KLUBO „ASU alumni“ ĮSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Klubas „ASU alumni“ (toliau tekste vadinama - Klubas) yra fizinių ir juridinių asmenų savanoriškas
susivienijimas, įsteigtas jų susitarimu vienyti Aleksandro Stulginskio universitetą (Lietuvos žemės ūkio
akademiją, Lietuvos žemės ūkio universitetą, (toliau vadinama ASU) baigusius asmenis, koordinuoti jų veiklą,
siekiant bendrų tikslų įgyvendinimo.
Klubo teisinė forma - asociacija.
Klubas yra viešasis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo nuo jo įregistravimo dienos, turintis ūkinį,
finansinį organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Jis turi savarankišką balansą, antspaudą su savo pavadinimu ir
simboliką bei sąskaitą kredito įstaigoje.
Klubas savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais bei Klubo
visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) bei Valdybos ir Prezidento sprendimais.
Klubo pavadinimas: klubas „ASU alumni“.
Klubo buveinės adresas gali būti keičiamas visuotinio akcininkų susirinkimo (konferencijos) sprendimu.
Klubo veiklos laikotarpis yra neribotas.
Klubo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
Klubas yra paramos gavėjas.
II. KLUBO VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

10. Klubo veiklos tikslai:
10.1. plėtoti abipusiai naudingą partnerystę tarp absolventų, juridinių asmenų (kitų asociacijų) ir ASU (Lietuvos
žemės ūkio akademijos, Lietuvos žemės ūkio universiteto,) (toliau - Universitetas);
10.2. palaikyti tvirtus Universiteto absolventų tarpusavio ryšius;
10.3. prisidėti prie Universiteto misijos įgyvendinimo;
10.4. skleisti žinias apie Universitetą ir jo naudą visuomenei;
10.5. prisidėti prie ASU fakultetų veiklos vystymo;
10.6. prisidėti užtikrinant aukštą studijų ASU lygį;
10.7. padėti kurti palankias sąlygas studentams deramai pasirengti dirbti pagal profesiją ir veiksmingai taikyti
įgytas žinias bei įgūdžius;
10.8. padėti ugdyti studentus atsakingais ir aktyviais pilietinės visuomenės nariais;
10.9. atstovauti ir ginti Klubo narių ir Universiteto teisėtus interesus, tenkinti kitus viešuosius interesus; įstatymų
nustatyta tvarka vykdyti lobistinę veiklą;
10.10. bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, kurios vienija , panašių ar giminingų į ASU rengiamų specialistų
atstovus;
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10.11. bendradarbiauti su šalies, užsienio ir tarptautinėmis kitų universitetų, institucijų absolventų organizacijomis.
11. Klubas, įgyvendindamas savo tikslus, vykdo šią veiklą (veiklos sritys ir rūšys):
11.1. leidybinė veikla (58);
11.2. pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla (70);
11.3. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72);
11.4. kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74);
11.5. įdarbinimo veikla (78);
11.6. kultūrinis švietimas (85);
11.7. kitų narystės organizacijų veikla.
12. Klubas taip pat vykdo šią veiklą:
12.1. pagalba ASU užtikrinant studijų kokybę (dalyvaujant studijų programų komitetuose, studijų programų
savianalizių rengimo grupėse, vykdant absolventų ir darbdavių sociologines apklausas, darbdavių apklausas ir
pan.);
12.2. pagalba vykdant moksleivių ir studentų profesinį orientavimą Universiteto misiją atitinkančiose studijų
kryptyse;
12.3. pagalba organizuojant studentų profesinės veiklos praktikas, demonstruojant studentams pažangią patirtį ir
naujas technologijas;
12.4. pagalba organizuojant Karjeros dienas ir gerinant Universiteto absolventų įsidarbinimą;
12.5. pagalba organizuojant Universiteto renginius, skirtus jo jubiliejinėms datoms, iškiliems mokslininkams ir
absolventams paminėti;
12.6. tarpininkavimas tarp ASU ir jo absolventų, kitų juridinių asmenų pastariesiems ieškant mokslininkų
konsultacijų, rekomendacijų, projektų rengėjų ir pan.
12.7. pagalba ASU absolventams organizuojant jų susitikimus ir palaikant ryšius su Universitetu;
12.8. finansinė ir kita parama ASU , labdaringa veikla;
12.9. informacijos apie ASU ir jame vykstančius renginius sklaida absolventams, kitoms asociacijoms;
12.10. duomenų bazės apie ASU absolventus sukūrimas ir palaikymas;
12.11. diskusijos ir kiti renginiai ASU ir jo absolventams aktualiais klausimais;
12.12. 1eidinių apie ASU absolventus rengimas ir leidyba.
13. Klubas turi teisę vykdyti ir kitą teisės aktų nedraudžiamą ir šiuose įstatuose nenumatytą ūkinę- komercinę
veiklą, kuri neprieštarauja Klubo veiklos tikslams, Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, Lietuvos Respublikos
asociacijų įstatymui ir šiems įstatams.
III. KLUBO TEISĖS IR PAREIGOS
14. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti Klubas turi teisę:
14.1. turėti sąskaitas kredito įstaigose įstatymų numatyta tvarka;
14.2. valdyti, naudoti jam priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;
14.3. sudaryti sandorius, įsigyti turtines ir neturtines teises bei prisiimti įsipareigojimus;
14.4. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas, jeigu tai yra reikalinga Klubo
įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
14.5. nustatyti savo organizacinę struktūrą; steigti skyrius, sekcijas, įmones, viešąsias įstaigas, fondus, ar kitus
struktūrinius padalinius bei juridinius asmenis;
14.6. samdyti asmenis Įstatuose numatytai veiklai;
14.7. nekliudomai raštu, žodžiu ir kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Klubo tikslus ir
uždavinius; turėti Klubo tinklalapį internete;
14.8. jungtis į panašių klubų (asociacijų) sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos;
14.9. stoti į tarptautines organizacijas.
15. Klubas tvarko buhalterinę apskaitą, teikia informaciją ir ataskaitas valstybės institucijoms ir moka mokesčius
įstatymų numatyta tvarka.
16. Klubas gali turėti ir kitas, šiuose įstatuose nenumatytas teises ir pareigas, jei jas nustato Lietuvos Respublikos
įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.
17. Klubas atsakingas už savo veiklą bei pareigų vykdymą Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų
ir teisinių aktų nustatyta tvarka.
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18.

