Povandeninės medžioklės ir nardymo
aistruolių klubas „NERIAM“

POVANDENINĖS MEDŽIOKLĖS IR NARDYMO AISTRUOLIŲ KLUBO “NERIAM”
ĮSTATAI
1 skirsnis. Bendroji dalis
1.1. Povandeninės žūklės ir nardymo aistruolių klubas „NERIAM“ (toliau tekste - asociacija) yra viešasis juridinis asmuo,
asociacija vienijanti povandeninės žūklės, nardymo sporto žinovus ir mėgėjus.
1.2. Asociacija veikia laikydamasi LR Konstitucijos, LR Civilinio kodekso, LR Asociacijų įstatymo bei kitų teisės aktų.
1.3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.
1.4. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.
1.5. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
2 skirsnis. Asociacijos veiklos tikslai
2.1. Asociacijos veiklos tikslai:
2.1.1. Vienyti visus Lietuvos povandeninės žūklės ir nardymo mėgėjus bei sportininkus;
2.1.2. Atstovauti ir ginti visose aplinkos apsaugos institucijoje ir ginti asociacijos narių interesus;
2.1.3. Ginti ir atstovauti visų Lietuvos povandeninės žūklės ir nardymo mėgėjų interesus
visose Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos institucijose ir Seime siekiant gerinti povandeninės žūklės sąlygas Lietuvoje;
2.1.4. Konsultuoti, rengti ir vykdyti projektus, tame tarpe dalinai finansuojamus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis;
2.1.5. Garsinti povandeninę žūklę ir nardymą, kaip sporto šakas ir humanišką laisvalaikio praleidimo būdą, vystyti, propaguoti tai
gyventojų tarpe;
2.1.6. Skatinti visus Lietuvos povandeninės žūklės mėgėjus ir vykdyti tik racionalią žūklę, tausojant gamtos išteklius ir aplinką;
2.1.7. Rengti konferencijas, seminarus ir mokymus;
2.1.8. Užsiimti leidybine veikla, reklama;
2.1.9. Rinkti ir skleisti informaciją pagal konkrečius užsakymus;
2.1.10. Organizuoti respublikines ir tarptautines povandeninės žūklės ir nardymo varžybas, čempionatus;
2.1.11. Organizuoti įvairius aplinkosauginius projektus;
2.1.12. Bendradarbiauti su kitomis analogiškomis Lietuvos ir užsienio įstaigomis.
3 skirsnis. Asociacijos teisės ir pareigos
3.1. Asociacija turi teisę teikti labdarą ir paramą, o taip pat gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka.
3.2. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos
tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti: leidyba, knygų, žurnalų bei kitokių leidinių platinimas, seminarų, konferencijų bei kitų
renginių organizavimas, mokymai ir konsultacijos.
3.3. Asociacija gali turėti ir įgyti civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems įstatymuose bei
asociacijos įstatuose.
3.4. Asociacija gali tapti ir kitų asociacijų nare.
3.5. Asociacija gali teikti pasiūlymus, konsultacijas aplinkos apsaugos institucijoms, siekiant gerinti povandeninės žūklės sąlygas
Lietuvoje.
4 skirsnis. Asociacijos narių teisės ir pareigos.
Stojamieji įnašai ir narių mokesčiai
4.1. Asociacijos narys turi teisę:
4.1.1. Dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
4.1.2. Naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
4.1.3. Susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
4.1.4. Teikti pasiūlymus asociacijos veiklos tobulinimui, įstatų pakeitimui;
4.1.5. Rinkti ir būti išrinktam į asociacijos valdymo ir kontrolės organus;
4.1.6. Bet kada išstoti iš asociacijos.
4.2. Asociacijos narys privalo:
4.2.1. Laikytis asociacijos įstatų;
4.2.2. Sumokėti stojamąjį įnašą bei mokėti nario mokestį (jeigu tokie yra nustatyti);
4.2.3. Aktyviai dalyvauti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
4.2.4. Vykdyti asociacijos valdymo organų nutarimus.
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4.3. Asociacijos nariai gali turėti ir kitas, šiuose įstatuose nenumatytas, teises ir pareigas, jei jas nustato asociacijos valdymo
organai.
5 skirsnis. Asociacijos narių priėmimas, išstojimas ir pašalinimas iš asociacijos

