MAŽEIKIŲ AEROKLUBO ĮSTATAI
I. BENDROJI DALIS
Asociacijos pavadinimas: Mažeikių aeroklubas (toliau - aeroklubas). Yra ribotos civilinės
atsakomybės viešas juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.
Aeroklubas veikia laikydamasis LR Konstitucijos, LR civilinio kodekso, LR asociacijų įstatymo bei
kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
Aeroklubas gali turėti emblemą ir kitą simboliką.
Aeroklubo buveinė: J. Kumpikevičiaus aerodromas, Viešetės g. 12, Šerkšnėnų km., Šerkšnėnų
sen., Mažeikių rajono savivaldybė.
II. VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS
2.1. Aeroklubo veiklos tikslai:
2.1.1 Vienyti su aviacijos sportu susietus asmenis, vystyti sportinę ir mėgėjišką aviaciją, rengti
aviacijos sportininkus, pilotus, prisidėti prie kūno kultūros ir sporto programų vykdymo;
2.1.2 propaguoti aviaciją ir aviacijos sportą gyventojų tarpe;
2.1.3 vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio
bendravimą, skatinti bendrą veiklą;
2.1.4 atstovauti ir ginti narių interesus;
2.1.5 skatinti narių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą, stiprinti jų organizuotumą;
2.1.6 teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą;
2.1.7 koordinuoti aeroklubo narių veiklą;
2.2. Veikla:
2.2.1 organizuoja aviacijos sporto varžybas, aviacijos šventes, sąskrydžius, dalyvauja respublikos ir
tarptautiniuose čempionatuose, varžybose, įvairiuose parodomuosiuose renginiuose;
2.2.2 organizuoja ir vykdo skraidymus įvairiais, vietos sąlygas atitinkančiais, orlaiviais ir skraidymų
aparatais, organizuoja ir vykdo mokomuosius bei sportinius skraidymus ir šuolius parašiutu;
2.2.3 teikia metodinę bei materialinę techninę pagalbą aviacijos mėgėjams;
2.2.4 remia olimpinį judėjimą Lietuvoje ir ugdo kvalifikuotus sportininkus -aviatorius;
2.2.5 rūpinasi Aeroklubo narių kvalifikacijos tobulinimu;
2.2.6 raštu, žodžiu, ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja tikslus;
2.2.7 perka ar kitaip įsigyja savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoja, valdo, juo disponuoja;
2.2.8 samdo asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
2.2.9 jungiasi į organizacijų sąjungas;
2.2.10 gauna lėšų, labdaros bei paramos ar kitokio turto iš fizinių bei juridinių asmenų, fondų.
2.3. Veiklos sritys ir rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikaciją:
2.3.1 sportinė, pramogų ir poilsio organizavimas;
2.3.2 kitų narystės organizacijų ir sporto klubų veikla;
2.3.3 nuosavo, priklausančio nuosavybės ar kita teise, nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas;
2.3.4 nekilnojamo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį;
2.3.5 oro transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma;
2.3.6 užsakomas keleivių vežimas orlaiviais;
2.3.7 užsakomas krovinių vežimas orlaiviais;
2.3.8 aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta, laikina buveine;
2.3.9 kita sportinė veikla;
2.3.10 poilsinių transporto priemonių, priekabų, aikštelių ir stovyklaviečių veikla;
2.3.11 vaikų poilsio stovyklų veikla;
2.3.12 fotografavimo veikla;
2.3.13 orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba;
2.3.14 orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir techninė priežiūra.
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2.4. Aeroklubas turi teisę vykdyti ir kitą šiuose įstatuose nenurodytą įstatymų nedraudžiamą ūkinę
komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams
pasiekti.
2.5 Aeroklubo finansiniai metai – kalendoriniai metai.
III. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO TVARKA IR SĄLYGOS.
3.1. Aeroklubo nariais gali būti veiksnūs, sulaukę pilnametystės fiziniai asmenys ir juridiniai
asmenys susiję su aviacija ar aviacijos sportu. Minimalus Aeroklubo narių skaičius yra trys. Asmuo
gali būti kelių asociacijų narys
3.2. Stojantieji pateikę raštišką prašymą tapti Aeroklubo nariais, priimami kandidatais į Aeroklubo
narius dvejiems kalendoriniams metams. Suėjus nustatytam laikui, jei nebuvo aeroklubo tvarkos
pažeidimų, viršininko įsakymu, kandidatai priimami į aeroklubo narius. Kandidatai turi tokias
pačias teises ir pareigas kaip ir Aeroklubo nariai išskyrus:
3.2.1 kandidatas gali dalyvauti Aeroklubo visuotiniame narių surinkime be balso teisės;
3.2.2 kandidatas neturi teisės rinkti ir būti išrinktas į aeroklubo valdymo ar kontrolės organus.
