RADVILIŠKIO
SPORTO KLUBO „STARTAS“
ĮSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Radviliškio sporto klubas „Startas“ (toliau Klubas) yra savanoriška pelno nesiekianti
organizacija, plėtojanti sportą kaip laisvalaikio praleidimo formą, koordinuojanti asociacijos narių
veiklą, atstovaujanti jų interesams bei tenkinanti kitus viešuosius interesus.
1.2. Klubas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą Lietuvos
Respublikoje įregistruotame banke, anspaudą su savo pavadinimu, simboliką.
1.3. Klubo pavadinimas – Radviliškio sporto klubas „Startas“.
1.4. Radviliškio sporto klubas „Startas“ veikia, laikydamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos,
Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo, kitų norminių
aktų, bei savo veiklą grindžia šiais įstatais.
1.5.
Klubas už savo prievoles atsako visu jam priklausančiu turtu. Klubas neatsako už savo narių
prievoles, o nariai neatsako už Klubo prievoles.
1.6.
Klubas veikia per savo organus. Santykius su kitomis organizacijomis, juridiniais ir fiziniais
asmenimis grindžia susitarimais ir sutartimis.
1.7.
Radviliškio sporto klubo „Startas“ teisinė forma - asociacija.
1.8.
Klubo veiklos trukmė – neterminuota.
1.9.
Klubo finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.10. Klubas turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą vadovaujantis Lietuvos Respublikos
labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, ir Juridinių asmenų registre registruojamas kaip
paramos gavėjas.
1.1.

2. KLUBO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2.1.
Klubo tikslas – kultivuoti ir populiarinti sportą, vienyti besidominčius sportu, kurti ir
įgyvendinti jaunimo užimtumo priemones ir teikti paslaugas, skirtas nusikalstamumo ir kitų neigiamų
socialinių reiškinių prevencijai.
2.2. Klubo funkcijos ir uždaviniai:
2.2.1.
populiarinti kūno kultūrą ir sportą, planuoti ir rengti įvairaus mąsto varžybas (jų tarpe ir
tarptautines), propaguoti sveiką gyvenseną;
2.2.2.
ruošti sportininkus bei jų rezervą, rūpintis jų meistriškumo kėlimu, padėti jiems
dalyvauti varžybose, organizuoti kūno kultūros pratybas ir užsiėmimus;
2.2.3. dalyvauti sporto federacijų bei kitų sporto organizacijų veikloje;
2.2.4.
vystyti metodinę veiklą, tarnaujančią kūno kultūros bei sportininkų rengimo efektyvumo
didinimui.
2.3.
Klubas, siekdamas numatytų tikslų ir įgyvendindamas uždavinius, gali:
2.3.1.
teikti ir skleisti informaciją apie Klubo veiklą visuomenės informavimo,
kompiuterinio ryšio ir kitomis priemonėmis;
2.3.2. vykdyti švietėjišką veiklą, užsiimti leidyba;
2.3.3. organizuoti sportą propaguojančius renginius, seminarus, konferencijas;

