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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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STANDARTINIO KLUBO KONSTITUCIJA
I straipsnis
KLUBO PAVADINIMAS
Šios organizacijos pavadinimas yra
LIONS klubas, pagal jurisdikciją
pavaldus Tarptautinei LIONS klubų asociacijai (angl. – Lions Club International (LCI)), kuri jam
įteikė klubo chartiją.
II straipsnis
TIKSLAI
Klubo tikslai yra:
a) kurti ir skatinti supratingumo atmosferą tarp žmonių visame pasaulyje;
b) skatinti pilietiškumą ir geros valdžios principų laikymąsi;
c) aktyviai domėtis pilietine, kultūrine, socialine ir moraline bendruomenės gerove;
d) vienyti klubo narius draugystės, bendrystės ir tarpusavio supratimo ryšiais;
e) suteikti galimybes atvirai diskusijai visais visuomenei aktualiais klausimais, neliečiant
religinių įsitikinimų ir politikos temų, kuriomis klubų nariai nepolemizuoja;
f) skatinti narius elgtis altruistiškai, neatlygintinai tarnauti bendruomenei, nesitikint materialinės
naudos sau; laikytis aukštų etinių standartų versle, asmeniniame ir profesiniame gyvenime,
savanoriškoje ir kitoje visuomeninėje veikloje.
III straipsnis
NARYSTĖ
1 dalis. TEISĖ ĮGYTI KLUBO NARYSTĘ. Taikant šio klubo Įstatų I straipsnio nuostatas, bet
kuriam pilnamečiam asmeniui, kuris laikosi geros moralės normų ir turi gerą reputaciją savo
bendruomenėje, gali būti suteikta narystė LIONS klube. Visada, kai Konstitucijoje ir Įstatuose
vartojamas vyriškos giminės žodis ar įvardis, jo reikšmė taikoma abiejų lyčių asmenims.
2 dalis. NARYSTĖ PAKVIEČIANT. Narystė klube gali būti įgyta tik klubo oficialiu kvietimu.
Siūlyti kandidatus į klubo narius gali kiekvienas šio klubo Konstitucijai ir Įstatams nenusižengęs
klubo narys, kuris veikia kaip globėjas (angl. – Sponsor). Kandidatūros yra teikiamos už narystę
atsakingam klubo pareigūnui arba sekretoriui. Šie pareigūnai savo ruožtu perduoda kandidatūrą
nagrinėti Narystės komitetui. Gavus komiteto pritarimą, už narystę atsakingas klubo pareigūnas arba
sekretorius perduoda kandidatūrą svarstyti klubo valdybai. Gavus valdybos daugumos pritarimą
kandidatas turi galimybę būti pakviestas tapti klubo nariu. Iki oficialios naujo klubo nario
registracijos Tarptautinėje LIONS klubų asociacijoje, klubo sekretorius privalo gauti iš kandidato
tinkamai užpildytą ir pasirašytą narystės formą, stojamuosius mokesčius ir kitas privalomas rinkliavas.
3 dalis. NARYSTĖS PANAIKINIMAS. Bet kuris klubo narys dėl tam tikros priežasties gali būti
pašalintas iš klubo valdybos balsavimu. Nario pašalinimui iš klubo turi pritarti du trečdaliai (2/3)
valdybos narių. Iš klubo pašalintas narys tuo pačiu netenka ir narystės ir Tarptautinėje LIONS klubų
asociacijoje, negali naudotis jos pavadinimu ir ženklu bei klubo skiriamaisiais ženklais. Klubas
pašalina narius, kurių elgesys laikomas nusižengimu Tarptautinei LIONS Konstitucijai ir Įstatams bei
Tarptautinės LIONS klubų asociacijos direktorių valdybos politikai.
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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
Šio klubo Konstitucija ir Įstatai reglamentuoja klubo veiklą, jie atitinka apygardos (atskiros, tam tikrų
teritorijos dalių, kelių teritorijų) ir Tarptautinės LIONS klubų asociacijos Konstituciją bei Įstatus bei
veiklos principus. Esant šio klubo Konstitucijos ir Įstatų neatitikimui apygardos (atskiros, tam tikrų
teritorijos dalių, kelių teritorijų) Konstitucijai ir Įstatams, turi būti vadovaujamasi apygardos
Konstitucija ir Įstatais. Esant standartinio klubo Konstitucijos ir Įstatų neatitikimui Tarptautinės
LIONS klubų asociacijos Konstitucijai ir Įstatams, turi būti vadovaujamasi Tarptautinės LIONS
klubų asociacijos Konstitucija ir Įstatais bei Tarptautinės LIONS klubų asociacijos valdybos
nustatytais veiklos principais.
VI straipsnis
KLUBO DYDIS
LIONS klubas turi siekti išlaikyti 20 narių – toks minimalus narių skaičius reikalaujamas, kad klubas
gautų klubo chartiją.
VII straipsnis
PAREIGŪNAI
1 dalis. PAREIGŪNAI. Klubo pareigūnai yra prezidentas, ankstesnysis prezidentas, viceprezidentas
(-ai), sekretorius, iždininkas, narystės plėtros vadovas, tarnystės ir paslaugų koordinatorius,
rinkodaros ir komunikacijos vadovas.
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2 dalis. PAŠALINIMAS IŠ PAREIGŲ. Bet kuris šio klubo pareigūnas gali būti pašalintas iš pareigų
dėl svarbių priežasčių dviem trečdaliais (2/3) visų klubo narių balsų.
VIII straipsnis
VALDYBA
1 dalis. NARIAI. Klubo valdybos nariai yra: VII straipsnio 1 dalyje išvardinti klubo pareigūnai,
klubo ryšių su LCIF koordinatorius, susirinkimų programos koordinatorius, klubo filialo (jei tokio
esama) prezidentas ir visi kiti išrinkti valdybos nariai. Taip pat valdybai gali priklausyti ir klubams
neprivalomi turėti pareigūnai (jei tokie yra paskirti) tokie, kaip klubo inventoriaus ir atributikos
saugotojas – Tvarkdarys (angl. – Lion Tamer) ir Geros klubo atmosferos kūrėjas – Tailtvisteris (angl.
– Tail Twister) bei Saugos vadovas.
2 dalis. KVORUMAS. Daugumos narių dalyvavimas bet kuriame valdybos susirinkime sudaro
kvorumą. Valdybos narių daugumos balsais priimtas sprendimas yra laikomas visos valdybos
sprendimu, išskyrus konkrečius atvejus, kai numatyta kitaip.