3.3. Aeroklubo nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokestį,
ar teikia paramą.
3.4 Kandidatu ir nariu tampama gavus raštišką viršininko pritarimą ir sumokėjus stojamąjį įnašą.
3.5 Kandidatai ir nariai, vieną kartą kalendoriniuose metuose, sumoka nustatyto dydžio nario
mokestį.
3.6 Aeroklubo garbės nariais gali būti asmenys, ypatingai nusipelnę Aeroklubui ar Lietuvos
aviacijai. Garbės narys nario mokesčio nemoka, tačiau turi visas aeroklubo nario teises ir pareigas.
IV. NARYSTĖS AEROKLUBE PASIBAIGIMAS.
4.1 Narystė aeroklube pasibaigia išstojus iš aeroklubo arba nariui nesilaikius aeroklubo įstatų.
4.2 Nariai, norintys išstoti iš aeroklubo, raštu informuoja apie tai aeroklubo viršininką. Narystė
pasibaigia sekančią, po pranešimo apie išstojimą pateikimo, dieną.
4.3 Kandidatai ir nariai, per kalendorinius metus nesumokėję nario mokesčio, iš klubo narių
pašalinami automatiškai.
4.4 Jei narys nesilaiko įstatų, dėl tolesnės narystės aeroklube, sprendžia aeroklubo viršininkas.
Viršininko sprendimas gali būti apskundžiamas visuotiniame narių susirinkime.
4.5 Nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų, stojamasis įnašas, nario mokestis ir perduotas turtas
negrąžinami.
V. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS.
5.1 Aeroklubo narių pareigos:
5.1.1 laikytis aeroklubo įstatų;
5.1.2 vykdyti aeroklubo visuotino narių susirinkimo ir viršininko nutarimus;
5.1.3 mokėti stojamąjį ir nario mokestį;
5.1.4 tausoti ir tikslingai naudoti aeroklubo turtą;
5.1.5 griežtai laikytis nustatytų skraidymų, šuolių parašiutu saugumo taisyklių.
5.2 Aeroklubo nariai turi teisę:
5.2.1 dalyvauti ir balsuoti aeroklubo visuotiniame narių susirinkime;
5.2.2 rinkti ir būti išrinktiems į aeroklubo valdymo organus;
5.2.3 teikti pasiūlymus aeroklubo veiklai gerinti;
5.2.4 gauti informaciją apie visus aeroklubo renginius ir juose dalyvauti;
5.2.5 nustatyta tvarka naudotis aeroklubo teikiamomis paslaugomis ir inventoriumi;
5.2.6 gauti informaciją apie aeroklubo finansinę – ūkinę veiklą;
5.2.7 pareikšti nepasitikėjimą aeroklubo valdymo organais;
5.2.8 išstoti iš aeroklubo apie tai pranešus aeroklubo viršininkui;
5.2.9 kitas teises, kurios neprieštarauja aeroklubo įstatams.
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VI. AEROKLUBO VALDYMAS.
6.1 Aukščiausias aeroklubo organas yra jo narių visuotinis susirinkimas.
6.2 Vienasmenis valdymo organas – viršininkas.
VII. AEROKLUBO NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS.
7.1 Aeroklubo narių visuotinis susirinkimas (toliau susirinkimas):
7.1.1 keičia aeroklubo įstatus;
7.1.2 priima sprendimą dėl aeroklubo pertvarkymo ar likvidavimo;
7.1.3 renka aeroklubo viršininką;
7.1.4 gali atšaukti viršininko nutarimus;
7.1.5 gali atstatydinti bet kurį aeroklubo valdymo organą;
7.1.6 iškilus nesutarimams priima sprendimą dėl asmens priėmimo į aeroklubą ar jo pašalinimo iš
aeroklubo narių;
7.1.7 suteikia aeroklubo garbės nario vardą;
7.1.8 tvirtina aeroklubo veiklos programą, metinę finansinę atskaitomybę, aeroklubo veiklos
ataskaitą;
7.1.9 svarsto ir tvirtina viršininko ataskaitas;
7.1.10 steigia aviacines sekcijas;
7.1.11 nustato stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžius, jų mokėjimo tvarką;
7.1.12 tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie aeroklubo veiklą pateikimo nariams tvarkos
taisykles, pareigybines instrukcijas;
7.1.13 steigia ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis;
7.1.14 svarsto kitus klausimus, kurie neprieštarauja aeroklubo įstatams.
7.2
Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo tvarka.
7.2.1 susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus
7.2.2 apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą nariams pranešama viešai aeroklubo buveinėje
esančiame informaciniame stende ir tinklapyje www.mazair.lt
7.2.3 aeroklubo valdymo organai, visuotinio narių susirinkimo sprendimu, gali būti renkami
(skiriami) atviru arba slaptu balsavimu.
