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VILNIAUS MIESTO BRIDŽO KLUBO
ĮSTATAI

PROJEKTAS

I.

Bendrosios nuostatos.

1. Vilniaus miesto bridžo klubas (toliau – VBK arba asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės
viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija, vienijanti savanoriškumo pagrindu
fizinius asmenis, užsiimančius sportinio bridžo veikla.
2. VBK vykdo visuomenei naudingą veiklą sporto ir bendruomenių vystymo srityje: koordinuoja
savo narių veiklą sportinio bridžo srityje, plėtoja ir populiarina šią sporto šaką, sudaro sąlygas
asociacijos nariams dalyvauti VBK organizuojamuose sportinio bridžo renginiuose, atstovauja
savo narių interesams ir juos gina.
3. Asociacija gali burtis į kitas sąjungas, asociacijas, stoti į tarptautines organizacijas, kurių veikla
ir tikslai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems Lietuvos Respublikos
teisės aktams.
4. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
5. Dokumentai ir kita informacija apie asociacijos veiklą nariams turi būti lengvai prieinama ir
pateikiama nedelsiant, asociacijos nariui pareikalavus. Sprendimai pagrindiniais VBK veiklos
klausimai skelbiami VBK visuotinio susirinkimo, VBK Tarybos protokoluose, VBK Tarybos
nutarimuose, su kuriais galima susipažinti VBK internetinėje svetainėje arba asociacijos
buveinėje.
6. Asociacija neatsako už savo narių prievoles ar veiklą, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles
ar veiklą.
7. Asociacijos simbolika – užrašas „Vilniaus bridžo klubas“ einantis ratu aplink tris kortas, ant
kurių pavaizduotos raidės „V“, „B“, „K“.

8. VBK veikla neterminuota.
9. VBK elektroninės svetainės adresas – http://bridgeclub.lt/.
10. VBK elektroninio pašto adresai: vbk@bridgeclub.lt, info@bridgeclub.lt.
11. Asociacija turi bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikos kredito įstaigose.
12. Asociacijos finansiniai metai yra nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
II.

Asociacijos tikslai ir veikla.

13. Asociacijos tikslai yra:
13.1. sudaryti sąlygas savo nariams užsiimti sportinio bridžo veikla;
13.2. plėtoti ir populiarinti sportinį bridžą Lietuvos Respublikoje, atsižvelgiant į asociacijos
veiklos apimtis;
13.3. skatinti moksleivių ir jaunimo užimtumą, visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumą,
organizuojant bridžo būrelius, kursus ir mokyklas, skirtas mokyklinio amžiaus jaunimui;
13.4. vienyti asmenis, propaguojančius sportinį bridžą;
13.5. koordinuoti savo narių veiklą;
13.6. atstovauti narių interesams ir juos ginti.
14. Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius asociacija:

14.1. rengia įvairias sportinio bridžo varžybas;
14.2. priima VBK organizuojamų varžybų nuostatus, susijusius su sportinio bridžo renginių
organizavimu ar asociacijos narių interesų gynimu;
14.3. vykdo klubo narių vietinės sportinės kvalifikacijos apskaitą;
14.4. vykdo įvairias priemones, skirtas kelti klubo narių sportinę kvalifikaciją;
14.5. vykdo įvairias organizacines priemones, kurių paskirtis sudaryti sąlygas savo nariams
užsiimti sportiniu bridžu;
14.6. užtikrina technines sąlygas efektyviam sportinio bridžo varžybų pravedimui;
14.7. taiko įvairias materialines priemones, sudarančias sąlygas tinkamai ir efektyviai
asociacijos veiklai;
14.8. užtikrina, kad VBK sportinio bridžo renginių tvarka, taikomi reikalavimai atitiktų
pripažintų kompetetingų tarptautinių sportinio bridžo organizacijų nustatytus reikalavimus;
14.9. užtikrina, kad VBK sportinio bridžo renginiuose taikoma pažangiausia turnyrų
pravedimo metodika, technologija ir tai atitinka asociacijos narių interesus;
14.10. vykdo įvairias priemones, kurių tikslas plėtoti ir populiarinti sportinį bridžą;
