KAUNO ROTARACT KLUBAS
ĮSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Kauno Rotaract klubas (toliau - Klubas) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis
asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija, turintis savo antspaudą, sąskaitą banke ir simboliką.
1.2. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.3. Klubas yra Pasaulinės Rotaract organizacijos dalis.
1.4. Klubas veikia Kauno mieste ir turi savo buveinę adresu: J. Gruodžio g. 21, Kaunas.
1.5. Klubo veikla yra neterminuota.
1.6. Klubo finansiniai metai yra nuo liepos mėn. 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.
1.7. Klubas yra labdaros ir paramos teikėjas bei gavėjas.
2. KLUBO TIKSLAI IR VEIKLA
2.1. Klubo tikslai yra šie:
2.1.1. Prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės vystymosi, suteikiant jam galimybių šviestis ir
plėtoti savo gabumus, spręsti bendruomenės materialines ir socialines problemas, bei per
draugystę ir savitarpio pagalbą gerinti santykius tarp viso pasaulio žmonių.
2.2. Uždaviniai:
2.2.1. Ugdyti profesionalumą ir vadovavimo sugebėjimus.
2.2.2. Ypatingai gerbti kitų teises ir pripažinti, kad kiekvienas individas yra vertingas.
2.2.3. Pripažinti, kad visos profesijos, kurios tarnauja visuomenei, yra kilnios ir vertingos.
2.2.4. Pripažinti, kad etikos normų laikymasis yra būtinas profesionalumo bei vadovavimo
bruožas, patiems laikytis etikos normų ir siekti, kad jų laikytųsi kiti.
2.2.5. Mokytis įžvelgti ir suprasti tiek vietines, tiek ir globalines reikmes, problemas bei
galimybes joms spręsti.
2.2.6. Suteikti jaunimui galimybių asmenine ir grupine veikla pasitarnauti visuomenei bei
skatinti tarptautinį sąmoningumą ir geranoriškumą visų žmonių atžvilgiu, organizuojant
švietėjiškus, ekologinius, labdaringus, profesinius, tarptautinius ir kitus renginius.
2.2.7. Plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
2.2.8. Vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio
bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį.
2.2.9. Teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą.
2.2.10. Rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms.
2.2.11. Motyvuoti jaunus žmones narystei Rotary.
2.3. Klubo veiklos sritys: jaunimo, švietimo, kultūros, sporto, labdaros.
2.4. Veiklos rūšys:
2.4.1. Kitų, niekur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (EVRK 94.99)
2.4.2. Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (EVRK 90.00)
2.4.3. Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimas (EVRK 93.00)
3. KLUBO NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Klubo nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokesčius,
ar teikia paramą.
3.2. Klubo narys turi tokias teises:
3.2.1. Dalyvauti ir balsuoti Klubo visuotiniame narių susirinkime.
3.2.2. Naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis.
3.2.3. Susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo informaciją apie jo veiklą.
3.2.4. Teikti pasiūlymus Klubo veiklai gerinti.
3.2.5. Rinkti ir būti išrinktiems į Klubo valdymo organus.
3.2.6. Pareikšti nepasitikėjimą Klubo valdymo organo nariais.
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3.3. Kiekvienas Klubo narys per metus privalo dalyvauti mažiausiai 60 % visų Klubo susirinkimų,
tačiau neatvykimas į susirinkimą gali būti anuliuotas, jeigu narys dalyvavo bet kurio kito
Rotaract ar Rotary klubo eiliniame susirinkime, renginyje, projekte dviejų savaičių prieš arba
po susirinkimo laikotarpyje.
3.4. Kiekvienas narys privalo aktyviai prisidėti prie Klubo suformuotų komitetų ir Klubo vykdomų
projektų.
3.5. Už nuopelnus Klubui visuotinio narių susirinkimo sprendimu Klubo nariui ar kitam asmeniui
gali būti suteiktas Klubo nario garbės vardas.