7.3 Visuotinio narių susirinkimo sprendimų priėmimo tvarka
7.3.1 susirinkimo sprendimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių aeroklubo narių balsų
dauguma. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 ir 7.1.5 punktuose nurodytiems sprendimams priimti reikia ne mažiau
kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių aeroklubo narių balsų;
7.3.2 visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi aeroklubo nariai
7.3.3 vienas narys (fizinis ar juridinis asmuo) visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą;
7.3.4 Jeigu susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinas susirinkimas, kuris turi teisę
priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime
dalyvavo aeroklubo narių.
7.3.5 Neeilinį susirinkimą gali sušaukti aeroklubo viršininkas, 1/3 balso teisę turinčių narių bendru
sprendimu.
7.3.6 Neeilinio susirinkimo vietą, laiką ir siūlomą darbotvarkę nustato pasiūlymo sušaukti
susirinkimo iniciatoriai.
7.3.7 Susirinkimas yra teisėtas, jei aeroklubo nariai apie jo vietą, laiką bei darbotvarkės projektą
buvo informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę ir jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip ½ aeroklubo
narių.
VIII. AEROKLUBO VIRŠININKAS.
8.1 Aeroklubo viršininkas (toliau – viršininkas) yra vienasmenis aeroklubo valdymo organas. .
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8.2 Aeroklubo viršininkas renkamas 4 metų laikotarpiui.
8.3 Viršininkas:
8.3.1 vykdo susirinkimo sprendimus ir tvirtina veiklos programas, organizuoja numatytus
renginius;
8.3.2 svarsto aeroklubo narystės klausimus;
8.3.3 disponuoja aeroklubo turtu ir lėšomis veiklai vystyti ir vykdyti;
8.3.4 rengia aeroklubo planus ir kitus dokumentus susijusius su aeroklubo veikla;
8.3.5 sušaukia susirinkimą;
8.3.6 vykdo kitas funkcijas, kurios neprieštarauja šiems įstatams.
8.3.7 atstovauja aeroklubui santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat sudaro
sandorius aeroklubo vardu;
8.3.8 organizuoja susirinkimo sprendimų vykdymą;
8.3.9 ne vėliau kaip likus 7 d. iki ataskaitinio susirinkimo, rengia ir teikia susirinkimui tvirtinti
veiklos ataskaitą ir pateikia kitą informaciją, reikalingą susirinkimo darbo tvarkos klausimams
svarstyti;
8.3.10 priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
8.3.11 tvirtina aviacinės sekcijos vadovą;
8.3.12 privalo pateikti ekspertui paaiškinimus ir dokumentus;
8.3.13 tvarko narių sąrašą;
8.3.14 skelbia viešą informaciją;
8.3.15 atlieka kitus susirinkimo jam pavestus darbus.
8.4 Aeroklubo viršininkas gali būti atstatydintas, jei 2/3 aeroklubo narių balsų dauguma jam
pareiškiamas nepasitikėjimas.
IX REVIZIJOS KOMISIJA
9.1 Revizijos komisija yra kolegialus organas, kontroliuojantis aeroklubo finansinę-ūkinę veiklą bei
turto apskaitą ir panaudojimą.
9.2 Revizijos komisiją sudaro du nariai ir pirmininkas.
9.3 Revizijos komisijos nariais negali būti etatiniai aeroklubo darbuotojai.
9.4 Revizijos komisijos narius 4 metų laikotarpiui renka visuotinis narių susirinkimas.
9.5 Išrinkta revizijos komisija savo pirmame posėdyje išsirenka pirmininką.
9.6 Revizijos komisijos posėdžiai protokoluojami.
9.7 Revizijos komisija:
9.7.1 pasibaigus kalendoriniams metams, iki visuotinio narių susirinkimo, patikrina aeroklubo
finansinę veiklą ir pateikia ataskaitą visuotiniam susirinkimui;
9.7.2. visuotinio narių surinkimo pavedimu atlieka aeroklubo finansinės veiklos neeilinius
patikrinimus;
9.7.3 artimiausiame visuotiniame narių susirinkime praneša apie patikrinimo rezultatus.
X. AVIACINĖS SEKCIJOS.
10.1 Aviacinė sekcija steigiama susibūrus trims ir daugiau aeroklubo narių – vienos šakos
entuziastų.
10.2 Dėl aviacinės sekcijos steigimo sprendžia visuotinis narių susirinkimas paprasta balsų
dauguma.
10.3 Sekcija plėtoja ir vysto pasirinktą aviacijos šaką, vykdo skraidymus laikantis skrydžius
reglamentuojančių dokumentų nuostatų.
10.4 Sekcijai vadovauja jos narių 4 metų laikotarpiui išrinktas sekcijos vadovas, kurį tvirtina
aeroklubo viršininkas.
