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Tarptautiniai LIONS klubo 
 

TIKSLAI 
 

INICIJUOTI organizacijos plėtrą, steigiant naujus LIONS klubus ir jiems padedant.  

 

KOORDINUOTI LIONS klubų veiklas ir išlaikyti jų valdymo standartus.  

 

KURTI ir skatinti supratingumo atmosferą tarp žmonių visame pasaulyje.  

 

SKATINTI pilietiškumą ir geros valdžios principų laikymąsi.  

  

AKTYVIAI DOMĖTIS pilietine, kultūrine, socialine ir moraline bendruomenės 

gerove.  

 

VIENYTI klubus draugystės, bendrystės ir tarpusavio supratimo ryšiais.  

 

SUTEIKTI GALIMYBES atvirai diskusijai visais visuomenei aktualiais klausimais, 

neliečiant religinių įsitikinimų ir politikos temų, kuriomis klubų nariai nepolemizuoja.  

 

SKATINTI žmones elgtis altruistiškai, neatlygintinai tarnauti bendruomenei, 

nesitikint materialinės naudos sau; laikytis aukštų etinių standartų versle, 

asmeniniame ir profesiniame gyvenime, savanoriškoje ir kitoje visuomeninėje veikloje. 

 

VIZIJA 
 

BŪTI altruistinės pagalbos pavyzdžiu savo bendruomenei.  

 

MISIJA 
 

ĮGALINTI savanorių tarnystę bendruomenėms, siekti, kad būtų tenkinami 

bendruomenių humanitariniai poreikiai, palaikyti taiką, skatinti savitarpio supratimą 

tarp LIONS klubų visame pasaulyje.  
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GELTONAI PAŽYMĖTAS PLOTAS 
 

Privalomos nuostatos pagal Tarptautinę Konstituciją ir Įstatus bei 

tarptautinės asociacijos valdybos politiką 

 

 
PILKAI PAŽYMĖTAS PLOTAS 

 

Peržiūrėtos nuostatos ir komentarai 

 

 
JOKIA SPALVA NEPAŽYMĖTAS PLOTAS 

 

Leistinos nuostatos
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STANDARTINĖS APYGARDOS KONSTITUCIJA 
 

I straipsnis 

APYGARDOS PAVADINIMAS 

 

Ši organizacija yra žinoma kaip LIONS apygarda Nr.           , toliau vadinama apygarda.  

 

II straipsnis 

TIKSLAI 

 

Šios apygardos tikslai yra: 

a) inicijuoti organizacijos plėtrą, steigiant naujus LIONS klubus ir jiems padedant;  

b) kurti ir skatinti supratingumo atmosferą tarp žmonių visame pasaulyje; 

c) skatinti SKATINTI pilietiškumą ir geros valdžios principų laikymąsi;  

d) aktyviai pilietine, kultūrine, socialine ir moraline bendruomenės gerove;  

e) vienyti klubus draugystės, bendrystės ir tarpusavio supratimo ryšiais; 

f) suteikti galimybes atvirai diskusijai visais visuomenei aktualiais klausimais, neliečiant 

religinių įsitikinimų ir politikos temų, kuriomis klubų nariai nepolemizuoja; 

g) skatinti žmones neatlygintinai tarnauti savo bendruomenei, laikytis aukštų etinių standartų 

versle, asmeniniame ir profesiniame gyvenime, savanoriškoje ir kitoje visuomeninėje veikloje. 

 

III straipsnis 

NARYSTĖ 

 

Šios organizacijos nariai yra visi šios apygardos LIONS klubai, kuriems klubo chartiją įteikė 

Tarptautinė LIONS klubų asociacija (angl. – Lions Club International (LCI)). 

 

Šios apygardos skiriamosios ribos yra tokios, kaip nurodyta čia:  

 

 

LIETUVOS TERITORIJA 
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IV straipsnis 

ŽENKLAS, SPALVOS, AKRONIMAS, ŠŪKIS (MOTO) 

 

1 dalis. ŽENKLAS. Tarptautinės LIONS klubų asociacijos ir kiekvieno jai priklausančio klubo, 

kuriam įteikta klubo chartija, ženklas yra tokio dizaino, koks nurodytas čia:  

 

 
 

2 dalis. PAVADINIMO IR ŽENKLO NAUDOJIMAS. Pavadinimo ir ženklo bei  kitų šios 

asociacijos logotipų bei įvaizdžio atributikos naudojimas turi atitikti Tarptautinės LIONS klubų 

asociacijos Konstitucija ir Įstatais įteisintas ir atnaujinamas gaires.  

 

3 dalis. SPALVOS. Tarptautinės LIONS klubų asociacijos ir kiekvieno jai priklausančio klubo, 

kuriam įteikta chartija, spalvos yra mėlyna ir geltona.  

 

4 dalis. AKRONIMAS. Tarptautinės LIONS klubų asociacijos šūkis yra: Laisvė, Intelektas, Mūsų 

tautos saugumas (angl. LIONS – Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety). 

 

5 dalis. ŠŪKIS (MOTO). Tarptautinės LIONS klubų asociacijos šūkis (moto) yra: Mes tarnaujame 

(angl. – We Serve).  

 

V straipsnis 

PAVALDUMAS 
 

Standartinės apygardos Konstitucija ir Įstatai reglamentuoja apygardos veiklą, jie atitinka apygardos 

(kelių teritorijų apygardos) ir Tarptautinės LIONS klubų asociacijos Konstituciją ir Įstatų bei  

veiklos principus. Esant apygardos Konstitucijos ir Įstatų neatitikimui standartinės apygardos (kelių 

teritorijų apygardos) Konstitucijai ir Įstatams, turi būti vadovaujamasi standartinės apygardos (kelių 

teritorijų apygardos) Konstitucija ir Įstatais. Atitinkamai kilus prieštaravimų tarp apygardos ir 

Tarptautinės LIONS klubų asociacijos Konstitucijos bei Įstatų, vadovaujamasi Tarptautinės LIONS 

klubų asociacijos Konstitucija ir Įstatais.  

 

VI straipsnis 

PAREIGŪNAI IR VALDYBA 

 

1 dalis. PAREIGŪNAI. Šios apygardos pareigūnai yra gubernatorius, ankstesnysis gubernatorius, 

pirmasis ir antrasis vicegubernatoriai, regionų vadovai (jeigu šios pareigos yra skiriamos per 

gubernatoriaus kadenciją), zonų vadovai, sekretorius ir iždininkas (arba sekretorius-iždininkas kartu). 

Kiekvienas iš šių valdybos pareigūnų turi būti iš klubų, turinčių gerą reputaciją ir priklausančių šiai 

apygardai.¹ 

 

2 dalis. APYGARDOS VALDYBA (KABINETAS). Apygardoje turi būti įsteigta valdyba, kurią 

sudaro gubernatorius, ankstesnysis gubernatorius, pirmasis ir antrasis vicegubernatoriai, regionų 

vadovai (jeigu šios pareigos yra skiriamos per gubernatoriaus kadenciją), zonų vadovai, sekretorius 
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ir iždininkas (arba sekretorius-iždininkas kartu). Taip pat į valdybą gali būti įtraukti apygardos klubų 

nariai pagal šioje Konstitucijoje aprašytą pakeitimų procedūrą. Globalios narystės komandos (GMT), 

Globalios lyderystės komandos (GLT), Globalios tarnystės komandos (GST) apygardos 

koordinatoriai bei LCIF apygardos koordinatorius yra valdybos nariai, bet jie negali balsuoti. 

Kiekvienas iš šių valdybos pareigūnų turi būti iš klubų, turinčių gerą reputaciją ir priklausančių šiai 

apygardai.² 
 

3 dalis. RINKIMAI / VALDYBOS PASKYRIMAS. Gubernatorius ir pirmasis bei antrasis 

vicegubernatoriai yra renkami kasmetinėje Apygardos konvencijoje. Gubernatorius iki jo/ jos pareigų 

perėmimo termino turi paskirti arba apygarda turi išrinkti valdybos pareigūnus: sekretorių-iždininką 

arba sekretorių ir iždininką, regionų vadovus (jeigu šios pareigos yra skiriamos gubernatoriaus 

kadencijos metu), zonų vadovus (po vieną kiekvienai zonai), tvarkdarį ir kitus valdybos narius. 

 

4 dalis. PAŠALINIMAS IŠ PAREIGŲ. Gubernatorius savo paskirtus valdybos narius (GMT, GLT, 

GST) dėl priežasties turi teisę asmeniškai nušalinti juos nuo pareigų. Apygardos konferencijoje 

išrinktieji valdybos nariai, išskyrus gubernatorių³, pirmąjį ir antrąjį vicegubernatorius, dėl priežastis4 

gali būti pašalinti iš pareigų valdybos balsavimu, jeigu tam pritaria du trečdaliai (2/3) valdybos narių.  

 
VII straipsnis 

APYGARDOS KONFERENCIJA 

 

1 dalis. LAIKAS IR VIETA. Apygardos konferencija yra rengiama kiekvienais metais, likus ne 

mažiau kaip trisdešimt (30) dienų iki Tarptautinės LIONS klubų asociacijos konvencijos sušaukimo, 

tokioje vietoje, kurią išrinko praeitos apygardos kasmetinės konferencijos delegatai, ir tokia data bei 

laiku, kurį nustato gubernatorius. Apygardos klubams atstovaujančių įgaliotųjų delegatų dalyvavimas 

apygardos (kelių teritorijų apygardos) kasmetinėje konferencijoje, gali atitikti kasmetinę apygardos 

konferenciją.5 
 

2 dalis. DELEGATŲ FORMULĖ. Teisę dalyvauti kiekvienoje savo apygardos (atskiros, tam tikrų 

teritorijos dalių, kelių teritorijų) kasmetinėje konferencijoje turi kiekvienas oficialiai veikiantis, gerą 

reputaciją tarptautinėje LIONS klubų asociacijoje turintis ir šiai apygardai (atskiros, tam tikrų 

teritorijos dalių, kelių teritorijų) priklausantis klubas. Dalyvauti konferencijoje siunčiamas vienas (1) 

delegatas ir vienas (1) jį pavaduojantis asmuo nuo dešimties (10) vieno klubo narių ar pagrindinės 

klubo frakcijos (skaičiuojami tie nariai, kurie tarptautinei LIONS klubų asociacijai priklauso 

mažiausiai vienerius metus ir vieną dieną (pagal oficialius tarptautinės LIONS klubų asociacijos 

įrašus paskutinio mėnesio pirmąją dieną, prieš įvykstant konvencijai)). Pagrindine frakcija yra 

laikomi penki (5) ar daugiau narių. 

Kiekvienas asmeniškai dalyvaujantis įgaliotasis klubo delegatas turi teisę atiduoti tik vieną (1) balsą, 

balsuojant dėl kiekvieno apygardos valdybos pareigūno ir po vieną (1) balsą kiekvienu konferencijos 

klausimu. Jeigu šiame dokumente nėra apibrėžta kitaip, daugumos delegatų teigiamas balsavimas bet 
                                                                   

 

1 Šiame skyriuje yra nurodomos būtiniausios valdybos pareigybės. Jei apygarda nori įtraukti papildomus pareigūnus, 

leidžiama daryti šio skyriaus pataisas.  
2 Šiame skyriuje yra nurodomos būtiniausios valdybos pareigybės. Jei apygarda nori įtraukti papildomus pareigūnus, 

leidžiama daryti šio skyriaus pataisas.  
3 Gubernatorius gali būti pašalintas iš pareigų 2/3 visos tarptautinės LIONS klubų asociacijos valdybos balsų pagal 

Tarptautinės Konstitucijos V straipsnio, 9 dalį. 
4 „Dėl priežasties“ gali reikšti bet kokią priežastį, kaip tai apibrėžiama apygardos valdybos ir pagal ROBERTO 

TVARKOS TAISYKLES (NAUJOS REDAKCIJOS).  
5 Apygardos konferencijos vieta gali nesutapti su geografine šios apygardos teritorija, jeigu tai nėra apribota apygardos 

Konstitucijoje ir Įstatuose. 
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kokiu klausimu yra konferencijos nutarimas. Visi įgaliotieji delegatai privalo būti iš geros reputacijos 

klubo, kuris turi  priklausyti šiai apygardai.6 Mokesčiai turi būti sumokėti ir gera reputacija turi būti 

patvirtinta prieš penkiolika (15) dienų iki įgaliojimų suteikimo, kaip numato atitinkamos 

konferencijos taisyklės.7 

 

3 dalis. KVORUMAS. Asmeniškas registruotų konferencijos delegatų dalyvavimas sudaro kvorumą 

bet kurioje konferencijos sesijoje.   

 

4 dalis. NEEILINĖ KONFERENCIJA. Neeilinė apygardos LIONS klubų konferencija gali būti 

sušaukta dviem trečdaliais (2/3) apygardos valdybos balsų tokiu laiku ir tokioje vietoje, kaip valdyba 

nustato. Neeilinė konferencija visada pasibaigia ne mažiau kaip trisdešimt (30) dienų iki tarptautinės 

konvencijos sušaukimo datos ir negali būti skirta apygardos gubernatoriaus, pirmojo ir / ar antrojo 

vicegubernatorių (tuo atveju, kai apygardoje renkami trys vicegubernatoriai) rinkimams. Pranešimas 

apie neeilinės konferencijos datą, vietą ir jos tikslą kiekvienam apygardos klubui apygardos 

sekretorius pateikia ne neįvėliau kaip prieš trisdešimt (30) dienų iki šio konferencijos datos.    

 

VIII straipsnis 

APYGARDOS GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

 

Visi ginčai ar pretenzijos, kylančios tarp apygardos (atskiros, tam tikrų teritorijos dalių) klubų  ar 

tarp klubo (-ų) ir apygardos (atskiros, tam tikrų teritorijos dalių) administracijos dėl apygardos 

Konstitucijos ir Įstatų, veiklos gairių, procedūrų, kurias priima apygardos (atskiros, tam tikrų 

teritorijos dalių) valdyba, arba dėl LIONS apygardos (atskiros, tam tikrų teritorijos dalių) vidaus 

reikalų, kurie negali būti teisingai išspręsti kitomis priemonėmis, sprendžiami pagal tarptautinės 

LIONS klubų asociacijos valdybos parengtas Ginčų sprendimo procedūras.  

 

IX straipsnis 

KONSTITUCIJOS PAKEITIMAI 
 

1 dalis. PAKEITIMŲ PROCEDŪRA. Ši Konstitucija gali būti pakeista tik tam pritarus dviems 

trečdaliams (2/3) visų apygardos metinės konferencijos delegatų. Sprendimas turi būti patvirtintas 

Konstitucijos ir Įstatų komiteto nutarimu.  