14.11. vykdo įvairias švietimo priemones, kurių tikslas suteikti informaciją apie sportinio
bridžo įvykius Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, kelti klubo narių kvalifikaciją ir kitas
priemones, susijusias su sportiniu bridžu ir atitinkančias klubo narių interesus;
14.12. rengia ir įgyvendina įvairias tikslines programas ar bendrus narių projektus, kiek tai
atitinka asociacijos tikslus ir asociacijos narių interesus;
14.13. tvarko asociacijos turto apskaitą;
14.14. dalyvauja asociacijos, vienijančios sportinio bridžo asociacijas ar kitas organizacijas
Lietuvos Respublikos mastu, veikloje, užtikrina jos sprendimų vykdymą Vilniaus miesto
bridžo klubo veiklos srityje, kiek tai neprieštarauja asociacijos narių interesams;
14.15. dalyvauja tarptautinių organizacijų, kurių paskirtis plėtoti sportinį bridžą, veikloje, kiek
tai neprieštarauja asociacijos narių interesams;
14.16. dalyvauja įvairioje valstybės ar savivaldybės švietimo, kultūros ar sporto institucijų
veikloje, kiek tai atitinka asociacijos narių interesus;
14.17. bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos sportinio bridžo asociacijomis;
14.18. bendradarbiauja su kitų šalių ar tarptautinėmis sportinio bridžo organizacijomis;
14.19. bendradarbiauja su valstybinėmis ir savivaldybės Lietuvos Respublikos švietimo,
kultūros ir sporto institucijomis, kiek jų veikla susijusi su sportinio bridžo plėtojimu ir
asociacijos narių interesų užtikrinimu;
14.20. tarpininkauja, kad asociacijos nariai, treneriai, mokytojai sudarytų palankias
bendradarbiavimo sutartis ar gautų palankias kvalifikacijos kėlimo sąlygas, ar kad
asociacijos nariai gautų galimybę palankiausiomis sąlygomis dalyvauti įvairiose
tarptautinėse sportinio bridžo varžybose;
14.21. vykdo kitokią veiklą, atitinkančią asociacijos tikslus ir asociacijos narių interesus.
III. Asociacijos teisės ir pareigos.
15. Numatytoms veiklos rūšims įgyvendinti Asociacija turi teisę:
15.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais teisėtais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą,
propaguoti asociacijos tikslus ir uždavinius;
15.2. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti,
išskyrus įstatymo numatytas išimtis;
15.3. samdyti asmenis asociacijos įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
15.4. gauti paramą Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka iš tarptautinių organizacijų,
nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų;
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15.5. steigti (būti steigėju) juridinius asmenis, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus, išskyrus tokius juridinius asmenis, kurių civilinė atsakomybė už
juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jų dalyviu;
15.6. vienytis į asociacijų sąjungas, užmegzti tarptautinius ryšius, įstoti į tarptautines
visuomenines organizacijas;
15.7. turėti atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose;
15.8. naudoti lėšas VBK įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
15.9. reorganizuotis, steigti įstatymu nustatyta tvarka filialus ir atstovybes;
15.10. nutraukti savo veiklą;
15.11. prisiimti įstatymų nedraudžiamus įsipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais, o
taip pat su kitais trečiaisiais asmenimis, jeigu tai atitinka asociacijos tikslus ir narių
interesus;
15.12. atlikti kitus teisės aktams ir asociacijos įstatams neprieštaraujančius veiksmus,
reikalingus asociacijos tikslams siekti ir asociacijos narių interesui užsiimti sportiniu bridžu
užtikrinti.
16. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos
veiklos tikslams bei Lietuvos Respublikos įstatymams ar šiems įstatams.
IV. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos.