3 dalis. PAREIGOS IR KOMPETENCIJOS. Be šia Konstitucija ir Įstatais numatytų pareigų ir
galių, klubo valdyba dar turi žemiau nurodytas pareigas ir kompetencijas:
a) suformuoja vykdomąją klubo valdžią ir yra atsakinga už klubo patvirtintos veiklos principų
įgyvendinimą. Klubo valdyba apsvarsto visus aktualius klubo klausimus bei suformuoja
siūlomos veiklos principus, prieš pristatydama klausimus klubų narių patvirtinimui per
nuolatinius ar neeilinius susirinkimus;
b) svarsto išlaidas ir neleidžia sudaryti jokių įsiskolinimų, viršijančių esamas klubo pajamas,
užkerta kelią klubo lėšų panaudojimui klubo veiklos principams prieštaraujantiems reikalams;
c) turi galios keisti, nepaisyti arba anuliuoti klubo pareigūnų sprendimus;
d) užtikrina, kad klubo finansiniai dokumentai, sąskaitos ir finansinės operacijos būtų
audituojamos kartą per metus arba, savo nuožiūra, dar dažniau. Taip pat gali reikalauti bet
kurio pareigūno, komiteto ar klubo nario tvarkomų klubo biudžeto buhalterinių apskaitų arba
audito. Audito ir buhalterinės apskaitos dokumentai yra prieinami bet kuriam šio klubo
Konstitucijai ir Įstatams nenusižengusiam nariui, šiam pateikus prašymą, per protingą laiką ir
deramoje vietoje;
e) parenka, rekomenduojant finansų komitetui banką ar bankus klubo lėšoms laikyti;
f) paskiria garantuotą laidavimą už bet kurį šio klubo pareigūną;
g) nepatvirtina ir neduoda sutikimo finansuoti jokių klubo administracinių reikmių iš klubo
pajamų, gautų vykdant klubo visuomeninius projektus ar veiklas;
h) jeigu reikia, suformuoja specialiuosius komitetus, galinčius išanalizuoti situaciją, pateikti
rekomendacijas ar atskirus valdybos sprendimus įgyvendinti;
i) valdyba atsako, kad klubas turėtų mažiausiai dvi (2) atskiras sąskaitas, tvarkomus pagal
bendruosius finansinės apskaitos principus. Pirmoji sąskaita skirta kaupti bendrosios klubo
veiklos (tarnystės) generuojamoms lėšoms bei visuomeninėms aukoms. Antrojoje sąskaitoje
kaupiamos administracinės lėšos, tokios kaip klubo narių mokesčiai, Tailtvisterio surinktos
baudos ir kitos vidinės klubo lėšos. Išlaidos iš šių sąskaitų turi griežtai atitikti šio straipsnio g)
skirsnį.
IX straipsnis
TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS IR APYGARDOS KONFERENCIJOS DELEGATAI
1 dalis. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DELEGATŲ ĮGALIOJIMAI. Metinė Tarptautinės
LIONS klubų asociacijos konvencija yra Tarptautinės LIONS klubų asociacijos valdymo organas,
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todėl klubo balsas yra reikšmingas, sprendžiant asociacijos reikalus. Šis klubas turi įgaliojimus
padengti klubo narių, deleguojamų atstovauti klubą konvencijoje, būtinąsias dalyvio išlaidas. Klubas,
kuris priklauso apygardai, turi teisę būti atstovaujamas bet kurioje Tarptautinės LIONS klubų
asociacijos metinėje konvencijoje, teikiant mažiausiai vieną (1) delegatą ir vieną (1) delegato
pavaduotoją nuo dvidešimt penkių (25) klubo narių arba klubo narių daugumos (trylika (13) ar
daugiau jo narių) pagal oficialiai deklaruotus duomenis. Skaičiavimams reikia naudoti duomenis,
užfiksuotus vieną mėnesį prieš įvykstant konvencijai (pirmąją to mėnesio dieną).
2 dalis. APYGARDOS / KELIŲ TERITORIJŲ APYGARDOS KONFERENCIJOS
DELEGATŲ ĮGALIOJIMAI. Kadangi visi apygardos reikalai yra pristatomi ir priimami apygardos
(atskiros, tam tikrų teritorijos dalių, kelių teritorijų) metinėje konferencijoje, Klubas turi teisę būti
atstovaujamas bet kurioje konferencijoje ir turi įgaliojimus apmokėti būtinąsias dalyvio išlaidas.
Klubas turi teisę į kiekvieną savo apygardos (atskiros, tam tikrų teritorijos dalių, kelių teritorijų)
konferenciją siųsti mažiausiai vieną (1) delegatą ir vieną (1) delegato pavaduotoją nuo kiekvienos
dešimties (10) klubo narių, kurie klubui priklausė ir buvo įsitraukę į jo veiklą mažiausiai vienerius
metus ir vieną dieną, arba nuo klubo daugumos (penki (5) ar daugiau narių) pagal oficialiai
deklaruotus duomenis. Skaičiavimams reikia naudoti duomenis, užfiksuotus vieną mėnesį prieš
įvykstant konferencijai (pirmąją to mėnesio dieną). Kiekvienas patvirtintas klubo delegatas,
dalyvaujantis konferencijoje, turi teisę savo pasirinkimu skirti vieną (1) balsą už kiekvieną kandidatą
į vienas ar kitas pareigas apygardos valdyboje ir, savo pasirinkimu vieną (1) balsą kiekvienu
konferencijoje svarstomu klausimu.
3 dalis. KLUBO DELEGATŲ IR DELEGATŲ PAVADUOTOJŲ IŠRINKIMAS. Valdyba arba
jos paskirtas komitetas atrenka, o klubo nariai patvirtina delegatus ir delegatų pavaduotojus,
atstovaujančius klubui apygardos (atskiros, tam tikrų teritorijos dalių, kelių teritorijų) konferencijoje
ir tarptautinėje konvencijoje (tuo atveju, kai klubas priklauso apygardai). Išrinktieji delegatai turi būti
Konstituciją ir Įstatus gerbiantys klubo nariai bei turėti teisę balsuoti, vadovaujantis teisių ir
privilegijų lentele, kuri pateikiama šios Konstitucijos ir Įstatų PAVYZDYJE A.
X straipsnis
KLUBO FILIALAI
1 dalis. FILIALO ĮSTEIGIMAS. Klubai gali įsteigti filialus, kad sudarytų galimybę lionizmo idėjų
ir veiklos plėtrai tose vietovėse, kur ir kai aplinkybės neleidžia sukurti Standartinio klubo. Filialas
yra laikomas klubo padaliniu, kuris padeda jį įsteigusiam (pagrindiniam) klubui vykdyti veiklas savo
konkrečios vietos bendruomenėje.
2 dalis. NARYSTĖ PAGRINDINIAME KLUBE. Filialo nariams suteikiama narystė
pagrindiniame klube. Narystės kategorijos apibrėžtos Įstatų I straipsnyje.
3 dalis. FILIALŲ LĖŠŲ VALDYMAS. Veikiant filialui ir jam iš savo veiklos teikiant socialinę
pagalbą ar prašant visuomenės paramos, visos lėšos apskaitomos specialiai filialui skirtoje sąskaitoje
ir yra skiriamos tai bendruomenei, kurios teritorijoje filialas veikia, jeigu nėra apibrėžta kitaip. Klubo
filialo valdyba gali įgalioti pagrindinio klubo iždininką parašu patvirtinti sąskaitas.
4 dalis. KLUBŲ FILIALŲ LĖŠŲ PERSKIRSTYMAS. Tuo atveju, kai klubo filialas yra
likviduojamas, lėšos iš filialo sąskaitos pervedamos į pagrindinio klubo sąskaitą. Klubo filialui tapus
chartiją turinčiu Standartiniu LIONS asociacijos klubu, jis pats savarankiškai pradeda disponuoti
anksčiau filialui priklausiusios sąskaitos lėšomis.
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5 dalis. LIKVIDAVIMAS. Filialas gali būti panaikinamas pagrindinio klubo narių balsų dauguma.
