Diving is living hope girls will forgive us

Džiugu yra tai, kad atsitiktinai susitikę ir susipažinę žmonės, kuriuos suveda bendras pomėgis, tampa ne tik
pažįstamais, bet gerais draugais. Susibūrėme į klubą tam, kad dar daugiau laiko ir dėmesio skirtume savo
tikslų įvykdymui. Povandeninis pasaulis - tai vieta kur užsiimame savo hobiu ir poilsiu.
Esame povandeninės medžioklės ir nardymo aistruolių klubas „Spearfishing Club Rykliukas“. Klubas įkurtas 2012
metais Rugsėjo mėnesį. Tai vienas iš povandeninės žūklės klubų Lietuvoje. „Spearfishing Club Rykliukas“ ne pelno
siekianti sporto ir povandeninės medžioklės organizacija .Siekiame sukurti teigiamą visuomenės požiūrį į povandeninę
medžioklę, tuo pačiu ją populiarinti ;
Laikome save tikrais Medžiotojais ir Gamtos mylėtojais. Esame tvarkingas klubas ,vadovaujames aplinkos apsaugos
reikalavimais kurie taikomi tiek žvejams tiek medžiotojams .Tausojame žuvį Nešaudome neleistinų dydžių ir neleistinų
kiekių ,nes tai darome ne dėl „Žuvienos“ labiau stengiames grožėtis povandeniniu pasauliu pailsėti po vandeniu nuo
kasdienybės ir surasti vieną kitą „Trofėjaus“ vertą žuvį .Norime prisidėti prie žuvies išteklių išsaugojimo ir didinimo.

„SPEARFISHING CLUB RYKLIUKAS“
ĮSTATAI
I. Bendroji dalis
1.1. „Spearfishing Club Rykliukas“ (toliau šiuose įstatuose vadinamas „Klubu“) yra ribotos civilinės atsakomybės
viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, antspaudą, sąskaitą banke. Klubas gali turėt savo vėliavą, emblemą,
ženklą ir kitus simbolius.
1.2. Klubas yra savanoriška ir savarankiška asociacija, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį
savarankiškumą, vienijanti povandenine medžiokle suinteresuotus asmenis.
1.3. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymu, kitais įstatymais, teisės aktais
ir šiais įstatais.

1.4. Klubas įsteigtas neribotam laikui.
1.5. Klubo finansiniais metais yra kalendoriniai metai, t.y. dvylikos mėnesių laikotarpis, kuris prasideda sausio
mėn. 01 d. ir pasibaigia gruodžio mėn. 31 d.
1.6. Klubo pavadinimas „SPEARFISHING CLUB RYKLIUKAS“.
1.7. Klubo teisinė forma: asociacija.
1.8. Pagal savo prievoles Klubas atsako savo turtu. Klubo nariai neatsako už Klubo prievoles.
1.9. Klubo organai: visuotinis narių susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – Klubo prezidentas, kolegialus
valdymo organas – Klubo taryba.

II. Klubo veiklos tikslai ir veiklos sritys
2.1. Klubo veiklos tikslai:
2.1.1. sukurti teigiamą visuomenės požiūrį į povandeninę medžioklę, tuo pačiu ją populiarinant;
2.1.2. vienyti povandenine medžiokle suinteresuotus asmenis, siekiant bendrų tikslų įgyvendinimo bei
tarpusavio bendradarbiavimo;
2.1.3 sudaryti sąlygas glaudesniam bendradarbiavimui su kitomis analogiškomis Lietuvos asociacijomis;
2.1.4. saugoti ir gausinti žuvų išteklius, jei reikia, imtis priemonių, padėsiančių išlaikyti stabilias, natūraliai
atsikuriančias arba atkurti nykstančias žuvų populiacijas;
2.1.5. puoselėti povandeninės medžioklės kultūrą;
2.1.6. teikti Klubo nariams informaciją apie organizuojamas povandeninės medžioklės varžybas, narių išvykas ar
kitus renginius, rūpintis turiningu Klubo narių laisvalaikio praleidimu, tuo pačiu plečiant teorinių ir praktinių žinių akiratį.
2.2. Siekdamas šių tikslų Klubas:
2.2.1. organizuoja Klubo narių susitikimus ir sprendžia bendrus visiems Klubo nariams rūpimus klausimus;
2.2.2. visuomenės informavimo priemonėse skelbia, aiškina, platina ir stiprina taisyklingos žūklės idėjas;
2.2.3. platina informaciją apie Klubo veiklą bei jos rėmėjus;
2.2.4. dalyvauja giminingų Lietuvos ir tarptautinių organizacijų veikloje;
2.2.5. rengia povandeninės medžioklės varžybas, keliones, sąskrydžius, konkursus, seminarus, konferencijas
dalyvauja analogiškuose kitų giminingų asociacijų ir tarptautiniuose renginiuose;
2.2.6. racionaliai naudoja žuvų išteklius ir juos saugo;
2.2.7. organizuoja ir vykdo ežerų žuvinimo akcijas;