IV. KLUBO NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
Klubo nariai yra ASU esami studentai, ASU (Lietuvos žemės ūkio akademiją, Lietuvos žemės ūkio

universitetą) baigę asmenys, , taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys, susiję su Universitetu, pareiškę norą priklausyti
Klubui ir neturintys priešiškų Klubo tikslams interesų, pripažįstantys Klubo įstatus ir mokantys nario įnašus.
19.

Klubo narių skaičius neribojamas. Minimalus Klubo narių skaičius yra 15 (penkiolika) narių. Klube turi būti

visų jam priklausančių narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Klubo narys. Narių sąrašą
tvarko Valdyba arba jos įgaliotas asmuo.
20.

Valdyba gali suteikti garbės nario vardą ypač nusipelniusiems asmenims. Garbės nario vardas nesuteikia

jokių Klubo nario teisių, pareigų ar privilegijų.
21.

Klubo nariai turi tokias teises:

21.1. dalyvauti ir balsuoti Klubo visuotiniame narių susirinkime (konferencijoje);
21.2. dalyvauti ir inicijuoti Klubo veiklą, svarstyti jo veiklos klausimus;
21.3. susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą informaciją apie jo veiklą bei kitą sukauptą informaciją,
išskyrus tą, kuri Valdybos nutarimu pripažinta konfidencialia, naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;
21.4. dalyvauti Klubo valdyme ir būti išrinktais į Klubo valdymo organus;
21.5. ginčyti teisme visuotinio susirinkimo (konferencijos) bei Valdybos nutarimus;
21.6. ginti teismine tvarka savo teises ar teisėtus interesus, jei juos pažeidžia Klubas;
21.7. bet kada išstoti iš Klubo. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Klubo nuosavybėn
perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
21.8. kitas teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises.
22.

Klubo nariai privalo:

22.1. laikytis Klubo įstatų;
22.2. vykdyti Klubo organų nutarimus;
22.3. mokėti nario mokestį, taip pat kitus nustatytus mokesčius;
22.4. nevykdyti Klubo veiklos tikslams prieštaraujančios veiklos;
22.5. dalyvauti Klubo veikloje realizuojant jo tikslus.
V. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA
23. Klubo nariai, išskyrus garbės narius, moka metinį nario mokestį, jeigu tai patvirtina visuotinis narių
susirinkimas (konferencija).
24. Narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką nustato Klubo Valdyba atskiru dokumentu.
25. Išimties tvarka atleisti nuo Klubo narių mokesčių mokėjimo ar sumažinti jų dydį atskiriems Klubo nariams
gali tik visuotinis narių susirinkimas (konferencija).
VI. KLUBO NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ KLUBO TVARKA BEI
SĄLYGOS
26.