XI straipsnis
KLUBO SĄSKAITOS
1 dalis. TARNYSTĖS (VEIKLOS) LĖŠŲ SĄSKAITA. Iš klubo veiklos ir tarnystės generuojamos
klubo lėšos privalo būti grąžintos visuomeniniam naudojimui, įskaitant ir tuos pinigus, kurie buvo
gauti iš įvairių fondų viešosioms investicijoms finansuoti. Iš tarnystės (veiklos) sąskaitos galima
išskaičiuoti tik tiesiogines lėšų rinkimo organizavimo išlaidas. Pinigai, sukaupti kaip palūkanos, taip
pat privalo būti naudojami tik visuomenės reikmėms.
2 dalis. ADMINISTRACINĖ SĄSKAITA. Administracinės sąskaitos yra pildomos narių įmokomis:
mokesčiais, baudomis ir kitomis individualiomis įmokomis.
XII straipsnis
KONSTITUCIJOS PAKEITIMAI
1 dalis. PAKEITIMŲ TVARKA. Ši Konstitucija gali būti pakeista bet kuriame eiliniame ar
neeiliniame klubo susirinkime, kuriame yra kvorumas, balsavus dviems trečdaliams (2/3) asmeniškai
susirinkime dalyvavusių ir balsavusių narių, jeigu valdyba anksčiau buvo apsvarsčiusi ir išdėsčiusi
pataisų pagrįstumą.
2 dalis. PASTABA. Joks pakeitimas negali būti pateiktas balsavimui be rašytinio pareiškimo, išsiųsto
nariams įprastu paštu arba elektroninėmis priemonėmis, ar pristatytas asmeniškai kiekvienam klubo
nariui mažiausiai keturiolika (14) kalendorinių dienų prieš susirinkimą, kuriame bus balsuojama dėl
planuojamo pakeitimo.

ĮSTATAI
I straipsnis
NARYSTĖ
1 dalis. NARYSTĖS KATEGORIJOS
a) AKTYVUSIS NARYS – tai narys, kuriam priklauso visos LIONS narystės suteikiamos teisės
ir privilegijos, įskaitant ir teisę siekti, jeigu nėra apibrėžta kitaip, pareigų šiame klube,
apygardoje ar asociacijoje ir teisę balsuoti visais sprendžiamais klausimais, kuriems
reikalingas nario balsas. Aktyvusis narys laikosi visų LIONS narystei privalomų
įsipareigojimų. Į jo pareigas įeina nuolatinis susirinkimų lankymas, mokesčių mokėjimas
laiku, dalyvavimas klubo veiklose ir klubo atstovavimas bendruomenėje, teigiamo klubo
įvaizdžio formavimas savo asmeniniu pavyzdžiu. Aktyviojo nario šeimos nariai, atitinkantys
LIONS Šeimos narystės programos nustatytus kriterijus, taip pat yra aktyvieji nariai, turintys
visas teises bei privilegijas ir įsipareigojimus. Studentai, buvę LEO nariai ir jauni suaugę
asmenys, atitinkantys Studentų narių programos kriterijus, priskiriami aktyviesiems nariams
su visomis šios narystės kategorijos teikiamomis teisėmis, privilegijomis ir įsipareigojimais.
Ši narystės kategorija leidžia būti apygardos konferencijos ir tarptautinės konvencijų delegatu.
b) LAISVASIS NARYS – tai narys, kuris pasitraukė iš LIONS bendruomenės, arba dėl
sveikatos ar kitos pagrįstos priežasties negali reguliariai lankyti klubo susirinkimų, tačiau nori
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išlaikyti narystę šiame klube, ir kuriam šio klubo valdyba nori suteikti tokią narystės
kategoriją. Klubo valdyba Laisvojo nario statusą turi peržiūrėti kas šešis (6) mėnesius.
Laisvasis narys neturi teisės būti klubo ar apygardos pareigūnu ir balsuoti apygardos arba
tarptautiniuose susirinkimuose, konferencijose ar konvencijose, bet privalo mokėti visus
nustatytus mokesčius, įskaitant klubo nario, apygardos bei Tarptautinės LIONS klubo
asociacijos nario mokesčius. Ši narystės kategorija leidžia būti apygardos konferencijos ir
tarptautinės konvencijos delegatu.
c) GARBĖS NARYS – tai asmuo, kuris nėra LIONS klubo narys, tačiau savo reikšmingu
indėliu prisidėjo prie bendruomenės ar klubo gerovės ir kuriam šis klubas nori suteikti garbės
nario statusą. Klubas turi sumokėti garbės nario stojamąjį mokestį bei tarptautinius ir
apygardos mokesčius. Garbės narys gali lankyti susirinkimus, bet neturi teisių į jokias
aktyviosios narystės privilegijas. Ši narystės kategorija nesuteikia teisės būti apygardos
konferencijos ir tarptautinės konvencijos delegatu.
d) PRIVILEGIJUOTASIS NARYS – tai narys, kuris buvo LIONS nariu penkiolika (15) ar
daugiau metų ir kuris dėl ligos, negalios, amžiaus ar kitos pagrįstos priežasties, nustatytos šio
klubo valdybos, turi atsisakyti savo aktyviojo nario statuso. Privilegijuotasis narys moka visus
klubo, apygardos bei asociacijos mokesčius. Jis turi teisę balsuoti ir jam priklauso visos kitos
aktyvios narystės privilegijos, išskyrus teisę eiti pareigas klubo, apygardos ir tarptautinės
asociacijos valdymo organuose. Ši narystės kategorija leidžia būti apygardos konferencijos ir
tarptautinės konvencijos delegatu.
e) VISO GYVENIMO NARYS. Bet kuriam klubo nariui, buvusiam aktyviuoju LIONS nariu
dvidešimt (20) ar daugiau metų ir savo indėliu reikšmingai prisidėjusiam prie klubo veiklos,
bendruomenės ar apygardos, asociacijos gerovės; arba bet kuriam šio klubo nariui, kuris
sunkiai serga; arba bet kuriam nariui, buvusiam aktyviuoju nariu penkiolika (15) ar daugiau
metų ir sulaukusiam 70-ies metų amžiaus, šiame klube gali būti suteikta Viso gyvenimo
narystė, kai:
1) yra šio klubo rekomendacija Tarptautinei LIONS klubų asociacijai;
2) už šį narį Tarptautinei LIONS klubų asociacijai sumokamas vienkartinis 650 JAV
dolerių mokestis arba jo atitikmuo nacionaline valiuta.
Viso gyvenimo narys turi visas aktyviosios narystės privilegijas tol, kol jis vykdo savo
pareigas. Viso gyvenimo narys, pakeitęs gyvenamąją vietą ir gavęs kvietimą prisijungti prie
kito LIONS klubo, automatiškai tampa to kito klubo Viso gyvenimo nariu. Šis klubas Viso
gyvenimo nariui gali taikyti tokius mokesčius, kokie atrodo tinkami. Buvę Lioness nariai,
kurie šiuo metu yra aktyvieji savo LIONS klubų nariai arba tapo aktyviaisiais LIONS klubo
nariais 2007 m. birželio 30 d. arba prieš šią datą, gali kreiptis, kad visa jų buvusi tarnystė
Lioness taptų Viso gyvenimo narystės įteisinimu. Lioness nariai, kurie tapo aktyviaisiais
LIONS klubo nariais po 2007 m. birželio 30 d., neturi teisės tarnystės Lioness iškeisti į Viso
gyvenimo narystės teisių įgijimą. Ši narystės kategorija leidžia būti apygardos konferencijos
ir tarptautinės konvencijos delegatu.
f) ASOCIJUOTASIS NARYS – tai narys, kuris turi pirminę narystę kitame LIONS klube, bet
gyvena ar dirba bendruomenėje, kurioje veikia šis klubas. Šis statusas gali būti suteiktas klubo
valdybos kvietimu, ir yra peržiūrimas kiekvienais metais. Klubas neskelbia apie Asocijuotąjį
narį savo narystės ir veiklos ataskaitoje.