5.1. Visi asociacijos steigėjai nuo asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais.

5.2. Asociacijos nariais gali tapti tik fiziniai asmenys.
5.3. Po asociacijos įregistravimo jos nariais gali tapti fiziniai asmenys, raštu pareiškę norą būti asociacijos nariais, tik po asociacijos
visuotinio susirinkimo sprendimo priimamas asociacijos nariu. Asmuo laikomas tapusiu asociacijos nariu, po priimto sprendimo
dieną, kuomet pareiškėjas būti asociasijos nariu sumokėjo stojamąjį mokestį.
5.4. Asociacijos narys turi teisę bet kada išstoti iš asociacijos, įspėjęs apie tai asociaciją raštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias)
dienas. Jeigu nario pareiškime išstojimo data nenurodyta, laikoma, jog išstojimo data yra minėto įspėjimo termino pasibaigimo
diena.
5.5. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš asociacijos tik visuotinio asociacijos narių susirinkimo arba valdybos sprendimu, jeigu
jis:
5.5.1. Nesilaiko asociacijos įstatų;
5.5.2. Nesumoka stojamojo įnašo ar nario mokesčio (jeigu tokie yra nustatyti) ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo įnašo ar
mokesčio mokėjimo termino pabaigos arba atlieka priešiškus asociacijos veiklai veiksmus.
5.6. Iš asociacijos išstojusiems ir pašalintiems nariams jų sumokėti stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijos
nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
6.1. Visuotinis narių susirinkimas.
6.2 Asociacijos valdyba.
6.3. Asociacijos Prezidentas.
6.4. Asociacijos Viceprezidentas.

6 skirsnis. Asociacijos valdymas

7 skirsnis. Visuotinis narių susirinkimas
7.1. Visuotinis narių susirinkimas:
7.1.1. Keičia asociacijos įstatus;
7.1.2. Renka asociacijos Prezidentą ir valdybą;
7.1.3. Keičia asociacijos buveinės adresą;
7.1.4. Nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;
7.1.5. Tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
7.1.6. Priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
7.2. Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas kiekvienais kalendoriniais metais per 2 (du) mėnesius po metų pabaigos.
7.3. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/2 asociacijos narių priimtu
nutarimu.
7.4. Visuotinius narių susirinkimus organizuoja asociacijos valdyba.
Apie susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę turi būti pranešta asociacijos nariams dienraštyje „Respublika“ arba registruotu laišku
arba asmeniškai pasirašytinai, faksu arba el. paštu, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų iki susirinkimo.
7.5. Šio įspėjimo termino galima nesilaikyti, jeigu visi asociacijos nariai kiekvienu konkrečiu atveju raštiškai su tuo sutiko.
7.6. Visuotinis narių susirinkimas negali svarstyti klausimų, iš anksto neįtrauktų į darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja ne visi
asociacijos nariai.
7.7. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių.
7.8. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų turi būti sušauktas pakartotinis
susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime
dalyvavo asociacijos narių.
7.9. Apie pakartotino susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę turi būti pranešta asociacijos nariams 7.4. straipsnyje nustatyta tvarka
ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki susirinkimo.
7.10. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Kiekvienas narys visuotiniame narių
susirinkime turi vieną balsą.
7.11. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų
„už“ negu „prieš“.
7.12. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl asociacijos įstatų pakeitimo ir asociacijos pertvarkymo ar pabaigos
(reorganizavimo ar likvidavimo) spendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.
8 skirsnis. Asociacijos valdyba
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8.1. Valdyba yra kolegialus asociacijos valdymo organas.
8.2. Valdybą 2-jų metų laikotarpiui renka visuotinis narių susirinkimas.
8.3. Valdybą ar atskirai kiekvieną valdybos narį gali atleisti visuotinis narių susirinkimas arba asociacijos Prezidentas.
8.4. Asociacijos valdyba:
8.4.1. Organizuoja asociacijos veiklą;
8.4.2. Organizuoja susirinkimų posėdžius;
8.4.3. Koordinuoja ir kontroliuoja renginių organizavimą, programų bei projektų įgyvendinimą;
8.4.4. Rūpinasi lėšų asociacijos veiklai kaupimu ir tikslingu jų panaudojimu;
8.4.5. Sudaro finansinę atskaitomybę ir teikia ją tvirtinti;
8.4.6. Valdybos pirmininko teikimu nustato valdybos narių veiklos sritis;
8.4.7. Vykdo susirinkimo nutarimus;
8.4.8. Sprendžia dėl pranešimo nariams apie kitus, šiuose įstatuose nenumatytus, esminius įvykius, turinčius reikšmės asociasijos
veiklai, ir įpareigoja valdybos pirmininką arba kitus narius apie juos pranešti visiems nariams;
8.4.9. Atlieka kitas šiuose įstatuose nustatytas funkcijas ir vykdo kitą vykdomąją veiklą;
8.4.10. Priima sprendimus dėl asociacijos turto disponavimo.
8.5. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius, išsiunčiant valdybos nariams pranešimus elektroniniu paštu.
Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 valdybos narių.
8.6. Valdybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių valdybos narių paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai,
lemia pirmininkaujančiojo balsas.
8.7. Valdybos nariai koordinuoja jų veiklos sričiai priskirtų programų ir projektų kūrimą ir įgyvendinimą, taip pat tvarko kitus
valdybos reikalus.
8.8. Valdybos nariai atskaitingi ir atsakingi valdybos pirmininkui.
8.9. Valdybos įgaliojimai pasibaigia į pirmąjį posėdį susirinkus naujosios kadencijos valdybai.
9 skirsnis. Prezidentas
9.1. Asociacijos Prezidentas yra asociacijos vadovas ir valdybos pirmininkas.
9.2. Asociacijos Prezidentą renka asociacijos narių susirinkimas 2 (dviejų) metų laikotarpiui.
9.3. Asociacijos Prezidentas:
9.3.1. Veikia asociacijos vardu ir atstovauja asociacijai įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat
teismuose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
9.3.2. Sudaro sandorius asociacijos vardu;
9.3.3. Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis bei nustato jų atlyginimus, vadovaudamasis Prezidento
patvirtinta administracijos struktūra, etatų sąrašu bei darbo apmokėjimo sistema;
9.3.4. Skaito pranešimus asociacijos suvažiavimuose;
9.4. Už asociacijos nario veiklą vykdant Prezidento funkcijas gali būti atlyginama įstatymų nustatyta tvarka;
9.5. Asociacijos Prezidento atsakomybę nustato įstatymai.
10 skirsnis. Viceprezidentas
10.1. Asociacijos Viceprezidentas yra asociacijos Prezidento pavaduotojas ir valdybos sekretorius.
10.2. Asociacijos Viceprezidentą renka asociacijos narių susirinkimas 2 (dviejų) metų laikotarpiui.
10.3. Asociacijos Viceprezidento įgaliojimai pavaduojant asociacijos Prezidentą:
10.3.1. Veikia asociacijos vardu ir atstovauja asociacijai įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat
teismuose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
10.3.2. Sudaro sandorius asociacijos vardu;
10.3.3. Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis bei nustato jų atlyginimus, vadovaudamasis Prezidento
patvirtinta administracijos struktūra, etatų sąrašu bei darbo apmokėjimo sistema;
10.3.4. Skaito pranešimus asociacijos suvažiavimuose;
11 skirsnis. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimas asociacijos nariams.
Asociacijos pranešimai ir skelbimai
11.1. Asociacijos dokumentų ir informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką nustato asociacijos Prezidentas savo
sprendimu.
11.2. Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti skelbiami viešai, skelbiami dienraštyje
„Respublika“ ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
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12 skirsnis. Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimas.
Asociacijos veiklos kontrolė
12.1. Asociacijos lėšos ir pajamos naudojamos LR Asociacijų įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
12.2. Sprendimus dėl asociacijos turto (įskaitant lėšas ir pajamas) valdymo, naudojimo ir disponavimo priima asociacijos valdyba.
12.3. Asociacijos veiklos kontrolės tvarką nustato įstatymai.
12.4. Asociacijos narių sprendimu gali būti atliekamas asociacijos veiklos patikrinimas, pasitelkiant auditorius ar kitus ekspertus.
13 skirsnis. Asociacijos filialai ir atstovybės
13.1. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama asociacijos valdybos sprendimu, įstatymų numatyta tvarka
.
13.2. Asociacijos valdyba taip pat tvirtina ir keičia filialų bei atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia jų vadovus.
14 skirsnis. Asociacijos įstatų keitimas
14.1. Asociacijos įstatai keičiami asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 susirinkime
dalyvaujančių balsų dauguma.
14.2. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