Nariai priimami Valdybos nutarimu.

27.

Asmuo, siekiantis tapti nariu, turi Valdybai pateikti prašymą užpildyti Valdybos pateiktą anketą ir sumokėti

Klubo nario stojamąjį mokestį, jeigu jis nustatytas.
28.

Klubo narys gali bet kada išstoti iš Klubo, pateikęs rašytinį prašymą Klubo valdybai bei atsiskaitęs Klubui už

savo veiklą jei jam buvo pavesta eiti pareigas Klubo valdymo organuose, Revizijos komisijoje ar kaip Revizoriui.
29.

Asmuo netenka Klubo nario teisių nuo prašymo išstoti iš Klubo pateikimo Valdybai dienos. Jo išstojimas iš

Klubo neatleidžia jo nuo įsipareigojimų Klubui įvykdymo už jo narystėje Klube laikotarpį.
30.

Narystė Klube taip pat baigiasi nariui mirus ar likvidavus Klubą.

31. Klubo narys gali būti pašalintas iš Klubo Valdybos narių 2/3 balsų daugumos sprendimu, Valdybos, Klubo
prezidento siūlymu, jei narys pažeidė šiuos įstatus, vienerius metus nemokėjo nustatytų mokesčių, nevykdė
sutartinių įsipareigojimų Klubui ar jo nariams, savo veikla diskreditavo Klubą ar jo narius.
32. Klubo nariui apie svarstymą dėl pašalinimo iš Klubo yra pranešama registruotu laišku, pasirašytinai arba
telekomunikacinėmis priemonėmis su galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima
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identifikuoti parašą. Klubo narys turi teisę dėl savo elgesio pasiaiškinti raštu dalyvauti Valdybos posėdyje, kuriame
svarstomas jo elgesys.
33. Pašalinimo iš Klubo diena laikoma Valdybos, pašalinusios narį iš Klubo, sprendimo priėmimo diena, jeigu
nebuvo nustatyta vėlesnė data.
34. Iš Klubo išstojusiems ar pašalintiems nariams jų sumokėti įnašai negrąžinami.
VII. KLUBO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
35. Klubo veikla organizuojama teritoriniu arba profesiniu principu įsteigus skyrius. Klubo skyriai steigiami ten,
kur yra ne mažiau kaip 5 nariai. Sprendimą dėl skyriaus įsteigimo priima Valdyba.
36. Skyriaus susirinkime išrenkamas skyriaus pirmininkas. Skyriaus susirinkimas yra teisėtas jei jame dalyvauja
daugiau kaip ½ skyriaus narių. Skyriuose, kuriuose yra 30 ir daugiau narių, išrinktas pirmininkas kartu tampa ir
Valdybos nariu. Skyriaus susirinkimas gali vykti ir telekomunikacinėmis priemonėmis su galiniais įrenginiais, jeigu
yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.
37. Savo veikloje skyriai vadovaujasi Klubo įstatais, visuotinio narių suvažiavimo (konferencijos) nutarimais,
Valdybos sprendimais bei savo sprendimais.
38. Klubo nario mokestį renka skyrių pirmininkai arba klubo administratorius - finansininkas. Lėšų rinkimo
tvarką nustato Valdyba. Konkrečioms Klubo tikslus atitinkančioms priemonėms įgyvendinti skyriuje gali būti
renkamos tikslinės lėšos. Šiuo atveju skyriaus pirmininkas metų pabaigoje raštiškai informuoja Klubo Valdybą apie
surinktas lėšas ir kam jos panaudotos.
39. Skyriaus narių skaičiui sumažėjus iki 3 jis likviduojamas. Likę šio skyriaus nariai prisijungia prie kito skyriaus.
40. Jei skyriaus veikla neatitinka įstatų reikalavimų, jos veikla Valdybos nutarimu sustabdoma iki visuotinio narių
suvažiavimo (konferencijos), kuris priima sprendimą dėl tolesnės šių padalinių veiklos.
41. Likvidavus skyrių, likęs jo valdomas turtas ir lėšos perduodami Klubui.
VIII.KLUBO ORGANAI IR VALDYMAS
42. Klubo valdymo organai yra šie: visuotinis narių susirinkimas (konferencija), Valdyba, prezidentas.
43. Klubo veiklos kontrolę atlieka Klubo organas – Revizorius arba Revizijos komisija.
44. Klubo organai privalo veikti tik Klubo ir jos narių naudai. Klubo organai neturi teisės priimti sprendimų ar
atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Klubo įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Klubo veiklos tikslams.
45. Už Klubo nario veiklą valdymo organuose jo nariui gali būti atlyginama. Atlyginimo tvarką bei dydį nustato
visuotinis narių susirinkimas (konferencija).
Visuotinis narių susirinkimas (konferencija)
46. Visuotinis narių susirinkimas (toliau - visuotinis susirinkimas) (konferencija) yra aukščiausias Klubo organas.
47. Labai svarbiems Klubo veiklos klausimams išspręsti Valdybos nutarimu arba 1/3 Klubo narių reikalavimu
gali būti sukviestas neeilinis visuotinis susirinkimas (konferencija).
48. Vietoj visuotinio susirinkimo Valdybos nutarimu gali būti šaukiama Klubo narių įgaliotinių konferencija