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Asocijuotasis narys turi teisę balsuoti susirinkime klubo svarstomais klausimais, kai dalyvauja
asmeniškai, bet negali atstovauti klubui kaip delegatas apygardos (atskiros, tam tikrų
teritorijos dalių, kelių teritorijų) konferencijoje ar tarptautinėje konvencijoje. Jis neturi teisių
užimti kokių nors pareigų klubo, apygardos ar Tarptautinės LIONS klubų asociacijos biuruose,
negali būti paskirtas į apygardos, kelių teritorijų apygardos ar tarptautinius komitetus per šį
klubą. Asocijuotajam nariui nėra taikomi tarptautiniai ir apygardos (atskiros, tam tikrų
teritorijos dalių, kelių teritorijų) mokesčiai; tačiau NUMATOMA, kad klubas gali
apmokestinti Asocijuotąjį narį tokiais mokesčiais, kokie atrodo tinkami. Ši narystės kategorija
leidžia būti apygardos konferencijos ir tarptautinės konvencijos delegatu.
g) PRISIDEDANTYSIS NARYS – geras bendruomenės narys, kuris neturi galimybių
dalyvauti klubo veikloje kaip Aktyvusis narys, bet nori paremti klubą ir jo veiklą
bendruomenėje ir būti susijęs su klubu. Šis statusas gali būti suteikiamas valdybos kvietimu.
Prisidedantysis narys gali turėti teisę balsuoti susirinkimuose klubo svarstomais klausimais,
kai dalyvauja asmeniškai, bet negali atstovauti klubui kaip delegatas apygardos (atskiros, tam
tikrų teritorijos dalių, kelių teritorijų) konferencijoje ar tarptautinėje konvencijoje. Jis neturi
teisių užimti kokių nors pareigų klubo, apygardos ar Tarptautinės LIONS klubų asociacijos
biuruose, negali būti paskirtas į apygardos, kelių teritorijų apygardos ar tarptautinius
komitetus. Prisidedantysis narys turi mokėti klubo, apygardos ir tarptautinius mokesčius. Ši
narystės kategorija leidžia būti apygardos konferencijos ir tarptautinės konvencijos delegatu.
2 dalis. GERA REPUTACIJA. Bet kuris narys, kuriam nepavyksta sumokėti įsiskolinimo šiam
klubui per trisdešimt (30) dienų po sekretoriaus raštu pateiktą reikalavimą, praranda gero nario
reputaciją, ir toks jo statusas lieka tol, kol įsiskolinimas pilnai apmokamas. Tik geros reputacijos
nariai gali turėti balsavimo teise ir tapti šio klubo pareigūnais.
3 dalis. DVIGUBA NARYSTĖ. Šiame ir bet kuriame kitame LIONS klube nė vienas asmuo vienu
metu negali turėti dvigubos narystės, išskyrus tuos atvejus, jeigu jis yra Garbės narys ar Asocijuotasis
narus.
4 dalis. ATSISTATYDINIMAS. Bet kuris narys gali atsistatydinti iš klubo, jo pareikštas noras ima
galioti, valdybai pritarus. Valdyba gali susilaikyti nuo pritarimo, tačiau iki tol, kol apmokamos visos
skolos, grąžinamos klubo lėšos ir kita klubo nuosavybė. Visos teisės naudoti LIONS pavadinimą,
ženklą ir kitus skiriamuosius klubo ir Tarptautinės LIONS klubų asociacijos atributus panaikinami,
kai pasibaigia narystė.
5 dalis. NARYSTĖS ATNAUJINIMAS. Bet kuris narystės netekęs geros reputacijos narys gali vėl
ją atkurti, klubo valdybai pritarus, išlaikydamas visus ankstesnius asmeninius LIONS tarnystės
pasiekimus. Narystės daugiau negu dvylika (12) mėnesių netekę nariai turi būti vėl iš naujo patvirtinti
pagal Konstitucijos III straipsnio 2 dalį.
6 dalis. NARYSTĖS PERKĖLIMAS. Šis klubas gali suteikti narystę buvusiam kito LIONS klubo
nariui, jeigu jis yra geros reputacijos tuo metu, kai yra prašoma tokio perkėlimo. Jeigu praėjo daugiau
kaip dvylika (12) mėnesių nuo jo narystės pabaigos kitame klube iki narystės perkėlimo formos
užpildymo ar narystės kortelės užpildymo, narystę vėl įgyti jis gali, tik vadovaujantis Konstitucijos
III straipsnio 2 dalies nuostatomis. Nariai, kurie pageidauja būti pervesti iš šio klubo į kitą klubą, turi
pasirašyti perkėlimo formą, kurią užpildo sekretorius. Sekretorius privalo užpildyti perkėlimo formą
neatidėliodamas, jeigu valdyba nesustabdo nario atsistatydinimo ir pervedimo į kitą klubą dėl nario
finansinio įsiskolinimo šiam klubui ir / arba negrąžintų klubo lėšų ar kitos klubo nuosavybės.
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7 dalis. NEĮVYKDYTI MOKĖJIMAI. Sekretorius klubo valdybai turi pateikti išsamią informaciją
apie narius, klubui nesumokėjusius skolų per 60 dienų po raštu pateikto sekretoriaus pranešimo.
Vėliau valdyba turi spręsti, palikti ar pašalinti šį narį.
8 dalis. DALYVAVIMAS. Klubas skatina reguliarų narių dalyvavimą klubo susirinkimuose ir
veiklose.
II straipsnis
RINKIMAI IR LAISVŲ PAREIGŲ UŽĖMIMAS
Šio klubo pareigūnai, išskyrus ankstesnįjį prezidentą, yra renkami taip, kaip nurodyta žemiau:
1 dalis. KASMETINIAI RINKIMAI. Taikant šio Straipsnio 7 ir 8 dalis, visi pareigūnai ir valdybos
nariai kiekvienais metais renkami iš naujo ir pareigas eina vienerius (1) metus, pradedant liepos 1-ąja
ir iki tol, kol bus išrinkti ir įgalioti kiti juos pakeisiantys ateinančios kadencijos pareigūnai.
Sekretorius nedelsdamas, per 15 dienų pasibaigus rinkimams, praneša apie naujai išrinktus
pareigūnus Tarptautinės LIONS klubų asociacijos biurui.
2 dalis. VALDYBOS RINKIMAI. Pusė valdybos narių renkami kasmet ir pradeda eiti pareigas
liepos 1-ąją, po rinkimų, ir eina pareigas dvejus (2) metus nuo to laiko arba iki tol, kol bus išrinkti ir
įgalioti juos pakeisiantys nariai. Išimtis yra ta, kad per pirmuosius rinkimus, įvykusius po šios
Konstitucijos ir Įstatų priėmimo, pusė narių renkama dvejų metų kadencijai, kita pusė – vienerių metų
kadencijai.
3 dalis. TINKAMUMAS PAREIGOMS EITI. Jeigu asmuo nėra Aktyvusis ir geros reputacijos
narys, jis negali eiti jokių pareigų šiame klube.
