Visuomenin÷s organizacijos Rietavo kraštiečių klubo
įstatai

I. BENDROJI DALIS
1. Visuomenin÷ organizacija Rietavo kraštiečių klubas (toliau – Klubas) –
savanoriška ne pelno siekianti visuomenin÷ organizacija, įkurta bendriems narių poreikiams
tenkinti ir tikslams, neprieštaraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kitiems įstatymams
įgyvendinti.
2. Savo veikloje Klubas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos
Respublikos įstatymais, teis÷s aktais ir šiais įstatais.
3. Klubo buvein÷s adresas: Laisv÷s a. 3, LT-90316 Rietavas.
4. Klubas yra juridinis asmuo, įstatymų nustatyta tvarka turintis sąskaitas bankuose.
5. Klubas turi teisę teikti ir gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros įstatymu
nustatyta tvarka gavęs paramos gav÷jo statusą.
II. KLUBO TIKSLAI IR VEIKLA
6. Suvienyti visus Rietavo krašto gyventojus, aktyviai besireiškiančius moksle,
kultūroje, versle ir kitose srityse, tarpusavio bendradarbiavimui d÷l Rietavo krašto ateities
kūrimo.
7. Vienyti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius rietaviškius bei vietinius gyventojus.
8. Skatinti rietaviškius sugrįžti dirbti ir gyventi Rietavo savivaldyb÷je.
9. Apsikeisti naudinga patirtimi, kontaktais ir informacija.
10. Rengti projektus bei dalyvauti projektuose su kitomis organizacijomis, Lietuvos
Respublikos valstybin÷mis institucijomis bei užsienio organizacijomis pristatant Rietavo kraštą.
11. Skatinti verslą bei investicijas į Rietavo savivaldybę.
12. Ugdyti Rietavo visuomen÷s verslumą, perteikiant įgytą patirtį.
13. Rengti projektus Rietavo krašto kultūros ir paveldo puosel÷jimui, dalyvauti
įgyvendinant kitų organizacijų parengtus projektus.
14. Rūpintis žemaičių tarm÷s, kalbos ir kultūros išlikimu.
III. NARYSTö
15. Klubo nariu gali būti asmuo, kilęs iš Rietavo savivaldyb÷s ar nusipelnęs jai,
pritariantis šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir turintis noro bei galimybių šiuos tikslus
realizuoti.
16. Asmuo, norintis tapti Klubo nariu, užpildo nustatytos formos prašymą, kurį
pateikia
valdybai. Valdyba artimiausio pos÷džio metu apsvarsto prašymą ir priima
sprendimą d÷l naryst÷s. Jeigu valdyba priima neigiamą sprendimą, asmuo gali teikti pri÷mimo į
Klubą klausimą spręsti visuotiniam narių susirinkimui. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas
yra galutinis ir neskundžiamas.

IV. KLUBO NARIO TEISöS
17. Rinkti ir būti išrinktam Klubo prezidentu, viceprezidentu ar valdybos nariu.
18. Dalyvauti visuose Klubo rengiamuose pos÷džiuose.
19. Susipažinti su Klubo bei jo valdymo institucijų priimtais dokumentais.
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20. Teikti pasiūlymus, paklausimus ir gauti atsakymus.
21. Išstoti iš Klubo. Nor÷damas išstoti iš Klubo, narys pateikia prašymą prezidentui.
Prezidentui patenkinus prašymą, narys laikomas išstojusiu iš Klubo.
22. Kitos šiuose įstatuose nustatytos teis÷s.

V. KLUBO NARIO PAREIGOS
23. Dalyvauti Klubo veikloje, laikytis jos įstatų.
24. Nustatyta tvarka laiku mok÷ti nario mokestį. Narių mokesčių mok÷jimo tvarka
bus patvirtinta atskiru dokumentu.
