti informaciją apie galimas televizijos programų priėmimo galimybes, dalintis 
gerąja patirtimi; 

   2.1.6. testuoti ir suteikti galimybę patiems nariams išbandyti naują televizijos programoms 
skirtą priiminėti techniką; 

   2.1.7. finansuoti narių dalyvavimą tarptautinėse parodose; 
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   2.1.8. plėtoti bendradarbiavimą su analogiško pobūdžio kitų šalių asociacijomis ir 
tarptautinėmis organizacijomis; 

   2.1.9. koordinuoti narių veiklą, formuoti bendrą veiklos strategiją; 

   2.1.10. organizuoti informacines ir viešinimo kampanijas; 

   2.1.11. propaguoti pažangias televizijos žiūrėjimui skirtas technologijas; 

   2.1.12. teikti savo nariams informaciją, konsultacijas ir metodinę pagalbą; 

   2.1.13. apibendrinti narių pateiktą informaciją, rengti išvadas, pasiūlymus, rekomendacijas 
ir informuoti apie tai Klubo narius. 

2.2. Siekdamas savo tikslų Klubas: 

   2.2.1. samdo asmenis ir buria Klubo narius bendrai veiklai; 

   2.2.2. organizuoja renginius Klubo narius dominančiais klausimais; 

   2.2.3. bendradarbiauja su analogiškomis asociacijomis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis 
visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis; 

   2.2.4. dalyvauja panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose; 

   2.2.5. gina su Klubo veikla susijusias savo narių teises ir teisėtus interesus; 

   2.2.6. koordinuoja Klubo narių veiklą, atstovauja Klubo narių interesams ir juos gina, 
vykdo Klubo įstatuose nurodytus tikslus ir uždavinius, susijusius su Klubo narių veikla ir 
poreikiais; 

   2.2.7. teikia konsultacijas, rekomendacijas; 

   2.2.8. atstovauja ir gina Klubo narių interesus valstybės ir kitose įstaigose, organizacijose. 

2.3. Klubas, įgyvendindamas savo tikslus ir uždavinius, turi teisę: 

   2.3.1. savo vardu, įstatymų nustatyta tvarka sudaryti sandorius, dalyvauti bendroje veikloje 
su nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis; 

   2.3.2. pirkti ar kitais būdais įsigyti turtą, jį parduoti, nuomoti, ar kitaip juo disponuoti; 

   2.3.3. turėti atsiskaitomąją ir valiutos sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka; 

   2.3.4. teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą ir labdarą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir 
juridinių asmenų, užsienio valstybinių, fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka; 

   2.3.5. stoti į tarptautines organizacijas, tapti jų nare; 

   2.3.6. organizuoti parodas, rengti seminarus, muges, kitus renginius; 

   2.3.7. sudaryti paslaugų sutartis su kitais juridiniais asmenimis, savivaldybėmis; 

   2.3.8. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą,  
propaguoti Klubo tikslus ir uždavinius. 

2.4. Klubas vykdo ir tvarko buhalterinę apskaitą, teikia informaciją valstybės įgaliotoms 
institucijoms, moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka; 

2.5. Klubas gali turėti ir kitas teises bei pareigas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos 
įstatymams ir šiems įstatams. 

2.6. Klubas, įgyvendindamas savo tikslus, gali užsiimti šia veikla: 

   - Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos (18.1); 

   - Įrašytų laikmenų tiražavimas (18.2); 
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   - Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla (58.1); 

   - Programinės įrangos leidyba (58.2); 

   - Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla (59.1); 

   - Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.2); 

   - Radijo programų transliavimas (60.1); 

   - Televizijos programų rengimas ir transliavimas (60.2); 

   - Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas (68.1); 

   - Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.2); 

   - Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį (68.3); 

   - Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72.1); 

   - Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72.2); 

   - Reklama (73.1); 

   - Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.2); 

   - Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74.9); 

   - Suaugusiųjų švietimas ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (80.42); 

   - Kitas mokymas (85.5); 

   - Švietimui būdingų paslaugų veikla (85.6). 