 

2 dalis. AUTOMATINIS ATNAUJINIMAS. Jeigu tarptautinėje konvencijoje buvo priimti 

Tarptautinės Konstitucijos ir Įstatų pakeitimai, kurie gali turėti įtakos šios apygardos Konstitucijai ir 

Įstatams, apygardos Konstitucija ir Įstatai turi būti automatiškai atnaujinti, pasibaigus tarptautinei 

konvencijai. 

 

3 dalis. PRANEŠIMAI. Dėl jokio pakeitimo negali būti skelbiama ar balsuojama, kol kiekvienam 

klubui nebuvo išsiųstas raštiškas pranešimas apie tai, kad bus balsuojama konkrečioje konferencijoje. 

Pranešimas turi būti išsiųstas likus ne mažiau kaip prieš trisdešimt (30) dienų iki kasmetinės 

konferencijos sušaukimo dienos įprastu korespondentiniu paštu arba elektroniniu paštu.  
 
                                                         

 
6 Kad narys galėtų būti tesėtu delegatu, nėra reikalaujama, kad jis būtų įstojęs į klubą ne mažiau kaip metus ir vieną dieną. 
7 Apygarda gali pataisyti šią nuostatą, kad leistų ankstesniajam gubernatoriui balsuoti, nebūnant įtrauktam į savo klubo 

delegatų kvotą. Pagal Tarptautinių įstatų IX straipsnio III dalį „...TOLIAU PATEIKTA, kad kiekviena apygarda (atskira, 

tam tikrų teritorijos dalių, kelių teritorijų) gali pagal atitinkamą savo Konstitucijos ir Įstatų nuostatą suteikti visus 

įgaliojimus turinčio delegato statusą kiekvienam ankstesniam gubernatoriui nepriklausomai nuo nustatytų jo klubo 

delegatų kvotų.“ 
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4 dalis. ĮSIGALIOJIMO DATA. Kiekvienas pakeitimas įsigalioja, pasibaigus Konvencijai, kurioje 

jis buvo priimtas, jeigu nėra kitaip apibrėžta pačiame pakeitime.  
 
 

ĮSTATAI 

 

I straipsnis 

TREČIOJO VICEPREZIDENTO IR  

TARPTAUTINIO DIREKTORIAUS  

KANDIDATŪRŲ PATVIRTINIMAS 
(galioja pilnai apygardai) 

 

1 dalis. PATVIRTINIMO PROCEDŪRA. Pagal tarptautinę Konstituciją ir Įstatus bet kuris 

apygardos klubo narys apygardos konferencijoje kandidatuojantis į trečiojo viceprezidento ar 

tarptautinio direktoriaus pareigas, turi: 

1) apygardos gubernatoriui arba apygardos sekretoriui pristatyti (įprastu paštu, el. paštu ar 

asmeniškai) raštišką pranešimą apie ketinimą siekti šių pareigų;   

2) kartu su rašytiniu pranešimu pristatyti įrodymus apie atitikimą pageidaujamoms pareigoms 

eiti pagal Tarptautinę Konstituciją ir Įstatus.  

 

2 dalis. KANDIDATAVIMAS. Apygardos gubernatorius nedelsdamas perduoda gautus pareiškimus 

Kandidatūrų svarstymo komitetui, kuris patikrina dokumentų atitiktį Tarptautinės LIONS klubų 

asociacijos Konstitucijai ir Įstatams, reikalui esant paprašo kandidatų juos papildyti bei įtraukia 

kandidatus į konvencijos kandidatų sąrašą.  

 

3 dalis. PRISISTATYMO KALBA. Kiekvienam kandidatui turi būti leista pasakyti vieną ne ilgesnę 

kaip trijų (3) minučių trukmės prisistatymo kalbą tarptautinėje konvencijoje.  

 

4 dalis. BALSAVIMAS. Dėl kandidatų patvirtinimo balsuojama raštu slaptu balsavimu, naudojant 

pateiktus biuletenius su nurodytomis pavardėmis; esant tik vienam kandidatui į kiekvieną pareigybę, 

gali būti balsuojama žodžiu. Kandidatas, gavęs daugumą balsų, skelbiamas kaip patvirtintas (išrinktas) 

konferencijos ir apygardos kandidatas. Tuo atveju, jeigu balsai pasiskirsto lygiai, balsuojama tol, kol 

vienas kandidatas gauna daugumą visų balsų.  

 

5 dalis. PATVIRTINIMAS. Apygardos valdyba (tam tikrų teritorijos dalių apygardos atveju – kelių 

teritorijų gubernatorių taryba) pateikia Tarptautinei LIONS klubų asociacijai raštišką konferencijoje 

išrinktų kandidatų patvirtinimo dokumentą, parengtą pagal reikalavimus, išdėstytus Tarptautinėje 

Konstitucijoje ir Įstatuose.  

 

6 dalis. GALIOJIMAS. Joks apygardos patvirtinimas neįsigalioja, jei ir kol neatitinka visų šio 

straipsnio nuostatų.  

 

II straipsnis 

APYGARDOS KANDIDATŪRŲ RINKIMAI IR PASKYRIMAI 

 

1 dalis. KANDIDATŪRŲ SVARSTYMO KOMITETAS. Kiekvienos apygardos gubernatorius 

mažiausiai šešiasdešimt (60) dienų prieš apygardos (arba tikrų teritorijos dalių apygardos) 

konferenciją suformuoja Kandidatūrų svarstymo komitetą ne mažiau kaip iš trijų (3) ir ne daugiau 

kaip penkių (5) narių, kurių kiekvienas turi priklausyti skirtingiems klubams (tiek nariai, tiek klubai 

turi būti geros reputacijos) ir paskyrimo metu neturi eiti jokių išrinktų ar paskirtų apygardos ar 
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tarptautinio lygio pareigų. Pranešimas apie tokio komiteto sudarymą konferencijai turi būti pateiktas 

raštu.  

 

2 dalis. APYGARDOS GUBERNATORIAUS RINKIMŲ PROCEDŪROS. Bet kuris geros 

reputacijos apygardos klubo narys, siekiantis apygardos gubernatoriaus pareigų, iki konferencijos gali 

raštiškai kreiptis į Kandidatūrų svarstymo komitetą, pateikdamas visus reikiamus dokumentus, 

įrodančius, kad jis atitinka Tarptautinėje Konstitucijoje ir Įstatuose išdėstytus reikalavimus šioms 

pareigoms eiti. Kandidatūrų svarstymo komitetas įtraukia kandidatus į apygardos konferencijos 

kandidatų sąrašą.8 Jeigu nėra gauta jokių pareiškimų ar pareiškėjai neatitinka keliamų reikalavimų, 

tada, bet tiktai tada, kandidatūros į šias pareigas gali būti paskelbiamos konferencijos metu. 

Kandidatui leidžiama viena prisistatymo kalba, ne ilgesnė kaip penkių (5) minučių, ir viena 

papildoma kalba, ne ilgesnė kaip trijų (3) minučių.  

 

3 dalis. PIRMOJO IR ANTROJO APYGARDOS VICEGUBERNATORIŲ RINKIMO 

PROCEDŪROS. Bet kuris apygardos klubo narys, siekiantis pirmojo ar antrojo apygardos 

vicegubernatoriaus pareigų, pateikia rašytinį prašymą kandidatuoti Kandidatūrų svarstymo komitetui 

mažiausiai trisdešimt (30) dienų iki rinkimų, ir pateikia įrodymus, kad jis atitinka Tarptautinėje 

Konstitucijoje ir Įstatuose išdėstytus reikalavimus įvardintoms pareigoms eiti. Komitetas įtraukia į 

apygardos konferencijos kandidatų sąrašą visus kandidatus, kurie atitinka reikalavimus.9 Jeigu nėra 

gauta jokių pareiškimų arba pareiškėjai neatitinka reikalavimų, tada, bet tiktai tada, kandidatūros 

šioms pareigoms gali būti iškeliamos konferencijos metu. Kiekvienam kandidatui leidžiama viena 

prisistatymo kalba, ne ilgesnė kaip penkių (5) minučių, ir viena papildoma kalba, ne ilgesnė kaip trijų 

(3) minučių.  

 

4 dalis. BALSAVIMAS. Rinkimai vyksta slaptu rašytiniu balsavimu; kandidatas (-ai) turi gauti 

daugumą visų dalyvaujančių ir balsuojančių delegatų balsų, kad būtų paskelbtas (-i) išrinktu (-ais). 

Dauguma balsų yra apibrėžiama kaip skaičius, kuris yra daugiau negu pusė visų galiojančių balsų, 

išskyrus tuščius biuletenius bei susilaikiusiuosius. Jeigu per pirmąjį ir tolimesnius balsavimus nė 

vienas kandidatas negauna daugumos balsų, balsavimas tęsiamas, atmetus mažiausiai balsų gavusius 

kandidatus, kol vienas kandidatas gauna daugumą. Jeigu balsai tarp kandidatų pasiskirsto tolygiai, 

balsavimas turi tęstis tol, kol vienas yra išrenkamas.10 

 

5 dalis. APYGARDOS GUBERNATORIAUS PERRINKIMAS. Tuo atveju, jeigu apygardos 

gubernatorius nebegali eiti savo pareigų, pagal Tarptautinės Konstitucijos ir Įstatų nuostatas 

renkamas naujas gubernatorius. Rinkimuose, kaip rekomenduoja tarptautinė LIONS klubų valdyba,11 

dalyvauja ankstesnysis apygardos gubernatorius, pirmasis ir antrasis vicegubernatoriai, buvusieji 

apygardos gubernatoriai, buvusieji tarptautiniai prezidentai ir buvusieji tarptautiniai prezidentai 

apygardoje, kurie susirenka tokia data, laiku ir tokioje vietoje, kaip nustato ankstesnysis apygardos 

gubernatorius. 

          [Aukščiau esantis pakeitimas yra sąlyginis, iki kol bus priimta Tarptautinių įstatų                                                

          IX straipsnio, VI dalies (e) skirsnio pataisa, dėl kurios bus balsuojama 2022-ųjų   

          metų tarptautinėje konvencijoje].  

 

 

 

                                    

 
8 Remiamasi apygardos gubernatoriaus Kandidatūrų svarstymo komiteto kontroliniu sąrašu (žr. PAVYZDĮ D). 
9 Remiamasi pirmojo ir antrojo apygardos vicegubernatorių kandidatūrų kontroliniu sąrašu (žr. PAVYZDYS E ir 

PAVYZDYS F). 
10 Rekomenduojama balsavimo forma apygardos gubernatoriaus, pirmojo ir antrojo apygardos vicegubernatorių 

balsavimo formos yra pateiktos PAVYZDYJE G. 
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Surengti rinkimus yra ankstesniojo apygardos gubernatoriaus pareiga, o jeigu jis negali to padaryti, 

jį pakeičia metais anksčiau pareigas ėjęs buvęs apygardos gubernatorius. Rinkimus organizuojantis 

pareigūnas turi išsiųsti kvietimus prieš penkiolika (15) dienų iki susirinkimo, kviečiant jame dalyvauti. 

          [Aukščiau esantis pakeitimas yra sąlyginis, iki kol bus priimta Tarptautinių įstatų  

          IX straipsnio, VI dalies (e) skirsnio pataisa, dėl kurios bus balsuojama 2022-ųjų  

          metų Tarptautinėje Konvencijoje].  

 

Tam, kad LIONS klubų asociacijos narys įgytų teisę būti išrinktu eiti apygardos gubernatoriaus 

pareigų, jis privalo atitikti šiuos reikalavimus:  

a) būti gerą reputaciją turinčio oficialiu atskiros LIONS apygardos ar tam tikros dalies teritorijų 

LIONS apygardos aktyviu nariu ir turėti gerą reputaciją; 

b) užsitikrinti savo klubo ar daugumos klubų savo atskiroje apygardoje palaikymą; 

c) apygardos gubernatoriaus pareigų perėmimo metu ar anksčiau jis turi turėti tokios patirties: 

i. būti buvęs LIONS klubo pareigūnu vieną (1) pilną kadenciją arba didžiąją jos dalį;  

ii. turi būti buvęs apygardos valdybos nariu dvi (2) pilnas kadencijas arba didžiąją jų dalį; 

iii. aukščiau išvardytų pareigų neturi būti ėjęs vienu metu.  

Rekomenduojama, kad apygardos pirmasis vicegubernatorius savo pareigas eitų iki kadencijos 

pabaigos, o dėl kitų šiuos reikalavimus atitinkančių asociacijos narių būtų svarstoma.  

 

6 dalis. PIRMOJO IR ANTROJO APYGARDOS VICEGUBERNATORIŲ IR KITOS 

LAISVOS PAREIGYBĖS. Bet kuri einamosios valdybos kadencijos metu atsiradusi laisva 

pareigybė, išskyrus gubernatoriaus ir pirmojo bei antrojo vicegubernatorių (tuo atveju, kai apygardoje 

renkami trys vicegubernatoriai), yra paskiriama nurodymu. Tokiu atveju, kai tampa laisvos pirmojo 

ar antrojo vicegubernatorių vietos, gubernatorius sušaukia susirinkimą, kuriame dalyvauja 

ankstesnysis gubernatorius, pirmasis ir antrasis apygardos vicegubernatoriai, ir visi buvusieji 

tarptautiniai pareigūnai, kurie yra geros reputacijos chartiją turinčio apygardai priklausančio klubo 

patikimi nariai.  

Šio susirinkimo dalyvių pareiga – paskirti reikalavimus atitinkantį LIONS narį pirmuoju ar antruoju 

apygardos vicegubernatoriumi likusiam kadencijos laikotarpiui. Kad būtų priimtas pareigūnas į 

atsiradusią laisvą minėtos pareigybės vietą, yra apygardos gubernatoriaus pareiga, arba jei dėl kokių 

nors priežasčių tai nėra įmanoma, ankstesniojo apygardos gubernatoriaus. Į susirinkimą kviečiama 

raštu penkiolika (15) dienų iki susirinkimo, kad būtų užtikrintas maksimalus dalyvavimas. Taip pat 

jo atsakomybė yra pirmininkauti susirinkimui perduoti duomenis tarptautiniam LIONS klubų 

asociacijos biurui per septynias (7) dienas, kartu su įrodymais apie išsiųstus kvietimus ir susirinkimo 

dalyvių skaičiumi. Kiekvienas asociacijos narys, kuris turi teisę gauti kvietimą dalyvauti ir dalyvauja 

minėtame susirinkime, yra įgaliotas skirti vieną (1) balsą už kandidatą, už kurį jis balsuoja. 

 

Tam, kad LIONS narys turėtų teisę eiti apygardos pirmojo arba antrojo vicegubernatoriaus pareigas, 

jis privalo atitikti šiuos reikalavimus:  

a) būti gerą reputaciją turinčio oficialiu atskiros LIONS apygardos ar tam tikros dalies teritorijų 

LIONS apygardos aktyviu nariu ir turėti gerą reputaciją; 

b) užsitikrinti savo klubo ar daugumos klubų savo atskiroje apygardoje palaikymą; 

c) apygardos pirmojo ar antrojo vicegubernatoriaus pareigų perėmimo metu ar anksčiau jis turi 

turėti tokios patirties: 

i. būti buvęs LIONS klubo pareigūnu vieną (1) pilną kadenciją arba didžiąją jos dalį;  

ii. turi būti buvęs apygardos valdybos nariu dvi (2) pilnas kadencijas arba didžiąją jų dalį; 

iii. aukščiau išvardytų pareigų neturi būti ėjęs vienu metu.  
 
