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I. Bendrosiosnuostatos

1. Vytauto DidZiojo universiteto [toliau - VDU) absolventq klubas [toliau - KlubasJ yra ribotos
civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, kurio teisine forma yra asociacija,

2. Klubo pavadinimas: Vytauto DidZiojo universiteto absolventq klubas. Sutrumpintas
pavadinimas : VDU Absolventq klubas.

3. Klubo veiklos laikotarpis neribotas.

4. Klubo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais

5. Klubas veikia, laikydamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos teisiniq
aktq ir 5iq lstatq, vadovaudamasis protingumo ir s4Ziningumo principais.

II. Klubo tikslai ir veiklos sritys

6. Klubo veiklos tikslai ir uZdaviniai:
6.t. kurti ir palaikyti VDU absolventq (toliau - Absolventq) tarpusavio ry5ius ir jq ryiius su

VDU:
6.2. prisideti prie VDU veiklos;
6.3. stiprinti ir ugdyti Absolventq pilietinq ir patriotinq atsakomybq;
6.4. apsaugoti ir ginti teisdtus Absolventq interesus, prisideti apsaugant ir ginant teisetus

VDU interesus.

7. Klubas turi teisq vykdyti Lietuvos Respublikos teisds aktq nedraudZiam4 fikinq - komercinq
veikl4, reikalingq Klubo tikslams pasiekti. Klubas gali uZsiimti veikla Siose srityse:
7.L. Leidyba;
7.2. Kino filmq, vaizdo filmq ir televizijos programq gamyba, garso ira5ymo ir muzikos

leidybos veikla;
7.3. Programq rengimas ir transliavimas;
7.4. Naujienq agentflrq veikla;
7.5. Teisine veikla, apskaitos, buhalterijos ir audito veikla, konsultacijos mokesdiq

klausimais, konsultacine valdymo veikla;
7.6. Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
7.7. Reklama, rinkos tyrimai ir vie5osios nuomones apklausa;
7.8. Svietimas;
7.9. Kurybine, menind ir pramogq organizavimo veikla;
7.L0. Bibliotekq, archyvq, muziejq ir kita kulturine veikla;
7.IL. Kita istatymq nedraudZiama veikla.
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III. Narystd. Klubo nario pareigos ir teis6s

8. Klubo nariu ftoliau - Narys) gali b[ti veiksnus fizinis asmuo, VDU igijqs bent vien4 mokslini ar
kvalifikacini laipsni, ir i5rei5kqs raitu savo nor4 tapti Klubo nariu.

9. Nario pareigos:
9.1.. PripaZinti Siuos [status ir jq laikyris;
9.2- Laiku pateikti Klubui informacij4, kuri i5 esmds svarbi Klubo veiklai.

L0. Nario teisds:
10.1. dalyvauti Klubo veikloje;
L0.2. rinkti ir buti i5rinktu i Klubo valdymo bei kitus organus;
10.3. teikti pasirllymus Klubo organams del Klubo veiklos;
L0'4. gauti vis4 su Klubo veikla susijusiE informacij4 elektroniniame formate ne veliau kaip

per septynias dienas nuo uZklausos Klubo sekretoriui pateikimo, o popierini"-" -
atvykus iKlubo buveinq i5 anksto susitarus su Klubo sekretoriumi;

10.5. naudotis Kluboteikiamomispaslaugomis;
L0'6' bet kada sustabdyti arba nutraukti savo narystq Klube apie tai raStu pranesant Klubo

sekretoriui; tokiu atveju sumok6tas nario mokestis negr4zinamas.

L1. Narys gali netekti narystes Klube:
1L-1'. savo paties sprendimu, apie kuri rastu pranesa Klubo sekretoriui;
LL.2. Klubo visuotinio nariq susirinkimo sprendimu.

IV. Klubo organai irvaldymas

12. Klube yra Sie organai:
L2.L. Klubo visuotinis nariq susirinkimas [toliau - susirinkimas);
L2.2. Klubo prezidentas (toliau - prezidentas);
L2.3. Klubo valdyba (toliau - Valdyba);
L2.4. Klubo sekretorius [toliau - Sekretorius);
12.5. Klubo revizijos komisija (toliau - Revizija);
L2.6. Klubo etikos komisija (toliau - Etikos komisija).