2.7. Klubo rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis Klubo veiklą, 
Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka. 

2.8. Klubo pinigus, gautus kaip parama, taip pat negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą 
Klubas naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. 
Klubas šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei 
tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Klubas negali priimti pinigų ar 
kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Klubo įstatuose yra nustatyta, 
tikslams. 

 

III SKIRSNIS. KLUBO NARIAI, J Ų TEISĖS IR PAREIGOS 

3.1. Klubo nariu gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, savo praktine veikla 
prisidedantis prie Klubo tikslu ir uždavinių įgyvendinimo, pripažįsta Klubo įstatus ir moka nario 
mokestį. Klubo narių skaičius neribojamas. 

3.2 Klubo narys turi būti susipažinęs su Klubo įstatais ir neturėti Klubo tikslams priešiškų 
interesų. 

3.3. Klubo buveinėje turi būti visų Klubo narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti 
kiekvienas Klubo narys. 

3.4. Klubo narys turi tokias teises: 

   3.4.1. rinkti ir būti išrinktais į Klubo valdymo organus; 

   3.4.2. dalyvauti, kuriant ir įgyvendinant Klubo projektus ir programas; 

   3.4.3. dalyvauti ir balsuoti Klubo visuotiniame narių susirinkime; 

   3.4.4. teikti pasiūlymus ir pageidavimus įvairiais Klubo veiklos klausimais; 

   3.4.5. naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis; 
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   3.4.6. susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jo 
veiklą. Dokumentų ir kitos informacijos apie Klubo veiklą pateikimo jos nariams tvarka tvirtinama 
atskiru dokumentu. 

   3.4.7. bet kada išstoti iš Klubo. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar 
kitaip Klubo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami; 

   3.4.8. kitas teisės aktuose ir Klubo įstatuose nustatytas teises. 

3.5. Klubo nari ų pareigos: 

   3.5.1. laikytis Klubo įstatų ir kitų Klubo vidaus veiklos dokumentų; 

   3.5.2. vykdyti Klubo visuotinio narių susirinkimo ir Klubo valdybos sprendimus; 

       3.5.3. aktyviai dalyvauti Klubo veikloje, laikantis Klubo organų priimtų sprendimų, 
vykdomos politikos nuostatų; 

   3.5.4. tausoti Klubo turtą;  

3.5.5. mokėti nustatytus įnašus, nario mokesčius; 

3.6. Klubo nariais nebelaikomi asmenys: 

   3.6.1. raštu pareiškę norą išstoti iš Klubo; 

   3.6.2. daugiau kaip vienerius metus be pateisinamos priežasties nemokėję nario mokesčio; 

   3.6.3. nesilakantys įstatų. 

3.7. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka tvirtinama visuotinio narių 
susirinkimo sprendimu. 

 

IV SKIRSNIS. KLUBO NARI Ų PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ KLUBO 
TVARKA BEI S ĄLYGOS 

4.1. Narių stojimas į Klubą yra savanoriškas. Klubo nariu yra asmuo, raštu pateikęs prašymą 
valdybai, sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius Klubo valdybos sprendimu. Klubo narys 
gali bet kada išstoti iš Klubo, padavęs prašymą Klubo valdybai raštu, pilnai įvykdęs savo 
įsipareigojimus Klubui ir su juo atsiskaitęs. 

4.2. Klubo narys gali būti pašalintas iš Klubo valdybos sprendimu, jeigu pažeidė Klubo 
įstatus, Klubo vidaus veiklos dokumentus, kompromituoja Klubą Lietuvoje ir užsienyje. 

4.3. Valdybos sprendimas pašalinti asmenį gali būti skundžiamas visuotiniam narių 
susirinkimui. 

 

V SKIRSNIS. KLUBO VALDYMAS 

5.1. Klubas įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo 
valdymo organus.  

5.2. Klubo organai yra:  

   5.2.1. visuotinis narių susirinkimas; 

   5.2.2. vienasmenis valdymo organas – Klubo pirmininkas; 

   5.2.3. kolegialus valdymo organas – Klubo valdyba; 

   5.2.4. revizorius. 
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VI SKIRSNIS. VISUOTINIS KLUBO NARI Ų SUSIRINKIMAS 

6.1. Klubo visuotinis narių susirinkimas: 

   6.1.1. visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Klubo organas. 