(toliau – konferencija), kuri turi visas visuotinio susirinkimo teises. Atstovavimo konferencijoje normas nustato
Klubo Valdyba. Konferencijos sprendimai yra teisėti jei joje dalyvauja daugiau kaip 1/2 įgaliotinių. Įgaliotiniai
išrenkami skyriaus susirinkime paprastąja balsų dauguma. Jei skyriuje yra mažesnis Klubo narių skaičius negu
Valdybos nustatyta atstovavimo konferencijoje norma, jį atstovauti turi teisę vienas įgaliotinis.
49. Visuotinis susirinkimas (konferencija):
49.1. priima ir keičia Klubo įstatus;
49.2. ne daugiau kaip 2 (dviem) kadencijoms iš eilės 2 (dvejų) metų laikotarpiui renka ir atšaukia anksčiau laiko iš
užimamų pareigų pirmąjį viceprezidentą; ne daugiau kaip 2 (dviem) kadencijoms iš eilės 2 (dvejų) metų
laikotarpiui tvirtina ir atšaukia anksčiau laiko iš užimamų pareigų Klubo prezidentą ir antrąjį viceprezidentą.
Pasibaigus kadencijai Klubo prezidentas, jo kandidatūrą patvirtinus visuotiniam susirinkimui (konferencijai),
tampa antruoju viceprezidentu. Pasibaigus kadencijai pirmasis viceprezidentas, jo kandidatūrą patvirtinus
visuotiniam susirinkimui (konferencijai), tampa prezidentu ir visuotinis susirinkimas (konferencija) renka pirmąjį
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viceprezidentą, kuris pasibaigus kadencijai taps Klubo prezidentu, jo kandidatūrą patvirtinus visuotiniam
susirinkimui (konferencijai).
49.3. renka ir atšaukia Valdybos narius, nustato Valdybos formavimo tvarką;
49.4. 2 (dvejų) metų laikotarpiui renka ir atšaukia iš pareigų Revizorių arba Revizijos komisiją, sudarytą iš 3 (trijų)
narių;
49.5. išimties tvarka atleidžia nuo Klubo narių mokesčių mokėjimo ar sumažina jų dydį atskiriems Klubo nariams;
49.6. išklauso ir tvirtina Klubo metinės veiklos ataskaitas ir finansinę atskaitomybę (metinį balansą);
49.7. tvirtina metinius Klubo veiklos planus;
49.8. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
49.9. priima sprendimą dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
50. Visuotinis susirinkimas (konferencija) sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose
Įstatuose visuotinio susirinkimo (konferencijos) kompetencijai priskirtus klausimus.
51. Visuotiniame susirinkime (konferencijoje) sprendžiamojo balso teisę turi visi Klubo nariai. Vienas narys
visuotiniame susirinkime (konferencijoje) turi vieną balsą. Asociacijos narys – juridinis asmuo, gali būti
atstovaujamas visuotiniame susirinkime (konferencijoje) tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo
organo narių, pateikusių asociacijos nario-juridinio asmens protokolo išrašą ar įgaliojimą, kad atstovaujantis asmuo
turi teisę dalyvauti ir balsuoti visuotiniame susirinkime (konferencijoje) dėl sprendimų priėmimo. Asociacijos narys
– juridinis asmuo turi vieno balso teisę.
52. Narys gali balsuoti iš anksto raštu užpildydamas balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu iš anksto prilyginamas
balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.
53. Visuotinis eilinis susirinkimas (konferencija) yra šaukiamas Valdybos sprendimu ne mažiau kaip vieną kartą
per metus.
54. Visuotinį susirinkimą (konferenciją) organizuoja ir jo darbotvarkę rengia Klubo Valdyba. Pranešimas apie
susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą, taip pat susirinkimo (konferencijos) darbotvarkė ne vėliau kaip likus
30 (trisdešimt) dienų iki visuotinio susirinkimo (konferencijos) išsiunčiamas registruotu laišku arba įteikiamas
pasirašytinai, arba skelbiamas dienraštyje „Respublika“. Visuotinis susirinkimas (konferencija) gali būti šaukiamas
nesilaikant šiame straipsnyje nustatytų terminų, jeigu visi nariai su tuo raštiškai sutinka.
55. Visuotinis susirinkimas (konferencija) šaukiamas Prezidento sprendimu, kai:
55.1. yra ne daugiau kaip pusė Įstatuose nurodyto renkamų Valdybos narių skaičiaus arba
55.2. Įstatuose nustatytais atvejais ir terminais Valdyba nesušaukia visuotinio susirinkimo (konferencijos).
56. Jei Įstatuose nurodytais atvejais Valdyba ir Prezidentas nepriėmė sprendimo sušaukti visuotinį susirinkimą
(konferenciją), visuotinis susirinkimas (konferencija) gali būti šaukiamas 1/10 visų narių sprendimu.
57. Susirinkimas (konferencija) yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų į narių sąrašą susirinkimo