25. Laiku vykdyti įsipareigojimus.
26. Nario pašalinimas iš Klubo:
26.1. už veiklą, prieštaraujančią Klubo įstatams, taip pat už Klubo nario vardo
diskreditavimą, valdyba savo sprendimu gali pašalinti šį narį iš Klubo. Pašalintas narys valdybos
sprendimą gali apskųsti visuotiniam narių susirinkimui. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas
yra galutinis ir neskundžiamas.
VI. VALDYMAS
27. Klubo valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir prezidentas.
28 . Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Klubo valdymo organas, kuris:
28.1. priima, keičia ar papildo Klubo įstatus;
28.2. renka ir atšaukia Klubo prezidentą ir viceprezidentus;
28.3. renka ir atšaukia valdybos narius;
28.4. priima sprendimus d÷l Klubo likvidavimo, stojimo į visuomeninių organizacijų
sąjungas, Klubo pavadinimo keitimo, Klubo įstatų papildymo ar keitimo;
28.5. tvirtina valdybos, Klubo veiklos planus bei ilgalaikes programas, taip pat turi
teisę panaikinti ar pakeisti Klubo valdymo institucijų priimtus sprendimus;
28.6. išklauso, įvertina ir tvirtina prezidento, valdybos, revizoriaus ataskaitas;
28.7. sprendžia kitus Klubo veiklos klausimus, kurie nepriskirti kitoms Klubo
valdymo institucijoms;
28.8. visuotinį narių susirinkimą ne rečiau kaip kartą per metus šaukia valdyba.
Pranešime apie visuotinį narių susirinkimą turi būti nurodyta data, laikas, vieta ir
visuotinio narių susirinkimo darbotvark÷. Pranešimas apie visuotinį narių susirinkimą ne v÷liau
kaip 30 dienų iki susirinkimo siunčiamas Klubo nariams. Pranešimas siunčiamas registruotu
laišku, įteikimas pasirašytinai arba skelbiamas dienraštyje „Lietuvos rytas“.
28.9. aktualiems ir neatid÷liotiniems klausimams spręsti gali būti šaukiamas
neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Jo sušaukimo iniciatyvos teisę turi prezidentas, valdyba ar
ne mažiau kaip 1/3 Klubo narių;
28.10. Visuotinis narių susirinkimas yra teis÷tas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau
kaip ½ visų Klubo narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami paprasta susirinkime
dalyvaujančių narių balsų dauguma. Sprendimai d÷l įstatų keitimo, Klubo pertvarkymo ar
pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) ir kai renkama valdyba priimami 2/3 dalyvaujančių
susirinkime ir turinčių balso teisę Klubo narių balsų dauguma. Kiekvienas narys visuotiniame
susirinkime turi vieną balsą.
28.11. Jeigu visuotiniame narių susirinkime n÷ra kvorumo, susirinkę nariai privalo
nuspręsti, kada bus šaukiamas pakartotinis visuotinis susirinkimas. Jis šaukiamas įprasta
visuotinio narių susirinkimo šaukimo procedūra. Pakartotinis visuotinis susirinkimas yra teis÷tas
nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių narių skaičiaus. Nutarimai pakartotiniame visuotiniame
susirinkime priimami įprasta visuotinio susirinkimo tvarka.
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28.12. Klubo narys, negalintis dalyvauti visuotiniame susirinkime, numatomais
darbotvark÷s klausimais gali dalyvauti nuotoliniu būdu ir balsuoti elektroniniu paštu.
29. Klubo prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, renkamas visuotinio narių
susirinkimo dvejų metų laikotarpiui, kuris gali būti ir valdybos pirmininku.
Prezidento kompetencija:
29.1. atstovauja
Klubui santykiuose su Lietuvos Respublikos valdžios ir
visuomenin÷mis institucijomis, Lietuvos, užsienio bei tarptautin÷mis organizacijomis;
29.2. pirmininkauja valdybos pos÷džiams;
29.3. turi kitas Lietuvos Respublikos įstatymų bei šių įstatų nustatytas teises ir
pareigas;
29.4. Prezidentas turi teisę tur÷ti vieną ar kelis viceprezidentus, deleguoti jiems dalį
savo įgaliojimų. Viceprezidentus dvejų metų laikotarpiui renka visuotinis narių susirinkimas.