                                                      

 
11 Žr. PAVYZDĮ B.
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7 dalis. REGIONO / ZONOS VADOVO KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI. Kiekvienas 

regiono ir zonos vadovas privalo atitikti šiuos reikalavimus:  

a) būti aktyviu nariu savo regione arba zonoje ir turėti gerą reputaciją;  

b) regiono / zonos vadovo pareigų perėmimo metu būti ėjus klubo prezidento pareigas visą pilną 

kadenciją arba didžiąją jos dalį bei ne mažiau kaip dvejus (2) metus būti ėjus klubo valdybos 

nario pareigas;12 

c) anksčiau nebūti ėjus apygardos gubernatoriaus pareigų visą kadenciją arba didžiąją jos dalį; 

d) zonos ir regiono vadovai gali eiti pareigas ne daugiau kaip trejus (3) metus iš viso.  
 

8 dalis. REGIONO / ZONOS VADOVO PASKYRIMAS / RINKIMAI. Prieš pradėdamas eiti 

savo pareigas apygardos gubernatorius paskiria po vieną vadovą kiekvienam regionui (jei toks postas 

apygardos gubernatoriaus kadencijos metu numatomas) ir po vieną zonos vadovą kiekvienai 

apygardos zonai.  

 

9 dalis. REGIONO / ZONOS PIRMININKO LASVŲ PAREIGŲ UŽĖMIMAS. Jeigu bet kuris 

paskirtasis regiono ar zonos vadovas nutraukia narystę savo klube jo tarnavimas šiose pareigose turi 

pasibaigti, o apygardos gubernatorius turi paskirti kitą asmenį eiti šias pareigas. Numatoma, kad 

gubernatorius savo nuožiūra gali nuspręsti  ir nebeskirti naujo pareigūno iki kadencijos pabaigos.  
 

III straipsnis 

APYGARDOS VALDYBOS NARIŲ PAREIGOS 

 

1 dalis. APYGARDOS GUBERNATORIUS. Prižiūrint Tarptautinės LIONS klubų  asociacijos 

valdybai, jis turi atstovauti asociacijai savo apygardoje. Be to, jis yra pagrindinis apygardos vadovas 

ir tiesiogiai kuruoja pirmąjį ir antrąjį apygardos vicegubernatorius, regiono ir zonos vadovus, 

sekretorių, iždininką (sekretorių-iždininką) ir kitus valdybos narius, kaip numatyta apygardos 

Konstitucijoje ir Įstatuose. 

Gubernatoriaus konkrečios atsakomybės yra šios: 

a) vadovauti apygardos Globalios veiklos komandai – GAT (angl. – Global Action Team), ją 

administruoti, skatinti narystės plėtrą, naujų klubų steigimą, lyderių ugdymą bei tarnystės ir 

humanitarinės pagalbos paslaugų teikimą; 

1) užtikrinti, kad būtų parinkti reikalavimus atitinkantys Globalios tarnystės komandos – 

GST (angl. – Global Service Team), Globalios narystės komandos – GMT (angl. – 

Global Membership Team) ir Globalios lyderystės komandos – GLT (angl. – Global 

Leadership Team) apygardos koordinatoriai; 

2) rengti nuolatinius susirinkimus, kuriuose būtų aptariamos ir skatinamos iniciatyvos, 

sukurtos apygardos Globalios veiklos komandos – GAT; 

3) bendradarbiauti su kelių teritorijų apygardos Globalios veiklos komanda; 

b) viešinti LIONS klubų tarptautinio fondo LCIF veiklą, visas asociacijos tarnystės veiklas, 

LIONS klubų organizaciją;  

c) pirmininkauti apygardos valdybos posėdžiams, konferencijai ir kitiems susirinkimams. Tuo 

metu, kai gubernatorius negali pirmininkauti, minėtus renginius veda pirmasis arba antrasis 

vicegubernatorius, bet jeigu ir jie negali, tuomet pirmininkauja bet kuris valdybos pareigūnas, 

kurį išrinko dalyviai; 

d) skatinti darnius santykius tarp chartiją turinčių LIONS klubų; 

e) taikyti tokį koordinavimą ir vadovavimą valdybos nariams ir paskirtiesiems į apygardos 

komitetus bei kitiems pareigūnams, kaip nustatyta apygardos Konstitucijoje; 
 
                                                      

 

12 Apygarda gali suformuoti arba daugiau, arba mažiau reikalavimų nei yra išdėstyta šiame paragrafe. 
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f) aplankyti kiekvieną apygardos klubą (lanko apygardos gubernatoriaus ar kiti valdybos 

pareigūnai) kartą per metus, nes tokiu būdu galima sėkmingiau dirbti su klubais. Pateikti 

Tarptautiniam LIONS klubų asociacijos biurui kiekvieno vizito ataskaitą; 

g) pateikti einamąją apygardos išlaidų ataskaitą apygardos konferencijai ar apygardos 

kasmetiniam susirinkimui per kelių teritorijų apygardos konferenciją;  

h) baigiantis kadencijos terminui, laiku parengti veiklos ir finansinę ataskaitas, perduoti sąskaitas 

ir apygardos dokumentus būsimajam apygardos gubernatoriui; 

i) pranešti Tarptautinei LIONS klubų asociacijai apie visus žinomus pažeidimus, naudojant 

asociacijos vardą ir ženklą; 

j) atlikti kitas funkcijas ir veiksmus, kurių reikalauja Tarptautinė LIONS klubų direktorių 

valdyba, kaip tai numatyta Tarptautinės LIONS klubų asociacijos patvirtintame „Apygardos 

gubernatoriaus vadove“ ir kaip tai nusako kitos direktyvos.  

 

2 dalis. PIRMASIS APYGARDOS VICEGUBERNATORIUS. Pirmasis vicegubernatorius 

atskaitingas apygardos gubernatoriui, jis yra pagrindinis apygardos administracijos ir gubernatoriaus 

padėjėjas. 

Pirmojo vicegubernatoriaus konkrečios atsakomybės yra šios, bet tuo neapsiriboja: 

a) išlaikyti šios asociacijos tikslų ir veiklų tęstinumą; 

b) atlikti visas administracines pareigas, kurias skiria apygardos gubernatorius; 

c) vykdyti kitas funkcijas ir veiksmus, kurių reikalauja Tarptautinės LIONS klubų asociacijos 

direktorių valdyba; 

d) dalyvauti apygardos valdybos posėdžiuose ir vadovauti susirinkimams, kai nėra 

gubernatoriaus; 

e) padėti Gubernatoriui įvertinti apygardos klubų stiprybes ir silpnybes, nustatyti silpnuosius 

klubus ir parengti planą jiems stiprinti; 

f) talkinti Gubernatoriui lankant klubus; 

g) dirbti kartu su apygardos Konferencijų komitetu ir padėti jo nariams suplanuoti bei 

organizuoti kasmetinę apygardos konferenciją; talkinti gubernatoriui organizuojant ir 

viešinant apygardos renginius; 

h) apygardos gubernatoriaus prašymu, pagelbėti kitiems apygardos komitetams; 

i) dalyvauti planuojant ateinančių LIONS metų veiklą, įskaitant apygardos biudžetą; 

j) gerai žinoti gubernatoriaus pareigas, kad šiam negalint eiti pareigų, galėtų vykdyti jo funkcijas, 

prisiimti atsakomybę ir atstovauti apygardai kaip gubernatorius iki tol, kol bus išrinktas kitas 

gubernatorius pagal šiuos Įstatus ir Tarptautinės LIONS klubų asociacijos valdybos 

patvirtintas procedūras; 

k) padėti vykdyti apygardos veiklos kokybės vertinimą ir bendradarbiauti su apygardos 

pareigūnais, konkrečiai su apygardos Globalios veiklos komandos – GAT nariais, komitetų 

vadovais bei kitais pareigūnais, jau per savo kaip pirmojo apygardos vicegubernatoriaus 

kadencijos laikotarpį, kad galėtų parengti narystės plėtros, lyderystės skatinimo, tarnystės ir 

humanitarinės pagalbos teikimo planus, kuriuos jis turi pristatyti valdybai bei gauti valdybos 

patvirtinimą, kai tik pradės savo kaip gubernatoriaus kadenciją. 

 

3 dalis. ANTRASIS APYGARDOS VICEGUBERNATORIUS. Antrasis vicegubernatorius 

atskaitingas apygardos gubernatoriui, jis yra pagrindinis apygardos administracijos ir gubernatoriaus 

padėjėjas. 

Antrojo vicegubernatoriaus konkrečios atsakomybės yra šios, bet tuo neapsiriboja: 

a) išlaikyti šios asociacijos tikslų ir veiklų tęstinumą; 

b) atlikti visas administracines pareigas, kurias skiria apygardos gubernatorius; 

c) vykdyti kitas funkcijas ir veiksmus, kurių reikalauja Tarptautinės LIONS klubų asociacijos 

direktorių valdyba; 
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d) dalyvauti apygardos valdybos posėdžiuose ir vadovauti susirinkimams, kai nėra 

gubernatoriaus ir pirmojo apygardos vicegubernatoriaus; 

e) susipažinti su apygardos klubų situacija, peržiūrint jų mėnesines finansines ir veiklos 

ataskaitas, padėti apygardos gubernatoriui ir pirmajam vicegubernatoriui nustatyti ir stiprinti 

silpnesnius klubus; 

f) talkinti Gubernatoriui lankant klubus; 

g) padėti apygardos gubernatoriui ir pirmajam vicegubernatoriui planuoti ir organizuoti 

kasmetinę apygardos konferenciją; 

h) dirbti kartu su apygardos LCIF koordinatoriumi ir padėti jo vadovaujamai komandai pasiekti 

iškeltus metinius tikslus; nuolat klubams pristatyti LCIF informacinę medžiagą ir didintų 

klubų narių supratimą apie LCIF tikslus ir veiklas bei teikti paramą šiam fondui; 

i) dirbti kartu su apygardos Informacinių technologijų komitetu ir padėti skleisti informaciją 

interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose bei kitur, taip pat viešinti apygardos ir LIONS 

klubų vykdomą veiklą ir pan.; 

j) apygardos gubernatoriaus prašymu, pagelbėti kitiems apygardos komitetams; 

k) padėti apygardos gubernatoriui, pirmajam vicegubernatoriui ir valdybai planuoti ateinančių 

metų veiklas, taip pat ir apygardos biudžetą; 

l) gerai žinoti gubernatoriaus pareigas, kad šiam ir pirmajam vicegubernatoriui negalint eiti 

pareigų, galėtų vykdyti atitinkamas funkcijas, prisiimti atsakomybę ir atstovauti apygardai 

kaip gubernatorius ar pirmasis vicegubernatorius iki tol, kol šios pareigos bus užimtos pagal 

šiuos Įstatus ir Tarptautinės LIONS klubų asociacijos valdybos patvirtintas procedūras. 

 

4 dalis. VALDYBOS SEKRETORIUS-IŽDININKAS. Sekretorius-iždininkas atskaitingas 

apygardos gubernatoriui. 

Sekretoriaus-iždininko konkrečios atsakomybės yra šios: 

a) išlaikyti šios asociacijos tikslų ir veiklų tęstinumą; 

b) atlikti pareigas, kurios yra numanomos pagal šią pareigybę, įskaitant, bet neapsiribojant 

šiomis: 

1) tinkamai parengti visų valdybos susirinkimų protokolus ir per penkiolika (15) dienų 

po kiekvieno susirinkimo išsiųsti kopijas visiems valdybos nariams ir Tarptautinės 

LIONS klubų asociacijos biurui; 

2) protokoluoti ir saugoti apygardos susirinkimo dokumentus ir pateikti jų kopijas 

Tarptautinei LIONS klubų asociacijai, apygardos gubernatoriui ir kiekvieno tam tikros 

dalies teritorijų apygardos (kai tokia yra) klubo sekretoriui; 

3) pateikti ataskaitas valdybai, kaip to pareikalauja apygardos gubernatorius ar valdybos 

nariai; 

4) surinkti visus mokesčius iš narių ir apygardos klubų, pervesti surinktą sumą į banką ar 

bankus, kuriuos nurodys apygardos gubernatorius, ir daryti mokėjimus, nurodžius 

apygardos gubernatoriui; 

5) perduoti ir sumokėti kelių teritorijų apygardos (kai tokia yra) tarybos sekretoriui-

iždininkui apygardoje surinktus mokesčius, jeigu tokių yra, ir gauti atitinkamą kvitą; 

6) užtikrinti tinkamą finansinių dokumentų ir valdybos susirinkimų bei apygardos 

susirinkimų protokolų priežiūrą bei saugojimą, ir suteikti galimybę visa tai patikrinti 

apygardos gubernatoriui, bet kuriam valdybos nariui ar bet kuriam klubui (ar bet 

kuriems įgaliotiesiems klubo atstovams) bet kuriuo darbo laiku ir bet kokiu tam 

tinkamu tikslu. Vadovaujant apygardos gubernatoriui arba valdybai, susipažinti su 

visomis buhalterinėmis knygomis ir įrašais, kaip to reikalauja bet kuris auditorius, 

paskirtas apygardos gubernatoriaus; 

7) laiduoti už sąžiningą valdybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą tokia suma ir tokiu 

tikslumu, kaip to reikalauja apygardos gubernatorius; 
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8) baigiantis kadencijai, laiku perduoti bendrąsias veiklos ir finansines ataskaitas, taip 

pat sąskaitas ir kitus apygardos dokumentus naujai į šias pareigas išrinktam pareigūnui; 

c) vykdyti kitas funkcijas ir veiksmus, kurių gali būti reikalaujama pagal kiekvieną Tarptautinės 

LIONS klubų asociacijos direktorių valdybos direktyvą; 

d) jeigu apygardoje yra atskiros sekretoriaus ir iždininko pareigybės, tuomet b) punkte 

išvardintos pareigos yra priskiriamos kiekvienam iš pareigūnų pagal atitinkamas funkcijas. 

 

5 dalis. GLOBALIOS TARNYSTĖS KOMANDOS (GST) APYGARDOS 

KOORDINATORIUS. GST apygardos koordinatorius yra apygardos Globalios veiklos komandos 

– GAT narys.  