(konferencijos) metu įrašytų narių. Nustatytu laiku nesusirinkus reikiamam narių skaičiui, ne anksčiau kaip po 14
dienų ir ne vėliau kaip po 30 dienų tokia pat tvarka šaukiamas pakartotinis susirinkimas (konferencija), kuris yra
teisėtas nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių narių skaičiaus.
58. Susirinkime (konferencijoje) rašomas protokolas, jį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
Susirinkimo (konferencijos) dalyviai registruojami pasirašytinai. Registravimo sąrašą pasirašo susirinkimo
(konferencijos) pirmininkas ir sekretorius.
59. Visuotinio susirinkimo (konferencijos) nutarimai priimami dalyvaujančiųjų narių paprasta balsų dauguma,
išskyrus sprendimus dėl Įstatų keitimo ir dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo),
kurie priimami kvalifikuota 2/3 susirinkime (konferencijoje) dalyvaujančių Klubo narių balsų dauguma. Balsavimo
formą pasirenka susirinkimo dalyviai.
60. Neeilinius susirinkimus (konferenciją) šaukia Valdyba savo, Prezidento, Revizoriaus ar Revizijos komisijos
arba 1/10 visų Klubo narių iniciatyva. Visuotinio susirinkimo (konferencijos) sušaukimo iniciatoriai Valdybai
pateikia paraišką kurioje turi būti nurodytos susirinkimo (konferencijos) sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti
pasiūlymai dėl susirinkimo (konferencijos) darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis
susirinkimas (konferencija) turi įvykti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį
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susirinkimą (konferenciją) sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šioje dalyje nustatytų reikalavimų ir
nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio susirinkimo
(konferencijos) kompetencijos.
61. Neeilinis susirinkimas (konferencija) privalo būti sušauktas per 40 dienų nuo tos dienos, kai paaiškėja, kad
kuris nors iš susirinkimo (konferencijos) sudarytų organų nebegali vykdyti veiklos.
62. Visuotinio susirinkimo (konferencijos) iniciatorių siūlomus klausimus privaloma įtraukti į susirinkimo
(konferencijos) darbotvarkę, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio susirinkimo (konferencijos) kompetenciją.
63. Visuotinio susirinkimo (konferencijos) darbotvarkė gali būti pildoma Valdybos, Prezidento, taip pat 1/10
narių siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 15 dienų iki visuotinio
susirinkimo (konferencijos). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais.
64. Valdyba, Prezidentas, taip pat 1/10 narių bet kuriuo metu iki visuotinio susirinkimo (konferencijos) ar
susirinkimo (konferencijos) metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais
klausimais, papildomus kandidatus į Klubo organų narius.
65. Jeigu visuotinio susirinkimo (konferencijos) darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą
(konferenciją) buvo pakeista, apie jos pasikeitimus nariams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie visuotinio
susirinkimo (konferencijos) sušaukimą ne vėliau, kaip likus 10 dienų iki visuotinio susirinkimo (konferencijos).
66. Pakartotiniame visuotiniame susirinkime (konferencijoje) galioja tik neįvykusio visuotinio susirinkimo
(konferencijos) darbotvarkė.
Valdyba
67. Klubo veiklai laikotarpiu tarp visuotinių susirinkimų (konferencijų) vadovauja ir ją koordinuoja Valdyba.
68. Į Valdybą išrenkami ASU visų fakultetų absolventų atstovai. Valdybos narių skaičius yra 15 (penkiolika).
Valdybą sudaro renkami ir deleguojami nariai. Renkamų Valdybos narių skaičius yra 5 (penki). Valdyba renkama 2
(dvejų) metų kadencijai. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Deleguoti Valdybos nariai yra Prezidentas
ir du viceprezidentai, ASU rektorius, visų 5 (penkių) ASU fakultetų dekanai, ASU studentų atstovybės prezidentas.
Valdybos sprendimu Valdybos nariu gali tapti ir Klubo nario – juridinio asmens pasiūlyti fiziniai asmenys.
69. Visuotinis susirinkimas (konferencija) gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų
kadencijai. Valdybos nariai gali atsistatydinti, įspėję Klubą apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų.
Jeigu renkami pavieniai Valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.
70.

