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KLUBO NUOSTATAI  

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1.1. Smulkaus verslo vadovų klubas – tai Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

(toliau – ŠPPAR) narių klubas (toliau-Klubas), vienijantis smulkaus verslo atstovus: 
fizinius asmenis, vykdančius individualią veiklą, dirbančius pagal verslo liudijimą ir 
pan., bei juridinių asmenų, priskiriamų labai mažoms ir mažoms įmonėms, vadovus bei 
savininkus. Tikslas -  aktyvi bendrystė sprendžiant  augimo iššūkius. 

1.2. Klubas vienija smulkaus verslo atstovus, siekiančius veikti atsakingai, remiasi 
etiškos veiklos principais, gerbia žmogaus teises, saugo aplinką, netoleruoja 
korupcijos, siekia pilietinės visuomenės kūrimo (toliau – Nariai).  

1.3. Klubo veikla grindžiama Narių tarpusavio pasitikėjimu, pagarba, etišku elgesiu 
bei aktyviu dalyvavimu.  

1.4. Klubas veikia kaip neatsiejamas ŠPPAR vienetas. 
1.5. Klubas su ŠPPAR administracija suderinta tvarka savo veiklai organizuoti gali 

naudotis ŠPPAR pagalba, darbuotojų teikiama informacija ir/ar paslaugomis, 
patalpomis ir/ar organizacine technika. 

1.6. Klubo veiklos laikotarpis neribotas. Klubo veikos programą formuoja ir kuria 
patys Nariai, atsižvelgdami į tai, kas tuo metu yra aktualiausia jų verslui ir veiklos 
sričiai. 

 

2. KLUBO TIKSLAI 
2.1. Tinklaveika ir kontaktų plėtra, verslo ir asmeninių ryšių vystymas, Narių veiklos 

viešinimas. 
2.2. Tarpusavio dalijimasis informacija ir patyrimu, naujausiomis smulkaus verslo 

vadybos ir lyderystės praktikomis tarp Narių.  
2.3. Narių kompetencijų kėlimas organizuojant bendrus mokymus, tobulėjimo 

kursus, pažintinius vizitus. 
2.4. Prisidėjimas prie miesto ir  regioninės socialinės, visuomeninės bei ekonominės 

plėtros įgyvendinant mentorystės, švietėjiškas iniciatyvas. 

 

3. KLUBO VEIKLA 
3.1. Narių susitikimai organizuojami periodiškai, tačiau ne mažiau kaip 4 kartus per 

metus. 
3.2. Narių susitikimų metu organizuojami seminarai, mokymų sesijos, konsultacijos, 

vizitai į įmones, susitikimai su įvairių sričių specialistais. 
3.3. Nariai dalijasi patirtimi ir informacija, diskutuoja aktualiomis temomis. 



3.4. Klubo vadovas, Valdyba ar jos įgalioti nariai veikia kaip Klubo ambasadoriai – 
skleidžia informaciją į išorę apie Klubą, veiklas, naujienas, didina ŠPPAR žinomumą. 

3.5. Siekiant Klubo tikslų, vykdoma kita veikla, neprieštaraujanti įstatymams, ŠPPAR 
teisynui. 

3.6. Klubas gali kurti savo ženklą, logotipą. 
3.7. Klubo narių skaičius neribojamas. 
3.8. Informacija apie Klubo veiklą, reglamentus ir kt. skelbiama ŠPPAR svetainėje.  

 

4. KLUBO NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
4.1. Klubo nariu gali tapti pilnametis fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, 

dirbantis pagal verslo liudijimą ir pan., bei pagal LR įstatymus veikiantis juridinis 
asmuo, priskiriamas labai mažoms ir mažoms įmonėms. 

4.2. Klubo narys turi būti ir ŠPPAR nariu. Jei nėra, per tris mėnesius nuo įsitraukimo į 
Klubo veiklą, turi įstoti ir į ŠPPAR. 

4.3. Klubo narys turi teisę: 
4.3.1. būti renkamas į Klubo valdymo organus; 
4.3.2. pasisakyti siūlant kandidatą į Narius; 
4.3.3. dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, teikti pasiūlymus dėl Klubo veiklos; 
4.3.4. susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą informaciją apie jo veiklą; 
4.3.5. naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis, sukaupta informacija; 
4.3.6. bet kada išstoti iš Klubo. 
4.4. Klubo narys privalo: 
4.4.1. dalyvauti Klubo veikloje ir laikytis Klubo nuostatų; 
4.4.2. mokėti Klubo mokestį per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išsiuntimo; 
4.4.3. nesiimti veiklos, kuri daro žalą Klubo ir ŠPPAR reputacijai; 
4.4.4. pranešti apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimus Klubo vadovui. 