Šio pareigūno apima šias veiklos sritis::  

a) skatinti klubus vykdyti tarnystės projektus, kurie atitinka globalias Tarptautinės LIONS klubų 

asociacijos paslaugų tinklą; 

b) dirbti kartu su klubais, siekiant didinant LIONS tarnystės įtaką vietos bendruomenėms ir apie 

tai skleidžiant informaciją, siekiant didesnio organizacijos žinomumo;  

c) bendradarbiauti su apygardos GMT ir GLT koordinatoriais ir Globalios veiklos komandos – 

GAT vadovu (apygardos gubernatoriumi), organizuojant naujas iniciatyvas, susijusias su 

lyderystės stiprinimu, narystės palaikymu ir plėtra bei humanitarinės pagalbos plėtra; 

d) dirbti kartu su regiono, zonos ir klubų tarnystės vadovais ir padėti klubams siekti jų tarnystės 

tikslų, užtikrinant, kad visi klubai reguliariai teiktų savo veiklos ataskaitas per MyLCI , raginti 

klubus naudoti Tarptautinės LIONS klubų asociacijos įrankius (tokius, kaip mobili 

programėlė ir pan.), siekiant užtikrinti didesnį įsitraukimą į tarnystės projektus;  

e) palaikyti vietos bendruomenės veiklos projektus, taip kuriant bendrystės jausmą ir 

pasididžiavimą apygardos LIONS ir LEO nariais; 

f) viešinti tarnystės projektus, kurie pritrauktų skirtingų kartų atstovus, įskaitant LEO narių bei 

jų lyderystės ugdymą;  

g) veikti kaip apygardos ambasadoriui, įgyvendinant tokias veiklas, įskaitant, bet neapsiribojant, 

kaip vietos bendruomenės informavimą / švietimą, teisėkūrą / viešąją politiką, renginius, 

partnerystės projektus ir pan.;  

h) bendradarbiaujant su apygardos LCIF koordinatoriumi, maksimaliai išnaudoti LCIF išteklius, 

rinkti lėšas LCIF fondui bei prižiūrėti, kaip naudojamos LCIF dotacijos, suteiktos apygardai; 

i) rinkti klubų ir apygardos atsiliepimus, susijusius su tarnystės iššūkiais, galimybėmis bei 

sėkmės istorijomis, ir surinkta informacija dalinti su kitais klubais, kelių teritorijų apygardos 

(kai tokia yra) koordinatoriumi, kad būtų pašalintos kliūtys, trukdančios sėkmingai 

įgyvendinti tarnystės programas.  

 

6 dalis. GLOBALIOS NARYSTĖS KOMANDOS (GMT) APYGARDOS 

KOORDINATORIUS. GMT apygardos koordinatorius yra apygardos Globalios veiklos komandos 

– GAT narys.  

Šio pareigūno pareigos apima šias veiklos sritis:  

a) bendradarbiauti su apygardos GMT ir GST koordinatoriais ir Globalios veiklos komandos – 

GAT vadovu (apygardos gubernatoriumi), organizuojant naujas iniciatyvas, susijusias su 

lyderystės stiprinimu, narystės palaikymu ir plėtra bei humanitarinės pagalbos plėtra; 

b) parengti ir įgyvendinti metinį apygardos narystės plėtros planą; 

c) bendradarbiauti su regiono, zonos ir klubų narystės plėtros vadovais, kad būtų nustatytos 

bendruomenės, kuriose nėra LIONS klubų arba kuriose būtų galima įsteigti papildomų LIONS 

klubų; 

d) motyvuoti klubus kviesti naujus narius, įkvėpti jiems teigiamos narystės klube patirties ir 

užtikrinti, kad klubai žinotų apie visas galimas narystės programas ir išteklius;  
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e) stebėti klubų narystės ataskaitas. Įvertinti narių skaičiumi augančius klubus ir palaikyti tuos 

klubus, kurie netenka narių;  

f) aktyviai dirbti su klubais, kuriems gresia klubo chartijos sustabdymas, užtikrinant, kad jie 

laiku vykdytų mokestinius įsipareigojimus LIONS organizacijai; 

g) įtraukti įvairias visuomenės grupes dalyvauti Tarptautinės LIONS klubų organizacijos 

strateginių krypčių iniciatyvose; 

h) operatyviai ir deramai reaguoti į apygardos GMT koordinatoriaus ar Tarptautinės LIONS 

klubų asociacijos darbuotojų pranešimus apie  galimus naujus narius, sekite jų priėmimo į 

klubus procesą ir minėtiems pareigūnams teikti ataskaitas apie rezultatus;  

i) vykdyti įsipareigojimus ir teikti paraiškas, siekiant gauti Tarptautinės LIONS klubų 

asociacijos finansavimą narystės plėtros veikloms vykdyti;  

j) bendradarbiaujant su apygardos GLT koordinatoriumi ir klubų pareigūnais, užtikrinti, kad 

nauji klubų nariai gautų visą jų veiklai reikalingą informaciją; 

k) bendradarbiaujant su apygardos GLT ir GST koordinatoriais, padėti klubams rengti strategijas 

dėl klubo narių išlaikymo. 

 

7 dalis. GLOBALIOS LYDERYSTĖS KOMANDOS (GLT) APYGARDOS 

KOORDINATORIUS. Apygardos GLT koordinatorius yra apygardos Globalios veiklos komandos 

– GAT narys. 

Šio pareigūno pareigos apima šias veiklos sritis:  

a) bendradarbiauti su apygardos GMT ir GST koordinatoriais ir Globalios veiklos komandos – 

GAT vadovu (apygardos gubernatoriumi), organizuojant naujas iniciatyvas, susijusias su 

lyderystės stiprinimu, narystės palaikymu ir plėtra bei humanitarinės pagalbos plėtra; 

b) parengti ir įgyvendinti metinį lyderystės vystymo planą;  

c) nuolat bendrauti ir kontaktuoti su regionų / zonų vadovais bei klubų viceprezidentais, siekiant 

užtikrinti informacijos apie lyderystės ugdymo programas bei joms skirtus išteklius sklaidą; 

d) nuolat motyvuoti regionų / zonų vadovus bei klubų viceprezidentus siekti lyderystės plėtros 

tikslų; 

e) skatinti lyderystės ugdymo galimybes, kurios leistų nariams dalyvauti visuose asociacijos 

veiklos lygiuose; 

f) bendradarbiaujant su apygardos GMT ir GST koordinatoriais, padėti klubams rengti 

strategijas dėl klubo narių išlaikymo; 

g) įtraukti skirtingas visuomenės grupes dalyvauti Globalios veiklos komandos – GAT 

iniciatyvose; 

h) pastebėti ir nustatyti potencialius ir naujus lyderius, kurie dalyvautų tarnystės, narystės plėtros 

ir lyderystės tobulinimo programose; 

i) bendradarbiaujant su Tarptautine LIONS klubų asociacija, organizuoti ir koordinuoti 

instruktorių vedamus ir internetu vykdomus mokymus;  

j) bendradarbiaujant su apygardos GMT koordinatoriumi ir klubų pareigūnais, užtikrinti, kad 

nauji klubų nariai gautų visą jų veiklai reikalingą informaciją; 

k) vykdyti įsipareigojimus ir teikti paraiškas, siekiant gauti Tarptautinės LIONS klubų 

asociacijos finansavimą lyderystės tobulinimo veikloms vykdyti. 

 

8 dalis. LCIF APYGARDOS KOORDINATORIUS. Apygardos LCIF koordinatorių skiria 

Tarptautinės LIONS klubų asociacijos arba kelių teritorijų apygardos (kai tokia yra) LCIF 

koordinatorius, pasikonsultavęs su apygardos gubernatoriumi. Apygardos LCIF koordinatorius eiti 

šias pareigas skiriamas trejų (3) metų kadencijai. Apygardos LCIF koordinatorius yra Tarptautinio 

LIONS klubų fondo – LCIF (angl. – Lions Clubs International Foundation) ambasadorius ir yra 

tiesiogiai pavaldus kelių teritorijų apygardos LCIF koordinatoriui. Jis glaudžiai bendradarbiauja su 

apygardos vadovais.  



LA-4 
Peržiūrėta 2020 m. birželio 25 d.  
 

20 puslapis 

Šio pareigūno atsakomybės yra šios: 

a) turi būti susipažinęs su LCIF iniciatyvomis, dotacijomis bei remiamais projektais ir teikti 

apygardos LIONS nariams informaciją apie įvairias LCIF teikiamas dotacijas ir remiamus 

projektus. Jeigu reikia, padėti apygardos gubernatoriui, siekiant gauti LCIF dotacijų; 

b) viešinti fondo iniciatyvas apygardos leidiniuose, internetinėje erdvėje, apygardos renginių 

metu, taip pat ir kitais būdais skleidžiant žinią plačiajai visuomenei;  

c) užtikrinti, kad vietose įgyvendinami LCIF finansuojami projektai būtų tinkamai reklamuojami 

ir kad būtų laikomasi skirtų dotacijų kriterijų ir gairių;  

d) skatinti visus apygardos narius aukoti LCIF ir viešinti individualias bei klubų pripažinimo 

(įvertinimo) programas kaip paskatą aukoti LCIF; 

e) numatyti potencialius didesnių lėšų aukotojus, vietos fondus, korporacijas ir verslo įmones, 

galinčias paremti LCIF ir, kai reikia, dalyvauti prašymo aukoti procese; 

f) prireikus padėti teikti LCIF skirtas lėšas, teikti paraiškas MJF (angl. – Melvin Jones 

Fellowship) įvertinimui ir padėti gauti kitą informaciją apie paaukotas lėšas;  

g) skatinti klubus išsirinkti savo klubo LCIF koordinatorių (tai gali būti ankstesnysis klubo 

prezidentas). Kasmet rengti mokymus klubų LCIF koordinatoriams. Kiekvieną ketvirtį 

bendrauti su kiekvienu klubo LCIF koordinatoriumi; 

h) bendradarbiaujant su apygardos gubernatoriumi ir kelių teritorijų apygardos LCIF 

koordinatoriumi, parengti ir įgyvendinti planą, kuriame būtų numatyti tikslai. Kiekvieną 

mėnesį bendrauti su kelių teritorijų apygardos LCIF koordinatoriumi ir aptarti pažangą bei 

iššūkius.  

 

9 dalis. REGIONO VADOVAS. (Jeigu tokios pareigos yra numatytos apygardos gubernatoriaus 

kadencijoje). Regiono vadovas yra atskaitingas apygardos gubernatoriui ir yra pagrindinis apygardai 

atstovaujantis pareigūnas savo regione. Šis pareigūnas yra apygardos Globalios veiklos komandos – 

GAT narys. 

 

Šio pareigūno pareigos apima šias veiklos sritis: 

a) išlaikyti šios asociacijos tikslų ir veiklų tęstinumą; 

b) koordinuoti zonų vadovų bei apygardos gubernatoriaus jam priskirtų apygardos komitetų 

pirmininkų veiklą savo regione; 

c) bendradarbiaujant su apygardos GMT koordinatoriumi, aktyviai dalyvauti, organizuojant ir 

steigiant naujus klubus bei stiprinant silpnus klubus; 

d) bent kartą per savo kadenciją apsilankyti eiliniame kiekvieno savo regiono klubo susirinkime 

savo regione ir apie savo vizitus bei išvadas pranešti apygardos gubernatoriui bei GMT, GLT 

ir GST apygardos koordinatoriams; 

e) bent kartą per savo kadenciją apsilankyti eiliniame kiekvieno savo regiono klubo direktorių 

tarybos posėdyje ir apie savo vizitus bei išvadas pranešti apygardos gubernatoriui bei GMT, 

GLT ir GST apygardos koordinatoriams; 

f) siekti, kad kiekvienas regiono klubas veiktų pagal tinkamai parengtą ir patvirtintą klubo 

Konstituciją ir Įstatus; 

g) viešinti savo regiono klubams „Klubų kokybės“ iniciatyvą; 

h) bendradarbiaujant su apygardos GLT koordinatoriumi, aktyviai palaikyti lyderystės ugdymo 

iniciatyvas, informuojant klubus apie lyderystės tobulinimo galimybes zonoje, apygardoje, 

kelių teritorijų apygardoje; 

i) bendradarbiaujant su apygardos GST koordinatoriumi, aktyviai viešinti globalios tarnystės 

iniciatyvas (strategines kryptis), informuojant klubus apie tarnystės galimybes zonoje, 

apygardoje ir kelių teritorijų apygardoje; 
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j) skatinti regiono klubus, kurie turi teisę dalyvauti apygardos (tam tikrų dalių teritorijų ir kelių 

teritorijų) konferencijoje ir tarptautinėje konvencijose, atstovauti savo klubui pilna delegatų 

kvota; 

k) oficialiai lankytis tuose klubų susirinkimuose ir klubo chartijos įteikimo renginiuose, kur 

dalyvauti jį deleguoja apygardos gubernatorius; 

l) vykdyti papildomas apygardos gubernatoriaus skiriamas užduotis. 

 

Be to, regiono vadovas atlieka kitas funkcijas ir veiksmus, kurių gali reikalauti Tarptautinė LIONS 

klubų valdyba kaip tai numatyta Tarptautinės LIONS klubų asociacijos patvirtintame „Apygardos 

Regiono vadovo vadove“ ir kaip tai nusako kitos direktyvos. 

 

10 dalis. ZONOS VADOVAS. Zonos vadovas yra atskaitingas apygardos gubernatoriui ir / arba 

regiono vadovui ir yra apygardai atstovaujantis pareigūnas savo zonoje. Zonos pirmininkas yra 

apygardos Globalios veiklos komandos – GAT narys. 
 