2.3.4.
užmegzti ir plėtoti ryšius su Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis ir
nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio ir tarptautinėmis sporto organizacijomis;
2.3.5.
rūpintis finansavimo šaltiniais, kurie leistų vystyti sportą, tuo tikslu gauti paramą.
2.4.
Klubas turi teisę gauti paramą bei ją teikti ar panaudoti visiems įstatuose nurodytiems Klubo
veiklos tikslams ir visiems kitiems Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatyme bei kituose
norminiuose dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams pasiekti.
2.5.
Pagrindinės Klubo veiklos rūšys:
85.51. Sportinis ir rekreacinis švietimas.
85.52. Kultūrinis švietimas.
93.11. Sporto įrenginių eksploatavimas.
93.12. Sporto klubų veikla.
93.13. Kūno rengybos centrų veikla.
2.6. Klubas turi teisę vykdyti ir kitokią, šiuose įstatuose nenumatytą įstatymų nedraudžiamą ūkinę
komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jo įstatams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.
3. KLUBO TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Klubas įstatymų nustatyta tvarka turi teises:
3.1.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą,
propaguoti savo tikslus ir uždavinius;
3.1.2. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
3.1.3. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
3.1.4. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių organizacijų, programų, teikiančių techninę,
materialinę ir finansinę pagalbą, taip pat iš nevalstybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių
asmenų bei kitų;
3.1.5. turėti sąskaitas bankuose;
3.1.6. naudoti gautas lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
3.1.7. jungtis į asociacijų sąjungas (konfederacijas) ir išstoti iš jų;
3.1.8. reorganizuotis, steigti įstatymų nustatyta tvarka padalinius;
3.1.9. nutraukti savo veiklą;
3.1.10. prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais;
3.1.11. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas ir jų nepažeidžiančias teises.
3.2. Klubas privalo:
3.2.1. efektyviai naudoti lėšas ir turtą, skirtus įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
3.2.2. tvarkyti finansinės veiklos apskaitą, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų
teisės aktų reikalavimus, taip pat paramos teikėjų nustatytas sąlygas, neprieštaraujančias Lietuvos
Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

3.2.3. teikti finansinę ir statistinę informaciją Klubo nariams, jeigu jie to reikalauja;
3.2.4. naudodamas Lietuvos Respublikos, užsienio šalių ir (ar) tarptautinių organizacijų bei
paramos teikėjų perduotą turtą ir lėšas bei atsiskaitydamas už jų panaudojimą, vadovautis Lietuvos
Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei tų organizacijų ar paramos teikėjų nustatytais
reikalavimais;
3.2.5. mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka;
3.2.6. padaręs žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, ją atlyginti savo turtu įstatymų nustatyta
tvarka.
3.3. Klubas gali turėti kitų, šiuose įstatuose nenumatytų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja
Lietuvos Respublikos įstatymams.
4. KLUBO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, PRIĖMIMO Į KLUBĄ, IŠSTOJIMO IR
PAŠALINIMO IŠ JO TVARKA
4.1. Klubo nariais gali būti juridiniai ir (ar) 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, o taip
pat ir jaunesni negu 18 metų fiziniai asmenys. Jaunesni negu 18 metų asmenys Klube gali įgyti teises ir
pareigas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Už jaunesnius, kaip 14 metų
asmenis,
prašymus
tapti
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globėjai.
.
4.2. Klubo narys turi šias neturtines teises:
4.2.1. dalyvauti Klubo veikloje, teikti pasiūlymus ir pageidavimus Klubo prezidentui,
visuotiniam Klubo narių susirinkimui dėl Klubo veiklos gerinimo;
4.2.2. dalyvauti Klubo visuotiniuose narių susirinkimuose su sprendžiamojo balso teise (vienas
narys - vienas balsas);
4.2.3. rinkti ir būti išrinktu į Klubo renkamus organus;
4.2.4. gauti informaciją apie Klubo veiklą;
4.2.5. bet kada išstoti iš Klubo. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip
Klubo nuosavybėn perduotos lėšos ir (ar) turtas negrąžinami;
4.2.6. įgyvendinti kitas įstatymuose numatytas neturtines teises.
4.3.

Klubo narys privalo:

4.3.1. laikytis Klubo įstatų, savo veikla nekenkti Klubo prestižui bei kitiems Klubo nariams;
4.3.2. mokėti nario mokestį visuotinio narių susirinkimo nustatyta mokėjimo tvarka;
4.3.3. vykdyti Klubo organų sprendimus bei pavedimus;
4.3.4 aktyviai dalyvauti Klubo veikloje;
4.3.5. tausoti Klubo turtą.

