
Patvirtinti Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos  
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LIETUVOS MĖSINIŲ GALVIJŲ AUGINTOJŲ IR GERINTOJŲ ASOCIACIJOS 

___________  klubo  

NUOSTATAI 

 

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos _______ klubas (toliau – Klubas) yra 

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos (toliau – LMGAGA) padalinys, veikiantis 

Lietuvos Respublikos teritorijoje ir atstovaujantis LMGAGA tikruosius ir asocijuotus narius, 

auginančius ______ veislės mėsinius galvijus ir įstojusius į Klubą (toliau – Klubo narius). 

Sutrumpintas Klubo pavadinimas – LMGAGA _________ klubas. 

1.2. Klubas nėra juridinis asmuo ir naudojasi LMGAGA vardu savo veikloje. LMGAGA atsako už 

visas Klubo prievoles. Klubas kartu yra LMGAGA, padalinys ir pripažįsta bei įgyvendina savo 

veikloje visas su tokios su LMGAGA statusu susijusias jos teises bei laikosi nustatytų LMGAGA 

pareigų. 

1.3. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais , LMGAGA įstatais ir šiais Nuostatais. 

1.4. Klubas gali turėti reikiamą savo atributiką. 

1.5. Klubas  neatsako už Klubo narių prievoles, o Klubo nariai neatsako už Klubo prievoles. 

1.6. Klubo teisinė forma – asociacijos struktūrinis padalinys. 

1.7. Klubo centrinės buveinės adresas yra LMGAGA buveinės adresas (K. Donelaičio g. 2, Kaunas, 

Lietuvos Respublika). 

1.8. Klubas valdo ir naudoja LMGAGA turtą, kitas LMGAGA suteiktas pagrindines priemones ir 

disponuoja LMGAGA jam patikėtomis lėšomis. Klubo turtas apskaitomas LMGAGA balanse už 

kurį atsakingas yra klubo pirmininkas. Klubas naudojasi LMGAGA Klubui atidaryta sąskaita 

Lietuvos Respublikos banke. 

1.9. Klubas steigiamas LMGAGA Tarybos sprendimu, esant ne mažiau kaip 5 LMGAGA narių - ____ 

veislės mėsinių galvijų augintojų prašymui steigti ir įstoti į Klubą.  

1.10. Klubas steigiamas tik veislėms, kurioms yra patvirtinta veisimo programa. Gali būti steigiami 

jungtiniai kelių veislių augintojus vienijantys klubai. 

1.11. Veislių kurioms nėra patvirtintų veisimo programų augintojai, gali jungtis prie jungtinio kelių veislių 

klubo.  

1.12. Klubas panaikinamas LMGAGA Tarybos teikimą patvirtinus LMGAGA Visuotinio susirinkimo 

sprendimu. 

1.13. Klubo veikla yra neterminuota. 

 

2.  KLUBO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS SRITYS 

 

2.1. Klubas: 

2.1.1. Rūpinasi ______ veislės mėsinių galvijų propagavimu; 



2.1.2. Siekia nustatyti _____ veislės veisimo programos tikslus; 

2.1.3. Įgyvendina ____ veislės veisimo programą; 

2.1.4. Rengia ir dalyvauja ruošiant įvairius renginius, kuriuose propaguojama _____ veislės mėsiniai 

galvijai, tame tarpe parodas, konkursus, seminarus, teorines konferencijas, profesines stažuotes;  

2.1.5. Rūpinasi ____ klubo narių švietimu, jų teisių apsauga ir gynimu, ____ klubo narių interesų tinkamu 

atstovavimu; 

2.1.6. Teikia pasiūlymus LMGAGA dėl rengiamų ir galiojančių įstatymų bei kitų teisės norminių aktų, 

teikia visokeriopą pagalbą ir skatina LMGAGA bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos viešosios 

valdžios ir vietos savivaldos institucijomis mėsinės galvijininkystės vystymo ir apsaugos srityje; 