4. KLUBO NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ KLUBO TVARKA BEI
SĄLYGOS
4.1. Klubo nariais gali būti 18-30 metų amžiaus asmenys, geranoriški, turintys lyderystės įgūdžių ir
pripažįstantys šiuos įstatus bei tarptautinę Rotaract konstituciją.
4.2. Asmuo svečio teisėmis apsilankęs 3 Klubo susirinkimuose turi teisę pateikti prašymą tapti
Klubo kandidatu į narius.
4.3. Asmuo pateikęs prašymą, užpildęs anketą su asmeniniais duomenimis ir sumokėjęs nustatytą
mokestį tampa kandidatu į tikruosius Klubo narius (toliau - Kandidatas).
4.4. Kandidato teisėmis asmuo klube gali lankytis bandomuoju laikotarpiu - vienerius metus.
4.5. Bandomuoju laikotarpiu kandidatas privalo dalyvauti mažiausiai 60-yje % visų Klubo eilinių
susirinkimų, inicijuoti bent vieną pranešimą susirinkime ir aktyviai dalyvauti Klubo komitetų
veikloje bei projektų organizavime.
4.6. Asmuo svečio teisėmis apsilankęs 3 Klubo susirinkimuose ir nepateikęs prašymo tapti Klubo
kandidatu į tikruosius narius praranda teisę lankytis Klubo susirinkimuose.
4.7. Viso bandomojo vienerių metų laikotarpio metu, bet ne anksčiau, kaip po 3 mėnesių nuo
pirmojo atėjimo į Klubą dienos, kandidatas gali įteikti Klubo prezidentui arba sekretoriui
raštišką prašymą dėl jo tapimo tikruoju Klubo nariu. Kandidatas turi užpildyti anketą arba
parengti trumpą prisistatymą apie save, savo darbą, laisvalaikį, kaip Kandidatas prisidės prie
klubo veiklos, kokia jo buvimo klube vizija.
4.8. Kandidatas, teikdamas prašymą tapti Klubo nariu, privalo būti susipažinęs su Klubo įstatais ir
tarptautine Rotaract Konstitucija.
4.9. Kandidato prašymas tapti tikruoju Klubo nariu svarstomas artimiausiame Klubo Tarybos
susirinkime, analizuojamas Kandidato asmeninės savybės, priimtinumas Klubui, Kandidato
lankomumas bei aktyvumas dalyvaujant komitetų veikloje.
4.10. Taryba, įvertinusi Kandidato prašymą tapti tikruoju Klubo nariu, gali priimti šiuos
sprendimus:
4.10.1. Atidėti Kandidato prašymo tapti tikruoju Klubo nariu svarstymą ne ilgesniam terminui,
nei baigsis Kandidato bandomasis vienerių metų laikotarpis;
4.10.2. Nepritarti Kandidato prašymui tapti tikruoju Klubo nariu. Tarybai nepritarus Kandidato
prašymui, laikoma, jog Kandidato bandomojo vienerių metų termino skaičiavimas
nutrūksta ir jis laikomas pasibaigusiu. Kandidatas nebetenka teisės dalyvauti Klubo
veikloje.
4.10.3. Pritarti Kandidato prašymui. Tarybai pritarus, Kandidato tinkamumas tapti nariu yra
sprendžiamas slaptu tikrų Klubo narių balsavimu. Balsavimas vyksta 2 savaites.
Balsavimo pasirinkimas yra „Už" arba „Prieš". Per 2 savaites nepateikti narių balsai nėra
įskaitomi. Kandidatas tampa tikruoju nariu paprasta balsavusių narių balsų dauguma.
Priimtas į Klubą naujasis narys turi sumokėti metinį nario mokestį. Pirmajame po
priėmimo eiliniame narių susirinkime naujasis narys prisiekia laikytis tarptautinės
Rotaract Klubo konstitucijos, įstatų ir gauna Klubo ženkliuką bei nario pažymėjimą.