4.4. Juridinis ar fizinis asmuo, norėdamas tapti Klubo nariu, turi pateikti Klubo pirmininkui
rašytinį prašymą tapti Klubo nariu. Klubo narių priėmimo, išstojimo, pašalinimo iš Klubo klausimus
sprendžia visuotinis Klubo narių susirinkimas paprasta balsų dauguma.
4.5. Už aktyvų dalyvavimą Klubo veikloje ir įnašą stiprinant Klubą visuotinio Klubo narių
susirinkimo sprendimu nariai gali būti skatinami.
4.6. Asmuo, tapęs Klubo nariu, įsipareigoja laikytis Klubo įstatų ir laiku sumokėti stojamąjį
įnašą bei mėnesinį nario mokestį. Stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką
nustato visuotinis Klubo narių susirinkimas.
4.7.
Už Klubo įstatų pažeidimus, Klubo nario vardo žeminimą visuotinio Klubo narių
susirinkimo sprendimu nariams gali būti taikomos nuobaudos: viešasis papeikimas, narystės
sustabdymas iki šešių mėnesių, pašalinimas iš Klubo. Klubo narys gali būti iš Klubo pašalintas, jeigu
jis pažeidžia Klubo įstatus, jeigu jo veikla prieštarauja Klubo tikslams ir Lietuvos Respublikos teisės
aktams, trukdo įgyvendinti Klubo uždavinius ir vykdyti jo funkcijas. Klubo narys taip pat gali būti
pašalintas iš Klubo, jeigu jis vienerius metus be pateisinamos priežasties nesumokėjo nario mokesčio.
5. KLUBO VALDYMO ORGANAI
5.1. Klubas įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo
organus. Klubas turi visuotinį narių susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – Klubo pirmininką.
Visuotinis narių susirinkimas
5.2. Aukščiausias Klubo organas yra visuotinis Klubo narių susirinkimas, kuris šaukiamas ne
rečiau kaip kartą per metus, ne vėliau kaip per tris mėnesius pasibaigus Klubo finansiniams metams.
Visuotiniame Klubo narių susirinkime vieno sprendžiamojo balso teisę turi kiekvienas Klubo narys.
5.3. Visuotinius Klubo narių susirinkimus šaukia Klubo prezidentas. Neeilinis visuotinis Klubo
narių susirinkimas gali būti šaukiamas, jei to raštu reikalauja daugiau kaip pusė Klubo narių arba
prezidento sprendimu. Likus ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų iki susirinkimo dienos pranešimas
apie visuotinį narių susirinkimą yra paskelbiamas viešai spaudoje arba įteikiamas kiekvienam Klubo
nariui pasirašytinai arba siunčiamas raštu kiekvienam Klubo nariui. Raštiškam pranešimui prilygsta
pranešimas, išsiųstas nario nurodytu faksu ar elektroninio pašto adresu su patvirtinimu apie pranešimo
gavimą. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiame punkte nurodyto termino,
jeigu visi Klubo nariai su tuo raštiškai sutinka. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus,
jeigu jame dalyvauja daugiau negu 1/2 visų Klubo narių. Sprendimai priimami paprasta balsų
dauguma, išskyrus šių įstatų 5.4.1. ir 5.4.9. punktuose nurodytus atvejus, kada sprendimai priimami
2/3 dalyvavusių visuotiniame susirinkime narių balsų dauguma.
Tuo atveju, kai į visuotinį narių susirinkimą nesusirenka reikalingas Klubo narių skaičius, ne
vėliau kaip per mėnesį turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus
neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Klubo narių.
5.4.