4 dalis. KANDIDATŲ Į PAREIGŪNUS TEIKIMO KOMITETAS. Klubo prezidentas
suformuoja komitetą, kuris kandidatūrų svarstymo susirinkimui pateikia kandidatų į pareigūnus
kandidatūras. Per šį susirinkimą gali būti iškelti ir nauji kandidatai.
5 dalis. KANDIDATŪRŲ SVARSTYMO SUSIRINKIMAS organizuojamas kiekvienų metų kovo
mėnesį arba kitu klubo valdybos paskelbtu laiku. Kvietimas į susirinkimą išsiunčiamas įprastu paštu,
elektroninėmis priemonėmis arba pristatomas asmeniškai kiekvienam klubo nariui mažiausiai
keturiolika (14) dienų prieš susirinkimo dieną.
6 dalis. RINKIMAI. Rinkimai rengiami kiekvienų metų balandžio mėnesį arba kitu klubo valdybos
paskelbtu laiku. Kvietimas į susirinkimą išsiunčiamas įprastu paštu, elektroninėmis priemonėmis arba
pristatomas asmeniškai kiekvienam klubo nariui mažiausiai keturiolika (14) dienų prieš rinkimų
dieną. Tokiame pranešime turi būti nurodyti visų įvykusiame kandidatūrų svarstymo susirinkime
patvirtintų kandidatų vardai ir pavardės bei, atsižvelgiant į šio Straipsnio 3 dalį, pranešama, kad per
šiuos rinkimus bus balsuojama būtent už šiuos kandidatus. Vykstant rinkimams, nauji kandidatai
negali būti iškelti.
7 dalis. BALSAVIMAS. Rinkimai vykdomi, kai dalyvauja balsavimui keliamus reikalavimus
atitinkantys asmenys, kurie balsuoja raštu slaptai.
8 dalis. REIKALINGI BALSAI. Kad kandidatas būtų laikomas išrinktu, reikalaujama, kad jis gautų
susirinkime dalyvaujančių ir balsuojančių klubo narių balsų daugumą; šiuose rinkimuose dauguma
yra apibrėžiama kaip daugiau negu pusė visų galiojančių balsų, išskyrus tuščius biuletenius ir
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susilaikiusiuosius. Jei per pirmąjį ir vėlesnius balsavimus nė vienas kandidatas negauna daugumos,
kandidatas ar lygiaverčiai kandidatai, surinkę mažiausią balsų skaičių, pašalinami ir balsavimas
tęsiamas tol, kol vienas kandidatas gaus daugumą. Tuo atveju, jeigu kandidatai surenka vienodą balsų
skaičių, balsavimas tęsiamas toliau – tol, kol bus išrinktas vienas kandidatas.
9 dalis. PAREIGŲ NEGALINTIS EITI KANDIDATAS. Jeigu tarp kandidatūrų teikimo ir rinkimų
laikotarpį kandidatui atsiranda svarbių priežasčių, dėl kurių jis turi atsisakyti tapti pareigūnu, o kito
kandidato nėra, tokiu atveju Kandidatų į pareigūnus teikimo komitetas per rinkiminį susirinkimą
pateikia papildomas kandidatūras.
10 dalis. LAISVA TARNYBOS VIETA. Jeigu dėl kokių nors priežasčių prezidento ar bet kurio
viceprezidento vieta tampa laisva, šiai vietai užimti kiti viceprezidentai skiriami pagal užimamą
aukštesnį rangą. Tuo atveju, kai pagal rangą nepavyksta paskirti prezidento ar viceprezidento, valdyba
skelbia specialius rinkimus, kiekvienam geros reputacijos klubo nariui prieš keturiolika (14)
kalendorinių dienų pranešdama apie paskirtą naują rinkiminio susirinkimo laiką ir vietą, kada ir kur
vyks prezidento ar viceprezidento pareigų perdavimo procedūra.
Tuo atveju, jeigu atsiranda laisva bet kurio kito pareigūno vieta, valdyba tiesiogiai paskiria kitą narį
atsilaisvinusioms pareigoms eiti, kol pasibaigs kadencijos terminas.
Tuo atveju, jeigu laisvų vietų skaičius susidaro toks, kad valdybos narių lieka mažiau negu jų reikia
kvorumui, klubo nariai, per bet kurį eilinį klubo susirinkimą, paskelbę neeilinius rinkimus, turi teisę
išrinkti, kas užims laisvas vietas, kaip tai apibrėžta šio Straipsnio 11 dalyje. Tokį pranešimą gali
pateikti bet kuris klubo pareigūnas ar valdybos narys, nesant tam galimybių – bet kuris klubo narys.
11 dalis. PAKAITINIŲ PREIGŪNŲ RINKIMAI. Jei kuris nors išrinktasis pareigūnas prieš
prasidedant kadencijai negali ar dėl kokių nors priežasčių atsisako eiti pareigas, prezidentas gali
sušaukti neeilinį susirinkimą, skirtą pakaitinio pareigūno rinkimams. Apie tokį susirinkimą
kiekvienam nariui pranešama asmeniškai įprastu paštu ar elektroninėmis komunikacijos priemonėmis
prieš keturiolika (14) kalendorinių dienų, nurodant susirinkimo tikslą, laiką ir vietą. Rinkimai
rengiami iškart iškėlus kandidatūras, o nauji pareigūnai išrenkami balsų dauguma.
III straipsnis
PAREIGŪNŲ FUNKCIJOS
1 dalis. PREZIDENTAS. Šio pareigūno atsakomybės yra šios:
a) būti ir tarnauti šio klubo vyriausiuoju vykdančiuoju pareigūnu;
b) pirmininkauti visiems klubo valdybos susirinkimams;
c) vadovauti klubo Globalios veiklos komandai (angl. – Global Action Team) ir užtikrinti tai,
kas nurodyta žemiau:
1) užtikrinti, kad klubui vadovautų ir į viceprezidento, tarnystės vadovo bei narystės
plėtros vadovo pozicijas būtų išrinkti kompetentingi LIONS lyderiai;
2) užtikrinti, kad klubo susirinkimai vyktų reguliariai, o per juos būtų aptariamos ir
skatinamos Globalios veiklos komandos iškeltos iniciatyvos;
3) bendradarbiauti su apygardos Globalios veiklos komanda (GAT) ir kitų klubų
prezidentais dėl tolimesnių iniciatyvų, sutelktų į humanitarinės pagalbos plėtrą,
lyderystės skatinimą ir naujų narių skaičiaus augimą;
d) bendradarbiaujant su klubo pareigūnais ir komitetų pirmininkais, įgyvendinti narystės plėtros,
bendruomenės įtraukimo, humanitarinės pagalbos teikimo planus, kaip yra patvirtinusi klubo
valdyba;
e) reguliariai kviesti šio klubo valdybos eilinius posėdžius ir neeilinius susirinkimus;
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f) paskirti nuolatinius komitetus, organizuoti specialiuosius komitetus, bendradarbiauti su jų
pirmininkais bei vadovais, siekiant efektyvaus šių struktūrų darbo ir atskaitomybės;
g) prižiūrėti, kad reguliarūs rinkimai būtų kviečiami laiku, tinkamai skelbiami ir organizuojami;
h) užtikrinti, kad klubas vykdytų veiklą, vadovaudamasis vietos įstatymais;
i) tinkamai administruoti klubo veiklą ir užtikrinti, kad visi klubo pareigūnai ir nariai laikytųsi
klubo ir Tarptautinės LIONS klubų asociacijos Konstitucijos ir Įstatų;
j) skatinti diplomatišką, sąžiningą ir skaidrų ginčų sprendimą, prireikus pasinaudoti Ginčų
sprendimo tvarka;
k) būti aktyviu apygardos gubernatoriaus Patariamojo komiteto nariu;
l) būti viceprezidentų mentoriumi, siekiant užtikrinti efektyvios lyderystės tęstinumą.