4.11. Narystė klube pasibaigia šiais atvejais:
4.11.1. Bet kuriuo metu, Klubo kalendorinių metų laikotarpyje, nario lankomumas Klubo
eiliniuose susirinkimuose privalo būti ne mažesnis nei 60 %. Jei Klubo narys be svarbių
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pateisinamų priežasčių ir be Klubo Tarybos sutikimo, praleidžia daugiau negu 40%
susirinkimų, Klubo Taryba turi svarstyti jo pašalinimą iš Klubo narių.
4.11.2. Jeigu Klubas nutraukia savo veiklą.
4.11.3. Jeigu klubo nariui iki birželio 30 d. sueina 30 metų.
4.11.4. Išstojus iš Klubo;
4.11.5. Nariui nesilaikius Klubo įstatų.
4.11.6. Nariui mirus.
4.12. Pašalinimas iš Klubo:
4.12.1. Klubo Tarybos siūlymu, visuotinio Klubo narių susirinkimo sprendimu, jeigu narys
nebetenkina jam šių Įstatų keliamų reikalavimų.
4.12.2. Dėl rimtų, Klubo narių apsvarstytų priežasčių, ne mažiau negu 2/3 visų Klubo narių
slaptu balsavimu, nubalsavus už nario pašalinimą;
4.12.3. Jei Nario lankomumas nesiekia 60 % paskutinę Klubo finansinių metų dieną, Klubo
Narys pašalinamas iš Klubo automatiškai be Klubo narių balsavimo, nebent Klubo Taryba
nusprendžia kitaip.
4.12.4. Narys, pašalintas iš Klubo, praranda teisę antrą kartą kandidatuoti į Klubo narius, tapti
Klubo nariu, naudotis Klubo atributika ir lankytis Klubo susirinkimuose.
4.13. Narystės sustabdymo ir pasibaigimo Klube tvarka:
4.13.1. Narys turi teisę, Klubo tarybai pritarus, sustabdyti savo narystę Klube dėl itin svarbių
priežasčių. Narystės sustabdymas neatleidžia Nario nuo Klubo mokesčių mokėjimo,
nebent Klubo Taryba priima sprendimą Narį atleisti nuo mokesčių sumokėjimo.
4.13.2. Kiekvienas Klubo narys gali bet kada išstoti iš Klubo, paduodamas raštišką prašymą
Klubo prezidentui.
4.13.3. Nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų, stojamasis įnašas, nario mokestis ir perduotas
turtas nėra grąžinami. Taip pat narys praranda teisę naudotis Klubo atributika.
5. KLUBO VALDYMAS
5.1. Klubo organai:
5.1.1. Aukščiausias Klubo organas – Klubo visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro visi
Klubo nariai.
5.1.2. Kolegialus Klubo valdymo organas – Klubo taryba.
5.1.3. Vienasmenis Klubo valdymo organas – Klubo prezidentas.
6. KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAI
6.1. Mažiausiai du kartus per mėnesį vyksta eiliniai Klubo susirinkimai, kuriuose yra sprendžiami
einamieji Klubo klausimai.
6.2. Klubo visuotinis narių susirinkimas šaukiamas mažiausiai vieną kartą per metus. Susirinkime
vieno sprendžiamojo balso teisę turi kiekvienas Klubo narys.
6.3. Susirinkimą šaukia Klubo prezidentas.
6.4. Apie visuotinio susirinkimo laiką ir vietą yra Klubo nariams pranešama elektroniniu paštu.
6.5. Neeilinį susirinkimą gali sušaukti Klubo prezidentas, Taryba paprasta balsų dauguma arba 1/3
Klubo narių bendru raštišku sprendimu.
6.6. Visuotinis Klubo narių susirinkimas:
6.6.1. priima, papildo ir keičia įstatus.
6.6.2. renka Klubo tarybos narius.
6.6.3. renka Klubo prezidentą.
6.6.4. tvirtina Klubo veiklos programą.
6.6.5. keičia Klubo buveinę.
6.6.6. tvirtina klubo veiklos ataskaitas.