Klubo visuotinis narių susirinkimas:

5.4.1. priima, papildo ir keičia Klubo įstatus;
5.4.2. tvirtina valdybos parengtą Klubo veiklos ataskaitą;
5.4.3. trijų metų kadencijai renka Klubo pirmininką;
5.4.4. priima sprendimus atlikti auditą ir renka audito įmonę, renka ir atšaukia revizorių;
5.4.5. tvirtina Klubo metinę finansinę atskaitomybę;
5.4.6. nustato Klubo narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;
5.4.7. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų
dalyviu;
5.4.8. priima sprendimus pakeisti Klubo buveinę;
5.4.9. įstatymų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos
(reorganizavimo ar likvidavimo);
5.4.10. suteikia Klubo garbės nario ir Nario rėmėjo vardą;
5.4.11. priima sprendimus dėl nuobaudų Klubo nariams taikymo bei narių pašalinimo iš Klubo.
5.5. Visuotinis Klubo narių susirinkimas turi teisę spręsti ir kitus Lietuvos Respublikos
asociacijų įstatyme visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus. Visuotinio narių
susirinkimo darbotvarkę rengia Klubo pirmininkas, į ją įtraukdamas susirinkimo iniciatorių siūlomus
klausimus.
Klubo pirmininkas
5.6. Klubo pirmininkas – vienasmenis valdymo organas, renkamas 3 (trims) metams
visuotiniame Klubo narių susirinkime paprasta jame dalyvaujančiųjų Klubo narių dauguma. Klubo
pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.
5.7.

Klubo pirmininkas:

5.7.1. atstovauja Klubui santykiuose su trečiaisiais asmenimis, Klubo vardu sudaro ir pasirašo
sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis, tame tarpe sudaro sandorius dėl Klubo turto perleidimo,
nuomos, įkeitimo, laidavimo ir garantavimo;
5.7.2. nustato Klubo darbuotojų pareigybes, jų atlyginimus, priima ir atleidžia samdomus
darbuotojus, disponuoja Klubo turtu ir lėšomis;
5.7.3. vykdo visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
5.7.4. rengia ir pateikia visuotiniam Klubo narių susirinkimui Klubo veiklos ataskaitą, teikia
pasiūlymus visuotiniam Klubo narių susirinkimui dėl Klubo veiklos, rengia Klubo veiklos programą
bei teikia ją tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui, rengia Klubo veiklos planus, analizuoja jų
įgyvendinimą;

5.7.5. atidaro ir uždaro Klubo sąskaitas bankų įstaigose ir disponuoja sąskaitose esančiomis
piniginėmis lėšomis;
5.7.6. užmezga ir palaiko ryšius kitomis Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių bei
tarptautinėmis organizacijomis;
5.7.7. skelbia ar organizuoja viešosios informacijos paskelbimą;
5.7.8. leidžia įsakymus Klubo veiklos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;
5.7.9. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
5.7.10. atlieka reprezentacinį vaidmenį ir atstovauja Klubui Lietuvoje ir už jos ribų;
5.7.11. priima sprendimus dėl labdaros ir paramos teikimo, įgyvendinant šiuose įstatuose
nurodytus Klubo tikslus ir uždavinius, kai tai jam paveda atlikti visuotinis Klubo narių susirinkimas bei
atlieka kitas funkcijas, kurias jam paveda visuotinis Klubo narių susirinkimas.
5.8. Jeigu visuotinis Klubo narių susirinkimas nepatvirtina Klubo pirmininko pateiktos Klubo
veiklos ataskaitos arba Klubo veiklą įvertina neigiamai, visuotinis Klubo narių susirinkimas turi teisę
atšaukti Klubo pirmininką ir išrinkti naują pirmininką.
6. KLUBO LĖŠOS IR PAJAMOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA
6.1. Klubo lėšų šaltiniai:
6.1.1. stojamasis nario įnašas ir nario mokestis;
6.1.2. iš nevalstybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų, taip pat iš tarptautinių
organizacijų, programų bei kitų įstaigų ir organizacijų (jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos
teisės aktų reikalavimams) gautos lėšos;
6.1.3. kredito įstaigų palūkanos už saugomas organizacijos lėšas;
6.1.4. fizinių bei juridinių asmenų suteikta labdara, parama, dovanos, lėšos, gautos pagal
testamentą;
6.1.5. kitos teisėtai gautos lėšos;
6.1.6. valstybės ir savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai;
6.2. Klubo turtas ir lėšos turi būti naudojamos jo įstatuose numatytiems tikslams pasiekti ir
uždaviniams įgyvendinti bei jokia forma negali būti skirstomos Klubo nariams.
7.

