LIETUVOS ALPINISTŲ SENJORŲ KLUBO
ĮSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Lietuvos alpinistų senjorų klubas (toliau vadinamas "Klubas") - tai ribotos civilinės
atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti Klubo
narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
2. Klubo teisinė forma – asociacija.
3. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais
įstatais.
4. Klubas yra labdaros ir paramos teikėjas bei gavėjas.
5. Klubas turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, antspaudą, bent vieną
sąskaitą banke, simboliką. Klubas palaiko savo tinklapį, kurį administruoja Valdybos įgalioti asmenys.
6. Klubo veiklos trukmė - neribota.
II. KLUBO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS
7. Pagrindiniai Klubo tikslai ir uždaviniai:
- Lietuvos vyresnės kartos alpinistų bendruomenės subūrimas ir veiklos organizavimas;
- Lietuvos specifinės istorinės ir pažintinės kultūros paveldo informacijos apie alpinistinę veiklą
bei asmenybes kaupimas, sistematizavimas ir propagavimas;
- naujų laisvalaikio ir rekreacijos koncepcijų formavimas, jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų
užimtumo skatinimas;
- alpinizmo, uolų laipiojimo, sportinių ir pažintinių žygių kalnuose populiarinimas;
- visuomenės ir alpinistų, keliautojų bei kitų panašia veikla kalnuose užsiimančių asmenų
švietimas apie nelaimingus atsitikimus kalnuose bei jų prevenciją;
- Lietuvos vardo reprezentavimas, tarptautinių santykių užmezgimas bei plėtojimas,
bendradarbiavimas su sportinėmis organizacijomis ir giminingais klubais Lietuvoje ir užsienyje;
- ryšių su Baltijos šalių alpinistais senjorais stiprinimas, sąskrydžių organizavimas;
- sveikos gyvensenos ir aktyvaus gyvenimo būdo propagavimas;
- teikti įvairiapusę pagalbą alpinistų bendruomenės nariams (pagal poreikį);
- mokymo programų, metodinės medžiagos rengimas, praktinių užsiėmimų organizavimas;
8. Klubo veiklos rūšys:
79.12 Ekskursijų organizatorių veikla
88.10 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais
asmenimis veikla
85.51 Sportinis ir rekreacinis švietimas
88.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
46.10 Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį
47.10 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
55
Apgyvendinimo veikla
56
Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla
58
Leidybinė veikla
63
Informacinių paslaugų veikla
68.32 Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį
72
Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
73.10 Reklama

74.90
85.50
85.59
86
88.99
93.10
93.20
96.04

Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
Kitas mokymas
Kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas
Žmonių sveikatos priežiūros veikla
Kita niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
Sportinė veikla
Pramogų ir poilsio organizavimo veikla
Fizinės gerovės užtikrinimo veikla

9. Įstatymų nustatytais atvejais klubas gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų
nustatyta tvarka išduotą licenciją.

10. Klubas turi teisę vykdyti ir kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri
neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
III. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS. NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO
IŠ KLUBO TVARKA BEI SĄLYGOS
11. Klubo nariais gali būti ne jaunesni kaip 35 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys,
pripažįstantys Klubo įstatus, aktyviai dalyvaujantys Klubo veikloje, mokantys nario mokestį.
12. Klubo narys turi teisę:
12.1. dalyvauti Klubo veikloje, balsuoti Klubo visuotiniame narių susirinkime;
12.2. naudotis Klubo simbolika;
12.3. valdybos nustatyta tvarka naudotis klubo inventoriumi, technika, patalpomis, klubo
sukaupta informacija;
12.4. susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jos veiklą;
12.5. bet kada išstoti iš Klubo. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar
kitaip Klubo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
12.6. kreiptis į susirinkimą, valdybai priėmus sprendimą pašalinti jį iš klubo narių;
12.7. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo, valdybos, Prezidento sprendimus bei savo
teises ir teisėtus interesus, jei jie yra pažeidžiami;
12.8. susipažinti su Klubo narių sąrašu;
12.9. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
13. Norint tapti Klubo nariu, reikia pateikti prašymą Klubo prezidentui. Klubo prezidento
teikimu valdyba 2/3 balsų priima į klubo narius asmenis, kurie dalyvauja klubo organizuojamuose
renginiuose ir remia klubą moraliai, moka nario mokestį.
14. Narys, norintis išstoti iš Klubo, pateikia prašymą raštu Klubo prezidentui ir atsiskaito už
Klubo turtą. Sprendimas dėl nario išstojimo svarstomas artimiausiame Klubo valdybos posėdyje.
15. Klubo nariai privalo laikytis Klubo įstatų, vykdyti klubo valdymo ir kontrolės organų
nutarimus bei nurodymus, aktyviai dalyvauti klubo veikloje, informuoti apie dalyvavimą kito klubo
veikloje, saugoti ir tikslingai naudoti klubo inventorių, patalpas, mokėti nario mokestį o taip pat
privalo saugoti konfidencialią Klubo informaciją. Informaciją, kuri yra konfidenciali (komercinė
paslaptis), nustato visuotinis narių susirinkimas.
16. Klubo nario elgesys, pažeidžiantis klubo įstatus, nesiderinantis su klubo garbės ir
moralės principais, bet kuria forma kenkiantis klubo prestižui arba darantis materialinę žalą klubui,
duoda pagrindą valdybos sprendimu šalinti tokį narį iš klubo. Valdybos sprendimas pašalinti narį iš
klubo gali būti apskųstas visuotiniam narių susirinkimui. Susirinkimo nutarimas yra galutinis ir gali
būti apskųstas tik teismui.
17. Klubo stojamųjų ir nario mokesčių mokėjimo tvarka ir dydžiai yra patvirtinami
visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