6.6.7. įstatymų nustatyta tvarka priima sprendimą reorganizuoti ar likviduoti Klubą.
6.6.8. priima sprendimus dėl finansinės atskaitomybės.
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6.6.9. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymui ir šiems įstatams
neprieštaraujančius klausimus, jei pagal įstatymą tai nepriskirta kitų Klubo organų
kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcija.
6.7. Sprendimai visuotiniame narių susirinkime priimami atviru balsavimu paprasta susirinkime
dalyvavusių narių balsų dauguma.
7. KLUBO TARYBA
7.1. Klubo taryba (toliau Taryba) yra kolegialus Klubo valdymo organas, turintis sprendimų
priėmimo teisę.
7.2. Taryba yra renkama Klubo prezidento teikimu Visuotinio narių susirinkimo paprasta balsų
dauguma vienerių metų laikotarpiui. Klubo taryba turi būti išrinkta iki kiekvienų metų kovo 1
dienos.
7.3. Klubo tarybą sudaro ne mažiau kaip 5 Klubo nariai: Klubo prezidentas, sekretorius, buvęs
prezidentas, iždininkas ir Komitetų direktoriai.
7.4. Taryba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Asociacijų įstatais, visuotinio
narių susirinkimo sprendimais ir kitais Klubo vidaus dokumentais.
7.5. Pagrindinė Tarybos veiklos forma yra tarybos posėdis. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau
kaip 1 kartą per ketvirtį. Tarybos posėdžius šaukia tarybos primininkas. Tarybos pirmininku
yra laikomas Klubo prezidentas. Taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas
įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ tarybos narių, o Tarybos sprendimas yra priimtas,
kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas balsas
yra tarybos pirmininko. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami.
7.6. Taryba:
7.6.1. teikia pasiūlymus dėl Klubo įstatų keitimo.
7.6.2. svarsto ir teikia pasiūlymus narių susirinkimams dėl klubo narių priėmimo ir pašalinimo.
7.6.3. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų
dalyviu.
7.6.4. rengia Klubo veiklos programą ir teikia tvirtinimui visuotiniams narių susirinkimui.
7.6.5. svarsto Klubo prezidento parengtą Klubo veiklos ataskaitą, teikia ją tvirtinti visuotiniam
narių susirinkimui.
7.6.6. priima sprendimus narystės Klube klausimais.
7.6.7. nustato stojamojo įnašo, kandidato ir nario mokesčio dydžius, jų mokėjimų tvarką.
7.6.8. priima sprendimą dėl labdaros ir paramos suteikimo.
7.6.9. rengia ir tvirtina tarybos darbo reglamentą ir kitus tarybos vidaus organizacinius ir
tvarkomuosius dokumentus.
7.6.10. priima kitus šiems įstatams ir įstatymams neprieštaraujančius bei visuotinio narių
susirinkimo sprendimuose tarybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
7.7. Taryba arba atskiras jos narys gali būti atstatydintas, jei paprasta Klubo narių balsų dauguma
jam/jai pareiškiamas nepasitikėjimas. Jeigu renkami pavieniai tarybos nariai, jie renkami tik
iki veikiančios tarybos kadencijos pabaigos.
8. KLUBO PREZIDENTAS
8.1. Klubo prezidentas renkamas visuotinio Klubo narių susirinkimo metu 1 metų laikotarpiui
paprasta balsų dauguma. Klubo prezidentas turi būti išrinktas iki kiekvienų metų kovo 1
dienos. Klubo prezidentas yra ir Tarybos pirmininkas.
8.2. Atstovauja Klubo interesams valstybinėse nevyriausybinėse organizacijose, teismuose,
santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, užmezga ir palaiko ryšius su tarptautinėmis
organizacijomis.
8.3. Veikia Klubo vardu ir turi teisę vienasmeniškai sudaryti sutartis ir kitus sandorius.
8.4. Organizuoja bei koordinuoja Klubo veiklą.
8.5. Rengia Klubo veiklos planus, analizuoja, kaip jie įgyvendinami, teikia pasiūlymus dėl jų
įgyvendinimo gerinimo.