KLUBO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

7.1. Klubo finansinę veiklą kontroliuoja Valstybinė mokesčių inspekcija, kai tai susiję su
mokesčių mokėjimu.
7.2. Klubo finansinė veikla ir atskaitomybė tvarkomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka;

7.3. Klubo veiklos kontrolės tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas;
7.4. Klubo auditas atliekamas, kai visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą atlikti auditą
ir išrenka audito įmonę. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius Lietuvos
Respublikos teisės aktus.
8.

KLUBO PADALINIAI

8.1. Klubas gali turėti filialus bei atstovybes. Klubo filialai ir atstovybės steigiami,
reorganizuojami ir likviduojami, jų vadovai skiriami visuotinio Klubo narių susirinkimo sprendimu.
Klubo filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys ir veikia
Klubo vardu pagal Klubo įstatus ir jo visuotinio narių susirinkimo suteiktus įgaliojimus, kurie turi būti
nurodyti filialų ir atstovybių nuostatuose. Filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Klubo pirmininkas.
8.2. Filialų ir atstovybių turtas apskaitomas Klubo finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje
padalinio finansinėje atskaitomybėje.
8.3. Filialai ir atstovybės registruojami ir išregistruojami įstatymų nustatyta tvarka.
9. KLUBO REORGANIZAVIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS
9.1. Klubas pertvarkomas, pasibaigia (reorganizuojamas ar likviduojamas)
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
9.2.

Lietuvos

Vienu metu Klubas negali būti ir reorganizuojamas, ir pertvarkomas.

9.3. Institucija, nutarusi nutraukti Klubo veiklą, skiria likvidatorių, nustato likvidatoriaus
įgaliojimus, veiklos nutraukimo terminus, inventorizacijos atlikimo ir turto perėmimo tvarką. Nuo
likvidatoriaus paskyrimo dienos Klubo valdymo organai netenka įgaliojimų, jų teises ir pareigas įgyja
likvidatorius.
9.4. Pasibaigus Klubo veiklai, likęs Klubo turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus
visų Klubo kreditorių reikalavimus ir Klubo narių reikalavimus dėl 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.
10. KLUBO SKELBIMŲ IR PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA
10.1. Klubo vieši pranešimai, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, kiti
įstatymai bei šie įstatai, skelbiami įstatymų nustatyta tvarka dienraštyje „Šiaulių kraštas“.
10.2. Kiti Klubo pranešimai ir skelbimai gali būti skelbiami vietinėje ir respublikinėje spaudoje
bei kitose masinio informavimo priemonėse ar perduodami ryšio priemonėmis.
11. KLUBO ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA
11.1. Įstatų papildymo ir keitimo iniciatyvos teisę turi Klubo pirmininkas ir 1/4 Klubo narių.

11.2. Klubo įstatai keičiami ar papildomi visuotinio narių susirinkimo nutarimu 2/3
visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų dauguma.
11.3. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre
dienos.
12.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Jeigu kokie nors Klubo veiklos klausimai nėra sureguliuoti šių įstatų, taikomos atitinkamus
santykius reguliuojančios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos.
12.2. Jeigu priėmus naujus įstatymus, Klubo įstatai neatitinka šių įstatymų, Klubas privalo savo
įstatus suderinti su priimtais įstatymais artimiausiame visuotiniame narių susirinkime. Kol Klubo įstatai
nesuderinti su naujai priimtais įstatymais, Klubas savo veikloje vadovaujasi įstatymų normomis.

Radviliškio sporto klubo “Startas” įstatai priimti ir patvirtinti visuotiniame narių susirinkime
2012 m. balandžio 20 d.

Radviliškio sporto klubo “Startas”
pirmininkas

Jonas Varkulevičius