 
 

5. PRIĖMIMO Į NARIUS IR IŠSTOJIMO TVARKA 
5.1. Kandidatas į Klubo narius gali būti rekomenduojamas kito Klubo nario. 
5.2. Kandidatas užpildo stojimo į Klubą prašymą. 
5.3. Naujai priimti klubo nariai gali būti tik pilnamečiai fiziniai arba pagal LR įstatymus 

veikiantys juridiniai asmenys, raštu užpildę ir pateikę prašymą-anketą tapti Klubo 
nariais ir sumokėję metinį Klubo narystės mokestį. 

5.4. Svečio teisėmis kandidatas gali dalyvauti klubo veikloje ne ilgiau nei 1 mėnesį, 
nuo užpildyto prašymo pateikimo datos.  

5.5. Klubo narys į Klubą priimamas 50% + 1 Valdybos narių teigiamu sprendimu.  
5.6. Narystė Klube pasibaigia: 
5.6.1. Nariui išstojus iš Klubo; 
5.6.2. Narį pašalinus iš Klubo.  
5.7. Narystės stabdymas : 
5.7.1. Kilus įtarimų ar paaiškėjus apie nario veiklą, prieštaraujančią Klubo veiklos 

principams arba kai nariui pareiškiami kokie nors kaltinimai, galintys pakenkti 
Klubo tikslams ir reputacijai, Klubo narys privalo nedelsdamas stabdyti savo 
narystę. 



5.7.2. Narys gali būti pašalintas iš Klubo, jei už tai balsuoja ne mažiau nei 50% + 1 
Valdybos narių ir jei Narys: 

5.7.2.1. Vykdo veiklą, kuri daro turtinę, reputacinę ar neturtinę žalą Klubui, veikia 
priešingai ar neatsižvelgdamas į Klubo interesus; 

5.7.2.2. Pažeidžia Klubo nuostatus; 
5.7.2.3. Daugiau kaip 3 mėnesius nuo pranešimo apie tikslinio įnašo sumokėjimo gavimo 

dienos delsia mokėti tikslinį nario įnašą; 
5.7.2.4. Nutraukia narystę arba buvo pašalintas iš ŠPPAR narių ar atsiradus kitoms 

aplinkybėms. 
 
 

6. KLUBO VALDYMAS  
6.1.1. Klubui vadovauja – Klubo vadovas ir Klubo valdyba. 
6.1.2. Klubo vadovą renka Klubo valdyba vienerių metų laikotarpiui. 
6.1.3. Klubo Valdybą renka Nariai vienerių metų laikotarpiui. Valdybos narių skaičius yra 

proporcingas Klubo narių skaičiui (kai Klube yra iki 10 narių, renkamas 1 valdybos 
narys, kai narių yra daugiau, kas dešimt po 1.). 

6.1.4. Klubo Valdybos posėdžiai organizuojami pagal poreikį.  
 
 

6.2. KLUBO VEIKLA, ADMINISTRAVIMAS, FINANSAI 
6.2.1. Pagal klubo narių pageidavimus ir pasiūlymus organizuojami seminarai, mokymo 

sesijos, vidinės konsultacijos, vizitai į įmones, susitikimai su įvairių sričių 
specialistais bei veiklai ar verslui reikalingais žmonėmis. 

6.2.2. Teikiami pasiūlymai ŠPPAR tarybai dėl bendrųjų verslo interesų atstovavimo ir 
ŠPPAR veiklos gerinimo. 

6.2.3. Nariai dalinasi informacija ir patirtimi, diskutuoja aktualiomis temomis, vykdoma 
kita veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos įstatymams.  

6.2.4. Klubo koordinavimo ir administravimo funkciją atlieka Rūmų administracijos 
darbuotojas – klubo koordinatorius, paskirtas generalinio direktoriaus įsakymu.  

6.2.5. Klubas renka metinį arba mėnesinį nario mokestį Klubo veiklai finansuoti. Esant 
poreikiui bendrai finansuojamos kitos klubo veiklos. Klubo nario mokestis 
mokamas į Rūmų nurodytą sąskaitą. 

6.2.6. Surinktos lėšos iš Klubo nario mokesčio naudojamos Klubo reikmėms: susitikimų 
faktinėms aptarnavimo išlaidoms, lektorių atlygiui, Klubo renginių organizavimui, 
reprezentacinėms ir kitoms Klubo išlaidoms. 

6.2.7. Klubo metinis administravimo mokestis – 5% surinktų klubo narių įnašų. 
6.2.8. Klubo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 
6.2.9. Ataskaita apie lėšų surinkimą ir panaudojimą pateikiama aukščiausiam Klubo 

valdymo organui – Klubo valdybai.   
 

6.3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
6.3.1. Pranešimai apie Klubo susirinkimus siunčiami el. paštu, perduodami kitomis 

priemonėmis.  
6.3.2. Klubas veiklą pradeda ŠPPAR Tarybai priėmus sprendimą dėl jo įsteigimo.  