2.1.7. LMGAGA veiklos apimtyje, kartu su Lietuvos valstybinėmis institucijomis ar organizacijomis ruošia 

ir dalyvauja įgyvendinant Respublikos programas, susijusias su mėsinės galvijininkystės veikla, 

ypatingą dėmesį skiria programoms, tiesiogiai susijusioms su ________ mėsinių galvijų 

veislininkystės vystymu; 

2.1.8. Rūpinasi LMGAGA bendradarbiavimu su užsienio ______ mėsinių galvijų veislės augintojais ir 

selekcininkais, užsienio _______ veislės mėsinių galvijų augintojų organizacijomis, LMGAGA 

atstovavimu tarptautinėse mėsinių galvijų augintojų ir vystytojų organizacijose; 

2.1.9. Propaguoja profesinės etikos pagrindus tarp _______ veislės mėsinių galvijų augintojų ir skatina jos 

laikytis; 

2.1.10. Steigia laikinas ir nuolat veikiančias komisijas, komitetus, sekcijas ar darbo grupes atskiroms 

______ veislės mėsinių galvijų ir jų augintojų problemoms nagrinėti; 

2.1.11. Organizuoja knygų, periodinių ir neperiodinių leidinių bei kitą leidybą; 

2.1.12. Vykdo kitą LMGAGA įstatams ir šiems Nuostatams neprieštaraujančią veiklą. 

2.2. Nuostatuose numatytiems tikslams pasiekti Klubas turi teisę dalyvauti įstatymams 

neprieštaraujančioje komercinėje – ūkinėje veikloje, kurią vykdo LMGAGA.  

 

3.  KLUBO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

3.1. Klubas turi šias teises ir pareigas: 

3.1.1. LMGAGA nustatyta tvarka naudotis Klubui atidaryta sąskaita Lietuvos Respublikoje įregistruotuose 

bankuose; 

3.1.2. Spręsti LMGAGA  lėšų, surinktų iš Klubo narių lėšų, panaudojimo klausimus LMGAGA įstatuose ir 

šiuose Nuostatuose numatytiems Klubo veiklos tikslams įgyvendinti; 

3.1.3. Gauti paramą lėšomis ar kitokiu turtu; 

3.1.4. Siūlyti LMGAGA teikti mokamas paslaugas; 

3.1.5. Sudaryti reikiamus sandorius, samdyti asmenis šiuose Nuostatuose numatytai Klubo veiklai 

įgyvendinti, gavus LMGAGA Tarybos pritarimą; 

3.1.6. Naudoti komunikacijai Klubui sukurta elektorine pašto dėžute bei platinti informaciją apie Klubo 

veiklą LMGAGA internetiniame puslapyje www.lmga.lt  

3.1.7. Siūlyti LMGAGA įstatų nustatyta tvarka steigti įmones, fondus, visuomenės informacijos priemones, 

leisti periodinius ir neperiodinius leidinius. 

3.2. Klubas gali turėti savo internetinį puslapį. 

3.3. LMGAGA veda Klubo narių apskaitą, teikia Klubui administracinę-organizacinę pagalbą. 

3.4. Klubo veiklos vykdymo metu ir jos pagrindu LMGAGA įgytas turtas ir gautos lėšos gali būti 

naudojamos tik  šiuose Nuostatuose nustatytiems Klubo veiklos tikslams siekti. 

http://www.lmga.lt/


 

4.  KLUBO NARIAI  

 

4.1.  Klubo nariais gali būti LMGAGA tikrieji ir asocijuoti nariai, auginantys ______ veislės mėsinius 

galvijus, tinkamai vykdantys LMGAGA nario pareigas numatytas LMGAGA įstatuose, 

nedalyvaujantys kitokiose mėsinių galvijų asociacijose ar jų veikloje. Asociacijuoti nariai klubuose turi 

tokias pat teises kaip numatyta LMGAGA įstatuose(4 skyrius).  Į Klubo narius priimama Klubo 

valdybos teikimu tvritina LMGAGA Taryba, prieš tai pateikus prašymą įstoti į klubą ir pateikus 

deklaraciją apie šiame punkte nustatytų kriterijų atitikimą. 