Šio pareigūno pareigos apima šias veiklos sritis: 

a) išlaikyti šios asociacijos tikslų ir veiklų tęstinumą; 

b) eiti apygardos gubernatoriaus Patariamojo komiteto pirmininko pareigas savo zonoje ir kviesti 

minėtojo komiteto reguliarius susirinkimus; 

c) kviesti apygardos GMT, GLT ir GST koordinatorius į apygardos gubernatoriaus Patariamojo 

komiteto posėdžius, kad aptartų lyderystės ugdymo, narystės plėtros ir humanitarinės 

pagalbos poreikius ir tai, kaip šių koordinatorių komandos galėtų padėti zonos klubams; 

d) parengti kiekvieno apygardos gubernatoriaus Patariamojo komiteto susirinkimo ataskaitą ir 

per penkias (5) dienas po susirinkimo išsiųsti jos kopijas Tarptautinei LIONS klubų 

asociacijai ir apygardos gubernatoriui. Kopijos taip pat turi būti siunčiamos apygardos GMT, 

GLT ir GST koordinatoriams; 

e) viešinti savo zonos klubams „Klubų kokybės“ iniciatyvą; 

f) bendradarbiaujant su apygardos GMT koordinatoriumi, aktyviai dalyvauti, organizuojant ir 

steigiant naujus klubus bei gauti informaciją apie visų savo zonos klubų veiklą ir situaciją; 

g) bendradarbiaujant su apygardos GLT koordinatoriumi, aktyviai palaikyti lyderystės ugdymo 

iniciatyvas, informuojant savo zonos klubus apie lyderystės tobulinimo galimybes zonoje, 

apygardoje, kelių teritorijų apygardoje; 

h) bendradarbiaujant su apygardos GST koordinatoriumi, aktyviai viešinti globalios tarnystės 

iniciatyvas (strategines kryptis), informuojant savo zonos narius apie tarnystės galimybes 

zonoje, apygardoje ir kelių teritorijų apygardoje; 

i) atstovauti kiekvienam klubui savo zonoje, sprendžiant bet kokias problemas, susijusias su 

apygarda, kelių teritorijų apygardos tarybos pirmininku ar Tarptautine LIONS klubų 

asociacija; 

j) prižiūrėti apygardos, kelių teritorijų apygardos ir Tarptautinės LIONS klubų asociacijos 

vykdomų projektų progresą savo zonoje; 

k) siekti, kad kiekvienas zonos klubas veiktų pagal tinkamai parengtą ir patvirtintą klubo 

Konstituciją ir Įstatus; 

l) skatinti zonos klubus, kurie turi teisę dalyvauti apygardos (tam tikrų dalių teritorijų ir kelių 

teritorijų) konferencijoje ir tarptautinėje konvencijose, atstovauti savo klubui pilna delegatų 

kvota; 

m) nors vieną ar daugiau kartų per savo kadenciją apsilankyti eiliniame kiekvieno savo zonos 

klubo susirinkime ir apie savo vizitus pateikti ataskaitas regiono vadovui (kopiją – apygardos 

gubernatoriui), ypatingai akcentuojant galbūt aptiktus trūkumus; 

n) vykdyti kitas funkcijas ir veiksmus, kurias nustato Tarptautinės LIONS klubų asociacijos 

direktorių valdybos patvirtintos direktyvos. 
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11 dalis. APYGARDOS VALDYBA (KABINETAS). Apygardos valdybos (kabineto) 

kompetencijoje vykdyti šias funkcijas:  

a) padėti apygardos gubernatoriui atlikti savo pareigas ir parengti administracinius planus bei 

strategiją, turinčią įtakos lionizmo gerovei apygardoje; 

b) gauti iš regionų vadovų ar kitų atsakingų valdybos narių ataskaitas ir rekomendacijas, 

susijusias su klubais ir zonomis; 

c) prižiūrėti, kad apygardos iždininkas surinktų visus mokesčius ir rinkliavas, tvarkyti lėšų 

depozitus apygardos sąskaitose ir duoti sutikimus apmokėti visas teisėtas išlaidas, susijusias 

su apygardos reikalų tvarkymu; 

d) užtikrinti, nustatyti sumų dydį ir tvirtinti apygardos sekretoriaus-iždininko laidavimą; 

e) saugoti apygardos finansines ataskaitas, kurias kartą per pusmetį ar dažniau pateikia 

sekretorius ir iždininkas arba sekretorius-iždininkas; 

f) pateikti auditui sekretoriaus, iždininko arba sekretoriaus-iždininko tvarkomus finansinius 

dokumentus ir, gavus apygardos gubernatoriaus pritarimą, nustatyti valdybos posėdžių 

tvarkaraštį su datomis, laikais ir vietomis einamosios kadencijos finansiniais metais. 
 

11 dalis. TVARKĄ PALAIKANTIS PAREIGŪNAS. Tvarką palaikantis pareigūnas, arba 

tvarkdarys, palaiko tvarką ir pagarbų elgesį atitinkamose konferencijose ir susirinkimuose bei vykdo 

kitas pareigas, priklausančias pagal ROBERTO TVARKOS TAISYKLES (NAUJOS 

REDAKCIJOS).  

 

IV straipsnis 

APYGARDOS KOMITETAI 

 

1 dalis. APYGARDOS GUBERNATORIAUS PATARIAMASIS KOMITETAS. Kiekvienoje 

zonoje zonos vadovas, visų klubų prezidentai, pirmieji viceprezidentai ir sekretoriai sudaro apygardos 

gubernatoriaus Patariamąjį komitetą, kuriam pirmininkauja zonos vadovas. Komiteto pirmasis 

susirinkimas turi būti sušauktas per devyniasdešimt (90) dienų po įvykusios tarptautinės konvencijos 

– datą, laiką ir vietą nustato zonos vadovas; antrasis susirinkimas turi būti surengtas lapkričio mėnesį; 

trečiasis susirinkimas －  vasario arba kovo mėnesį; o ketvirtasis susirinkimas －  maždaug 

trisdešimt (30) dienų iki kelių teritorijų apygardos konferencijos. Šiuose susirinkimuose turi dalyvauti 

ir klube už tarnystę atsakingi pareigūnai, klubo rinkodaros ir komunikacijos vadovas bei narystės 

plėtros vadovas, kai svarstoma informacija, susijusi su jų funkcijomis. Komiteto nariai zonų 

vadovams teikia patarimus bei rekomendacijas, kaip stiprinti lionizmo įtaką ir zonos klubų gerovę; ši 

informaciją per zonos vadovą turi būti perduodama ir apygardos gubernatoriui bei valdybai.  

 

2 dalis. APYGARDOS GLOBALIOS VEIKLOS KOMANDA – GAT. Apygardos GMT, GST IR 

GLT koordinatoriai sudaro komandą, kuriai vadovauja apygardos gubernatoriaus. Komanda parengia 

ir inicijuoja suderintą planą, kuris padėtų klubams išplėsti humanitarinės pagalbos apimtis, didinti 

narystės augimą ir ugdyti būsimus lyderius  bei reguliariai susitinka aptarti plano pažangos ir 

iniciatyvų, kurios gali inspiruoti plano tobulinimą. Bendradarbiauja su kelių teritorijų apygardos 

Globalios veiklos komandos nariais, kad sužinotų apie jų vykdomas iniciatyvas ir geriausias praktikas. 

Dalijasi veiklos patirtimi, pasiekimais ir iššūkiais su kelių teritorijų apygardos Globalios veiklos 

komandos nariais. Dalyvauja apygardos gubernatoriaus Patariamojo komiteto posėdžiuose ir kituose 

zonos, regiono, apygardos ar kelių teritorijų apygardos susirinkimuose, kuriuose aptariamos su 

tarnyste, naryste ar lyderystės iniciatyvomis susijusios temos, siekiant dalintis idėjomis ir įgyti žinių, 

kurios gali būti taikomos klubų praktikoje.  

 

3 dalis. APYGARDOS GUBERNATORIAUS GARBĖS KOMITETAS. Apygardos 

gubernatorius gali paskirti gubernatoriaus Garbės komitetą, kurį sudaro buvę gubernatoriai ir 
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anksčiau buvę tarptautiniai pareigūnai, kurie yra geros reputacijos klubų nariai. Komiteto veiklos 

tikslas – skatinti darną, harmoniją ir pozityvų bendravimą visoje apygardoje. Šis komitetas renkasi 

apygardos gubernatoriaus kvietimu ir veikia jam vadovaujant. Šio komiteto vadovas dalyvauja 

valdybos susirinkimuose apygardos gubernatoriaus prašymu.  

 

4 dalis. APYGARDOS VALDYBOS KOMITETAI. Apygardos gubernatorius gali įsteigti ir kitus 

komitetus bei paskirti jų pirmininkus, jeigu, jo manymu, tai leis efektyvinti apygardos veiklą. Šių 

komitetų pirmininkai yra nebalsuojantys apygardos valdybos nariai.  

 

V straipsnis 

SUSIRINKIMAI 

 

1 dalis. APYGARDOS VALDYBOS (KABINETO) SUSIRINKIMAI.  

a) Eiliniai valdybos susirinkimai. Šie susirinkimai rengiami kiekvieną finansinių metų ketvirtį. 

Pirmasis iš jų turi būti surengtas per trisdešimt (30) dienų po tais metais įvykusios tarptautinės 

konvencijos. Raštišką pranešimą apie apygardos gubernatoriaus nustatytą susirinkimų datą, 

laiką ir vietą apygardos sekretorius įteikia kiekvienam valdybos nariui prieš dešimt (10) dienų 

iki planuojamo susirinkimo.  

b) Neeiliniai valdybos susirinkimai. Šie susirinkimai gali būti šaukiami apygardos 

gubernatoriaus nuožiūra arba valdybos narių daugumos raštišku prašymu, kuris perduodamas 

apygardos gubernatoriui arba sekretoriui. Neeilinių susirinkimų datą, laiką ir vietą nustato 

apygardos gubernatoriaus, o sekretorius įteikia kiekvienam valdybos nariui raštišką pranešimą 

(laiškais, elektroniniu paštu, faksu, telegrama) ne mažiau kaip prieš penkias (5) ir ne daugiau 

kaip prieš (20) dienų iki susirinkimo.   

c) Kvorumas. Daugumos apygardos pareigūnų dalyvavimas sudaro kiekvieno valdybos 

posėdžio kvorumą.  

d) Balsavimas. Balsavimo privilegija suteikiama balsavimo teisę turintiems apygardos valdybos 

nariams, kaip yra nustatyta šios apygardos Konstitucijos VI straipsnio 2 dalyje. 

 
2 dalis. ALTERNATYVŪS SUSIRINKIMŲ FORMATAI. Eiliniai ir / arba neeiliniai apygardos 

valdybos susirinkimai gali būti rengiami, naudojant alternatyvius susirinkimų formatus, tokius kaip 

telefoninė konferencija ir / arba internetinė konferencija – tai nustato apygardos gubernatorius. 

 

3 dalis. SUSITARIMŲ SUDARYMAS PAŠTU. Apygardos valdyba susitarimus gali sudaryti paštu 

(laiškais, elektroniniu paštu, faksu arba telegrama), numatant, kad tokie veiksmai bus negaliojantys, 

kol jie nebus raštu patvirtinti dviem trečdaliais (2/3) visų apygardos valdybos narių balsų. Tokius 

veiksmus gali būti inicijuota apygardos gubernatoriaus arba bet kurie trys (3) apygardos pareigūnai. 

 

4 dalis. REGIONAI IR ZONOS.  

a) Struktūra. Regionų ir zonų sudėtį gali keisti apygardos gubernatoriaus, pritarus apygardos 

valdybai, kai tai naudinga klubams, apygardai ir asociacijai. Apygarda skirstoma į regionus, 

kuriuose yra ne daugiau kaip šešiolika (16) ir ne mažiau kaip dešimt (10) klubų. Kiekvienas 

regionas skirstomas į zonas, kuriuose yra ne daugiau kaip aštuoni (8) ir ne mažiau kaip keturi 

(4) klubai, atitinkamai atsižvelgiant į geografinę klubų vietą.  

b) Regiono susirinkimai. Visų regiono klubų atstovų susitikimai su regiono vadovu (jeigu tokios 

pareigos yra apygardos gubernatoriaus kadencijos metu) ar kitu apygardos valdybos nariu, 

kurį gali deleguoti apygardos gubernatoriaus, finansiniais metais rengiami regiono vadovo 

nustatytu laiku ir jo paskelbtose vietose.  
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c) Zonų susirinkimai. Visų zonos klubų atstovų susirinkimai, kuriems pirmininkauja zonos 

vadovas, finansiniais metais rengiami zonos pirmininko nustatytu laiku ir jo paskelbtose 

vietose.  
 

VI straipsnis 

APYGARDOS KONFERENCIJA 

 

1 dalis. KONFERENCIJOS VIETOS PARINKIMAS. Pageidaujantys priimti kitų metų metinę-

rinkiminę konferenciją apygardos gubernatoriui pateikia raštiškas pasiūlymus. Visuose pasiūlymuose 

turėtų būti pateikta gubernatoriaus nustatyta informacija, ir jie turėtų būti pateikti ne vėliau kaip likus 

trisdešimt (30) dienų iki konferencijos, kurioje delegatai balsuos dėl kitų metų konferencijos vietos. 

Apygardos gubernatorius nustato tvarką, kurios reikia laikytis nagrinėjant pasiūlymus, taip pat 

veiksmus, kurių konferencija turėtų imtis, jeigu paaiškėtų, kad tarp gautų pasiūlymų nėra priimtinų.13  

 

2 dalis. OFICIALUS KVIETIMAS. Apygardos gubernatorius visiems klubams išsiunčia oficialų 

kvietimą (spausdintą ar elektroniniu formatu) dėl kasmetinės apygardos konferencijos organizavimo 

ne mažiau kaip prieš šešiasdešimt (60) dienų iki jos datos, paskelbdamas konferencijos dieną,valandą 

ir vietą.  

 

3 dalis. VIETOS PAKEITIMAS. Apygardos valdyba pasilieka teisę bet kokiu metu, dėl rimtos 

priežasties, pakeisti anksčiau parinktą konferencijos vietą. Pranešimas apie šios vietos pakeitimą 

pateikiamas raštu kiekvienam apygardos klubui likus ne mažiau kaip prieš trisdešimt (30) dienų iki 

metinės konferencijos datos.14  

 

4 dalis. PAREIGŪNAI. Apygardos valdybos nariai yra metinės apygardos konferencijos pareigūnai.  

 

5 dalis. TVARKĄ PALAIKANTIS PAREIGŪNAS. Konvencijoje tvarką palaikantį pareigūną 

(tvarkdarį) ir jo padėjėją, jeigu jis yra reikalingas, paskiria apygardos gubernatorius.  

 

6 dalis. OFICIALI ATASKAITA. Po penkiolikos (15) dienų po kiekvienos atskiros apygardos ar 

tam tikrų teritorinių dalių apygardos konferencijos, valdybos sekretorius Tarptautiniam LIONS klubų 

asociacijos biurui turi pristatyti visų įvykusių procedūrų protokolo vieną kopiją. Gavus raštišką bet 

kurios atitinkamos apygardos klubo prašymą, kopija turi būti pateikta ir šiam klubui. 

 

7 dalis. ĮGALIOJIMŲ KOMITETAS. Apygardos konferencijos Įgaliojimų komitetą sudaro ir jam 

vadovauja apygardos gubernatorius, šio komiteto nariai yra apygardos sekretorius arba sekretorius-

iždininkas ir du kiti jokių pareigų apygardoje neturintys gubernatoriaus paskirti patikimi nariai, kurie 

yra iš skirtingų geros reputacijos klubų, priklausančių apygardai. Šie LIONS nariai komiteto veikimo 

laikotarpiu negali eiti jokių pareigų apygardoje ar tarptautinėje organizacijoje, taip pat jie negali būti 

išrinkti ar paskirti šias organizacijas, kol dirba šiame komitete. Įgaliojimų komiteto nariai turi galias 

ir atlieka pareigas, nustatytas ROBERTO TVARKOS TAISYKLĖSE, NAUJOJE REDAKCIJOJE.  
 

8 dalis. KONVENCIJOS REIKALŲ TVARKA. Apygardos gubernatorius organizuoja 

konferencijos darbo tvarką, taip pat ir visų sesijų tvarką.  