13. Susirinkimas yra auk5diausias Klubo valdymo organas, kuris:
L3.1. keidia Klubo lstatus;
1,3.2. priima sprendim4 del Klubo buveines pakeitimo;
13'3. priima sprendimus del Klubo pertvarkymo arba likvidavimo;
73.4' priima sprendimus ddl Klubo dalyvavimo kitose organizacijose ir jq veikloje;
13.5. renka ir at5aukia Prezident4, valdyb4, Revizij4 ir Etikos komisij4; 

- -

13.6. tvirtinaSekretoriq;
L3.7. i5klauso ir tvirtina Prezidento, Revizijos ir Etikos ataskaitas;
13.8. nustato Nario mokesdio dydi ir mokejimo tvar]<4;
73.9. priima sprendimus del Nario narystes Klube nutraukimo;
13.10. tvirtina Klubo veiklos strategini plan4;
13.11. yra teisetas, jeigu:

13.11'1' yra Prezidento su5aukiamas Valdybos sprendimu ne veliau kaip 120 dienq po
finansiniq metq pabaigos, prane5ant Nariams apie ji ra5tu asmeni5kai aiba paskelbiant
vie5ai Siq lstatq 21 straipsnyje nustatyta tvarka, ne vdliau kaip 2I dien4 iki numag/tos
Susirinkimo datos ir kartu pateikiant darbotvarkq bei ataskaitas, o rinkiminio susirinkimo
metais - pateikiant ir informacij4 apie kandidatus i Organus;
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13.71.2. jeigu jame dalyvauja ne maZiau kaip trys Klubo nariai, kada Susirinkimo
darbotvarkeje nenumatyti 5iq Istatq 13.1. ir L3.3. punktuose nurodyti klausimai;
13.11.3. arba jame dalyvauja ne maZiau kaip 2/3 Klubo nariq, jei Susirinkimo
darbotvarkeje numatyti Siq lstatq 13.1. ir 13.3 punktuose nurodyti klausimai.

L3.I2. Susirinkimo priimti sprendimai yra teisdti, jei:
13'L2'0L' uL juos balsuoja paprastoji dalyvavusiqjq dauguma, jei Susirinkimo
darbowarkeje nera numagzti Siq lstatq 13.1 ir 13.3. punktuose nurodyti klausimai;
L3.12.02. jei Susirinkimo darbotvarkeje numatyti Siq lstatq 13.1. ir 13.3. punktuose
nurodyti klausimai, Susirinkimo sprendimai Siais klausimais yra teiseti, jei uZ juos
balsuoja ne maZiau kaip2/3 Susirinkimo dalyviq.

13'13. priima savo sprendimus atviru balsavimu, i5skyrus Siq [statq 74.2. ir 15,1. numatytus
atvejus. Bent vienam Susirinkime dalyvaujandiam Nariui pageidaujan! bet kuris
balsavimas gali bflti slaptas. Kiekvienas Narys Susirinkime turi vien4, kitam Nariui
neperleidZiam4 bals4.

13.14. pagal poreiki gali blti Saukiamas kaip neeilinis, bet nesutampantis su eiliniu
Susirinkimu, kuri inicijuoja ir Saukia Prezidentas, Valdyba arba L/5 Klubo nariq;

13'15. gali buti Saukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo su5auktas laikantis Siuose
[statuose numatytos Sus irinkimo Saukimo tvarkos.

L4. Prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, kuris:
74'L' renkamas dviejq metq kadencijai, bet ne daugiau kaip dviem kadencijoms i5 eiles. Tas

pats asmuo negali buti Prezidentu ir Sekretoriumi, Prezidentu ir Revizijos nariu,
Prezidentu ir Etikos komisijos nariu, Prezidentu ir filialo ar atstovybes vadovu;

74'2' susirinkimo renkamas tiesioginiu slaptu balsavimu; dviem ar daugiau kandidatams
surinkus vienod4 kiekibalsq, rengiamas pakartotinas balsavimas to paties Susirinkimo
metu;

L4'3' yra Valdybos narys ir kartu Valdybos pirmininkas be atskiro balsavimo uZ ji Valdybos
rinkimu metu:

L4.4. atstovauja Klub4 vie5umoje, VDU sistemoje
asmenimis; atskirais atvejais Prezidentas gali
Prezidento funkcijas;

ir santykiuose su kitais juridiniais
igalioti kit4 Valdybos nari atlikti Sias

L4.5. organizuoja Susirinkimo sprendimq ig5rvendinim4;
L4.6. organizuoja Valdybos darbq tarp Susirinkimq;
\4.7. formuoja finansines atskaitomybds sudarym4;
14.8. Saukia Susirinkim4, jo metu atsiskaito uZ savo ir Valdybos finansinq veiklq ir Klubo

strategijos igyvendinim4 praejusiais finansiniais metais;
t4.9. teikia Klubo duomenis valstybes institucijoms, finansindms institucijoms ir bankams;
1,4.10. organizuoja vieSos informacijos apie KlubE paskelbim4;
14.IL. teikia informacij4 apie Klubo veikl4 Nariams, VDU bendruomenei ir visuomenei;
L4.12. priima i darb4 ir atleidZia Klubo darbuotojus;
L4'13' atlieka kitas i5 Klubo veiklos kylandias funkcijas. fei Prezidentas nebegali nuolat eiti

savo pareigq, ji pavaduoja vyriausias amZiumi Valdybos narys, bet ne ilgiau kaip 6
, menesius, per kuriuos privalo buti su5auktas Susirinkimas.

15. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kuris:
15'1. sudarytas i3 atskiru balsavimu renkamo Prezidento, kuris kartu yra ir Valdybos

pirmininkas, bei atskiru slaptu balsavimu s4ra5u renkamq 6 asmenq dviejq metq
kadencijai Susirinkime; dviem ar daugiau kandidatams surinkus vienod4 kieki balsq,
rengiamas pakartotinas balsavimas tik del tq kandidatq to paties Susirinkimo metu.
Tas pats asmuo negali buti Valdybos nariu ir Revizijos nariu, Valdybos nariu ir Etikos
komisijos nariu, Valdybos nariu ir Sekretoriumi, Valdybos nariu ir filialo ar atstovybes
vadovu;
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L5.2. renkasi pagal poreiki Prezidento arba 1/3 Valdybos nariq Saukimu, bet ne rediau kaip
vien4 kart4 per tris mdnesius, Valdybos sprendimai yra teiseti, jei susirinkime
dalyvauja ne maZiau kaip puse jos nariq ir jei praneSimas apie Saukiam4 susirinkimq su
jo darbotvarke ir sprendimams priimti reikalinga medZiaga Valdybai buvo Prezidento
teikimu Sekretoriaus pateikta ne v6liau kaip 7 dienos prie5 Valdybos susirinkim4;

L5.3. sprendimus priima paprast4ja balsq dauguma; kiekvienas Valdybos narys turi vien4,
kitam Valdybos nariui neperleidZiam4 bals4; sprendimo metu balsams pasidalinus po
lygiai, Valdyba gali sprendimq tuo klausimu atideti iki savo kito susirinkimo;

1.5.4. uZtikrina Klubo veikl4 tarp Susirinkimq;
15.5. igyvendina Susirinkime priimt4 Klubo strategijq;
15.6. vykdo nuolatinq Klubo finansinds veiklos analizq;
I5.7. priima nutarimus Klubo turto pirkimo, perleidimo, nuomos,

teises apribojimq klausimais;
15.8. nustato Klubo sekretoriato [toliau - Sekretoriatas) struktflrq

Sekretoriato darbuotojq atlygius;
15.9. nustato Revizijos ir Etikos komisijos darbo reglamentus;
15.10. nustato kitrl Klubo darbuotojq pareigybines atsakomybes, nustato atlygius uZ jq darb4;
15.L1. priima sprendimus del filialq ar atstovybiq steigimo, nustato jq veiklos nuostatus,

priima sprendimus filialus ar atstovybes uZdaryti;
L5.L2. gali sudaryti darbo grupes konkrediq Klubo tikslq pasiekimui;
15.13. organizuoja savanori5kus darbus;
15.14. svarsto Klubo nariq ir organll pateiktus klausimus ir pasiulymus;
15.15. sprendZia kitus klausimus, nepriskirtus i5imtinei kitq Klubo organq kompetencijai. Jei

daugiau kaip pus6 Valdybos nariq negali eiti savo pareigq daugiau nei 6 menesius i5
eiles, Saukiamas Susirinkimas, kurio metu renkama nauja Valdyba.

V. Sekretorius

16. Sekretorius yra vienasmenis administracinis Klubo organas, kuris:
1,6.1. tvirtinamas Susirinkime Prezidento teikimu. Tas pats asmuo negali blti Sekretoriumi ir

Revizijos nariu, Sekretoriumi ir Etikos komisijos nariu, Sekretoriumi ir filialo ar
atstovybes vadovu;

16.2. organizuoja kasdienini Sekretoriato darb4;
L6.3. PriZiriri ir vykdo informacijos skaitmenineje aplinkoje:

L6.3.1. judejim4 Klubo viduje tarp Nariq, organq ir filialq ar atstovybiq;
L6.3.2. pateikim4 visuomenei ir VDU bendruomenei.

L6.4. rengia Susirinkimus ir Valdybos susirinkimus;
1-6.5. organizuoja ir priZiiiri Klubo veiklos buhalterinq apskait4, mokestiniq patikrinimq ir

auditq, inventorizacij4, vertybiq apskaitas;
16.6. vykdo Klubo nariq registracij4 ir apskait4;
L6.7. uZtikrina Klubo veiklos dokumentavim4 ir archyvavim4;
L6.B. gali patariamojo balso teise pateikti savo nuomonq Valdybai.