4.2. Narystė Klube pasibaigia automatiškai, kai pasibaigia narystė LMGAGA. Klubo valdybos teikimu 

LMGAGA Taryba turi teisę pašalinti iš Klubo narių, kai Klubo narys neatitinka 4.1. punkte nustatytų 

kriterijų arba pateikė tikrovės neatitinkančią deklaraciją. Esant galimam interesų konfliktui dėl 

narystės ar veiklos skirtingose mėsinių galvijų asociacijose, Klubo narys turi pareigą atkleisti savo 

narystę ar veiklą kitose mėsinių gavijų asociacijose ir apie tai informuoti LMGAGA Tarybą.  

4.3. Asociacijos narys gali dalyvauti kelių veislių klubų veikloje. 

4.4. Asociacijos narys esantis kelių veislių klubų nariu, gali būti tik vieno veislių valdybos nariu. 

  

5.  KLUBO TURTAS IR LĖŠOS 

 

5.1. Nuostatuose nurodytiems Klubo veiklos tikslams siekti Klubui perduodamas reikalingas LMGAGA 

turtas ar jo dalis neatlyginamai naudotis panaudos pagrindais. 

5.2. Klubas naudojasi LMGAGA atidarytomis sąskaitomis Lietuvos Respublikos bankuose. 

5.3. Klubo lėšas sudaro LMGAGA lėšos, skirtos Klubo veiklai: 

5.3.1. LMGAGA kasmet skiria 1000 eurų metinį finansavimą; 

5.3.2. LMGAGA narių papildomi savanoriški įnašai, aukos; 

5.3.3. Lietuvos bei užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų savanoriški įnašai, 

labdara, parama, dovanotos, aukotos lėšos ir vertybės, palikimas; 

5.3.4. valstybės ir savivaldybių perduotos lėšos; 

5.3.5. valstybiniai (biudžetiniai) asignavimai veisimo ar kitokioms tikslinėms programoms ar projektams 

vykdyti ir tikslinės dotacijos; 

5.3.6. Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių programų lėšos, skirtos projektų įgyvendinimui; 

5.3.7. kitos teisėtai įgytos lėšos. 

5.4. Klubo turtas apskaitomas LMGAGA balanse. Visi buhalteriniai dokumentai pateikiami LMGAGA 

finansinę apskaitą tvarkančiam darbuotojui, kuriuos tvirtina direktorius. Už pirminių apskaitos 

dokumentų pateikimą Klube atsako Klubo darbuotojas arba Klubo narys, kurį skiria Klubo 

valdyba. 

5.5. Klubo lėšos apskaitomos atskiru LMGAGA biudžeto straipsniu ir yra naudojamos Klubo veiklai 

finansuoti. 

5.6. Klubo  finansinę veiklą kontroliuoja LMGAGA visuotinio narių susirinkimo metu išrinkta 

LMGAGA Revizijos komisija. 

5.7. Klubo valdybos nariams arba Klubo pirmininkui gali būti apmokama už darbą arba 

kompensuojamos patirtos išlaidos, Klubo valdybos sprendimu. Kompensuojamų išlaidų sąrašą ir 

normatyvus Klubo teikimu tvirtina LMGAGA Taryba. 

 



6.  KLUBO VALDYMAS (VEIKLOS ORGANIZAVIMAS) 

 

6.1. Klube veikia kolegialus organas – valdyba ir vienasmenis organas – pirmininkas ir klubo narių 

visuotinis susirinkimas. 

6.2. Klubo rinkiminiai metai turi sutapti su LMGAGA tarybos rinkiminiais metais, išskyrus steigiamąjį 

susirinkimą. Steigiamojo klubo susirinkime išrinktos valdybos kadencija trunka iki artimiausio 

rinkiminio Visuotinio LMGAGA susirinkimo.   

 

7.  KLUBO  NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS 

 

7.1. Klubo narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas) šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. 

7.2. Susirinkimą šaukia ir medžiagą jam rengia Klubo valdyba. 

7.3. Apie šaukiamą Susirinkimą Klubo valdyba privalo informuoti Klubo narius paskutiniu LMGAGA 

nurodytu elektroninio pašto adresu bei paskelbti apie tai LMGAGA internetiniame puslapyje ne 

vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Susirinkimo dienos. Jeigu yra šaukiamas pakartotinis 

Susirinkimas, Klubo nariai turi būti informuojami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki jos tokia 

pačia tvarka. 