 
                                 

 
13 Nėra apribojimo apygardos konferencijos vietą rinktis už geografinių apygardos ribų, jeigu tai nėra apribota apygardos 

Konstitucijos ir Įstatų pataisomis. 
14 Esant išskirtinėms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo apygardos valdybos valios, apygarda gali pakeisti patalpas, 

kuriose buvo nustatyta, kad vyks apygardos konferencija. 
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9 dalis. APYGARDOS KONVENCIJOS KOMITETAI. Apygardos gubernatorius paskiria 

apygardos Konferencijos pirmininką ir narius šiuose apygardos konferencijos komitetuose: Nutarimų, 

Rinkimų, Konstitucijos ir Įstatų, Procedūros taisyklių ir Tarptautinės konvencijos komitetuose. 

Kiekvienas regionas, jeigu toks yra, turi po vieną atstovą kiekviename komitete. Šie komitetai turi 

atlikti apygardos gubernatoriaus paskirtas funkcijas.  

 
VII straipsnis 

KONFERENCIJOS FONDAS 

 
1 dalis. KONFERENCIJOS FONDO MOKESTIS. Vietoj apygardos konferencijos registracijos 

mokesčio arba kartu su juo kiekvienam apygardos klubui gali būti nustatytas kasmetinis mokestis 

konferencijos fondui (įrašykite vertę nacionaline valiuta        ), kurį klubai, išskyrus chartijos dar 

neturinčius naujus klubus, moka už kiekvieną narį iš anksto, du kartus per metus, kaip nurodyta toliau: 

(įrašykite vertę nacionaline valiuta        ) mokestis, kuris turi būti sumokamas kasmet iki 

kiekvienų metų rugsėjo 10 d. už pusmetį, t. y. už laikotarpį nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.; ir 

(įrašykite vertę nacionaline valiuta        ) mokestis, kuris turi būti sumokamas iki kiekvienų metų 

kovo 10 d. už kitą LIONS finansinių pusmetį, t. y. už laikotarpį nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d., 

pateikiant atitinkamus kvitus, sąskaitos išrašus pagal narių sąrašą pirmosiomis rugsėjo dienomis ir 

pirmosiomis kovo dienomis. Bet kuris einamaisiais metais chartiją gavęs klubas ar pertvarkytas 

klubas surenka ir moka įvardintą konferencijos mokestį pagal proporcingumo principą po dviejų 

mėnesių nuo oficialios veiklos pradžios, to mėnesio 1 d.  

Klubų mokesčiai pervedami į apygardos sąskaitą. Šias lėšas sekretorius arba iždininkas, arba 

sekretorius-iždininkas savo ruožtu perveda į tam tikslui skirtą banko sąskaitą ar kitą apygardos 

gubernatoriaus nurodytą depozito saugojimo vietą. Šis fondas naudojamas išimtinai tik apygardos 

konferencijų išlaidoms padengti ir gali būti išleidžiamas tik pagal apygardos iždininko pateiktus 

kvitus, kuriuos pasirašo apygardos gubernatorius. 

 

2 dalis. FONDO LIKUTIS. Per LIONS finansinius metus bet koks konferencijos fonde sukauptų 

lėšų likutis, likęs padengus visas einamųjų metų administracines konferencijos išlaidas, toliau lieka 

minėtame fonde tam, kad būtų naudojamas kitų metų konferencijoms organizuoti, ir yra apskaitomas 

kaip einamųjų finansinių metų pajamos. 
 

3 dalis. MOKESČIO SURINKIMAS. Apygardos gubernatoriaus nustatytas mokestis imamas iš 

kiekvieno konferencijos delegato, jo pavaduotojo ir svečio pagal gubernatoriaus nustatytą tvarką; šio 

mokesčio paskirtis yra padengti konferencijos maitinimo ir pobūvio kainą.  

 
VIII straipsnis 

APYGARDOS ADMINISTRACINIS FONDAS 

 

1 dalis. APYGARDOS PAJAMOS. Apygardos patvirtintiems projektams finansuoti ir apygardos 

administravimo išlaidoms apmokėti iš kiekvieno apygardos klubo nario renkamas metinis apygardos 

administracinio fondo mokestis (įrašykite vertę nacionaline valiuta        ). Šį mokestį kiekvienas 

klubas moka už kiekvieną narį, iš anksto du (2) kartus per metus, kaip nurodyta toliau: (įrašykite vertę 

nacionaline valiuta        ) mokestis, kuris turi būti sumokamas kasmet iki kiekvienų metų rugsėjo 

10 d. už pusmetį, t. y. už laikotarpį nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.;  ir (įrašykite vertę nacionaline 

valiuta        ) mokestis, kuris turi būti sumokamas iki kiekvienų metų kovo 10 d. už kitą LIONS 

finansinių pusmetį, t. y. už laikotarpį nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d., pateikiant atitinkamus kvitus, 

sąskaitos išrašus pagal narių sąrašą pirmosiomis liepos ir sausio dienomis. Minėtasis mokestis yra 

mokamas apygardos sekretoriui arba iždininkui arba sekretoriui-iždininkui. Nuo mokesčio 

atleidžiami dar neturintys chartijos nauji klubai ir pertvarkyti klubai; pastarieji minėtą mokestį 
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surenka ir sumoka nuo antrojo mėnesio po klubo organizavimo ar reorganizavimo, pirmosios dienos. 

Šis mokestis renkamas tik apygardos administracinėms išlaidoms ir tik gavus apygardos valdybos 

patvirtinimą. Mokestinį dokumentą parengia apygardos sekretorius arba iždininkas, savo parašu 

patvirtina gubernatorius. 

 
2 dalis. FONDO LIKUTIS. Per LIONS finansinius metus bet koks apygardos administracinio fondo 

likutis, likęs padengus visas einamųjų metų administracines išlaidas, toliau lieka minėtame apygardos 

administracinių išlaidų fonde ir bus skirtas būsimosioms apygardos administracinėms išlaidoms 

padengti, ir yra apskaitomas kaip einamųjų finansinių metų pajamos.  

 

IX straipsnis 

KITOS NUOSTATOS 

 

1 dalis. APYGARDOS GUBERNATORIAUS IŠLAIDOS －TARPTAUTINĖ KONVENCIJA.  

Apygardos gubernatoriaus išlaidos, susijusios su jo dalyvavimu tarptautinėje konvencijoje, yra 

laikomos apygardos administracinėmis išlaidomis. Apygarda šias išlaidas padengia taip, kaip yra 

nustatyta Tarptautinės LIONS klubų asociacijos Bendrojoje kompensacijų politikoje.  

 
2 dalis. FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI. Apygardos gubernatorius ir valdybos nariai jokiais 

finansiniais metais neprisiima jokių įsipareigojimų, kurie sąlygotų tų metų nesubalansuotą biudžetą 

arba jo deficitą.  

 

3 dalis. VALDYBOS SEKRETORIAUS-IŽDININKO ĮSIPAREIGOJIMAI. Apygardos 

sekretorius-iždininkus ir kiti įgaliotieji pasirašyti asmenys pasirašo tokiai sumai ir laiduojant tokiai 

kompanijai, kaip patvirtina valdyba. Šios išlaidos yra administracinės išlaidos. 

 

4 dalis. AUDITAS ARBA BUHALTERINIŲ KNYGŲ PERŽIŪRĖJIMAS. Apygardos valdyba 

kasmetiniam ar dažnesniam auditui pateikia peržiūrėti apygardos sekretoriaus ir iždininko arba 

sekretoriaus-iždininko tvarkomus finansinius dokumentus bei sąskaitas. 

  

5 dalis. KOMPENSACIJA. Nė vienas pareigūnas negauna jokios kompensacijos už jokį atliktą 

darbą, eidamas apygardos pareigūno pareigas, išskyrus apygardos sekretorių ir iždininką arba 

sekretorių-iždininką, kuriems atlygis, jei toks yra, nustato apygardos valdyba.  

 

6 dalis. FINANSINIAI METAI. Šios apygardos finansiniai LIONS metai yra nuo liepos 1 d. iki 

birželio 30 d..  

 

7 dalis. PROCEDŪROS TAISYKLĖS. Išskyrus atvejus, kai šioje Konstitucijoje ir Įstatuose ar 

susirinkimo priimtose reglamentuose ar darbo tvarkos taisyklėse yra numatyta kitaip, visi bet kurio 

apygardos susirinkimo ar konferencijos, bet kurio apygardos valdybos, regiono, zonos, klubo ar bet 

kurios darbo grupės ar komiteto darbo tvarka ir procedūros vykdomos taip, kaip apibrėžia ROBERTO 

TVARKOS TAISYKLĖS (NAUJOS REDAKCIJOS).  

 
X straipsnis 

ĮSTATŲ PATAISOS 

 

1 dalis. PAKEITIMŲ TEIKIMO TVARKA. Šie Įstatai gali būti keičiami tik apygardos 

konferencijoje, atskiru nutarimu, kaip tai apibrėžia Konstitucija ir Įstatai, ir gali būti priimtas tik balsų 

dauguma.  
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2 dalis. AUTOMATINIS ATNAUJINIMAS. Nedelsiant po to, kai Tarptautinės Konstitucijos ir 

Įstatų pataisos yra patvirtinamos tarptautinėje konvencijoje, automatiškai turi būti atnaujinti ir šios 

apygardos Konstitucija ir Įstatai.   

 

3 dalis. PASTABA. Jokia pataisa negali būti pateikta balsavimui iki tol, kol siūloma pataisa 

nepateikiama raštu susipažinti kiekvienam klubui ne mažiau kaip prieš trisdešimt (30) dienų iki 

kasmetinės konferencijos datos, pranešant, kad dėl šio klausimo bus balsuojama minėtoje 

konferencijoje.  

 

4 dalis. ĮSIGALIOJIMO DATA. Kiekvienas pakeitimas įsigalioja pasibaigus tarptautinei 

konvencijai, kurioje jis buvo priimtas, nebent pakeitime būtų nurodyta kitaip.  
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PAVYZDYS A 

 

PAVYZDINĖS PROCEDŪROS TAISYKLĖS 

 

Šios pavyzdinės Procedūros taisyklės yra gairės, kurias gali pakeisti apygardos valdyba, patvirtinus 

konferencijos delegatams.15 

 

APYGARDOS ________ KONFERENCIJA 
 

1 taisyklė. Apygardos gubernatorius yra atsakingas už Apygardos konferencijos darbo tvarką. 

Išskyrus registracijos ir atestacijos valandas, kurios negali būti pakeistos, nukrypti nuo paskelbtos 

darbo tvarkos galima, tik gavus trijų ketvirtadalių (3/4) įgaliotųjų delegatų, susirinkusių į bet kurią 

sesiją, kurioje yra kvorumas, sutikimą. Šių delegatų, asmeniškai dalyvaujančių bet kurioje sesijoje, 

dauguma,  sudaro kvorumą.  

 

2 taisyklė. Išskyrus tuos atvejus, kai Tarptautinės LIONS klubų asociacijos Konstitucijoje ir Įstatuose, 

šios apygardos _____ Konstitucijoje ir Įstatuose, nacionalinėje paprotinėje teisėje ir praktikoje ar 

šiose taisyklėse nenumatyta kitaip, visos tvarkos ir procedūros vykdomos, vadovaujantis ROBERTO 

TVARKOS TAISYKLĖMIS (NAUJOS REDAKCIJOS). 

 

3 taisyklė. 

a) Įgaliojimų komitetą sudaro ir jam vadovauja apygardos gubernatorius, šio komiteto nariai yra 

apygardos sekretorius arba sekretorius-iždininkas ir du kiti jokių pareigų apygardoje 

neturintys gubernatoriaus paskirti patikimi nariai; tačiau numatoma, kad pirmininku 

gubernatorius gali paskirti ir bet kurį kitą komiteto narį. Įgaliojimų komiteto pagrindinė 

atsakomybė yra tikrinti klubų delegatų įgaliojimus. Vykdydamas šią funkciją, Įgaliojimų 

komitetas turi tokius įgaliojimus ir atlieka tokias pareigas, kaip nustato nacionalinė paprotinė 

teisė bei praktika arba kaip išdėstyta ROBERTO TVARKOS TAISYKLĖSE (NAUJOS 

REDAKCIJOS). 

b) Delegatų registracija ir įgaliojimų patvirtinimas vyksta           dienomis, valandomis 

nuo          iki         . 

c) Įgaliotųjų delegatų skaičius yra paskelbiamas konferencijoje, pabaigus įgaliojimų įvertinimą, 

ir prieš prasidedant balsavimui. 

 

4 taisyklė. 

a) 60 dienų prieš sušaukiant konferenciją, apygardos gubernatorius, jeigu nenurodoma kitaip, 

paskiria konferencijos komiteto pirmininką, Kandidatūrų svarstymo komitetą, kurį sudaro ne 

mažiau kaip trys (3) ir ne daugiau kaip penki (5) nariai. Šio komiteto atsakomybė yra 

peržiūrėti visų iškeltų kandidatų atitikimą reikalavimams per trisdešimt (30) dienų iki rinkimų 

ir nuspręsti dėl kiekvieno kandidato tinkamumo ir teisės kandidatuoti. 

b) Kandidatas gali atsiimti savo kandidatūrą bet kuriuo metu, prieš Kandidatūrų svarstymo 

komitetui pateikiant galutinę ataskaitą. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Tai yra minimalūs reikalavimai. Apygarda gali pridėti papildomų taisyklių, jeigu jos neprieštarauja pagrindinėms 

taisyklėms.  
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5 Taisyklė. Delegatų ir jų pavaduotojų pakeitimas. 

a) Tam, kad būtų pakeisti jau patvirtinti delegatas ir / arba jo pavaduotojas, i reikia pateikti dviejų 

klubo pareigūnų pasirašytą įgaliojimą, patvirtinantį, kad toks pakeitimas yra teisėtas. 

b) Balsavimo dieną tinkamai patvirtintam alternatyviam delegatui leidžiama gauti biuletenį ir 

balsuoti už tinkamai patvirtintą kitą to paties klubo delegatą, už balsavimą atsakingam 

personalui pristačius jo įgaliojimų kopiją. Už balsavimą atsakingas personalas įrašo reikiamas 

pastabas įgaliojimų dokumentuose, pažymėdamas, kad buvo padarytas pakeitimas atitinkamo 

klubo delegatų teisėse. Alternatyvūs delegatai, kurie buvo nepatvirtinti, negali pakeisti 

atestuoto ar nepatvirtinto delegato. 

 

6 taisyklė. Kandidatai į apygardos gubernatoriaus, pirmojo ir antrojo vicegubernatorių bei kitas 

pareigas, kurios yra paskiriamos per konferenciją, turi ribotą kandidatavimo / prisistatymo kalbos 

laiką, kuris neturi viršyti         minučių vienam kandidatui.  