17. Asociacijos narys turi teisę:
17.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime,;
17.2. pagal nustatytą tvarką teikti savo ar kitų asmenų kandidatūrą į asociacijos valdymo
organų ar revizijos komisijos, jeigu ji sudaroma, narius;
17.3. imtis visuotinio narių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos, taikant šių įstatų 27.3 punkto
sąlygas;
17.4. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
17.5. dalyvauti VBK veikloje, siekiant įgyvendinti VBK tikslus;
17.6. neatlygintinai susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją
apie jos veiklą, priimtus sprendimus, VBK valdymo institucijų posėdžius;
17.7. nustatyta tvarka naudotis VBK inventoriumi ir materialine-technine baze;
17.8. reikšti ir ginti savo nuomonę, teikti pareiškimus dėl VBK veiklos ir gauti išsamų
atsakymą per mėnesį, teikti pareiškimus dėl dalyvavimo VBK Tarybos posėdžiuose
stebėtojo teisėmis, kurių VBK Taryba gali netenkinti tik išimtiniais atvejais, kai tai gali
pažeisti VBK narių interesus ar sudaryti kliūtis efektyviai VBK Tarybos veiklai;
17.9. teikti pasiūlymus VBK veiklos gerinimui, teikti projektus dėl įvairių priemonių
įgyvendinimo ir gauti išsamų atsakymą per mėnesį. Atvejais, kai mėnesio neužtenka
išsamiam atsakymo pateikimui – per du mėnesius, bet tokiu atveju, preliminarus atsakymas
turi būti pateiktas per vieną mėnesį;
17.10. dalyvauti VBK valdymo organų posėdžiuose, kai svarstomi šio nario iškelti klausimai
ar jo veikla;
17.11. bet kada išstoti iš asociacijos, pranešant raštu VBK Prezidentui ar Tarybai;
17.12. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
18. Asociacijos narys privalo:
18.1. laikytis asociacijos įstatų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;
18.2. vykdyti VBK valdymo organų sprendimus;
18.3. laiku mokėti nario mokesčius, jeigu jie yra taikomi (stojamųjų ir metinių nario
mokesčių mokėjimo tvarka tvirtinama VBK Tarybos nutarimu);
18.4. tausoti ir tikslingai naudoti VBK turtą;
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18.5. netrukdyti kitiems nariams, VBK valdymo institucijoms vykdyti asociacijos veiklą ar
įgyvendinti jų teises ir pareigas;
18.6. atlyginti tyčiniais veiksmais padarytą žalą asociacijai;
18.7. užtikrinti, kad jo elgesys užsiimant ir plėtojant sportinį bridžą atitiktų etikos kodekso,
kitų teisės aktų, reglamentuojančių sportinio bridžo renginių tvarką, reikalavimus;
18.8. gali turėti ir kitas pareigas, kiek tai atitinka asociacijos įstatų, kitų Lietuvos Respublikos
teisės aktų ir VBK lokalinių aktų reikalavimus.
V.

Asociacijos narių priėmimo, narystės stabdymo, nario pašalinimo ir išstojimo sąlygos ir
tvarka.

19. Asociacijos nariais gali būti ne jaunesni nei 14 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys
(atsižvelgiant į šių įstatų 13.3 punktą), pareiškę norą tapti VBK nariais, pripažįstantys VBK
įstatus, asociacijos veiklos principus ir užpildę VBK Tarybos nutarimu patvirtintos formos
anketą. Jaunesni kaip 18 metų asociacijos nariai savo teises ir pareigas įgyja ir įgyvendina
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
19.1. Asociacijos buveinėje, taip pat asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse yra VBK
Prezidento patvirtintas visų asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti
kiekvienas asociacijos narys.
19.2. VBK Prezidentas atsakingas už savalaikį asociacijos narių sąrašų atnaujinimą,
patvirtinimą ir laikymą asociacijos buveinėje.
20. VBK Tarybos nutarimu, visuotinio susirinkimo pritarimu, ypatingai nusipelniusiems asmenims
gali būti suteiktas garbės nario vardas. Garbės nariai VBK Tarybos sprendimu gali būti atleisti
nuo pareigos mokėti VBK nario mokesčius, turi teisę dalyvauti VBK valdymo organų veikloje
patariamojo balso teise.
21. Nauji nariai į asociaciją priimami VBK Prezidento sprendimu, nariui užpildžius VBK Tarybos
patvirtintos formos prašymą ir sumokėjus stojamąjį nario mokestį. Detalesnė narių priėmimo
tvarka gali būti reglamentuota VBK Tarybos nutarimu patvirtinta narių priėmimo, išstojimo ir
pašalinimo tvarka, kurios nuostatos negali prieštarauti asociacijos įstatams.
22. VBK nariai gali bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai, nario
mokesčiai ar kitaip asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ar turtas negrąžinami. VBK narys,
išrinktas į VBK valdymo institucijas, gali išstoti iš VBK tik tada, kai į jo vietą yra išrenkamas
kitas VBK narys. Išstodamas VBK narys privalo kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per dvi
savaites, asociacijai grąžinti asociacijos dokumentus, atlyginti padarytą žalą ar įvykdyti
prisiimtus įsipareigojimus, ypač jei jis apsiėmęs vykdyti sportinio bridžo plėtojimo programas
ar projektus, išskyrus tuos atvejus, jei jis susitaria, kad jo vietą užims kitas VBK narys.