2.2.8. atstovauja ir gina savo narių teises ir teisėtus interesus santykiuose su valstybės valdžios ir valdymo
institucijomis.
2.3. Klubas turi teisę teikti paramą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio
valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos
įstatymo nustatyta tvarka.

III. Klubo nariai. Jų teisės ir pareigos
3.1. Klubo nariais gali būti visi fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų ir suinteresuoti povandenine
medžiokle.
3.2. Klubo nariai turi tokias teises:
3.3.1. dalyvauti visuotiniame narių susirinkime su sprendžiamuoju balsu, priimant nutarimus turėti vieną balsą;
3.3.2. rinkti ir būti išrinktais į Klubo valdymo organus;
3.3.3. dalyvauti kuriant ir įgyvendinant Klubo projektus ir programas;
3.3.4. naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis bei inventoriumi;
3.3.5. susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jo veiklą;
3.3.6. gauti paskatinimus, prizus, apdovanojimus diplomais, padėkas.
3.3.7. bet kada išstoti iš Klubo;
3.3.8. būti kitų asociacijų nariu;
3.3.9. kitas teisės aktuose ir Klubo įstatuose nustatytas teises.
3.4. Klubo nariai privalo:
3.4.1. laikytis Klubo įstatų ir dalyvauti jo veikloje;
3.4.2. nevykdyti Klubo veiklos tikslams prieštaraujančios veiklos;
3.4.3. vykdyti Klubo narių susirinkimo ir jo valdymo organų nutarimus.
3.5.Klubo buveinėje, taip pat Klubo filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Klubo narių sąrašas. Su šiuo
sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Klubo narys.
IV. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimų tvarka; naujų narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš Klubo
tvarka
4.1. Asociacijos narių stojamųjų įnašų bei narių mokesčių dydį, mokėjimo tvarką ir terminus nustato visuotinis
narių susirinkimas, priimdamas atitinkamą sprendimą.

4.2. Visi Klubo steigėjai nuo Klubo įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais.
4.3. Po Klubo įregistravimo jos nariais taip pat gali tapti kiti fiziniai asmenys Klubo tarybos sprendimu, asmeniui
pateikus raštišką prašymą apie pageidavimą tapti Klubo nariu. Narystė Klube neriboja atskirų jos narių veiklos, jei ši
veikla nėra nukreipta prieš Klubą.
4.4. Klubo narių skaičius yra neribojamas.
4.5. Asmuo laikomas tapusiu Klubo nariu tarybos, priėmusios jį į narius, sprendimo priėmimo dieną, jeigu taryba
nenustatė vėlesnės datos. Naujas narys įrašomas į Klubo narių sąrašą. Visi ketinantys tapti Klubo nariais privalo
susipažinti su jos įstatais.
4.6. Asmuo turi teisę išstoti iš Klubo pateikęs raštišką prašymą Klubo prezidentui. Jeigu narys neturi jokių prievolių
Klubui, Klubo prezidentas savo sprendimu patvirtina nario išstojimą iš Klubo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo
tokio prašymo gavimo dienos. Jeigu narys turi prievolių Klubui, Klubo prezidentas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį
nuo prašymo išstoti gavimo dienos sušaukia visuotinį narių susirinkimą ir pateikia jam svarstyti nario išstojimo klausimą.
Visuotinio narių susirinkimo posėdyje patvirtinamas nario išstojimas ir išsprendžiami šio nario atsiskaitymo su Klubu
tvarka ir terminai, priimant nutarimą. Priėmus šį nutarimą, nario teisės pasibaigia, o Klubo narių sąraše įrašoma
išstojimo data.
4.7. Visuotinio narių susirinkimo nutarimu Klubo narys gali būti pašalintas iš Klubo, jeigu:
4.7.1. nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ar kitaip pažeidžia įstatus;
4.7.2. vykdo veiklą, kuri nesuderinama su Klubo veiklos tikslais;
4.8. Pašalinimo iš Klubo diena laikoma visuotinio narių susirinkimo, pašalinusio narį iš Klubo, sprendimo
priėmimo diena, jeigu visuotinis susirinkimas nenustatė vėlesnės datos.

V. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, šaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka

5.1 Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Klubo organas.
5.2. Visuotinis narių susirinkimas:
5.2.1. keičia Klubo įstatus;
5.2.2. priima sprendimą dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos;
5.2.3. tvirtina Klubo metinę finansinę atskaitomybę;
5.2.4. gali nustatyti mokesčių bei kitų tikslinių įnašu dydį, mokėjimo tvarką ir terminus;
5.2.5. renka ir atšaukia Klubo prezidentą;
5.2.6. renka ir atšaukia Klubo tarybos narius;
5.2.7. priima sprendimus dėl Asociacijos turto perleidimo, įkeitimo, nuomos, panaudos ar kitokio teisių į

Asociacijos turtą suvaržymo;
5.2.8. priima sprendimus dėl Klubo filialų ir/arba atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo;
5.2.9. priima sprendimą keisti Klubo buveinę;
5.2.10. sprendžia kitus įstatymuose ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus
klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų
funkcijos.
5.3. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi dalyvaujantys Klubo nariai. Vienas narys
susirinkime turi vieną balsą.
5.4. Eilinį Klubo narių susirinkimą šaukia Klubo prezidentas ne rečiau kaip vieną kartą per metus, pranešdamas
Klubo nariams likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms iki susirinkimo. Pranešti galima pasirašytinai
įteikiant nariui rašytinį pranešimą, arba registruotu laišku su pranešimu apie įteikimą arba skelbiant apie susirinkimą
Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems juridinių asmenų pranešimams
skelbti.
5.5. Neeilinis Klubo visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas kai to pageidauja ne mažiau kaip 1/3 Klubo
narių. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą sušaukia Klubo prezidentas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika)
kalendorinių dienų po Klubo narių pareikšto reikalavimo. Pranešti galima pasirašytinai įteikiant nariui rašytinį pranešimą,
arba registruotu laišku su pranešimu apie įteikimą arba skelbiant apie susirinkimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo
leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems juridinių asmenų pranešimams skelbti.
5.6. Susirinkimas yra teisėtas, jei Klubo nariai apie jo vietą, laiką ir darbotvarkės projektą buvo ne vėliau kaip
prieš 7 (septynias) kalendorines dienas informuoti įstatų nustatyta tvarka ir jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Klubo
narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šio įstatų skyriaus 5.2.1.-5.2.2. papunkčiuose nurodytus
sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Klubo narių balsų „už“ negu „prieš“
(asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis). Šio įstatų
skyriaus 5.2.1.-5.2.2. papunkčiuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip
2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų.
5.7. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti
sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo susirinkusių narių skaičiaus.
Pakartotinis susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per l mėnesį.
5.8. Visuotinio susirinkimo posėdžiai yra protokoluojami.
5.9. Visuotinis Klubo narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų
nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Klubo narys ar Klubo prezidentas.

VI. Klubo taryba, jos kompetencija, tarybos narių ir pirmininko skyrimo (rinkimo), atšaukimo ar tvarka.

6.1. Klubo taryba yra kolegialus Klubo valdymo organas, sudaromas iš 5(penkių) narių 5(penkerių) metų
laikotarpiui. Tarybos nariai renkami atviru Klubo narių balsavimu. Išrinktais laikomi surinkę daugiausia susirinkime

dalyvavusių narių balsų. Klubo tarybos darbui vadovauja Klubo prezidentas, kuris kartu yra ir Klubo tarybos pirmininkas.
6.2. Klubo tarybos funkcijos:
6.2.1. formuoja strategiją, kad būtų tinkamai įgyvendinami Klubo tikslai ir uždaviniai;
6.2.2. saugo ir tvarko Klubo dokumentus bei sprendžia kitus organizacinius, ūkinius, socialinius, finansinius
klausimus, kurių sprendimas nepriklauso Klubo prezidento kompetencijai;
6.2.3. ruošia visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę;
6.2.4. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
6.2.5. priima sprendimus dėl priėmimo į Klubą ir išstojimo iš jo;
6.2.6. kontroliuoja Klubo įstatų laikymąsi;
6.2.7. sudaro ir vykdo Klubo pajamų ir išlaidų sąmatą, nustato lėšų panaudojimo tvarką;
6.2.8. organizuoja susitikimus, seminarus ir kitą praktinę Klubo veiklą;
6.2.9. bendradarbiauja su valstybinėmis, visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir
užsienio valstybėse;
6.2.10. nagrinėja Klubo narių skundus;
6.2.11. vykdo kitas funkcijas, kurios neprieštarauja Klubo įstatams.
6.3. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą Klubo tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų
kadencijai.
6.4. Klubo tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 15
(penkiolika) dienų raštu įspėjęs Klubo prezidentą.
6.5. Klubo tarybos posėdžiai šaukiami Klubo prezidento arba Klubo tarybos daugumos iniciatyva. Balsavimo
metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Klubo tarybos pirmininko
balsas.
6.6. Klubo taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2
Klubo tarybos narių. Klubo tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš.
6.7. Klubo tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
6.8. Klubo taryba už savo veiklą kartą per finansinius metus atsiskaito Visuotiniam narių susirinkimui.

