VILNIAUS UNIVERSITETO ŽYGEIVIŲ KLUBO
ĮSTATAI
1. BENDROJI DALIS
1.1. Vilniaus universiteto žygeivių klubas (toliau Klubas) yra savarankiška visuomenin÷
organizacija, jungianti keliaujančius ir keliautojų sportą propaguojančius Vilniaus
universiteto studentus, alumnus ir darbuotojus.
1.2. Klubo teisin÷ forma yra asociacija. Klubas yra juridinis asmuo, turintis finansinį,
ūkinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
1.3. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Asociacijų įstatymu ir kitais įstatymais bei norminiais aktais, Klubo
įstatais (toliau Įstatai).
1.4. Klubo veiklos laikotarpis neribojamas.
1.5. Klubo finansiniai metai yra nuo gruodžio 1 d. iki lapkričio 30 d.
1.6. Klubo buvein÷s adresas yra Saul÷tekio al. 31, Vilnius, Lietuva.
2.

KLUBO VEIKLA

2.1. Klubo veiklos tikslas yra vienyti keliauti m÷gstančius Vilniaus universiteto
bendruomen÷s narius ir populiarinti keliavimą kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką
tausojančią laisvalaikio praleidimo formą.
2.2. Klubo veiklos sritys:
2.2.1. kelionių, ekspedicijų, žygių, varžybų, sąskrydžių, stovyklų, turiadų, kitų
turistinių ir sportinių renginių organizavimas;
2.2.2. kelion÷ms ir žygiams pasirengti skirtų paskaitų, mokymų, treniruočių
organizavimas;
2.2.3. kelion÷ms ir žygiams reikalingo inventoriaus nuoma;
2.2.4. kita veikla, kuri atitinka Klubo veiklos tikslą ir kuri n÷ra draudžiama Lietuvos
Respublikos įstatymų.
3.

KLUBO NARIAI. JŲ TEISöS IR PAREIGOS

3.1. Klubo nariai yra Vilniaus universiteto esami ir buvę studentai, alumnai ir
darbuotojai, kurie yra raštu pareiškę norą būti Klubo nariais ir tapę Klubo nariais
Klubo valdybos nutarimu.
3.2. Klubo nariai turi teisę:
3.2.1. dalyvauti Klubo veikloje;
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3.2.2. dalyvauti ir balsuoti Klubo visuotiniame narių susirinkime
3.2.3. rinkti ir būti renkami į Klubo valdymo organus;
3.2.4. teikti užklausimus Klubo valdymo organams d÷l Klubo veiklos ir gauti
motyvuotus atsakymus;
3.2.5. teikti pasiūlymus d÷l Klubo veiklos;
3.2.6. atstovauti Klubui, jei yra įgalioti Klubo valdymo organų;
3.2.7. nustatyta tvarka naudotis Klubo turtu;
3.2.8. laisvai išstoti iš Klubo.
3.3. Klubo nariai įsipareigoja:
3.3.1. laikytis Įstatų;
3.3.2. vykdyti Klubo valdymo organų priimtus nutarimus;
3.3.3. mok÷ti nustatyto dydžio Klubo nario mokestį;
3.3.4. tausoti Klubo turtą;
3.3.5. visokeriopai propaguoti keliautojų sportą, aktyvų ir turiningą poilsį;
3.3.6. saugoti gamtą, kultūros ir istorijos paveldą.
4.

TAPIMAS KLUBO NARIU. IŠSTOJIMAS IR PAŠALINIMAS IŠ KLUBO.

4.1. Klubo nariu tampama Klubo valdybai pateikus raštišką prašymą tapti Klubo nariu ir
sumok÷jus metinį nario mokestį.
4.2. Klubo nariai gali išstoti iš Klubo apie tai raštu informavę Klubo valdybą;
4.3. Klubo nariui pažeidus Įstatus arba nesumok÷jus metinio nario mokesčio, Klubo
valdyba gali jį pašalinti iš Klubo 2/3 balsų dauguma;
4.4. Iš Klubo savo noru išstojusiam ar pašalintam Klubo nariui jo sumok÷tas nario
mokestis n÷ra grąžinamas ar kompensuojamas.
5.

KLUBO VALDYMAS.