23. VBK narystė gali būti sustabdyta, jeigu narys nevykdo savo pareigų, grubiai pažeidinėja
sportinio bridžo renginiuose nustatytą tvarką, nevykdo VBK valdymo organų sprendimų, padarė
VBK materialinę žalą ar savo veikla kompromituoja asociacijos gerą vardą sportinio bridžo
srityje. Narystės sustabdymo metu narys netenka teisės naudotis VBK nario teisėmis, išskyrus
teisę inicijuoti visuotinį narių susirinkimą, teisę į informaciją bei teisę dalyvauti VBK valdymo
organų posėdžiuose, kai svarstomi jo iškelti klausimai.
24. Narystė sustabdoma VBK Tarybos sprendimu, jeigu jam pritaria nemažiau kaip 3/4 Tarybos
narių. Sustabdžius VBK narystę, VBK Taryba turi neatidėliodama kuo skubiau pateikti nario,
kurio narystė sustabdyta, narystės nutraukimo klausimą svarstyti visuotiniam narių susirinkimui,
tačiau tai turi užtrukti ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo sprendimo stabdyti narystę priėmimo
dienos, o jeigu tuo metu planuojamas nario, kurio narystė sustabdyta, dalyvavimas Lietuvos ar
tarptautiniuose čempionatuose, kuriuose jis atstovauja Lietuvos ar VBK vardą, nario pašalinimo
klausimas turi būti perduotas spręsti visuotiniam narių susirinkimui ne vėliau kaip per dvi
savaites nuo sprendimo sustabdyti narystę priėmimo dienos. Narys, kurio narystė sustabdoma,
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turi teisę teikti raštiškus pareiškimus, kuriame būtų išdėstyta jo elgesio motyvacija ir gauti
raštišką išsamų atsakymą į pateiktus pareiškimus dėl narystės sustabdymo.
25. Narys gali būti pašalintas iš asociacijos, esant narystės sustabdymo pagrindams. VBK Tarybos
teikimu VBK narys gali būti pašalintas tik visuotinio narių susirinkimo nutarimu, jeigu už jį
balsuoja ne mažiau kaip pusė VBK narių arba 2/3 visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių
narių sprendimu, jeigu 2/3 visuotiniame susirinkime dalyvaujančių narių sudaro ne mažiau kaip
pusę VBK narių.
26. Narystė taip pat savaime nutrūksta (be atskiro visuotinio narių susirinkimo nutarimo), jei narys
laiku nesumoka nario mokesčių visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka. Tokiu atveju apie
narystės pasibaigimą asmeniui praneša VBK prezidentas.
VI. Visuotinis narių susirinkimas.
27. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausia VBK valdymo institucija.
27.1. Tik visuotinis narių susirinkimas gali:
27.1.1. keisti asociacijos įstatus;
27.1.2. tvirtinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, VBK Prezidento ir VBK
Tarybos pateiktą veiklos ataskaitą;
27.1.3. spręsti ar bus sudaroma revizijos komisija;
27.1.4. atskiru sprendimu nustatyti VBK nario mokesčius: jų dydį ir mokėjimo tvarką;
27.1.5. tiesioginiu viešu balsavimu, jeigu nenusprendžia kitaip, rinkti ir atšaukti
asociacijos valdymo organus: VBK Prezidentą, revizijos komisiją, jeigu tokia
sudaroma, ir VBK Prezidento teikimu VBK Tarybos narius;
27.1.6. šalinti VBK narius;
27.1.7. priimti sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo);
27.1.8. priimti sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl narystės kituose
juridiniuose asmenyse;
27.1.9. priimti sprendimus dėl VBK filialų ir atstovybių steigimo, reorganizavimo ir
likvidavimo, jų vadovų skyrimo.
27.2. Visuotinis narių susirinkimas taip pat gali savo nuožiūra priimti sprendimus bet kokiais
asociacijos veiklos klausimais, jeigu jie nepriskirti kitų VBK valdymo organų
kompetencijai.