 

7 taisyklė. Prieš konferenciją apygardos gubernatorius paskiria ir nurodo Rinkimų komiteto, kuris 

susideda iš trijų (3) narių, pirmininką. Kiekvienas tinkamai pateiktas ir patvirtintas kandidatas turi 

teisę nurodyti vieną (1) stebėtoją iš savo klubo. Stebėtojai gali tiktai stebėti rinkimų procedūrą, bet 

negali tiesiogiai dalyvauti komitetui priimant sprendimus. 

Rinkimų komitetas yra atsakingas už rinkimų medžiagos parengimą, balsavimo lentelių sudarymą ir 

klausimų, susijusių su biuletenių galiojimu, sprendimą. Komiteto sprendimas yra galutinis ir 

privalomas. 

Rinkimų komitetas parengia išsamią ataskaitą apie rinkimų rezultatus, kurioje privaloma nurodyti: 

rinkimų datą, laiką ir vietą; konkrečius balsavimo rezultatus dėl kiekvieno kandidato; taip pat turi būti 

kiekvieno komiteto nario ir stebėtojo parašas. Apygardos gubernatoriui, tarybos pirmininkui ir 

visiems kandidatams yra įteikiamos komiteto ataskaitos kopijos. 

 

8 taisyklė. Balsavimas. 

a) Balsavimas vyksta iš anksto numatytoje vietoje ir iš anksto numatytu laiku. 

b) Tam, kad gautų balsavimo kortelę, delegatas pristato savo įgaliojimo raštą, kad jį patikrintų 

už balsavimą atsakingas personalas. Patikrinus delegatui išduodamas balsavimo biuletenis.  

c) Balsuojantysis nurodo savo valią, uždėdamas žymą atitinkamoje vietoje prie savo pasirinkto 

kandidato vardo. Žyma turi būti uždėta tinkamoje vietoje, kad balsavimo biuletenis būtų 

laikomas galiojančiu. Bet koks balsavimo biuletenis, kuriame yra pateiktas didesnis skaičius 

balsų negu yra nurodytas konkretus pareigų skaičius, pripažįstamas negaliojančiu. 

d) Daugumos balsų reikia, kad būtų išrinktas apygardos gubernatorius, pirmasis ir antrasis 

vicegubernatoriai. Dauguma yra apibrėžiama kaip skaičius, didesnis negu pusė visų 

galiojančių balsų, išskyrus tuščius biuletenius ir susilaikiusiuosius. Jeigu renkant apygardos 

gubernatorių, pirmąjį ir antrąjį apygardos vicegubernatorius, balsų dauguma negaunama, tada 

atsiranda  laisva pareigybė ir turi būti vadovaujamasi Tarptautinės LIONS klubų asociacijos 

Įstatų IX straipsnio, 6 dalies e) skirsniu.  

e) Daugumos balsų reikia, kad būtų išrinkti ir visi kiti kandidatai. Tuo atveju, jeigu vienam 

kandidatui nepavyksta gauti reikiamo balsų skaičiaus, papildomas balsavimas vyksta, kaip 

apibrėžiama šiame skyriuje, iki to laiko, kol vienas kandidatas gauna balsų daugumą.
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PAVYZDYS B 

 

NEEILINIO SUSIRINKIMO DĖL ATSILAISVINUSIŲ  

GUBERNATORIAUS PAREIGŲ PASKYRIMO 

PROCEDŪROS TAISYKLĖS 

 

1 taisyklė. Tuo atveju, kai atsilaisvina apygardos gubernatoriaus pareigos, ankstesnysis apygardos 

gubernatorius, arba, jeigu tai nėra galima, prieš dvejus metus buvęs apygardos gubernatorius, gavęs 

Tarptautinės LIONS klubo asociacijos biuro pranešimą, turi sušaukti susirinkimą, kuriame dalyvautų 

ankstesnysis apygardos gubernatorius, pirmasis ir antrasis vicegubernatoriai, ir visi buvusieji 

tarptautiniai prezidentai bei buvusieji apygardos gubernatoriai, kurie yra gerą statusą bei chartiją 

turinčio LIONS klubo geros reputacijos nariai, kad rekomenduotų klubo palaikomą [šis 

pakeitimas yra nenumatytas pataisoje] organizacijos narį, siekiant, kad Tarptautinė LIONS  klubų 

asociacijos direktorių valdyba gubernatoriumi paskirtų jį. 

 

2 taisyklė.  Rašytiniai kvietimai į šį konferenciją yra siunčiami  ne mažiau kaip penkiolika (15) 

dienų iki susirinkimo. Ankstesnysis apygardos gubernatorius, kaip konferencijos pirmininkas, turi 

paskirti ir pranešti konferencijos vietą, datą ir laiką, atsižvelgdamas į tai, kad būtų parinkta visiems 

klubams kuo patogesnė geografinė vieta. 

 

[Aukščiau pateikti 1 ir 2 taisyklių pakeitimai yra neapibrėžti iki tol, kol bus priimta Tarptautinės 

LIONS klubų asociacijos Įstatų IX straipsnio, 6 dalies e)skirsnio pataisa, dėl kurios delegatai 

balsuos 2022 metų tarptautinėje konvencijoje.] 

 

3 taisyklė. Pirmininkas raštu patvirtina parengtą dalyvių sąrašą. 

 

4 taisyklė. Kiekvienas organizacijos narys, kuris turi teisę dalyvauti susirinkime, gali vietoje iškelti 

vieną savo pasirinktą kandidatą. 

 

5 taisyklė. Kiekvienas kandidatas turi teisę į vieną ne ilgesnę kaip trijų (3) minučių trukmės 

kandidatavimo / prisistatymo kalbą, ir gauti dar penkias (5) papildomas minutes. Kai pristato 

kiekvienas kandidatas, pirmininkas paskelbia, kad kandidatavimas yra baigtas ir po to jau 

nepriimamos jokios papildomos kandidatūros. 

 

6 taisyklė. Balsavimas. 

a) Balsavimas vyksta tuoj po to, kai baigiamos kelti kandidatūros. 

b) Balsavimas vyksta raštu. 

c) Narys turi nurodyti savo pasirinkimą, įrašydamas / pažymėdamas pasirinkto vieno kandidato 

vardą balsavimo biuletenyje. Bet kuris biuletenis, kuriame yra balsuota daugiau negu už vieną 

kandidatą, skelbiamas negaliojančiu. 

d) Reikalinga balsų dauguma, kad narys būtų galėtų užimti apygardos gubernatoriaus pareigas. 

Tokiu atveju, kai nė vienam kandidatui nepavyksta gauti reikalingo balsų skaičiaus, kad būtų 

išrinktas, turi vykti papildomas balsavimas, kaip apibrėžia 6 taisyklė, iki tol, kol vienas 

kandidatas gauna paprastąją balsų daugumą. 

 

7 taisyklė. Pasibaigus susirinkimui, bet jokiu atveju ne ilgiau kaip per septynias (7) dienas po jo, 

pirmininkas išsiunčia raštu parengtą ataskaitą apie rinkimų rezultatus Tarptautinės LIONS klubų 

asociacijos biurui kartu su įrodymais apie klubams išsiųstus kvietimus ir jų delegatų dalyvavimą 

konferencijoje. 
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8 taisyklė. Tarptautinės LIONS klubų asociacijos direktorių valdyba pagal Tarptautinės LIONS 

klubų asociacijos Įstatų IX straipsnio, 6 dalies a) ir d) skirsnius apsvarsto, bet tai nėra privaloma, 

visas rekomendacijas, dėl kurių buvo priimti sprendimai neeilinėje konferencijoje. Tarptautinės 

LIONS klubų asociacijos valdyba pasilieka teisę paskirti rekomenduotą arba bet kurį kitą LIONS narį 

į apygardos gubernatoriaus pareigas (likusiam) kadencijos laikui.  
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PAVYZDYS C 

 

NEEILINIO SUSIRINKIMO DĖL ATSILAISVINUSIŲ PIRMOJO IR ANTROJO 

VICEGUBERNATORIAUS PAREIGŲ PASKYRIMO 

PROCEDŪROS TAISYKLĖS 

 

1 taisyklė. Tokiu atveju, kai atsilaisvina apygardos pirmojo ir antrojo vicegubernatorių pareigos, 

gubernatorius turi sušaukti susirinkimą, kurį sudaro tie nariai, kaip yra apibrėžta šių Įstatų II straipsnio 

II, 6 dalyje, kurie yra gerą reputaciją turinčio, apygardai priklausančio LIONS klubo nariai. Šio 

susirinkimo dalyvių pareiga yra paskirti kvalifikuotą, klubo palaikomą [šis pakeitimas yra 

nenumatytas pataisoje] narį pirmuoju arba antruoju apygardos vicegubernatoriumi likusiam 

kadencijos laikotarpiui. 

 

2 taisyklė. Apygardos gubernatoriaus arba, jei jis nedalyvauja, iki jo buvęs apygardos gubernatorius, 

kuris dalyvauja, turi išsiųsti rašytinius kvietimus ne mažiau kaip penkiolika (15) dienų prieš 

susirinkimą, kviečiant dalyvauti susirinkime, taip pat jo pareiga yra pirmininkauti susirinkimui. 

Apygardos gubernatorius, kaip susirinkimo pirmininkas, turi paskirti ir pranešti  susirinkimo vietą, 

datą ir laiką, dėdamas didžiausias pastangas, atsižvelgdamas į tai, kad būtų parinkta visiems klubams 

kuo patogesnė geografinė vieta. 

 

[Aukščiau pateikti 1 ir 2 taisyklių pakeitimai yra neapibrėžti iki tol, kol bus priimta Tarptautinės 

LIONS klubų asociacijos Įstatų IX straipsnio, 6 dalies e)skirsnio pataisa, dėl kurios delegatai 

balsuos 2022 metų tarptautinėje konvencijoje.] 

 

Taisyklė 3. Apygardos gubernatorius raštu patvirtina parengtą dalyvių sąrašą. 

 

Taisyklė 4. Kiekvienas organizacijos narys, kuris turi teisę dalyvauti susirinkime, gali vietoje iškelti 

vieną savo pasirinktą kandidatą. 

 

5 taisyklė. Kiekvienas kandidatas turi teisę į vieną ne ilgesnę kaip trijų (3) minučių trukmės 

kandidatavimo / prisistatymo kalbą, ir gauti dar penkias (5) papildomas minutes. Kai pristato 

kiekvienas kandidatas, pirmininkas paskelbia, kad kandidatavimas yra baigtas ir po to jau 

nepriimamos jokios papildomos kandidatūros. 

 

6 taisyklė. Balsavimas. 

a) Balsavimas vyksta tuoj po to, kai baigiamos kelti kandidatūros. 

b) Balsavimas vyksta raštu. 

c) Narys turi nurodyti savo pasirinkimą, įrašydamas / pažymėdamas pasirinkto vieno kandidato 

vardą balsavimo biuletenyje. Bet kuris biuletenis, kuriame yra balsuota daugiau negu už vieną 

kandidatą, skelbiamas negaliojančiu. 

d) Reikalinga balsų dauguma, kad narys būtų galėtų užimti pirmojo antrojo vicegubernatoriaus 

pareigas. Tokiu atveju, kai nė vienam kandidatui nepavyksta gauti reikalingo balsų skaičiaus, 

kad būtų išrinktas, turi vykti papildomas balsavimas, kaip apibrėžia 6 taisyklė, iki tol, kol 

vienas kandidatas gauna paprastąją balsų daugumą. 

 

7 taisyklė. Pasibaigus susirinkimui, bet jokiu atveju ne ilgiau kaip per septynias (7) dienas po jo, 

pirmininkas išsiunčia raštu parengtą ataskaitą apie rinkimų rezultatus Tarptautinės LIONS klubų 

asociacijos biurui kartu su įrodymais apie klubams išsiųstus kvietimus ir jų delegatų dalyvavimą 

konferencijoje.
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PAVYZDYS D 

 

Kandidatūrų svarstymo komiteto kontrolinis sąrašas 

Apygardos gubernatoriaus kandidatūra 
 

Kontrolinis sąrašas privalo būti užpildytas kiekvienam kandidatui ir pateiktas Rinkimų komitetui. 

 

Kandidato vardas ir pavardė:                                                                                                           

 

Kandidato LIONS klubo pavadinimas:                                                                                           

 

Kandidatūrų svarstymo komiteto susirinkimo data:                                                                                          

 

Rinkimų data:                                                                                                                         
 
Kandidatas pateikė pakankamai įrodymų, kad jis atitinka toliau nurodytus reikalavimus: 

 

 Kandidatas yra aktyvusis geros reputacijos narys iš patikimo* LIONS klubo, kuris turi chartija, ir veikia 

atskiroje apygardoje ar tam tikrų teritorijos dalių apygardoje.  

 Kandidatas yra rekomenduotas savo LIONS klubo ar daugumos apygardos LIONS klubų. 

 Kandidatas šiuo metu eina apygardos pirmojo vicegubernatoriaus pareigas šioje apygardoje.  

 

Tuo atveju, jeigu dabartinis apygardos pirmasis vicegubernatorius nekandidatuoja apygardos gubernatoriaus 

rinkimuose arba apygardos konferencijos metu yra laisva apygardos pirmojo vicegubernatoriaus pareigybė, 

kandidatas turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus:  

 

 Klubo prezidentas:                                              Tarnauta (metų)        

 Klubo valdyba                            Tarnauta (metų) (dveji (2) metai privalomi)        

 Apygardos valdyboje (pažymėkite vieną): 

      Regiono ar zonos vadovas                                    Tarnauta (metų)       

      Apygardos sekretorius ir / arba iždininkas                        Tarnauta (metų)       

 Vieneri (1) papildomi metai, būnant apygardos valdybos nariu 

     Eitos pareigos:                                               Tarnauta (metų)       

 Nė vienose aukščiau išvardintos pareigos nebuvo eitos tuo pačiu metu. 

 

* Atkreipiame dėmesį, kad jeigu klubas nėra sumokėjęs kokių nors mokesčių, kandidatas turi būti apie tai 

įspėtas ir jam turi būti suteikta iki penkiolikos (15) dienų, kol bus patvirtinti jo įgaliojimai, kad būtų užtikrinta, 

jog jo klubas panaikino skolą. 

 

Aš peržiūrėjau šį kontrolinį sąrašą ir patvirtinu, kad nurodytas kandidatas atitinka reikalavimus apygardos 

gubernatoriaus pareigoms eiti pagal Tarptautinės LIONS klubų asociacijos Įstatų IX straipsnio 4 dalį. 

 

 

 

                                                                                                                

Kandidatūrų svarstymo komiteto pirmininkas                        Data                         

 

                                                                                                                

Kandidatūrų svarstymo komiteto narys                             Data                                
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PAVYZDYS E 

 

Kandidatūrų svarstymo komiteto kontrolinis sąrašas 

Pirmojo apygardos vicegubernatoriaus kandidatūra 
 

Kontrolinis sąrašas privalo būti užpildytas kiekvienam kandidatui ir pateiktas Rinkimų komitetui. 