30. Valdybą sudaro 13 narių, visuotinio narių susirinkimo metu išrinktų dvejų metų
laikotarpiui. Valdybos nariu gali būti tik fizinis asmuo, kuris yra Klubo narys. Valdyba iš savo
narių renka valdybos pirmininką.
31. Valdyba yra Klubo valdymo organas, kuris:
31.1. teikia visuotiniam narių susirinkimui Klubo veiklos planų bei ilgalaikių
programų projektus;
31.2. rengia ir teikia visuotiniam narių susirinkimui įstatų pataisų ir papildymų
projektus;
31.3. rengia ir teikia visuotiniam narių susirinkimui Klubo l÷šų ir turto naudojimo
tvarkos projektus;
31.4. analizuoja informaciją apie Klubo veiklą ir teikia siūlymus prezidentui;
31.5. valdybos darbą organizuoja ir pos÷džiams pirmininkauja valdybos
pirmininkas.
31.6. valdybos nariai gali būti atšaukiami visuotinio narių susirinkimo. Valdybos
narys atsistatydina pateikęs visuotiniam narių susirinkimui raštišką prašymą, jis toliau eina
pareigas iki bus išrinktas naujas valdybos narys.
31.7. valdyba į pos÷džius renkasi ne rečiau kaip 2 kartus per metus.
VII. TURTAS IR LöŠOS
32. Klubo l÷šas sudaro įnašai, aukos ir kitos teis÷tai gautos l÷šos.
33. Klubas gali įsigyti pastatų, įrenginių, leidyklų, spaustuvių, transporto priemonių,
socialin÷s paskirties ir labdaros objektų,
taip pat kito turto, reikalingo įstatuose
numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
VIII. ĮSTATŲ KEITIMAS IR PAPILDYMAS
34. Jeigu šie Klubo įstatai prieštarauja naujiems įstatymams, artimiausiame
visuotiniame narių susirinkime įstatai privalo būti suderinti su įstatymų pakeitimais.
35. Kol Klubo įstatai nesuderinti su naujai priimtais, Klubas savo veikloje
vadovaujasi įstatymų, o ne įstatų normomis.
36. Įstatų keitimo, papildymo iniciatyvos teisę turi prezidentas, valdyba ar ne
mažiau kaip 1/3 Klubo narių.
IX. KLUBO REVIZORIUS
37. Valdybos finansinei veiklai kontroliuoti visuotinis narių susirinkimas iš
Klubo narių 2 metų laikotarpiui renka revizorių.
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38. Revizorius ne rečiau kaip kartą per metus eiliniame visuotiniame narių
susirinkime pateikia valdybos finansin÷s veiklos atskaitą.
39.1/3 Klubo narių reikalavimu revizorius privalo atlikti neeilinę reviziją iniciatorių
pateiktais klausimais.
X . KLUBO LIKVIDAVIMAS
40. Klubas likviduojamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 visų
susirinkimo narių balsų dauguma. Klubo nariai, negalintys dalyvauti visuotiniame narių
susirinkime, kuriame sprendžiamas Klubo likvidavimo klausimas, savo valią gali pareikšti raštu
arba įgalioti balsuoti už jį kitą Klubo narį.
41. Visuotinis narių susirinkimas
sudaro
likvidacinę
komisiją,
kuri
vadovaudamasi LR Teis÷s aktais sprendžia Klubo turto ir l÷šų panaudojimo klausimus.
42. Vieši pranešimai, kai to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos civilinį
kodeksą ir Asociacijų įstatymą, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

______________________________________
Įstatai priimti 2007 m. rugs÷jo 29 d. Rietavo kraštiečių klubo steigiamajame susirinkime.
Steig÷jai:
Antanas Černeckis
Lidija R÷kašien÷
Jolanta Bertauskien÷