27.3. Visuotinis narių susirinkimas gali būti eilinis ir neeilinis. Eiliniai visuotiniai narių
susirinkimai privalo būti šaukiami ne rečiau kaip kartą per metus, ne vėliau kaip per 4
mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, VBK prezidento sprendimu. Neeiliniai
susirinkimai gali būti šaukiami VBK Prezidento, VBK Tarybos sprendimu, revizijos
komisijos, jeigu tokia sudaroma, reikalavimu, VBK narių iniciatyva, jei tam pritaria ne
mažiau kaip 1/4 VBK narių.
27.4. Apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą VBK nariams pranešama raštu (registruotu
paštu arba elektroniniu paštu) ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki visuotinio narių
susirinkimo sušaukimo dienos, o susirinkimo darbotvarkė skelbiama ne vėliau kaip likus 7
kalendorinėms dienoms iki visuotinio narių susirinkimo sušaukimo dienos. Visuotinio narių
susirinkimo organizacinius klausimus sprendžia VBK Prezidentas.
27.5. VBK visuotiniame narių susirinkime vienas VBK narys turi vieną sprendžiamąjį balsą.
27.6. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ne mažiau
kaip 1/2 VBK narių ar jų įgaliotų atstovų. Sprendimai priimami atviru balsavimu
paprastame susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma.
27.7. Kai renkami ar atšaukiami asociacijos valdymo organų nariai, sprendimai priimami ne
mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių ar jų įgaliotų atstovų balsų dauguma.
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27.8. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, pakartotinis visuotinis narių
susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Pakartotinio visuotinio narių
susirinkimo sprendimai yra teisėti nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių narių skaičiaus.
VII. Asociacijos valdymas.
28. Asociacijos valdymo organai yra VBK Taryba ir VBK Prezidentas. Kontrolė perduodama
revizijos komisijai, jeigu tokia sudaroma.
29. VBK Prezidentas yra vienasmenis asociacijos valdymo organas. VBK Prezidentas renkamas
visuotiniame narių susirinkime ketverių metų kadencijai. Kadencijų skaičius neribojamas.
29.1. VBK Prezidentas:
29.1.1. visuotiniam narių susirinkimui teikia VBK Tarybos narių kandidatūras;
29.1.2. kartu su VBK Taryba organizuoja ir vykdo VBK veiklą;
29.1.3. kartu su VBK Taryba siūlo visuotiniam narių susirinkimui nustatyti stojamąjį ir
metinį VBK nario mokestį bei jų mokėjimo tvarką;
29.1.4. jeigu nėra priimtas kitas VBK Tarybos sprendimas, naudoja, valdo ar kitaip
disponuoja VBK turtu, pasirašo sandorius dėl VBK priklausančio turto;
29.1.5. VBK Tarybos pritarimu, jeigu nėra priimtas kitas VBK Tarybos sprendimas,
priima asmenis į darbą, nustato jų pareigybes, atlyginimus, tvirtina pareiginius
nuostatus;
29.1.6. šaukia ir organizuoja asociacijos visuotinius narių susirinkimus;
29.1.7. kartu su VBK Taryba įgyvendina visuotinių narių susirinkimų sprendimus;
29.1.8. atsako už asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir asociacijos veiklos
ataskaitos parengimą ir pateikimą visuotiniam narių susirinkimui
29.1.9. vadovauja ir koordinuoja VBK Tarybos veiklą, pasirašo jos priimtus sprendimus
ir sprendžia jos priimtų sprendimų įgyvendinimo klausimus;
29.1.10. atstovauja asociaciją, bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos Respublikos ar
užsienio valstybių bei tarptautinėmis organizacijomis;
29.1.11. atstovauja VBK Tarybą visuotiniame narių susirinkime;
29.1.12. atlieka kitas funkcijas, būtinas realizuoti asociacijos tikslus ir efektyviai bei
sklandžiai vykdyti jos veiklą, kurios nėra priskirtos VBK visuotinio narių susirinkimo
kompetencijai.
29.2. VBK Prezidentas turi teisę savo noru atsistatydinti iš pareigų, įteikdamas savo
pareiškimą visuotiniam narių susirinkimui.