2 dalis. ANKSTESNYSIS PREZIDENTAS. Jis ir kiti ankstesnieji prezidentai turi būti klubo
prezidento ir viceprezidentų mentoriais. Ankstesnysis prezidentas taip pat turi būti klubo ryšių su
LCIF koordinatoriumi, nebent į šias pareigas bus paskirtas kitas LIONS narys.
3 dalis. PIRMASIS VICEPREZIDENTAS. Šio pareigūno atsakomybės yra šios:
a) atlikti metinį klubo veiklos kokybės vertinimą ir, bendradarbiaujant su kitais klubo
pareigūnais, t. y. klubo Globalios veiklos komandos nariais bei kitų komitetų pirmininkais,
parengti narystės plėtros, bendruomenės įtraukimo ir humanitarinės pagalbos teikimo planą.
Šis planas teikiamas tvirtinti valdybai, kai viceprezidentas pradeda prezidento kadenciją;
b) atlikti klubo Lyderystės vadovo funkcijas ir kartu su kitais lyderystės komiteto nariais aktyviai
dirbti klubo Globalios veiklos komandoje:
1) kartu su klubo narystės plėtros vadovu dėti visas pastangas, kad naujiems nariams būtų
suteikta išsami informacija ir kad jie orientuotųsi bei suprastų, kaip klubas veikia savo
apygardoje, kelių teritorijų apygardoje ir Tarptautinėje LIONS klubų asociacijoje;
2) užtikrinti, kad dabartiniai ir / arba būsimieji klubo pareigūnai dalyvautų apygardos ir
LIONS mokymų centro (angl. – Lions Learning Center (LLC)) organizuojamuose
mokymuose;
3) apygardos Globalios lyderystės koordinatorių (GLT) (angl. – District Global
Leadership Coordinator) informuoti apie klubo lyderystės plėtros veiklas, mokymų
poreikį ir nurodyti potencialius būsimuosius lyderius;
4) identifikuoti potencialius būsimuosius lyderius ir skatinti juos tobulinti lyderystės
įgūdžius;
5) skatinti narius dalyvauti apygardos, kelių teritorijų apygardos ir Tarptautinės LIONS
klubų asociacijos rengiamuose lyderystės mokymuose;
c) siekiant pagerinti klubo veiklą, prisiimti lyderio vaidmenį, padedant išsaugoti narystę ir
užtikrinant gerą klubo funkcionavimą, tam panaudoti narių pasitenkinimo vertinimą ir
grįžtamąjį ryšį;
d) suprasti klubo vaidmenį apygardos veiklose ir renginiuose;
e) kurti ir palaikyti ryšius su kitų klubų pareigūnais, kas leistų semtis šio klubo veikloje
pritaikomų idėjų;
f) domėtis apygardos, kelių teritorijų apygardos iniciatyvomis, kurios skatina lyderystę, narystės
plėtrą ir humanitarinės pagalbos apimčių didinimą;
g) būti aktyviu apygardos gubernatoriaus Patariamojo komiteto nariu šio klubo veiklos zonoje;
h) jeigu prezidentas dėl kokių nors priežasčių negali atlikti savo pareigų, užimti šias pareigas
kaip viceprezidentui, t. y. kitas pagal rangą klubo pareigūnui, ir vykdyti jas taip pat, kaip
prezidentas;
i) prižiūrėti klubo komitetų, kuriuos paskiria prezidentas, funkcionavimą.
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4 dalis. VICEPREZIDENTAS (-AI). Jeigu prezidentas dėl kokių nors priežasčių negali atlikti savo
pareigų, šią poziciją užima ir jo pareigas atlieka viceprezidentas, t. y. kitas pagal rangą klubo
pareigūnas. Prezidento pareigas atliekantis viceprezidentas turi išlaikyti prezidentinį autoritetą.
Kiekvienas viceprezidentas, vadovaujant prezidentui, prižiūri klubo komitetų, kuriuos paskiria
prezidentas, funkcionavimą.
5 dalis. SEKRETORIUS. Jį prižiūri ir jam vadovauja prezidentas ir valdyba. Jis turi palaikyti ryšius
tarp klubo, apygardos (atskiros, tam tikrų teritorijos dalių, kelių teritorijų) ir Tarptautinės LIONS
klubų asociacijos. Šio pareigūno atsakomybės yra šios:
a) pateikti reguliarias mėnesines ir kitokias ataskaitas Tarptautinės LIONS klubų asociacijos
biurui. Ataskaitas apima visa informacija, kokios gali paprašyti šios asociacijos valdyba;
b) pateikti apygardos gubernatoriui tokias ataskaitas, kokių jis gali reikalauti;
c) būti aktyviu apygardos gubernatoriaus Patariamojo komiteto nariu šio klubo veiklos zonoje;
d) saugoti, laikyti ir prižiūrėti pagrindinius šio klubo dokumentus, įskaitant klubo ir valdybos
susirinkimų protokolus, susirinkimų lankomumo ir dalyvavimo klubo veikloje statistinius
duomenis, komitetų susirinkimų, rinkimų, narių kontaktinę informaciją (adresus ir telefono
numerius), informaciją apie klubo sąskaitas ir kt.;
e) laiduoti sąžiningą savo pareigų vykdymą taip, kaip apibrėžia ir reikalauja valdyba;
f) baigiantis pareigų terminui, laiku perduoti pagrindinius šio klubo dokumentus naujam
išrinktam sekretoriui.
6 dalis. IŽDININKAS. Šio pareigūno atsakomybės yra šios:
a) visas lėšas, gautas iš sekretoriaus ir kitų klubo narių, pervesti į finansų komiteto
rekomenduojamą ir valdybos patvirtintą banką (-us);
b) bendradarbiaujant su sekretoriumi, rengti ketvirtines ir pusmetines kiekvieno šio klubo nario
mokesčių, rinkliavų, skolų bei kitų finansinių įsipareigojimų vykdymo ataskaitas, ir apie visus
mokėjimus pranešti valdybai;
c) atlikti mokėjimus pagal klubo įsipareigojimus, tik gavus valdybos įgaliojimus;
d) saugoti klubo finansinius dokumentus ir tvarkyti jų apskaitą;
e) parengti ir pateikti mėnesines ir pusmečio finansines ataskaitas šio klubo valdybai;
f) laiduoti sąžiningą savo pareigų vykdymą taip, kaip apibrėžia ir reikalauja valdyba;
g) baigiantis kadencijai, laiku perduoti klubo lėšas, sąskaitas ir kitus finansinius dokumentus
naujam išrinktam iždininkui;
h) eiti finansų komiteto pirmininko pareigas.
7 dalis. NARYSTĖS PLĖTROS VADOVAS. Šio pareigūno atsakomybės yra šios:
a) užimti aktyvią poziciją klubo Globalios veiklos komandoje pagal savo pareigybės
kompetencijas;
b) bendradarbiauti su apygardos Globalios veiklos komanda (GAT) dėl narystės iniciatyvų ir
dalyvauti atitinkamuose apygardos, regiono ir zonos susirinkimuose ir renginiuose;
c) sukurti ir vadovauti narystės plėtros komitetui, kuris padėtų įgyvendinti veiklos planus,
siekiant klubo narystės tikslų ir didinant narių teigiamą patirtį klube;
d) skatinti visus narius prisidėti prie klubo narystės augimo, kviečiant potencialius narius į klubą.