Jeigu atšaukiama ar atsistatydina visa Valdyba, visuotinis susirinkimas (konferencija) išrenka naują Valdybą.

Jeigu atšaukiami ar atsistatydina atskiri Valdybos nariai, naujai išrenkamas tik trūkstamas narių skaičius. Jeigu
renkami pavieniai Valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.
71.

Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki tol, kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja

Valdyba, bet ne ilgiau kaip iki Valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio susirinkimo
(konferencijos).
72.

Valdybai vadovauja Prezidentas, kurį ne daugiau kaip 2 (dviem) kadencijoms iš eilės 2 (dvejų) metų

laikotarpiui tvirtina ir atšaukia anksčiau laiko iš užimamų pareigų visuotinis susirinkimas (konferencija) šių įstatų
49.2 punkte nustatyta tvarka. Jam nesant Valdybos posėdžius veda antrasis viceprezidentas.
73. Valdyba:
73.1. organizuoja Klubo veiklą, nustato jo veiklos kryptis tarp visuotinių susirinkimų (konferencijų), rengia
metinius veiklos planus;
73.2. nustato Valdybos narių veiklos sritis, prireikus, tvirtina Valdybos darbo komisijas, skiria jų pirmininkus;
73.3. priima ir šalina Klubo narius;
73.4. organizuoja susirinkimų posėdžius;
73.5. nustato Klubo simbolius ir jų naudojimo tvarką;
73.6. tvirtina Klubo vykdomus projektus bei jų finansavimo tvarką o prireikus - kreipiasi į visuotinį susirinkimą
(konferenciją) dėl tikslinių įnašų nustatymo;
73.7. išklauso Revizoriaus ar Revizijos komisijos, auditorių pranešimus, priima sprendimus;
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73.8. rūpinasi lėšų Klubo veiklai kaupimu ir tikslingu jų panaudojimu;
73.9. nustato Klubo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką;
73.10. nustato mokamų paslaugų, atliekamų sutartinių darbų kainas, atlyginimų dydį samdomam personalui;
73.11. priima sprendimus dėl skyrių, filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus,
skiria, tvirtina ir atleidžia jų vadovus;
73.12. bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis šalyje ir užsienyje;
73.13. tvirtina ir atšaukia iš užimamų pareigų Prezidento teikiamą finansininką ir administratorių, tvirtina jų
darbų aprašą, nustato atlyginimo dydį;
73.14. svarsto klausimus, kuriuos pateikia Klubo prezidentas arba kiti Valdybos nariai;
73.15. tvarko Klubo narių apskaitą;
73.16. vykdo kitus visuotinio susirinkimo (konferencijos) nutarimus;
73.17. atsiskaito už savo veiklą visuotiniam susirinkimui (konferencijai);
73.18. sprendžia dėl pranešimo nariams apie kitus, šiuose įstatuose nenumatytus, esminius įvykius, turinčius
reikšmės Klubo veiklai, ir įpareigoja Klubo prezidentą arba kitus narius apie juos pranešti visiems nariams;
73.19. atlieka kitas šiuose Įstatuose nustatytas funkcijas ir vykdo kitą vykdomąją veiklą.
74.

Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per 6 (šešis) mėnesius, pranešant Valdybos nariams.

Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose
dalyvauja daugiau kaip pusė Valdybos narių.
75.

Valdybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių paprasta balsų dauguma. Balsams

pasiskirsčius po lygiai, lemia Prezidento-Valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys savo valią - už ar prieš
balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Balsavimui
raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima
identifikuoti parašą.
76.

Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė

valdybos narių. Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje.
77.

Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar jo

atsakomybės klausimas.
78.

Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

79.

Senosios Valdybos įgaliojimai pasibaigia į pirmąjį posėdį susirinkus naujosios kadencijos Valdybai.

80.

Finansininkas tvarko Klubo finansinius reikalus, rengia finansinę atskaitomybę ir vykdo kitą įstatuose

numatytą veiklą, apibrėžtą pareigybiniuose nuostatuose.
81.

Finansinius reikalus pavedus tvarkyti samdomam personalui, finansininkas gali būti neskiriamas.

Klubo prezidentas
82. Prezidentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais Įstatais, visuotinių susirinkimų
(konferencijų) bei Valdybos sprendimais.
83.

Prezidentas:

83.1. vienasmeniškai veikia Klubo vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis, sudaro sandorius Klubo vardu,
vykdo prisiimtas prievoles ir įsipareigojimus;
83.2. rengia arba įgalioja finansininką parengti Klubo valdybos metines ir rinkimų ataskaitas, balansus, planus
(sąmatas), praėjusių finansinių metų Klubo veiklos ataskaitą (joje turi būti nurodyta informacija apie Klubo veiklą,
įgyvendinant jo įstatuose nustatytus veiklos tikslus, Klubo narių skaičius finansinių metų pabaigoje, Klubo metinė
finansinė atskaitomybė) ir teikia juos tvirtinti visuotiniam susirinkimui (konferencijai);
83.3. atstovauja Klubui šalies valdžios ir valdymo institucijose, teismuose; atidaro ir uždaro Klubo sąskaitas
bankuose; priima ir atleidžia samdomus darbuotojus; Klubo vardu atlieka kitus juridinius veiksmus, taip pat
įgalioja kitus narius sudaryti sandorius ir atlikti kitus juridinius veiksmus; užmezga ir palaiko ryšius su užsienio ir
tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis; pasirašo tarptautines bendradarbiavimo
sutartis;
83.4. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
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83.5. įgyvendina visuotinio susirinkimo (konferencijos), Valdybos priimtus nutarimus, teikia pasiūlymus;
83.6. atsiskaito už savo veiklą visuotiniam susirinkimui (konferencijai);
83.7. priima sprendimus Klubo veiklos klausimais, nepriskirtais kitiems valdymo organams, vykdo kitą šiuose
Įstatuose nustatytą ir iš jos išplaukiančią veiklą.

VII. KLUBO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMAS
84. Klubas nuosavybės teise valdo, naudojasi ir disponuoja Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka
teisėtai įgytu, perduotu, dovanotu turtu ir lėšomis.
85. Klubo lėšas sudaro:
85.1. narių metiniai mokesčiai, ir kiti tiksliniai įnašai;
85.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
85.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
85.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Klubui;
85.5. Klubo iš ūkinės-komercinės veiklos gaunamos lėšos;
85.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
85.7. lėšos ir turtas, gautos iš šalies, užsienio ir tarptautinių fondų bei organizacijų;
85.8. gauta parama;
85.9. kitos teisėtai gautos lėšos.
86.

Klubo lėšos naudojamos tik įstatuose numatytų tikslų pasiekimui. Pelnas Klubo nariams neskirstomas.

87.

Klubo nariai neturi teisės gauti išmokų už narystę Klube.
VIII.