VII. Klubo prezidentas, jo kompetencija, rinkimo, atšaukimo tvarka, laikotarpis, kuriam renkamas.

7.1. Klubo prezidentas yra vienasmenis valdymo organas.

7.2. Klubo prezidentą 5 (penkerių) metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis Klubo narių susirinkimas. Klubo
prezidento kadencijų skaičius neribojamas.
7.3. Klubo prezidentas yra ir Klubo tarybos pirmininkas;
7.4. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti Klubo prezidentą anksčiau termino.
7.5. Klubo prezidentas gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 15
(penkiolika) dienų raštu įspėjęs Klubo visuotinį narių susirinkimą.
7.6. Klubo prezidentui neesant ar dėl kitų priežasčių negalint eiti pareigų, jį pavaduoja Klubo tarybos pirmininko
paskirtas tarybos narys;
7.7. Klubo prezidento funkcijos:
7.7.1. vadovauja Klubo veiklos organizavimui - šaukia tarybos posėdžius, šaukia eilinį ir neeilinį visuotinį narių
susirinkimą, organizuoja Klubo tarybos darbą, atsako už narių visuotinių susirinkimų bei tarybos posėdžių sukvietimą bei
priimtų nutarimų įgyvendinimą;
7.7.2. pateikia Klubo dokumentus ir duomenis Juridinių asmenų registrui;
7.7.3. gavęs Klubo tarybos pritarimą, atlieka finansines operacijas, reikalingas Klubo projektų įgyvendinimui, taip
pat atidaro ir uždaro Klubo atsiskaitomąją sąskaitą banke;
7.7.4. rengia ir pateikia visuotiniam Klubo narių susirinkimui Klubo veiklos ataskaitą.
7.8. Klubo Prezidentas veikia Klubo vardu vienasmeniškai, sudaro sandorius Klubo vardu, priima į darbą ir iš jo
atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą. Klubo
Prezidentas atsako už pranešimą Klubo nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Klubo veiklai, atsako už Klubo
narių apskaitą ir sprendžia kitus Klubo prezidento kompetencijai priskirtus klausimus.
7.9. savo veikloje Klubo prezidentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Klubo įstatais, Klubo
visuotinio narių susirinkimo ir tarybos nutarimais;
7.10. Klubo prezidentas už savo veiklą kartą per finansinius metus atsiskaito Visuotiniam narių susirinkimui.

VIII. Dokumentų ir kitos informacijos apie Klubo veiklą pateikimo nariams tvarka

8.1. Klubo nariui raštu pareikalavus, Klubo taryba ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo
gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas visų su Klubo veikla susijusių
dokumentų. Jeigu Klubo taryba atsisako pateikti nario reikalaujamą informaciją ir/arba dokumentus, kilusį ginčą dėl
nario teisės į informaciją sprendžia teismas įstatymų nustatyta tvarka.
8.2. Klubo dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.
8.3. Nariams pateikiamame Klubo narių sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius Klubo turimus duomenis
narių vardai, pavardės, narių adresai korespondencijai.