Operatyviai susisiekti su potencialiais nariais;
e) skatinti darnią klubo atmosferą, išklausant klubo narius ir su valdybos pagalba padėti jiems
spręsti problemas, kurios trukdo kurti pozityvią aplinką. Siekiant gauti grįžtamąjį ryšį,
patariama vykdyti klubo narių apklausas arba taikyti kitas grįžtamojo ryšio priemones;
f) įtraukti naujus narius į veiklas, kurios kelia jų susidomėjimą;
g) bendradarbiauti su už klubo tarnystę atsakingu pareigūnu ir su kitais klubo komitetais, siekiant
skatinti narystės plėtros galimybes;
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h) suprasti skirtingus narystės tipus bei siūlomas programas ir supažindinti su narystės
programomis visus klubo narius;
i) padedant klubo pirmajam viceprezidentui (klubo Lyderystės vadovui) dėti visas pastangas,
kad naujiems nariams būtų suteikta išsami informacija ir kad jie orientuotųsi bei suprastų,
kaip klubas veikia savo apygardoje, kelių teritorijų apygardoje ir Tarptautinėje LIONS klubų
asociacijoje;
j) lankytis apygardos gubernatoriaus Patariamojo komiteto susirinkimuose klubo veiklos zonoje.
8 dalis. UŽ TARNYSTĘ ATSAKINGAS PAREIGŪNAS. Šio pareigūno atsakomybės yra šios:
a) užimti aktyvią poziciją klubo Globalios veiklos komandoje (GAT) pagal savo pareigybės
kompetencijas;
b) bendradarbiauti su apygardos Globalios tarnystės koordinatoriumi (GST) (ang. – District
Global Service Coordinator), klubo ryšių su LCIF koordinatoriumi, apygardos lyderiais,
klubo tarnystės komiteto nariais ir kitais, siekiant tobulinti ir komunikuoti tarnystės tikslus ir
planus. Šio klubo tarnystė yra skirta bendruomenės poreikiams ir / ar Tarptautinės LIONS
klubų asociacijos globalios paramos tikslams. Tarnystės sąvoka apima tiesioginę tarnystę
pagalbos gavėjams ir tarnystei vykdyti reikalingų lėšų pritraukimą per veiklos propagavimą
ir viešas lėšų rinkimo akcijas;
c) vadovauti tarnystės komitetui ir įgyvendinti klubo tarnystės planus, siekiant klubo tarnystės
tikslų;
d) sudaryti galimybes vietos jaunimui ir LEO nariams tarnauti bendruomenei visais paslaugų
aspektais, įskaitant tikslų nustatymą ir įgyvendinimą, projektų rengimą, vertinimą ir
atsiskaitymą;
e) atsiskaityti už klubo veiklas ir tarnystės paslaugas Tarptautinei LIONS klubų asociacijai,
pildant ataskaitas tarptautinėje duomenų bazėje;
f) sekti ir atliepti bendruomenių poreikius, stebėti kitų klubų tarnystę, plėtoti bendruomenines
partnerystes, plečiant teikiamų paslaugų spektrą ir panaudojant Tarptautinės LIONS klubų
asociacijos bei LCIF siūlomas priemones bei išteklius;
g) didinti narių pasitenkinimą, skatinant juos dalyvauti ir įsitraukti į įvairius klubo paslaugų
projektus;
h) bendradarbiauti su klubo narystės plėtros vadovu ir kitais klubo komitetais, per įvairius
tarnystės projektus parodant LIONS asociacijai nepriklausantiems asmenims, kokias
galimybes suteikia narystė šioje organizacijoje;
i) dalyvauti apygardos gubernatoriaus Patariamojo komiteto susirinkimuose šio klubo veiklos
zonoje.
9 dalis. UŽ RINKODARĄ IR KOMUNIKACIJĄ ATSAKINGAS PAREIGŪNAS. Šio
pareigūno atsakomybės yra šios:
a) sudaryti ir įgyvendinti metinius vidinės ir išorinės komunikacijos planus, siekiant pasiekti
įvairias auditorijas ir į komunikaciją įtraukiant klubo narius, žiniasklaidą, socialinę mediją,
rėmėjus, potencialius naujus narius;
b) viešinti klubo veiklas, įskaitant tarnystės projektus, lėšų surinkimą, paaukotas lėšas,
Tarptautinės LIONS klubų asociacijos remiamus įvairius konkursus ir kitus naujienų vertus
pasiekimus tiek viduje, tiek išorėje per žiniasklaidą, socialinę mediją ir kitas efektyvias
komunikacijos priemones;
c) išplėsti humanitarinės pagalbos iniciatyvų spektrą, bendruomenės dalyvavimą ir narių
pritraukimo iniciatyvas per socialinę mediją;
d) suteikti komunikacijos įrankių, priemonių klubo nariams ir skatinti visus narius dalyvauti,
viešinant klubo veiklas per socialinę mediją ir kitas efektyvias komunikacijos priemones;
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e) padėti klubo prezidentui perduoti klubo nariams informaciją iš apygardos, kelių teritorijų
apygardos ir Tarptautinės LIONS klubų asociacijos biuro;
f) glaudžiai bendradarbiauti su klubo narystės plėtros vadovu, siekiant pasiekti tikslinę
auditoriją ir pritraukti potencialius narius;
g) dalyvauti apygardos gubernatoriaus Patariamojo komiteto susirinkime šio klubo veiklos
zonoje;
h) dalyvauti susirinkimuose, kuriuos organizuoja apygardos Komunikacijos ir informacijos
komiteto vadovas.
IV straipsnis
VALDYBA
Be klubo pareigūnų ir komitetų pirmininkų į valdybą taip pat gali būti išrinkti ir kitas pozicijas klube
užimantys nariai, jeigu šis klubas nusprendžia, jog to reikia.
1 dalis. SUSIRINKIMŲ PROGRAMOS KOORDINATORIUS. Jis prisideda prie klubo
susirinkimų kokybės stiprinimo, sudarydamas šio klubo susirinkimų neoficialiosios dalies programos
planą, į kurį įtraukiamos įvairios klubo narius dominančios temos, veiklos ir pranešėjų sąrašas, taip
pat jis rūpinasi, kad nariai susipažintų su susirinkimo neoficialiosios dalies programa. Programos
koordinatorius pranešėjų pavardes suderina su prezidentu, informuoja klubo sekretorių, kad šis
įtrauktų į darbotvarkę, taip pat praneša rinkodaros ir komunikacijos pareigūnui, kad šis pasirūpintų
efektyvia komunikacija. Jis pasitinka atvykusį svečią, pranešėją ir pasirūpina tinkamu jo priėmimu
bei globa susirinkimo metu.
2 dalis. RYŠIŲ SU LCIF KOORDINATORIUS. Jis komunikuoja LCIF misiją ir sėkmę ir jos
svarbą Tarptautinei LIONS klubų asociacijai, įgyvendina LCIF plėtros strategijas klube ir
bendradarbiauja su LCIF apygardos koordinatoriumi, siekiant klubo ir apygardos tikslų
suderinamumo. Šis pareigūnas taip pat bendradarbiauja su už tarnystę atsakingu klubo pareigūnu ir
Globalia veiklos komanda, siekiant palaikyti klubo iniciatyvas.