   6.1.2. eilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti šaukiamas Klubo valdybos sprendimu 
ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Apie susirinkimo laiką, vietą, darbotvarkę Klubo nariai turi 
būti informuojami raštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų prieš numatomą visuotinį narių susirinkimą. 

   6.1.3. visuotinis narių susirinkimas yra laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip 
pusė Klubo narių. Jei susirinkime nėra nustatyto kvorumo, tai ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų 
turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio 
susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančiųjų narių (balsų) skaičiaus. 

   6.1.4. kiekvienas Klubo narys visuotiniame narių susirinkime turi 1 (vieną) balsą.  

   6.1.5. visuotinio narių susirinkimo sprendimas yra laikomas priimtu, kai už tokį sprendimą 
balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) susirinkime dalyvaujančiųjų narių. 

6.2. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija: 

   6.2.1. nagrinėja, svarsto ir tvirtina Klubo veiklos ataskaitą, metinę finansinę atskaitomybę; 

   6.2.2. priima, keičia, papildo Klubo įstatus; 

   6.2.3. keičia Klubo buveinę; 

   6.2.4. 2 (dviejų) metų kadencijai renka ir atšaukia Klubo valdybos narius; 

   6.2.5. atskiru dokumentu nustato stojamojo, nario mokesčio bei kitų tikslinių įnašu dydį, 
mokėjimo tvarką ir terminus; 

   6.2.6. priima sprendimus dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 
likvidavimo); 

   6.2.7. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių 
asmenų dalyviu; 

   6.2.8. svarsto ir tvirtina valdybos pirmininko veiklos ataskaitą; 

   6.2.9. priima metų veiklos programą; 

   6.2.10. sprendžia kitus klausimus, kurie pagal teisės aktus ir šiuos įstatus nėra priskirti 
Klubo valdymo organų kompetencijai. 

 

VII SKIRSNIS. KLUBO VALDYBA 

7.1. Klubo valdyba yra kolegialus Klubo valdymo organas. Valdyba renkama 2 (dviejų) 
metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos 
kadencijos pabaigos. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose numatytą laiką arba iki bus išrinkta ir 
pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio 
visuotinio narių susirinkimo. 

7.2. Klubo valdybos narių skaičių nustato Klubo narių visuotinis susirinkimas atskiru 
nutarimu. 

7.3. Valdybą renka visuotinis narių susirinkimas. Renkant valdybos narius, kiekvienas narys 
turi vieną balsą. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Valdyba iš savo narių renka Valdybos 
pirmininką, kuris vadovauja Klubui, Klubo darbui ir pirmininkauja valdybos posėdžiuose. 

7.4. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys – Klubo nariai ir Klubo narių – juridinių 
asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. Valdybos nario ir pirmininko kadencijų skaičius neribojamas. 
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7.5. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius 
nesibaigus jų kadencijai. 

7.6. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau 
kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Klubą. 

7.7. Klubo valdybą savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Klubo įstatais, 
visuotinio narių susirinkimo sprendimais ir kitais Klubo vidaus dokumentais. 

7.8. Klubo valdyba privalo laiku rengti Klubo narių visuotinius susirinkimus, sudaryti jų 
darbotvarkę, pateikti nariams metinę finansinę atskaitomybę, ataskaitą apie Klubo veiklą bei kitą 
reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti. 

7.9. Klubo valdyba pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 mėnesius parengia 
ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Klubo veiklos 
ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Klubas turi 
sudaryti sąlygas buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti. Klubo veiklos 
ataskaitoje turi būti nurodyta: 

   7.9.1. informacija apie Klubo veiklą įgyvendinant jos įstatuose numatytus tikslus; 

   7.9.2. Klubo narių skaičius finansinių metų pabaigoje; 

   7.9.3. Klubo metinė finansinė atskaitomybė; 

   7.9.4. samdomų Klubo darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje. 