IV. VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO TVARKA,
SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA
18. Klubo organai yra: visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas valdyba ir
vienasmenis valdymo organas prezidentas.
19. Visuotinis Klubo narių susirinkimas:
19.1. keičia Klubo įstatus, keičia buveinę;
19.2. renka ir atšaukia prezidentą ir valdybos narius, nustato jų skaičių;
19.3. tvirtina valdybos sprendimus dėl nario pašalinimo iš Klubo, jeigu narys to reikalauja;
19.4. svarsto ir tvirtina Klubo veiklos strategiją;
19.5. skiria revizorių (auditorių) bei atleidžia jį iš pareigų;
19.6. nustato informaciją, kuri laikoma konfidencialia (komercine paslaptimi);
19.7. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, filialų ir
atstovybių vadovo paskyrimo, tvirtina jų nuostatus;
19.8. nustato Klubo narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
19.9. tvirtina Klubo metinę finansinę atskaitomybę, išklauso prezidento, revizoriaus ir
finansininko ataskaitas apie Klubo veiklą;
19.10. tvirtina pajamų ir išlaidų sąmatą;
19.11. priima sprendimą dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
19.12. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų dalyviu;
19.13. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose
visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos
asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo
funkcijos.
20. Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo
finansinių metų pabaigos. Apie visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės
klausimus prezidentas arba valdyba Klubo nariams praneša raštu arba kiekvieną narį informuoja
elektroniniu paštu ar telefonu ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo dienos.
21. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Klubo nariai. Vienas
narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Balsavimas visuotiniame klubo narių
susirinkime yra atviras.
22. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip
1/2 Klubo narių.
23. Jeigu visuotinis narių susirinkimas neįvyksta, šaukiamas pakartotinis visuotinis narių
susirinkimas apie kurį prezidentas arba valdyba praneša Klubo nariams šių įstatų 20 punkte nustatytu
būdu ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki šio susirinkimo dienos. Pakartotinis narių susirinkimas turi
teisę priimti sprendimus neįvykusiojo susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime
dalyvavo Klubo narių.
24. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai laikomi priimtais kai už juos gauta daugiau
balsavimo metu dalyvaujančių Klubo narių balsų "už" negu "prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę,
neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Kai keičiami Klubo
įstatai ir priimami sprendimai dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo),
šiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų.
25. Klubo Valdyba sudaroma ketverių metų laikotarpiui. Valdybos narių ir kadencijų
skaičius neribojamas. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas (prezidentas).
26. Valdyba dirba pagal jos pačios patvirtintą reglamentą.
27. Valdybos kompetencijai priklauso:
27.1. nustatyti Klubo veiklos strategiją bei veiklos programas, tvirtinti perspektyvinę veiklos
programą;