10.5 Sekcijos vadovo funkcijos:
10.5.1 vadovauja sekcijos veiklai;
10.5.2 sprendžia ūkinius, organizacinius su sekcijos veikla susijusius klausimus;
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10.5.3 organizuoja sekcijos narių mokymą;
10.5.4 aeroklubo viršininkui teikia pasiūlymus sekcijos veiklai gerinti.
10.5.5 vykdo valdymo organų nurodymus bei atlieka kitas šiems įstatams neprieštaraujančias
funkcijas.
10.6 Išreiškus nepasitikėjimą 2/3 sekcijos narių balsų, vadovas gali būti perrinktas nesibaigus jo
kadencijai.
10.7 Aviacinė sekcija savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais.
10.8 Dėl sekcijos veiklos nutraukimo sprendimą priima aeroklubo visuotinis narių susirinkimas.
XI FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
11.1 Aeroklubas gali steigti filialus ir atstovybes viršininko nutarimu Civilinio kodekso nustatyta
tvarka:
11.1.1 sprendimą dėl aeroklubo filialo (atstovybės) steigimo ar jo veiklos nutraukimo priima
visuotinis narių susirinkimas;
11.1.2 filialo ar atstovybės nuostatų projektą rengia ir visuotiniams narių susirinkimui teikia klubo
viršininkas;
11.1.3 visuotinis narių susirinkimas tvirtina filialo (atstovybės) nuostatus;
11.1.4 patvirtinti filialo (atstovybės) nuostatai registruojami VĮ Registrų centre;
11.1.5 visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą nutraukti filialo (atstovybės) veiklą, klubo
viršininkas turi paskirti atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.
XII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
12.1 Aeroklubo įstatus keičia susirinkimas 2/3 dalyvaujančių aeroklubo narių balsų dauguma.
12.2 Įstatų pakeitimą gali inicijuoti kiekvienas aeroklubo narys.
12.3 Pakeistus įstatus pasirašo aeroklubo viršininkas.
12.4 Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta
tvarka.
XIII. VIEŠI PRANEŠIMAI
13.1 Aeroklubo pranešimai, kurie pagal įstatymus turi būti skelbiami viešai, bus viešinami VĮ
Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai; spausdinami
Mažeikių krašto laikraštyje ir/ar respublikiniame dienraštyje bei www.mazair.lt
13.2 Kiekvienu juridinio ar fizinio asmens reikalavimu aeroklubas sudaro sąlygas susipažinti su
vieša informacija apie aeroklubo veiklą aeroklubo buveinėje, vadovaujantis susirinkimo
patvirtintomis dokumentų ir kitos informacijos apie aeroklubo veiklą pateikimo tvarkos taisyklėmis.
13.3 Susirinkimo ar viršininko sprendimu, pranešimai apie aeroklubo veiklą gali būti skelbiami
vietinėje spaudoje, internete www.mazair.lt .
XIV. AEROKLUBO LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS
TVARKA
14.1 Aeroklubo lėšas sudaro:
14.1.1 stojamieji įnašai ir narių mokesčiai;
14.1.2 parama bei labdara gauta LR Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
14.1.3 fizinių juridinių asmenų dovanotos, paaukotos ar programoms vykdyti perduotos lėšos bei
turtas;
14.1.4 lėšos už aeroklubo organizuojamus renginius, ūkinę veiklą, suteiktas paslaugas;
14.1.5 kitos teisėtai gautos lėšos.
14.2 Aeroklubo nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, taip pat
kitas turtas reikalingas aeroklubo numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti
įgyjamas už aeroklubui priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo, bei kitokiu teisėtu
būdu.
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14.3 Aeroklubo lėšos ir turtas yra naudojamas numatytiems veiklos tikslams ir sritims įgyvendinti ir
jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą, negali būti
skirstomas aeroklubo nariams ir (ar) valdymo organų nariams.
14.4 Stojamojo įnašo ir nario mokesčių dydžius ir mokėjimo tvarką tvirtina visuotinis narių
susirinkimas.
14.5 Aeroklubo veiklą tikrina revizijos komisija
14.6 Aeroklubo viršininkas 7.1.8 punkte nustatyta tvarka teikia susirinkimui tvirtinti aeroklubo
veiklos ataskaitą.
XV. VEIKLOS PASIBAIGIMO IR TURTO PANAUDOJIMO TVARKA
15.1 Aeroklubas pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Civilinio kodekso nustatyta
tvarka.
15.2 Priėmus sprendimą likviduoti ar reorganizuoti klubą, kartu priimamas sprendimas dėl lėšų
panaudojimo bei paskirstymo būdų, įstatymų numatyta tvarka.
Aeroklubo viršininkė

Ala Morkūnienė

Įstatai priimti 2012-06-20
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