5.1. Klubo valdymo organai yra Visuotinis narių susirinkimas ir Valdyba.
5.2. Visuotinis narių susirinkimas
5.2.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Klubo valdymo organas.
5.2.2. Eilinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per
metus. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas, esant reikalui, gali būti
sušauktas Valdybos arba 1/3 Klubo narių pageidavimu, taip pat teismo
sprendimu.
5.2.3. Visuotinio narių susirinkimo nutarimai laikomi teis÷tais, jei jame dalyvauja ne
mažiau kaip 1/2 visų Klubo narių. Nesant kvorumo šaukiamas pakartotinis
Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio
susirinkimo darbotvark÷s klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo
Klubo narių.
5.2.4. Visuotinio narių susirinkimo nutarimai priimami dalyvaujančių Klubo narių
balsų dauguma. 5.2.5.1 ir 5.2.5.6 punktuose nurodytiems visuotinio narių
susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime
dalyvaujančių Klubo narių balsų.
5.2.5. Visuotinis narių susirinkimas:
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5.2.5.1.
5.2.5.2.
5.2.5.3.
5.2.5.4.
5.2.5.5.
5.2.5.6.
5.2.5.7.

priima ir keičia Įstatus;
renka ir atšaukia Valdybos narius;
tvirtina Valdybos metines veiklos ataskaitas;
tvirtina Klubo metinę finansinę atskaitomybę
tvirtina Klubo biudžetą ir metinį nario mokesčio dydį;
priima sprendimą d÷l Klubo reorganizavimo ar likvidavimo;
gali spręsti kitus Klubo veiklos klausimus, jei Įstatuose nenumatyta
kitaip ir jei pagal esmę tai n÷ra valdymo organo funkcijos.

5.3. Valdyba
5.3.1. Valdyba yra kolegialus Klubo valdymo organas, kurį sudaro trys Klubo nariai,
renkami vienerių metų kadencijai.
5.3.2. Į Valdybą išrinkti Klubo nariai iš savo tarpo balsų dauguma išrenka Klubo
prezidentą. Klubo prezidentas atstovauja arba įgalioja kitą Valdybos narį
atstovauti Klubui santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir sudaro sand÷rius
Klubo vardu.
5.3.3. Valdyba tarp Visuotinių narių susirinkimų atlieka visas Klubo valdymo ir
veiklos koordinavimo funkcijas, išskyrus tas, kurios yra tiesiogiai pavestos
Visuotiniam narių susirinkimui:
5.3.3.1. užtikrina Visuotiniame narių susirinkime priimtų nutarimų
įgyvendinimą;
5.3.3.2. sprendžia bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir jud÷jimais,
dalyvavimo ir naryst÷s nacionalin÷se bei tarptautin÷se organizacijose
klausimus;
5.3.3.3. sprendžia d÷l naujų Klubo narių pri÷mimo ir numatytais atvejais d÷l
Klubo narių pašalinimo;
5.3.3.4. organizuoja Klubo finansinę ir ūkinę veiklą;
5.3.3.5. iki finansinių metų pabaigos pateikia Klubo metines finansinę ir
veiklos ataskaitas Visuotiniam susirinkimui;
5.3.3.6. prižiūri Klubo turtą, tvarko materialinių vertybių apskaitą;
5.3.3.7. sudaro neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems
Įstatams sandorius;
5.3.3.8. įsigyja ir nuomoja Klubo veiklai reikalingas priemones ir objektus;
5.3.3.9. sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir Klubo įstatuose valdymo
organo kompetencijai priskirtus klausimus.
5.3.4. Valdybos pos÷džiai vyksta ne rečiau kaip kartą per tris m÷nesius. Valdybos
pos÷dis yra teis÷tas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pus÷ Valdybos narių.
Valdybos nutarimai priimami dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma.
6.

KLUBO LöŠOS

6.1. Klubo l÷šas sudaro:
6.1.1. Nario mokestis;
6.1.2. Fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų, nevyriausybinių
organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų paaukotos l÷šos ir
parama;
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6.1.3. Pajamos, gautos už mokamų renginių organizavimą;
6.1.4. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas Klubo l÷šas;
6.1.5. Kitos teis÷tais būdais įgytos l÷šos.
6.2. Klubo l÷šos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta tvarka naudojamos Klubo
renginiams organizuoti bei Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti,
organizacin÷ms struktūroms palaikyti.
7.

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE KLUBĄ VEIKLĄ
PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

7.1. Klubo viešieji pranešimai skelbiami Klubo interneto svetain÷je;
7.2. Kiekvienas Klubo narys turi teisę susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti viešą
informaciją apie Klubo veiklą;
7.3. Valdyba privalo sudaryti galimybę Klubo būstin÷je susipažinti su prašoma
informacija ir/arba dokumentais.
8.

KLUBO VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

8.1. Klubas gali būti likviduojamas Visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu ne
mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų dauguma.
8.2. Klubo likvidavimas vykdomas įstatymų nustatyta tvarka.
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