8.6. Rengia medžiagą visuotinių narių susirinkimų darbotvarkės klausimais.
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8.7. Teikia pasiūlymus dėl įstatų pakeitimų.
8.8. Svarsto ir teikia tarybai tvirtinti labdaros ir paramos teikimo klausimus.
8.9. Įgyvendina šiuose įstatuose nurodytus Klubo tikslus ir uždavinius.
8.10. Atsiskaito už Klubo veiklą visuotiniam narių susirinkimui.
8.11. Priima kitus šiuose įstatuose, tarybos, visuotinių narių susirinkimo sprendimuose Klubo
prezidento kompetencijai priskirtus sprendimus.
9. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS
9.1. Klubas turi teisę steigti filialus ir atstovybes Civilinio kodekso numatyta tvarka. Klubo įsteigti
filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl Klubas atsako pagal filialų ir atstovybių
prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal Klubo prievoles.
9.2. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo ar jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl filialo ar
atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima visuotinis narių susirinkimas.
10. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
10.1. Klubo įstatus keičia visuotinis narių susirinkimas 2/3 dalyvaujančių Klubo narių balsų
dauguma.
10.2. Įstatų pakeitimą gali inicijuoti kiekvienas Klubo narys.
10.3. Pakeistus įstatus pasirašo Klubo prezidentas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas
asmuo.
10.4. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta
tvarka.
11. BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
11.1. Klubo buveinę keičia visuotinis narių susirinkimas paprasta dalyvaujančių susirinkime Klubo
narių balsų dauguma.
11.2. Buveinės pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre įstatymų
nustatyta tvarka.
12. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA
12.1. Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais atvejais
Klubo dokumentai, pranešimai ir informacija skelbiama ją siunčiant kiekvienam Klubo nario
jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
13. KLUBO LĖŠOS
13.1. Klubo lėšas sudaro:
13.1.1. stojamieji įnašai, kandidatų ir narių mokesčiai.
13.1.2. parama bei labdara gauta LR Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
13.1.3. fizinių ir juridinių asmenų dovanotos, paaukotos ar programoms vykdyti perduotos
lėšos bei turtas.
13.1.4. lėšos už Klubo organizuotus renginius, ūkinę veiklą, suteiktas paslaugas.
13.1.5. kitos teisėtai gautos lėšos.
13.2. Klubo nariai ir Kandidatai iki einamųjų metų spalio 1 d. privalo sumokėti Kandidato arba
Nario mokestį, kuris yra nustatomas Klubo Tarybos sprendimu.
13.3. Klubo lėšos ir turtas naudojamas numatytiems veiklos tikslams ir sritims įgyvendinti.
13.4. Stojamojo įnašo, kandidato ir nario mokesčio dydžius ir jų mokėjimo tvarką tvirtina Klubo
Taryba.
13.5. Klubo veiklą visuotiniam narių susirinkimui nutarus gali tikrinti nepriklausomas auditorius.
14. VEIKLOS PASIBAIGIMO IR TURTO SUNAUDOJIMO TVARKA
14.1. Klubas pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
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14.2. Priėmus sprendimą likviduoti ar reorganizuoti Klubą kartu priimamas sprendimas dėl lėšų ir
turto panaudojimo bei paskirstymo būdų įstatymo numatyta tvarka.
15. INFORMACIJOS APIE KLUBO VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA
15.1. Visuomenei pateikiama informacija apie Klubo veiklą, kurią Klubo prezidentas privalo
pateikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
15.2. Su informacija apie Klubo veiką visuomenės nariai gali būti supažindinami Klubo buveinėje
ar kitoje Klubo prezidento nurodytoje vietoje.
Įstatų pasirašymo data: 2015 sausio 22 d.
Kaunas Rotaract klubo prezidentas
Arnoldas Dudonis
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