27.2. sudaryti pajamų ir išlaidų sąmatas;
27.3. ruošti sutartis ir sporto renginių kalendorinius planus;
27.4. tvirtinti Klubo vidaus tvarkos taisykles;
27.5. formuoti klubo biudžeto nuostatas;
27.6. rengti ir pateikti Klubo narių susirinkimui Klubo veiklos ataskaitą ir metinę finansinę
atskaitomybę;
27.7. nustatyti Klubo turto naudojimosi tvarką, priimti sprendimus dėl disponavimo Klubo
turtu ir lėšomis;
27.8. priimti ir šalinti Klubo narius;
27.9. spręsti Klubo narių moralinio skatinimo klausimus;
27.10. užmegzti ryšius su sportinėmis organizacijomis ir giminingais klubais Lietuvoje ir
užsienyje;
27.11. svarstyti Klubo narių pasiūlymus, ginčytinus klausimus, jeigu dėl jų kreipiasi nors
vienas Klubo narys;
27.12. koordinuoti ir vadovauti Klubo veiklai tarp visuotinių narių susirinkimų, įgyvendinti
visuotinio narių susirinkimo nutarimus.
28. Valdybos posėdžių sušaukimo iniciatyvos teisę turi prezidentas arba ne mažiau kaip du
valdybos nariai.
29. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių, o
sprendimai priimami paprasta balsų dauguma atviru balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai,
prezidento balsas yra lemiamas.
30. Valdyba už savo veiklą atsiskaito Klubo narių susirinkimui ir atsako už padarytus
įstatymų ir Klubo įstatų pažeidimus įstatymų nustatyta tvarka.
31. Prezidentas, kuris yra valdybos pirmininkas, renkamas ketverių metų laikotarpiui
visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
32. Savo veikloje prezidentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais įstatais,
visuotinių narių susirinkimų ir valdybos nutarimais bei sprendimais ir už savo veiklą atsiskaito
Klubo nariams nustatyta tvarka.
33. Prezidentas su Klubu gali sudaryti darbo sutartį, kurią pasirašo įgaliotas valdybos narys.
34. Prezidentas atlieka šias funkcijas:
34.1. organizuoja ir vykdo Klubo veiklą tarp visuotinių narių susirinkimų, savo veikloje
vadovaujasi visuotinių narių susirinkimų ir valdybos nutarimais bei sprendimais;
34.2. Klubo vardu pasirašo (sudaro) sandorius Klubo vardu, atstovauja Klubui valstybės
institucijose bei santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
34.3. atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose, pasirašo dokumentus, finansinius Klubo
dokumentus taip pat pasirašo ir finansininkas;
34.4. organizuoja valdybos darbą, valdybos posėdžius, atsako už visuotinių narių
susirinkimų bei valdybos priimtų nutarimų įgyvendinimą;
34.5. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
34.6. tvarko Klubo narių sąrašą, kuris yra Klubo buveinėje ir turi būti laisvai prieinamas
kiekvienam Klubo nariui;
34.7. vykdo kitas šiuose įstatuose numatytas funkcijas, atsako už Klubo tikslų įgyvendinimą.
VI. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS TVARKA
35. Klubo nariui raštu pareikalavus, prezidentas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo
gavimo dienos privalo sudaryti Klubo nariui galimybę susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti
visą Klubo turimą informaciją apie jos veiklą.
36. Klubo dokumentai ar kita informacija pateikiama jos nariams neatlygintinai.

VII. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA
37. Visi Klubo vieši pranešimai, tame tarpe ir tie, kuriuos reikia skelbti pagal Civilinį
kodeksą bei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą yra skelbiami dienraštyje "Kauno diena", kiti
pranešimai ar skelbimai registruotu laišku išsiunčiami Klubo narių ar kitų suinteresuotų asmenų
adresu, pateiktu Klubo Prezidentui arba įteikiami pasirašytinai. Pasikeitus adresams, Klubo nariai ar
kiti suinteresuoti asmenys privalo apie tai informuoti Klubo prezidentą.
38. Už pranešimų skelbimą apie visuotinių narių susirinkimų sušaukimą atsakingas Klubo
prezidentas, už kitų pranešimų skelbimą atsakingas prezidentas arba jo paskirtas asmuo.
VIII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
39. Klubas turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Klubas atsako už filialo ar atstovybės prievoles
visu savo turtu.
40. Klubo visuotinio narių susirinkimo sprendimu steigiami Klubo filialai ir atstovybės,
nutraukiama jų veikla, patvirtinami ir pakeičiami jų nuostatai, skiriami ir atšaukiami filialų ir
atstovybių vadovai.
IX. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, TAIP PAT KLUBO VEIKLOS KONTROLĖ
41. Lėšos ir pajamos naudojamos Klubo tikslams įgyvendinti.
42. Prezidentas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, turi parengti ir pateikti
eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.
43. Klubo veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo ketverių metų laikotarpiui
išrinktas revizorius.
44. Klubas privalo ne rečiau kaip kartą metuose atlikti finansinės veiklos patikrinimus.
Revizorius kontroliuoja klubo finansinę veiklą, atlieka bet kokius klubo veiklos patikrinimus
visuotinio narių susirinkimo, valdybos ir Klubo prezidento pavedimu, artimiausiame visuotiniame
narių susirinkime praneša apie visus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus.
45. Klubo Prezidentas privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus finansinius dokumentus.
X. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
46. Klubo įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3
susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų.
47. Pakeisti įstatai įregistruojami Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta
tvarka juridinių asmenų registre.
Įstatai patvirtinti 2017 m. rugsėjo 30 d. steigiamajame susirinkime.

Klubo prezidentas

Eimutis Karčiauskas