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

88. Klubas privalo periodiškai tikrinti finansinę veiklą. Tai turi atlikti Revizorius ar Revizijos komisija, sudaryta
iš 3 (trijų) asmenų, kuriuos 2 (dvejų) metų laikotarpiui renka Visuotinis susirinkimas (konferencija). Revizijos
komisija iš savo narių renka komisijos pirmininką. Bent vienas iš Revizorių turi turėti apskaitos ir/ar finansų srities
diplomą ar kitą panašų kvalifikacinį dokumentą. Revizoriumi negali būti Klubo prezidentas, Valdybos nariai.
89. Revizoriaus ar Revizijos komisijos kompetencija:
89.1. kontroliuoja Klubo prezidento, Valdybos priimtų sprendimų teisėtumą, jų vykdymą;
89.2. kontroliuoja nario metinio ir kitų mokesčių rinkimą, narių apskaitą;
89.3. reguliariai informuoja Klubo valdybą apie atliktų patikrinimų rezultatus, teikia pasiūlymus dėl trūkumų
šalinimo ir Klubo veiklos pagerinimo;
89.4. pateikia Klubo visuotiniam susirinkimui (konferencijai) informaciją apie Klubo ūkinę-finansinę veiklą, apie
praeito visuotinio susirinkimo (konferencijos) nutarimų vykdymą, savo išvadas ir rekomendacijas;
89.5. turi teisę reikalauti sušaukti neeilinį visuotinį susirinkimą (konferenciją), teikiant jo darbotvarkę.
90. Revizorius arba Revizijos komisija privalo atlikti neeilinį finansinės veiklos patikrinimą, jei to reikalauja ne
mažiau kaip 1/4 Klubo narių, ir revizijos ataskaitą pateikti Klubo visuotiniam susirinkimui (konferencijai).
91. Ginčai dėl Revizoriaus arba Revizijos komisijos ataskaitų sprendžiami teisme.
92. Klubo veiklos kontrolę gali vykdyti juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas. Už audito paslaugas
gali būti atlyginta. Atlygio dydį ir sąlygas nustato Valdyba.
IX.DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS APIE KLUBO VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA
93. Klubo nariui raštu pareikalavus, Klubas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos
privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Klubo įstatų, metinės finansinės
atskaitomybės ataskaitų, Klubo veiklos ataskaitų, visuotinio susirinkimo (konferencijos) ar Valdybos protokolų ar
kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio susirinkimo (konferencijos) ar Valdybos sprendimai, narių sąrašų, kitų
Klubo dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.
94. Klubo dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams turi būti pateikiama nemokamai.
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95. Atsisakymą pateikti dokumentus Klubas turi įforminti raštu, jeigu narys to pareikalauja. Ginčus dėl nario
teisės į informaciją sprendžia teismas.
XI. KLUBO PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA
96. Klubo visuotinio susirinkimo (konferencijos), Valdybos ir Prezidento nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais
reikia supažindinti narius arba kitus asmenis, išsiunčiami registruotu laišku arba pateikiami gavėjui asmeniškai
pasirašant ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo priėmimo.
97. Klubo pranešimai apie visuotinį susirinkimą (konferenciją), Klubo reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą
ir kitus įstatymų nustatytus atvejus (vieši pranešimai) turi būti paskelbiami respublikiniame dienraštyje
„Respublika“ Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
98. Už viešos informacijos pateikimą reikiamu laiku atsako Klubo prezidentas.
XII. KLUBO PADALINIŲ, FILIALŲ IR/ARBA ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA
99. Klubas turi teisę steigti filialus ir/arba atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
100. Sprendimus steigti Klubo filialus ir/arba atstovybes, skirti ir atšaukti Klubo filialų ir atstovybių vadovus
priima, taip pat tokių filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Valdyba šiuose Įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės
aktuose nustatyta tvarka.
XIII. KLUBO ĮSTATAI IR JŲ KEITIMO TVARKA
101. Klubo įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo Klubas vadovaujasi savo veikloje. Klubo įregistruotų įstatų
originalas yra saugomas Klube.
102. Klubo įstatai yra keičiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų numatyta tvarka. Sprendimą - pakeisti
Klubo įstatus priima visuotinis susirinkimas (konferencija) ne mažiau kaip 2/3 jame dalyvaujančių Klubo narių
balsų dauguma.
103. Visuotiniam susirinkimui (konferencijai) priėmus sprendimą pakeisti Klubo įstatus, surašomas visas pakeistų
Įstatų tekstas ir po juo pasirašo Klubo prezidentas arba visuotinio susirinkimo (konferencijos) įgaliotas asmuo.
104. Klubo įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su Įstatų pakeitimais
Klubas juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų Įstatų tekstą (naują redakciją).
105. Sprendžiant Klubo veikloje kilusius klausimus, kurie nėra sureguliuoti šiuose Įstatuose, taikomos steigimo
sutarties, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų Lietuvos
Respublikos įstatymų bei teisės aktų nuostatos.
XIV. KLUBO REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA
106. Klubo veikla nutraukiama ir reorganizuojama visuotinio susirinkimo (konferencijos) sprendimu, kai už tokį
nutarimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 narių, arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos
sprendimu.
107. Klubas likviduojamas ir reorganizuojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
108. Likviduojant Klubą jo turto ir lėšų, likusių sumokėjus skolas, perdavimo klausimus sprendžia Klubo
visuotinis susirinkimas (konferencija) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Įstatai priimti ir pasirašyti:
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m.

mėn.

d. Klubo „ASU alumni“ Prezidentas

9