7.10. Klubo valdybos funkcijos: 

   7.10.1. nustatyti Klubo veiklos programą, ją vykdyti bei tvarkyti lėšas veiklos programos 
įgyvendinimui; 

   7.10.2. šaukti visuotinį narių susirinkimą, teikti susirinkimo darbotvarkę; 

   7.10.3. organizuoti Klubo veiklos programoje numatytus renginius; 

   7.10.4. analizuoti Klubo veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, kitus finansinės 
atskaitomybės dokumentus, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos dokumentus, patikrinimo 
rezultatus; 

   7.10.5. iš Klubo narių rinkti arba atšaukti Klubo pirmininką; 

   7.10.6. priimti sprendimus dėl filial ų ir atstovybių steigimo, tvirtinti jų nuostatus, skirti ir 
atšaukti filialo ir atstovybės vadovus; 

   7.10.7. priimti sprendimus dėl Klubo turto įkeitimo, garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti 
prievolių įvykdymą Asociacijų įstatymo numatyta tvarka; 

   7.10.8. ieškoti lėšų Klubo veiklos finansavimui; 

   7.10.9. priimti sprendimą skolintis pinigų iš kredito įstaigų; 

   7.10.10. palaikyti ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis; 

   7.10.11. vykdyti kitą visuotinio narių susirinkimo pavestą ar valdymo organo funkcijoms 
priskirtą veiklą. 

7.11. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 
daugiau kaip 1/2 valdybos narių, o valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų 
negu prieš. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra valdybos pirmininko balsas. 

7.12. Už Klubo valdybos narių veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia 
Klubo narių visuotinis susirinkimas. 
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7.13. Atsistatydinus valdybas arba atsistatydinus ar atšaukus daugiau kaip 1/2 jos narių, per 
mėnesį iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 5 narių, šaukia neeilinį visuotinį susirinkimą. 

 

VIII SKIRSNIS.  KLUBO PIRMININKAS  

8.1. Klubo pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas, kurį 2 (dviejų) metų laikotarpiui 
renka Klubo valdyba. Klubo pirmininkas kartu yra ir Klubo valdybos pirmininkas. 

8.2. Klubo pirmininkas: 

   8.2.1. atstovauja Klubą valstybinėse valdžios, valdymo, savivaldos ir kitose institucijose, 
teismuose, visuomeninėse organizacijose ir visose kitose Lietuvos Respublikos bei užsienio 
organizacijose; 

   8.2.2. šaukia Klubo valdybos posėdžius, vadovauja jos darbui, pasirašo Klubo valdybos 
sprendimus ir prižiūri jų vykdymą; 

   8.2.3. sudaro sandorius Klubo vardu; 

   8.2.4. įgalioja ir paveda kitus valdybos narius atlikti užduotis Klubo tikslams įgyvendinti ir 
Klubo veiklai vykdyti; 

   8.2.5. atlieka kitas valdymo organo kompetencijai priskirtas funkcijas. 

8.3. Klubo pirmininkas turi teis ę: 

   8.3.1. atidaryti ir uždaryti sąskaitas banke; 

   8.3.2. priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, sudaryti ir nutraukti su jais darbo sutartis, skirti 
jiems paskatinimus ir nuobaudas, leisti įsakymus savo kompetencijos ribose; 

   8.3.3. imtis priemonių Klubo turto apsaugai, sveikų ir saugių darbo sąlygų sukūrimui; 

   8.3.4. užtikrinti Klubo duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registro 
tvarkytojui; 

   8.3.5. išduoti įgaliojimus toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje; 

   8.3.6. vykdyti kitas teisės aktams neprieštaraujančias funkcijas. 

8.4. Klubo valdyba paprasta visų valdybos narių balsų dauguma, nepasibaigus Klubo 
pirmininko kadencijai, gali jį atstatydinti ir iki kadencijos pabaigos išrinkti kitą Klubo valdybos 
pirmininką. 