7.4. Pranešime apie šaukiamą Susirinkimą turi būti nurodyta: Klubo pavadinimas ir adresas, Susirinkimo 

data, vieta ir laikas, darbotvarkės projektas. 

7.5. Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Susirinkimo Klubo nariams turi būti sudaryta galimybė 

susipažinti su dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke. 

7.6. Klubo Susirinkimas: 

7.6.1. nustato Klubo valdybos narių skaičių, kuris turi būti ne mažesnis kaip 5 nariai ir slaptu balsavimu 

renka Klubo valdybos narius iš Klubo narių; 

7.6.2. nustato Klubo veiklos gaires, teikia pastabas ir pasiūlymus Klubo valdybai dėl jų įgyvendinimo; 

7.6.3. Priima sprendimą dėl Klubo nuostatų pakeitimo ar papildymo ir teikia LMGAGA Tarybai tvirtinti; 

7.6.4. Priima sprendimą dėl Klubo panaikinimo ir teikia LMGAGA Tarybai. LMGAGA taryba teikia, 

LMGAGA Visuotinio narių susirinkimo pritarimui; 

7.6.5. priima kitus šiuose Nuostatuose numatytus sprendimus. 

7.7. Du daugiausiai balsų klubo valdybos rinkimuose surinkę nariai tampa kandidatais į LMGAGA tarybą. 

7.8. Klubo valdybos narys gali atsisakyti tapti kandidatu į LMGAGA tarybą. Tokiu atveju kandidatu 

tampa sekantis tarybos narys surinkęs daugiausia balsų. 

7.9. Klubo valdybos narys –kandidatas, kuris per Visuotinį LMGAGA narių susirinkimą išrenkamas į 

LMGAGA Tarybą, tampa klubo pirmininku. 

7.10. Klubo Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus, jei jame dalyvauja ne mažiau 1/2 Klubo narių. Jei 

nėra kvorumo, tai per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti 

sprendimus pagal skelbto Susirinkimo darbotvarkę, nesvarbu, kiek narių besusirinktų. 

7.11. Klubo Susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Kiekvienas Klubo narys 

Susirinkime turi po vieną sprendžiamąjį balsą. 

7.12. Susirinkimui pirmininkauja Klubo pirmininkas arba dalyvaujančių narių išrinktas asmuo. 

7.13. Susirinkime turi teisę dalyvauti LMGAGA Tarybos nariai, LMGAGA prezidentas, direktorius. 

7.14. Susirinkimo protokolą pasirašo Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo turi būti 

pridedamas Susirinkimo dalyvių sąrašas. 

7.15. Visi Susirinkime priimti sprendimai negali prieštarauti LMGAGA visuotinio narių susirinkimo ir 



LMGAGA Tarybos sprendimams. 

 

8. KLUBO VALDYBA 

 

8.1. Klubo valdyba renkama iš Klubo Susirinkime nustatyto narių skaičiaus trejų metų kadencijai.  

8.2. Klubo Susirinkime nustatomas Klubo valdybos narių skaičius vienai kadencijai. 

8.3. Klubo valdybos nariai renkami slaptu balsavimu iš pasiūlytų Klubo narių. Išrinktais laikomi 

daugiausia balsų surinkę kandidatai. 

8.4. Į balsavimo biuletenį turi būti įtraukta daugiau kandidatų, nei yra laisvų Klubo valdybos narių vietų. 

8.5. Jeigu Klubo narys, kuris yra ir Klubo valdybos narys, nutraukia savo narystę LMGAGA, atsistatydina 

ar kitaip pasibaigia jo narystė LMGAGA, Klubo valdyboje likus laisvai vietai, nauju valdybos nariu 

tampa kitas asmuo iš kandidatų į valdybos narius sąrašo, surinkęs daugiausia balsų valdybos narių 

rinkimuose po asmenų, išrinktų valdybos nariais. Ši taisyklė netaikoma, jeigu surinkusių daugiausia 

balsų, po išrinktų valdybos nariais, yra keli kandidatai surinkę vienodą skaičių balsų. 