30. Kolegialus valdymo organas yra VBK Taryba. Ji, kartu su VBK Prezidentu, sudaroma iš ne
daugiau nei septynių narių, kuriuos išrenka VBK visuotinis narių susirinkimas ketverių metų
kadencijai. Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
30.1. VBK Taryba:
30.1.1. tvirtina VBK Tarybos ir Prezidento strategines veiklos kryptis ir veiklos
programą;
30.1.2. gali teikti visuotiniam narių susirinkimui VBK Prezidento kandidatūrą;
30.1.3. priima sprendimus dėl VBK nario narystės stabdymo;
30.1.4. siūlo visuotiniam narių susirinkimui nustatyti VBK nario mokesčius: jų dydį ir
mokėjimo tvarką (rengia susirinkimo sprendimo projektą);
30.1.5. priima sprendimą keisti asociacijos buveinės adresą ir paveda VBK Prezidentui
įregistruoti pasikeitusį adresą juridinių asmenų registre;
30.1.6. vykdo arba užtikrina VBK visuotinio narių susirinkimų sprendimų vykdymą;
30.1.7. rengia įvairias sportinio bridžo varžybas;
30.1.8. vykdo klubo narių vietinės kvalifikacijos apskaitą;
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30.1.9. organizuoja ir vykdo įvairias priemones dėl klubo narių sportinio bridžo įgūdžių
tobulinimo ir kvalifikacijos kėlimo;
30.1.10. organizuoja ir vykdo įvairias priemones dėl tinkamos literatūros, medžiagos,
techninės ir kitos dokumentacijos kaupimo sportinio bridžo srityje;
30.1.11. organizuoja ir vykdo įvairias priemones dėl sportinio bridžo plėtojimo ir
populiarinimo Lietuvoje;
30.1.12. tvarko asociacijos turto apskaitą;
30.1.13. atsakinga už asociacijos dokumentų organizavimą ir tvarkymą;
30.1.14. užtikrina informacijos apie VBK veiklą rinkimą ir tinkamą sklaidą;
30.1.15. atlieka kitas funkcijas, siekiant užtikrinti efektyvią ir VBK narių interesus
atitinkančią asociacijos veiklą, kurios nepriskirtos kitiems VBK valdymo organams;
30.1.16. rengia ir įgyvendina įvairias tikslines programas ar bendrus narių projektus, kiek
tai atitinka asociacijos tikslus ir asociacijos narių interesus.
30.2. VBK Tarybos vadovas – VBK Prezidentas. VBK sprendimai yra teisėti, jeigu posėdyje
dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių. Jeigu nėra nustatyta kitaip, sprendimai
priimami paprasta VBK Tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai,
sprendžiamąjį balsą turi VBK Prezidentas. VBK Tarybos susirinkimų dažnumas atitinka
veiklos poreikius, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. VBK tarybos susirinkimus
sušaukia VBK Prezidentas arba VBK Tarybos nariai, ne mažiau kaip 2/3 VBK Tarybos
narių iniciatyva.
30.3. VBK Tarybos nariai turi teisę atsistatydinti iš einamųjų pareigų, įteikiant prašymą VBK
Prezidentui. Jis privalo vykdyti jam pavestas funkcijas tol, kol visuotinio narių susirinkimo
metu vietoj jo nebus išrinktas kitas VBK Tarybos narys.
VIII. Lėšų ir pajamų naudojimo bei asociacijos veiklos kontrolės tvarka.
31. Asociacijos lėšas sudaro:
31.1. stojamieji ir nario mokesčiai;
31.2. fizinių ar juridinių asmenų suteiktos lėšos , labdaros ar paramos fondų lėšos;
31.3. kredito įstaigų palūkanos už saugomas asociacijos lėšas;
31.4. kitos teisėtai gautos lėšos, tame tarpe ir valstybinės valdžios ir valdymo institucijų,
savivaldybių lėšos, skirtos sporto ar kitoms tikslinėms programoms įgyvendinti.
32. Lėšoms, gaunamoms iš valstybės ar savivaldybių biudžeto bei fondų, gauti ir panaudoti turi būti
sudaryta išlaidų sąmata.
33. VBK turtas ir lėšos turi būti naudojamos įstatuose numatytiems tikslams siekti ir uždaviniams
įgyvendinti.