 

Kandidato vardas ir pavardė:                                                                                                           

 

Kandidato LIONS klubo pavadinimas:                                                                                           

 

Kandidatūrų svarstymo komiteto susirinkimo data:                                                                                          

 

Rinkimų data:                                                                                                                         
 
Kandidatas pateikė pakankamai įrodymų, kad jis atitinka toliau nurodytus reikalavimus: 

 

 Kandidatas yra aktyvusis geros reputacijos narys iš patikimo* LIONS klubo, kuris turi chartija, ir veikia 

atskiroje apygardoje ar tam tikrų teritorijos dalių apygardoje. 

 Kandidatas yra rekomenduotas savo LIONS klubo ar daugumos apygardos LIONS klubų. 

 Kandidatas šiuo metu eina apygardos pirmojo vicegubernatoriaus pareigas šioje apygardoje. 

 

Tuo atveju, jeigu dabartinis apygardos antrasis vicegubernatorius nekandidatuoja apygardos pirmojo 

vicegubernatoriaus rinkimuose arba apygardos konferencijos metu yra laisva apygardos antrojo 

vicegubernatoriaus pareigybė, kandidatas turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus:  

 

 Klubo prezidentas:                                              Tarnauta (metų)        

 Klubo valdyba                            Tarnauta (metų) (dveji (2) metai privalomi)        

 Apygardos valdyboje (pažymėkite vieną): 

      Regiono ar zonos vadovas                                    Tarnauta (metų)       

      Apygardos sekretorius ir / arba iždininkas                        Tarnauta (metų)       

 Nė vienose aukščiau išvardintos pareigos nebuvo eitos tuo pačiu metu. 

 
* Atkreipiame dėmesį, kad jeigu klubas nėra sumokėjęs kokių nors mokesčių, kandidatas turi būti apie tai 

įspėtas ir jam turi būti suteikta iki penkiolikos (15) dienų, kol bus patvirtinti jo įgaliojimai, kad būtų užtikrinta, 

jog jo klubas panaikino skolą. 

 

Aš peržiūrėjau šį kontrolinį sąrašą ir patvirtinu, kad nurodytas kandidatas atitinka reikalavimus apygardos 

pirmojo vicegubernatoriaus pareigoms eiti pagal Tarptautinės LIONS klubų asociacijos Įstatų IX straipsnio 6 

dalies b) skirsnį. 

 

 

 

                                                                                                                

Kandidatūrų svarstymo komiteto pirmininkas                        Data                         

 

                                                                                                                

Kandidatūrų svarstymo komiteto narys                             Data                                
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PAVYZDYS F 

 

Kandidatūrų svarstymo komiteto kontrolinis sąrašas 

Antrojo apygardos vicegubernatoriaus kandidatūra 
 

Kontrolinis sąrašas privalo būti užpildytas kiekvienam kandidatui ir pateiktas Rinkimų komitetui. 

 

Kandidato vardas ir pavardė:                                                                                                           

 

Kandidato LIONS klubo pavadinimas:                                                                                           

 

Kandidatūrų svarstymo komiteto susirinkimo data:                                                                                          

 

Rinkimų data:                                                                                                                         
 

Kandidatas pateikė pakankamai įrodymų, kad jis atitinka toliau nurodytus reikalavimus: 

 

 Kandidatas yra aktyvusis geros reputacijos narys iš patikimo* LIONS klubo, kuris turi chartija, ir veikia 

atskiroje apygardoje ar tam tikrų teritorijos dalių apygardoje.  

 Kandidatas yra rekomenduotas savo LIONS klubo ar daugumos apygardos LIONS klubų. 

 Klubo prezidentas:                                              Tarnauta (metų)        

 Klubo valdyba                            Tarnauta (metų) (dveji (2) metai privalomi)        

 Apygardos valdyboje (pažymėkite vieną): 

      Regiono ar zonos vadovas                                    Tarnauta (metų)       

      Apygardos sekretorius ir / arba iždininkas                        Tarnauta (metų)       

 Nė vienose aukščiau išvardintos pareigos nebuvo eitos tuo pačiu metu. 

 

* Atkreipiame dėmesį, kad jeigu klubas nėra sumokėjęs kokių nors mokesčių, kandidatas turi būti apie tai 

įspėtas ir jam turi būti suteikta iki penkiolikos (15) dienų, kol bus patvirtinti jo įgaliojimai, kad būtų užtikrinta, 

jog jo klubas panaikino skolą. 

 

Aš peržiūrėjau šį kontrolinį sąrašą ir patvirtinu, kad nurodytas kandidatas atitinka reikalavimus apygardos 

antrojo vicegubernatoriaus pareigoms eiti pagal Tarptautinės LIONS klubų asociacijos Įstatų IX straipsnio 6 

dalies c) skirsnį. 

 

 

 

 

                                                                                                                

Kandidatūrų svarstymo komiteto pirmininkas                        Data                         

 

                                                                                                                

Kandidatūrų svarstymo komiteto narys                             Data                                
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PAVYZDYS G 

 

Apygardos gubernatoriaus, pirmojo ir antrojo vicegubernatorių rinkimų standartinis 

balsavimo biuletenis 

 
1 pavyzdys. Balsavimo biuletenis, kai yra du kandidatai.  

 

Instrukcija: Aiškiai pažymėkite savo balsą, įrašydami tinkamą simbolį16 lentelės langelyje šalia kandidato 

vardo ir pavardės, už kurį ketinate balsuoti.  

 
Pareigos Vardas, pavardė Balsavimas 

Apygardos pirmasis vicegubernatorius   

 Kandidatas A  

 Kandidatas B  

 

2 pavyzdys. Balsavimo biuletenis, kai yra tik vienas kandidatas.  

 

Instrukcija: Aiškiai pažymėkite savo balsą, įrašydami tinkamą simbolį17 lentelės langelyje, kuriame pažymėtas 

„taip“ ar „ne“ balsas už kandidatą.  

 
Pareigos Vardas, pavardė Taip Ne 

Apygardos gubernatorius    

 Kandidatas A   

 

3 pavyzdys. Balsavimo biuletenis, kai yra trys ar daugiau kandidatai.  

 

(Pastaba: yra kelios skirtingos galimybės, kai balsuojama daugiau nei už vieną kandidatą. Jeigu yra 

pakankamai laiko, gali būti, kad balsuojantieji pažymi savo pasirinkimą šalia pasirinkto kandidato pavardės. 

Jeigu nė vienas kandidatas negauna balsų daugumos, tuomet mažiausiai balsų gavęs kandidatas iškrenta iš 

balsavimo ir balsuojama dar kartą (naudojama 1 pavyzdžio biuletenio forma). Šis procesas tęstųsi tol, kol 

kandidatas gautų reikiamą balsų skaičių. Kadangi daugelis apygardų neturi laiko vykdyti tokį ilgą procesą, 

pirmenybinio balsavimo galimybė leidžia balsuotojui užpildyti vieną biuletenį. Toliau yra parodytas 

pirmenybinio balsavimo biuletenio pavyzdys): 

 

Instrukcija. Pažymėkite, kuriam (-iems) kandidatui (-ams) teikiate pirmenybę, šalia kiekvieno kandidato vardo 

ir pavardės skaičiumi (1, 2, 3, 4) pažymėdami teikiamą pirmenybę ta tvarka, kuria jūs rinktumėte kandidatą 

(pvz., 1, atvaizduoja aukščiausią pirmenybę, 2 – kitą po pirmosios pirmenybę ir t. t.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
16 Prašome įsidėmėti, kad apygarda turėtų nurodyti tinkamą simbolį, kuris bus naudojamas, arba patvirtintą įspaudą, 

pateikiamą visiems balsuojantiesiems.  
17 Prašome įsidėmėti, kad apygarda turėtų nurodyti tinkamą simbolį, kuris bus naudojamas, arba patvirtintą įspaudą, 

pateikiamą visiems balsuojantiesiems. Be to, kandidatas privalo gauti daugumą už jį balsavusių balsų, kad galėtų keliauti 

toliau. Jeigu „taip“ ir „ne“ balsai yra pasiskirstę po lygiai, kandidatas nebus gavęs reikiamo kiekio balsų, kad būtų išrinktas, 

ir Jis neužims laisvos pareigybės vietos. 
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Pareigos Vardas, pavardė Pirmenybė/ Eilė  

Apygardos antrasis vicegubernatorius   

 Kandidatas A 4 

 Kandidatas B 2 

 Kandidatas C 1 

 Kandidatas D 3 

 

Pirmenybinio balsavimo taisyklės: 

 

1. Ant pirmenybinio balsavimo biuletenio (šį galima pildyti kiekvienoms pareigoms) balsuotojo prašoma 

pažymėti tvarką, kuria jis teikia pirmenybę kiekvienam kandidatui, įrašant skaičių 1 šalia jam 

labiausiai patinkančio kandidato, skaičių 2 – šalia antrojo jam patinkančio kandidato, ir taip toliau prie 

kiekvieno galimo pasirinkimo. 
 

2. Skaičiuojant balsus už kandidatus, biuleteniai yra sudėliojami krūvelėmis pagal pažymėtas pirmąsias 

vietas (pirmenybes) – po krūvelę kiekvienam kandidatui. 
 

3. Biuletenių skaičius kiekvienoje krūvelėje užrašomas į balsų skaičiuotojo ataskaitą. Tos krūvelės 

pasilieka su per skaičiavimo procedūrą identifikuotais tų pačių kandidatų vardais iki tol, kol lieka 

vienas kandidatas, kaip aprašyta toliau. 
 

4. Jeigu daugiau negu pusėje visų biuletenių rodoma, kad vienas kandidatas yra pažymėtas kaip pirmasis 

pasirinkimas, tas pasirinkimas ,įprastąja reikšme, turi daugumą, ir, reiškia, kad kandidatas yra išrinktas. 

Bet jeigu nėra tokios daugumos, kandidatai yra pašalinami vienas po kito, pradedant nuo mažiausiai 

populiaraus, kol galiausiai vienas laimi, kaip aprašyta toliau: 
 

a. biuleteniai mažiausioje krūvelėje – tai yra tie, kuriuose prie to kandidato vardo paskirtas 

pirmasis pasirinkimas mažiausio skaičiaus balsuotojų, yra perskirstomi į kitas krūveles pagal 

vardus, kurie yra pažymėti kaip antrieji pasirinkimai šiuose biuleteniuose; 
 

b. biuletenių skaičius kiekvienoje likusioje krūvelėje po šio perskirstymo yra vėl užrašomas; 
 

c. jeigu daugiau kaip pusė biuletenių yra vienoje krūvelėje, kandidatas yra išrinktas. Jeigu ne, kitas 

mažiausiai populiarus kandidatas panašiai pašalinamas, paimant mažiausią likusią krūvelę ir 

perskirstant jos biuletenius pagal jų antruosius pasirinkimus į kitas krūveles, išskyrus tai, kad jeigu 

kandidatas, kuris buvo pašalintas per paskutinį perskirstymą, yra pažymėtas kaip antrasis 

pasirinkimas, biuletenis yra padedamas pagal trečiąjį pasirinkimą jame; 
 

d. kiekvienos krūvelės biuletenių skaičius vėl užrašomas, ir jeigu to reikia, procesas toliau 

kartojamas – kiekvieną kartą perskirstant biuletenius iš mažiausios likusios krūvelės pagal 

pažymėtą antrą pasirinkimą arba labiausiai įvertintą pasirinkimą iš tų, kurie dar nebuvo pašalinti, 

kol vienoje krūvelėje bus daugiau negu pusė biuletenių ir bus gautas galutinis rezultatas.  
 

e. Balsų skaičiuotojo ataskaita susideda iš lentelės, kurioje yra išvardinti visi kandidatai ir įrašyti 

biuletenių, kurie buvo kiekvienoje krūvelėje po kiekvieno įvykusio perskirstymo, skaičiai.  
 

5. Jeigu biuletenyje yra vienas ar daugiau nepažymėtų jokiu skaitmeniu vardų, kai yra pasirengta juos 

perkelti bet kurioje skaičiavimo stadijoje, ir visi jame pažymėtieji vardai buvo pašalinti, šis biuletenis 

neturėtų būti dedamas į jokią krūvelę, bet turėtų būti atidedamas į šalį. 
 

6. Jeigu bet kurioje skaičiavimo stadijoje du ar daugiau kandidatų yra lygiaverčiai ir užima mažiausiai 

populiarią poziciją, biuleteniai jų krūvelėse perskirstomi vienu veiksmu, visus lygiaverčius kandidatus 

vertinant kaip pašalintus. 
 

7. Tuo atveju, kai yra lygiaverčiai kandidatai laiminčioje pozicijoje – tai reiškia, kad pašalinimo procesas 

yra tęsiamas, kol biuletenių sumažėja iki dviejų ar daugiau lygiaverčių krūvelių. Rinkimai bus įvykę 

to kandidato naudai, kuris buvo stipresnis, turint mintyje, pirmuosius pasirinkimus (remiantis pirmojo 

perskirstymo įrašu).
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Tarptautinės LIONS klubų asociacijos nario 

 
ETIKOS KODEKSAS 

 

TIKĖTI savo veiklos būtinybe ir svarba, būti naudingu ir daryti viską, kad tarnystė 

būtų kokybiška. 

 

SIEKTI, kad mano veikla būtų sėkminga, o pastangos sąžiningai bei teisingai 

įvertintos. Neaukoti savo savigarbos ir nepriimti naudos ar pripažinimo, atsiradusio 

dėl nesąžiningos veiklos ar mano paties abejotinų veiksmų.  

 

PRISIMINTI, kad sėkmė veikloje ir versle negali būti pasiekta kitų sąskaita; būti 

lojaliu savo klientams ir ištikimu sau.  

 

NEPRIIMTI sprendimų, kurie tenkintų tik savus interesus, nepamiršti etikos ir 

teisingumo kitų atžvilgiu; kai tik kils dvejonių, nedelsiant išspręsti situaciją, išsklaidant 

visas abejones. 

  

VADOVAUTIS NUOSTATA, kad draugystė yra tikslas, o ne priemonė. Tikra 

draugystė nėra atlygis už vienas kitam teikiamas paslaugas, ji nereikalauja nieko 

mainais ir priima tarnystę ta dvasia, kuria ji yra dovanojama. 

 

VISADA PRISIMINTI savo pilietinius įsipareigojimus tautai, valstybei, 

bendruomenei. Žodžiais, veiksmais ir gerais darbais demonstruoti netrikdomą tikėjimą, 

atsidavimą ir ištikimybę savo tarnystei, laisva valia jai skiriant laiko, ir negailint nei 

jėgų, nei išteklių. 

 

PADĖTI silpniems, skurstantiems ir nuskriaustiems, užjausti kenčiančius. 

 

BŪTI ATSARGIU, kritikuojant kitus, ir DOSNIU pagiriant; kurti, o ne griauti.  
 

 
 