8.6. Klubo valdyba: 

8.6.1. renkasi į posėdžius pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip kartą per metų pusmetį; 

8.6.2. sprendžia uždavinius tarp Klubo Susirinkimų; 

8.6.3. apie priimtus savo sprendimus privalomai informuoja LMGAGA Tarybą raštu; 

8.6.4. remdamasi Klubo narių interesais, savo kompetencijos ribose arba gavus atitinkamą LMGAGA 

valdymo organų įgaliojimą, atstovauja Klubo narius valstybės ir vietos savivaldos institucijose, 

santykiuose su kitais Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis bei tarptautinėmis 

organizacijomis; 

8.6.5. tvirtina Klubo veiklos metines ataskaitas; 

8.6.6. šaukia Klubo Susirinkimus ir atsiskaito jam; 

8.6.7. tvirtina metines Klubo veiklos programas, koordinuoja organizacinę veiklą; 

8.6.8. teikia rekomendacijas LMGAGA Tarybai dėl narių pašalinimo; 

8.6.9. rekomenduoja LMGAGA Tarybai sprendimus dėl LMGAGA garbės narių vardo suteikimo; 

8.6.10. teikia rekomendacijas LMGAGA Tarybai visais kitais LMGAGA veiklos klausimais; 

8.6.11. siūlo Klubo Susirinkimui spręsti klausimus dėl Klubo nuostatų pakeitimo ar papildymo, Klubo 

panaikinimo, derina šiuos klausimus su LMGAGA Taryba; 

8.6.12. vykdo kitas šiuose Nuostatuose numatytas funkcijas. 

8.7. Klubo valdyba turi teisę spręsti klausimus ir priimti sprendimus, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau 

kaip 1/2 jos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. 

8.8. Valdybos posėdžiuose Klubo pirmininkas turi balso teisę. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia 

pirmininko balsas. 

8.9. Valdybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti LMGAGA Tarybos nariai, LMGAGA prezidentas, 

direktorius be balso teisės, išskyrus tada, kai jie yra Klubo išrinkti valdybos nariai. 

8.10. Kai valdyba priima sprendimus, valdybos susirinkimų eiga yra protokoluojama. Valdybos 

protokolas per 7 dienas pasirašomas pirmininkaujančiojo ir sekretoriaus ir perduodamas 

LMGAGA. 

 

9. KLUBO PIRMININKAS 

 

9.1. Klubo pirmininku tampa klubo valdybos narys, kuris per visuotinį LMGAGA narių susirinkimą buvo 



išrinktas į LMGAGA Tarybą.  

9.2. Klubo pirmininko kadencija prasideda nuo jo išrinkimo LMGAGA Visuotiniame susirinkime ir 

baigiasi naujo Klubo pirmininko išrinkimu.   

9.3. Klubo pirmininkas: 

9.3.1. vadovauja Klubui ir teikia pasiūlymus LMGAGA dėl jos narių interesų atstovavimo valstybės ir 

vietos savivaldos institucijose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, laikydamasis 

LMGAGA įstatų, šių Nuostatų, Klubo Susirinkimo ir valdybos sprendimų; 

9.3.2. šaukia Klubo valdybos posėdžius, jiems pirmininkauja ir atsiskaito Klubo Susirinkimui už savo veiklą; 

9.3.3. organizuoja Klubo ūkinę veiklą; 

9.3.4. pasirašo dokumentus Klubo vardu; 

9.3.5. tvarko Klubo finansus, disponuoja Klubo turtu ir lėšomis, pritarus Klubo valdybai; 

9.3.6. teikia Klubo metines veiklos ataskaitas Klubo valdybai ir patvirtintą ataskaitą perduoda LMGAGA 

Tarybai, kuri teikia LMGAGA visuotiniam narių susirinkimui; 

9.3.7. Pristato patvirtintą metinę veiklos ataskaitą Visuotiniame LMGAGA narių susirinkime. 

9.3.8. siūlo Klubo susirinkimui spręsti klausimus dėl Klubo nuostatų pakeitimo ar papildymo, Klubo 

panaikinimo; 

9.3.9. vykdo kitas šiuose Nuostatuose numatytas funkcijas. 