34. VBK lėšos laikomos banke ir kasoje.
35. Asociacijos veiklą, jos lėšų naudojimą kontroliuoja visuotiniame narių susirinkime išrinkta
revizijos komisija. VBK finansinę veiklą kontroliuoja valstybinė mokesčių inspekcija, kiek tai
susiję su mokesčių mokėjimu. Finansinė atskaitomybė pateikiama Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
36. Revizijos komisiją, jeigu tokia sudaroma, sudaro ne daugiau nei trys nariai, visuotinio narių
susirinkimo renkami ketverių metų kadencijai. Revizijos komisijos nariais negali būti VBK
Tarybos nariai ir VBK Prezidentas.
37. VBK Taryba ir VBK Prezidentas per mėnesį parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui
kiekvienų praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą.
IX. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka.
38. Asociacija gali steigti filialus bei atstovybes.
7

39. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys.
40. Filialai ir (ar) atstovybės steigiami, jų veikla nutraukiama visuotinio narių susirinkimo
sprendimu, kuris ir VBK Prezidento teikimu tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus. Asociacijos
filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia VBK Tarybos teikimu VBK Prezidentas.

X. Asociacijos įstatų keitimo tvarka.
41. Asociacijos įstatus gali keisti tik visuotinis narių susirinkimas.
42. VBK įstatų keitimą gali inicijuoti VBK Prezidentas su VBK Tarybos pritarimu arba asociacijos
nariai (1/3 narių iniciatyva).
43. Jei VBK įstatų keitimą inicijuoja VBK Prezidentas su VBK Tarybos pritarimu, asociacijos
įstatų keitimo projektą paruošia VBK Prezidento sudaryta grupė, kurioje turi dalyvauti ne
mažiau kaip 1/2 VBK Tarybos narių. VBK Prezidentas skelbia VBK įstatų projektą ne mažiau
kaip mėnesį iki visuotinio narių susirinkimo, kuriame bus svarstomas VBK įstatų projektas,
datos. Bet kada VBK narys turi teisę susipažinti su VBK įstatų projektu asociacijos buveinėje
pagal reikalavimą. Kiekvienas VBK narys turi teisę teikti pasiūlymus ir pastabas dėl VBK įstatų
projekto bei gauti išsamų paaiškinimą dėl pateiktų pastabų bei pasiūlymų keitimo ar atmetimo
priežasčių.
44. Jeigu VBK įstatų keitimą inicijuoja asociacijos nariai, jie turi parengti įstatų keitimo projektą ir
ne vėliau kaip prieš pusantro mėnesio iki visuotinio susirinkimo, kuriame būtų svarstomas įstatų
projektas, datos įteikti jį VBK Prezidentui. Vos tik gavęs įstatų projektą VBK Prezidentas
privalo užtikrinti informacijos apie įstatų projektą paskelbimą ir sudaryti sąlygas kiekvienam
VBK nariui susipažinti su paruoštu įstatų projektu. Taip pat VBK Prezidentas įpareigotas per
tris darbo dienas pateikti įstatų projektą Tarybos nariams, ir kartu su VBK Taryba parengti
išsamų atsakymą dėl įstatų projekto vertinimo.
45. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu slaptu balsavimu
(jeigu visuotinis narių susirinkimas nenusprendžia kitaip) ne mažesne kaip 2/3 dalyvaujančių
narių ar jų įgaliotų atstovų balsų dauguma. Priimti įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų
įregistravimo juridinių asmenų registre.
XI. Dokumentų ir informacijos pateikimas asociacijos nariams. Viešos informacijos
skelbimas.
46. Dokumentai ir visa kita informacija apie Asociaciją, jos veiklą, suvažiavimo, prezidiumo ar
prezidento priimtus sprendimus Asociacijos nariui pareikalavus pateikiama Asociacijos
buveinėje, taip pat skelbiama Asociacijos interneto svetainėje. VBK nariai turi teisę susipažinti
su visais VBK dokumentais, daryti jų kopijas bei nuorašus.
47. Vieša informacija apie asociacijos veiklą, asociacijos pranešimai ir skelbimai talpinami
asociacijos elektroninėje svetainėje http://bridgeclub.lt/.
XII. Asociacijos pertvarkymas ir likvidavimas.
48. Asociacija gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota tik visuotinio narių susirinkimo
sprendimu, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip 3/4 visų VBK narių ar jų įgaliotų atstovų balsų
dauguma.
49. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso
nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo numatytus
ypatumus.
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