2014 m. Vasario 10 d., Vilnius.

Klubo prezidentas

_________________

Dainius Kublickas
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ANKETA
*Vardas...........................................................................................
*Pavardė ........................................................................................
*Gimimo metai................................................................................
*Gyvenamoji vieta...........................................................................
*Telefonas .....................................................................................
*Elektronis paštas……………………………………………………...
Būtina užpildyti langelius pažymėtus* Nepilnai užpildyta anketa – nebus priimta!

Vieta nuotraukai
*1. Koks povandeninės žūklės stažas? __________mėnuo/metai
*2. Ar priklausote kitoms organizacijoms? (pažymėkite X)
Taip □
Ne □
*Jei taip, tai kokioms? ____________________________________________________
______________________________________________________________________
*3. Ar esate baustas už mėgėjiškos žūklės pažeidimus? (pažymėkite X)
Taip □
Ne □
*Jei taip, tai:
*Kada, metai? _______________m.
*Už kokias veiklas? _____________________________________________________
*Kiek kartų? ___________________________________________________________
*4. Kokiam iš klubo regionų norėtumėte būti priskirtas (pažymėkite X):
Vilniaus □ Kauno □ Alytaus □
*5. Ar esate supažindintas su klubo nario įstatais, taisyklėmis/ nuostatomis ir pareigomis (pažymėkite X):
Taip □
Ne □
*6. Ar sutinkate juos vykdyti ? (pažymėkite X):
Taip □
Ne □
_________________
(anketos pildymo data)
________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)
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__________________________________________________________________________
(pareiškėjo vardas, pavardė)
__________________________________________________________________________
(pareiškėjo gyvenamosios vietos adresas, telefonas)
Povandeninės medžioklės ir nardymo
aistruolių klubo ,, NERIAM“
Prezidentui Dainiui Kublickui
PRAŠYMAS
___________
(data)
Prašau priimti mane į povandeninės medžioklės ir nardymo klubą ,,NERIAM“, klubo
nariu ______________________________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

________________
(pareiškėjo parašas)

______________________
(vardas, pavardė)
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