8.5. 1/3 Klubo narių pareiškus nepasitikėjimą Klubo pirmininku, jis privalo atsistatydinti. 

 

IX SKIRSNIS . FILIAL Ų IR ATSTOVYBI Ų STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS  

9.1. Klubas turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Klubo įsteigti filialai ir atstovybės nėra 
juridiniai asmenys, todėl Klubas atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės 
atsako pagal Klubo prievoles. 

9.2. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos 
nutraukimo priima Klubo valdyba. Klubo filialas ar atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos 
svarsto ir tvirtina Klubo valdyba. 

9.3. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima Klubo valdyba 
savo sprendiniu. 
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X SKIRSNIS. PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA  

10.1. Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais 
atvejais Klubo pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai ir šie įstatai. 

10.2. Viešus pranešimus Klubas skelbia VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame 
leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai”. Klubo pranešimai skelbiami Civilinio kodekso, 
Asociacijų įstatymo ir kitais teisės aktais nustatytais terminais.  

10.3. Už Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos 
viešą paskelbimą, pranešimų nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui 
tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako Klubo pirmininkas. 

 

XI SKIRSNIS.  LĖŠŲ IR PAJAM Ų NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROL ĖS TVARKA  

11.1. 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 į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos 
tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus pagal šiuos įstatus). 

11.2. Klubo turtą sudaro: 

   11.2.1. Klubo narių stojamasis, nario mokestis bei savanoriški įnašai; 

   11.2.2. Klubo ilgalaikis ir trumpalaikis turtas; 

   11.2.3. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) 
lėšos; 

   11.2.4. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos 
(paaukotos) lėšos; 

   11.2.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Klubo lėšas; 

   11.2.6. skolinto kapitalo lėšos; 

   11.2.7. tiksliniai įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti; 

   11.2.8. kitas teisėtai gautas turtas ir lėšos. 

11.3. Net ir šiuose įstatuose nurodytais tikslais Klubo draudžiama: 

   11.3.1. neatlygintinai perduoti Klubo turtą nuosavybėn Klubo nariui, valdymo ir kolegialių 
organų nariui, Klubo darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar 
trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ir paramos tikslus, nustatytus šiuose įstatuose; 

   11.3.2. mokėti Klubo steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo 
Klubo turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį; 

   11.3.3. Klubo turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal 
Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Klubo ir (ar) (kitų valdymo organų nariams, Klubo darbo 
sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos 
su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas 
autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes; 

   11.3.4. suteikti paskolas, įkeisti Klubo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Klubo 
prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą. Ši 
nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės 
sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip; 
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   11.3.5. skolintis pinigų iš Klubo nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši 
nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų; 

   11.3.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas; 

   11.3.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai 
tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros 
gavėjas; 

   11.3.8. parduoti Klubo turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu 
būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros 
gavėjas; 

   11.3.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra 
neribota, arba būti jo dalyviu; 

   11.3.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės 
tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai; 

   11.3.11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų 
kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, 
kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas 
pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys; 

   11.3.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius 
būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. 

11.4. Klubo veiklą kontroliuoja Klubo revizorius, renkamas iš Klubo narių visuotiniame 
narių susirinkime. Revizorius savo darbe vadovaujasi Klubo įstatais bei savo darbo reglamentu. 
Pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 mėnesius revizorius parengia ir pateikia 
visuotiniam narių susirinkimui Klubo veiklos patikrinimo ataskaitą. 

 

XII SKIRSNIS.  KLUBO PERTVARKYMAS IR PABAIGA  

12.1. Jeigu Klube liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių 
sumažėjimą Klubas turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų 
nustatyta tvarka. 

12.2. Klubas pertvarkomas, pasibaigia (reorganizuojamas ar likviduojamas) Civilinio 
kodekso nustatyta tvarka. 

 

 

 

Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo Antanas Bertašius 

 