IX. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša Klubo informacija

9.1 Klubas pranešimus gali perduoti asmeniškai, paštu arba telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiais
telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jei yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą, jei įstatymai ar šie
įstatai nenumato kitaip.
9.2. Tais atvejais, kai įstatymai ar šie įstatai numato, kad pranešimai turi būti skelbiami viešai, Klubo pranešimai
skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems juridinių asmenų
pranešimams skelbti.
9.3. Klubo pranešimai, su kuriais privaloma supažindinti narius arba kitus asmenis, skelbiami nustatytu laiku, o
jeigu jis nenustatytas – per 15 (penkiolika) dienų nuo pareigos paskelbti atsiradimo dienos.
9.4. Už Klubo pranešimų savalaikį išsiuntimą (paskelbimą) atsako Klubo prezidentas, o jei Klubas likviduojamas –
likvidatorius.
9.5. Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų numatytais atvejais informacija apie Klubo veiklą
pateikiama visuomenei skelbiant Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems
juridinių asmenų pranešimams skelbti.
X. Lėšų ir pajamų naudojimo bei finansinės veiklos kontrolės tvarka
10.1. Klubo lėšas sudaro:
10.1.1. parama, gauta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
10.1.2. fizinių, juridinių asmenų dovanotos, paaukotos lėšos ir turtas;
10.1.3. stojamieji, kasmetiniai nario mokesčiai;
10.1.4. kitos teisėtai gautos lėšos.
10.2. Klubo lėšos ir turtas yra naudojamas numatytiems veiklos tikslams įgyvendinti ir jokia forma negali būti
skirstomos Klubo nariams ir (ar) valdymo organų nariams.
10.3. Klubas savo įsipareigojimus laiduoja visu jam priklausančiu turtu ir turimomis lėšomis, kai tuo siekiama
įgyvendinti įstatuose nustatytus veiklos tikslus.
10.4. Klubo lėšų ir turto apskaitą tvarko Klubo prezidento pasiūlytas ir ne mažiau kaip pusės Klubo tarybos narių
patvirtintas finansininkas, kuris atsako, kad apskaita atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus,
reglamentuojančius šią sritį. Finansininkas gali dirbti visuomeniniais pagrindais, su juo gali būti sudaroma darbo sutartis
arba gali būti sudaryta paslaugų sutartis su įmone ar asmeniu dėl finansų apskaitos tvarkymo.
10.5. Visus dokumentus, kurių pagrindu yra naudojamos Klubo lėšos, esančios Klubo sąskaitoje, turi pasirašyti
Klubo tarybos pirmininkas ar kitas jo įgaliotas tarybos narys ir Klubo finansininkas ar už finansų tvarkymą atsakingos
įmonės, su kuria sudaryta atitinkama sutartis, įgaliotas asmuo.

10.6. Jeigu Klubas gauna lėšų iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, taip pat valstybinių įmonių, įstaigų,
organizacijų, Valstybės kontrolė turi teisę tikrinti kaip lėšos naudojamos.
XI. Klubo įstatų keitimo tvarka
11.1. Klubo įstatai keičiami atsiradus šioms sąlygoms:
11.1.1. keičiasi ar papildomi Klubo veiklos tikslai;
11.1.2. keičiamas Klubo pavadinimas;
11.1.3. atsirado kitos sąlygos, kai įstatuose įrašytos nuostatos prieštarauja galiojantiems teisės aktams.
11.2. Sprendimą pakeisti Klubo įstatus priima visuotinis narių susirinkimas, kai už tokį sprendimą balsuoja ne
mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių. Šis susirinkimas priima naują įstatų redakciją ir išrenka asmenį,
kuris įgaliojamas pasirašyti pakeistus Klubo įstatus. Jeigu neišrenkamas asmuo, turintis pasirašyti įstatus, įstatus pasirašo
Klubo prezidentas.
11.3. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo įregistravimo Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
XII. Filialų ir/ar atstovybių steigimo ir likvidavimo tvarka

12.1. Klubo filialai ir/ar atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu
Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Struktūrinių padalinių skaičius neribojamas.
12.2. Visuotinis Klubo narių susirinkimas priima visus sprendimus dėl filialų ir/arba atstovybių teisinio statuso,
tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus bei skiria ir atšaukia filialų ir/arba atstovybių valdymo organų narius.
XIII. Klubo pertvarkymas ir pabaiga
13.1. Klubas pertvarkomas ar pasibaigia Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso ir šių įstatų nustatyta tvarka.
13.2. Priimti nutarimą pertvarkyti ar pabaigti Klubo veiklą turi teisę visuotinis narių susirinkimas ne mažiau kaip
2/3 visų Klubo narių balsų dauguma.
13.3. Klubo pabaigos pagrindas gali būti visuotinio narių susirinkimo arba teismo sprendimas.
13.4. Likęs Klubo turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Klubo narių
reikalavimus dėl Klubo 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.

XIV skirsnis. Baigiamosios nuostatos
14.1. Kilus Klubo veikloje klausimams, kurie nėra sureguliuoti šiais įstatais, taikomos Lietuvos Respublikos

asociacijų įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų nuostatos.
14.2. Jeigu priėmus naujus įstatymus Klubo įstatai neatitinka šių įstatymų, Klubas privalo savo įstatus suderinti
su priimtais įstatymais artimiausiame visuotiniame susirinkime.