VI. Reviziios komisiia

17. Revizijos komisija yra kolegialus Klubo organas, kuris:
L7.L. sudaromas i5 trijq Nariq, iSrinktq dviejq metq kadencijai Susirinkime, Klubo turto ir

le5q kontroles vykdymui, i5 savo tarpo iSsirenkantis Revizijos pirminink4 ir Revizijos
sekretoriu;

panaudos, nuosavybds

ir darbo reglament4,
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1,7.2. dirba pagal Valdybos nustatytE ir pawirtint4 Revizijos darbo reglament4. jei Revizijos
pirmininkas nebegali nuolat eiti savo pareigq, ji pavaduoja vyriausias amZiumi
Revizijos narys iki artimiausio eilinio Susirinkimo, kur i5renkama Reviziia darbui iki
tuometines Valdybos ir Prezidento kadencijq pabaigos.

VII. Etikos komisiia

LB. Etikos komisija yra kolegialus Klubo organas, kuris:
1B'1. sudaromas i5 penkiq Nariq, i5rinktq dviejq metq kadencijai Susirinkime, i5 savo tarpo

i5sirenkantis Etikos komisijos pirminink4 ir Etikos komisijos sekretoriq;
tB'2' dirba pagal Valdybos nustatytq ir paWirtint4 Etikos komisijos darbo reglament4;
18.3' sprendZia savo iniciatyva arba Nario pra5ymu gindus tarp Nariq, Klubo organq ir filialq

ar atstovybiq;
LB'4. vertina Nario arba Klubo organo veiklos arba elgesio atitikim4 [statams ir priima

sprendimus del nuobaudq. Etikos komisijos sprendimas del nuobaudos isigalioja, jei jis
nebuvo apskqstas [ispejimas, papeikimas) Valdybai per L4 dienq arba [rekomendacijos
nutraukti Nario narystq aWeju) artimiausiam Susirinkimui;

1B'5. teikia rekomendacijas Valdybai del lstatuose numatytos tvarkos laikymosi Klube;
18.6. sprendZia kitus su etika susijusius klausimus. Jei Etikos komisijos pirmininkas nebegali

nuolat eiti savo pareigq, ji pavaduoja vyriausias amZiumi Etikos komisijos narys iki
artimiausio eilinio Susirinkimo, kur i5renkama Etikos komisija darbui iki tuometines
Valdybos ir Prezidento kadencijq pabaigos.

VIIL Klubo le5os ir turtas

19. Klubas savo tikslq igyvendinimui gali tureti trumpalaikio ir ilgalaikio turto. Klubo ld$as sudaro:
19.1,. Nario mokesdio imokos;
19.2. ld5os, gautos i5 komercines-[kines veiklos;
\9.3. parama, dotacijos, aukos ir kitos teisetai gautos le5os. ,

20. Klubo turtas negali buti skirstomas Klubo nariams.

IX. Klubo prane5imai ir skelbimai

21. Kai Klubo skelbimai turi b[ti paskelbti vie5ai, jie skelbiami Vl Registrq centro leidZiamame
elektroniniame leidinyj e,,f uridiniq asmenq vieii prane5imai".

22' Klubo organq sprendimai ir praneSimai, kita reikalinga informacija i5siundiama Klubo nariams
elektroniniu paStu. Su visa informacija nariai turi galimybq susipaZinti Klubo buveineje.

23. Dokumentq ir kitos informacijos apie Klubo veikl4 pateikimo nariams tvark4 tvirtina Valdyba.
24' Ut' Klubo dokumentq, jq kopijq ar kitos informacijos nariams pateikim4 gali bfiti imamas

Valdybos nustag/to dydZio mokestis.

X. Klubo filialq ir atstovybiq steigimo ir iq veiklos nutraukimo tvarka

25. Sprendim4 steigti Klubo filialus ir atstovybes, nutraukti jq veikl4, skirti ir at5aukti filialq ir
atstovybiq vadovus priima, taip pat filialq ir atstovybiq nuostatus tvirtina Klubo Valdyba,
vadovaudamasi teisds aktais.
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XI. Klubo istatq keitimotvarka

26. Klubo istatai keidiami visuotinio nariq susirinkimo sprendimu.

XII. Klubo buveinds keitimoWarka

27. Klubo buveine keiiiama visuotinio nariq susirinkimo sprendimu.

KII. Klubolillidavimas

2B' Klubas gali bfiti likviduojamas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso numatyta tvarka, jei:
28.I. Klubas prieme Siq lsAtq 13.3. punlite ivardint4 sprendim4;
28.2. feigu Klube liko mafiau nei trys Nariai.

[saai pasira356i trimis vienod4 iuridinq galiE turindiais egzemplioriais.

VDU absolventq klubo lstatai
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