9.4. Jeigu Klubo pirmininkas ilgiau kaip 6 mėnesius nešaukia valdybos susirinkimų arba neatlieka ar 

aplaidžiai vykdo savo pareigas, arba 3 ir daugiau kartų praleidžia valdybos posėdžius, valdybos 

nariai turi teisę kreiptis į LMGAGA Tarybą dėl Klubo pirmininko atšaukimo. Atšaukus Klubo 

pirmininką juo tampa sekantis daugiausiai balsų kandidatų į LMGAGA tarybą rinkimuose surinkęs 

valdybos narys. 

9.5. Steigiant klubą pirmininkas renkamas ir atšaukiamas vadovaujantis LMGAGA įstatuose numatytą 

prezidento rinkimo tvarką. 

 

10 KLUBO KANDIDATAI Į LMGAGA TARYBĄ 

10.1.  Klubo valdyba LMGAGA Tarybos rinkiminiais metais iki einamųjų metų kovo 1 dienos 
sušiaukia klubo narių Visuotinį susirinkimą, kuriame išrenkami du kandidatai į LMGAGA tarybą ir pateikia 
LMGAGA tarybai išrinktus du kandidatus. 

10.2. Klubo kandidatai į LMGAGA tarybą renkami slaptu balsavimu iš pasiūlytų Klubo narių. 

Išrinktais laikomi daugiausia balsų surinkę kandidatai. 

10.3. Į balsavimo biuletenį turi būti įtraukta daugiau nei du kandidatai. 

10.4. Kandidatu į LMGAGA tarybą gali būti tik tikrasis LMGAGA narys. 

10.5. Kandidatas tapęs LMGAGA tarybos nariu tampa Klubo pirmininku. 

 

11. KLUBO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ 

 

11.1. Klubo ūkiniams metams pasibaigus finansinę veiklą (lėšų ir pajamų naudojimą) tikrina LMGAGA 

Revizijos komisija. 

11.2. Klubo pirmininkas per 2 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti LMGAGA 

visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Klubo veiklos ataskaitą. Ši 

ataskaita yra vieša. 

 

12. KLUBO PANAIKINIMAS 

 



12.1. Klubas panaikinamas LMGAGA Visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Klubo panaikinimo 

iniciatyvos teisę turi Klubo Susirinkimas. 

12.2. Klubas panaikinamas LMGAGA įstatuose numatyta tvarka LMGAGA Visuotiniam narių 

susirinkimui priėmus sprendimą nutraukti Klubo veiklą. 

12.3. Klubo panaikinimo atveju LMGAGA Visuotinis narių susirinkimas  paskiria asmenį, kuris tvarko 

visus su Klubo panaikinimu susijusius reikalus. Nuo tokio asmens paskyrimo dienos Klubo valdyba ir 

pirmininkas nutraukia savo veiklą ir jų funkcijas atlieka LMGAGA Visuotinio narių susirinkimo 

paskirtas asmuo. 

 

13. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE KLUBO VEIKLĄ PATEIKIMAS NARIAMS 

 

13.1. Klubas privalo pateikti informaciją nariams LMGAGA įstatų 11 skyriuje numatyta tvarka. 

 

14. KLUBO NUOSTATŲ KEITIMO IR PILDYMO TVARKA 

 

14.1. Pirmuosius (pavyzdinius) Klubo nuostatus tvirtina LMGAGA Taryba. Iniciatyvos teisę keisti ar 

papildyti Klubo nuostatus turi Klubo valdyba arba Klubo visuotinis narių susirinkimas.  

14.2. Pakeisti ar papildyti Klubo nuostatai įsigalioja, kai juos pasirašo LMGAGA prezidentas. 

 

 

Kaunas, 2018 m. spalio mėn. [nurodyti] d. 

 

LMGAGA prezidentas [nurodyti] 