3 dalis. SAUGOS VADOVAS (nebūtina pareigybė). Jis užtikrina, kad saugos priemonės būtų
tinkamoje vietoje, peržiūri veiklas, siekdamas nustatyti potencialius pavojus, pildo savipatikros
kontrolinį sąrašą, kurį galima gauti iš Tarptautinės LIONS klubų asociacijos, užtikrina tinkamą
priežiūrą ir rūpinasi žalos padengimu draudimo lėšomis. Incidento atveju jis surenka visą su įvykiu
susijusią svarbią informaciją ir laiku praneša draudimo bendrovei.
4 dalis. ATRIBUTIKOS SAUGOTOJAS – TVARKDARYS (angl. – Lion Tamer) (nebūtina
pareigybė). Šis pareigūnas atsako už klubo inventorių ir atributiką (vėliavas, reklamines juostas,
gongą, plaktuką ir kt.). Jis pasirūpina tinkamu šių daiktų naudojimu kiekvieno susirinkimo metu, o
susirinkimui pasibaigus, grąžina į tą pačią saugojimo vietą. Per susirinkimus jis prižiūri, kad
susirinkimo dalyviai būtų tinkamai susodinti, išdalija reikiamą informacinę medžiagą. Jis skiria
ypatingą dėmesį, kad nauji šio klubo nariai per susirinkimus keistų sėdėjimo vietą ir tokiu būdu galėtų
geriau susipažinti su visais nariais.
5 dalis. GEROS ATMOSFEROS KŪRĖJAS – TAILTVISTERIS (angl. – Tail Twister) (nebūtina
pareigybė). Jis rūpinasi, kad šio klubo susirinkimuose vyrautų gera atmosfera, skatina darną ir narių
bendrystę, kuria ir padeda palaikyti susirinkimų gyvybingumą, gerą nuotaiką bei narių entuziazmą,
pasitelkdamas žaismingas priemones bei išmintingai skirdamas baudas. Jo skirtos baudos
neginčijamos, tačiau būtina sąlyga, kad jų dydis neviršytų šio klubo valdybos patvirtintos sumos. Nė
vienas narys per vieną susirinkimą nėra baudžiamas daugiau kaip du kartus. Baudos šiam pareigūnui
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netaikomos, nebent už tai vieningai balsuoja visi susirinkime dalyvaujantys šio klubo nariai. Šio
pareigūno surinktos lėšos nedelsiant perduodamos iždininkui, kuris užpajamuoja gautas rinkliavos
lėšas.
6 dalis. DIREKTORIUS. Jis atsakingas už papildomą klubo veiklos priežiūrą ir rengia valdybai
teikiamus klausimus. Šio pareigūno kadencijos trukmė yra dveji metai.
V straipsnis
KOMITETAI
1 dalis. NUOLATINIAI KOMITETAI. Žemiau išvardinti nuolatiniai komitetai gali būti sudaromi
šio klubo prezidento pavedimu, išskyrus į Valdybai sudėtį įeinančias renkamas pareigybes. Valdyba
pagal poreikį gali įsteigti papildomus komitetus.
a) GLOBALIOS VEIKLOS KOMANDA (angl. – Global Action Team). Šis nuolatinis komitetas,
padedamas valdybos, inicijuoja ir vykdo koordinuotą humanitarinės pagalbos teikimą pagal
pasitvirtintą planą, siekia didinti narių skaičių ir stiprina ateities lyderių gretas. Komandai
vadovauja šio klubo prezidentas, joje dalyvauja klubo pirmasis viceprezidentas (lyderystės
vadovas), narystės plėtros ir tarnystės (veiklos) vadovai. Šis nuolatinis komitetas reguliariai
su klubo nariais aptaria plano vykdymą ir palaikomąsias iniciatyvas, kontaktuoja su apygardos
Globalios veiklos komandos (GAT) nariais, siekdamas gauti informacijos apie kitas
iniciatyvas ir gerąsias praktikas bei turėdamas tikslą pasidalinti šio klubo patirtimi. Dalyvauja
apygardos gubernatoriaus Patariamojo komiteto susirinkimuose ir kituose apygardos ir / ar
kelių teritorijų apygardos susirinkimuose, kuriuose aptariami tarnystės ir narystės reikalai ar
lyderystės iniciatyvos, kad būtų užtikrintas dalijamasis idėjomis ir įgytomis žinios, kurios gali
būti pritaikytos šio klubo veiklai.
b) KONSTITUCIJOS IR ĮSTATŲ KOMITETAS. Aiškina nariams klubo Konstituciją ir Įstatus
ir gali būti įpareigotas atlikti pakeitimus, vadovaujantis pakeitimų procedūromis.
c) FINANSŲ KOMITETAS. Vadovaujamas šio klubo iždininko, sudaro detalų biudžetą, kurį
tvirtina valdyba; užtikrina tinkamą dokumentacijos tvarkymą ir sąskaitų administravimą,
susitaria dėl metinio klubo sąskaitų audito ir įsipareigoja, kad visa finansinė informacija būtų
perduota vadovavimą šiam komitetui perimančiam pareigūnui.
d) NARYSTĖS KOMITETAS. Vadovaujamas narystės plėtros vadovo, komitetas siekia
užtikrinti narystės augimą, ieško potencialių narių ir aktyviai juos skatina tapti LIONS nariais,
taip pat atsako už narių pasitenkinimą ir motyvaciją klube. Šis komitetas taip pat tikrina
potencialių narių kandidatūrų atitiktį reikalavimams, prieš pateikiant jas svarstyti valdybai,
vadovaujantis klubo Konstitucijos III straipsnio 2 dalimi. Narystės komitetą turi sudaryti
praėjusių metų šio komiteto pirmininkas, už narystę atsakingas vicepirmininkas ir bet kurie
kiti šia sritimi susidomėję šio klubo nariai.
e) RINKODAROS IR KOMUNIKACIJOS KOMITETAS. Vadovaujamas rinkodaros ir
komunikacijos pirmininko, šis komitetas siekia užtikrinti efektyvią vidinę ir išorinę
komunikaciją, formuoti visuomenės nuomonę ir didinti klubo veiklų matomumą
bendruomenėje.
f) TARNYSTĖS (VEIKLOS) KOMITETAS. Jam vadovauja už tarnystės veiklas atsakingas
pirmininkas. Šis komitetas padeda plėtoti tarnystės tikslus ir planus, ieško potencialių projektų,
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vadovauja projektų planavimui bei vykdymui ir įtraukia klubo narius į prasmingą tarnystę
vietos bendruomenei. Koordinuoja ir užtikrina efektyvų vadovavimą tarnystės projektams,
susijusiems su bendrąja Tarptautinės LIONS klubų asociacijos tarnystės sistema bei jos
strateginėmis kryptimis, padėdamas už kiekvieną šio klubo tarnystės iniciatyvą atsakingiems
nariams. Šis komitetas taip pat gali būti atsakingas už paraiškų rengimą ir teikimą LCIF
dotacijoms gauti bei valdybos patvirtintos partnerystės su bendruomenine plėtojimą.
g) INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KOMITETAS. Esant poreikiui, padeda nariams,
suteikdamas prisijungimą ir / arba pagalbą, susijusią su internetiniais įrankiais ir komunikacija.
Taip pat gali suteikti pagalbą ir / arba atlikti šio klubo tinklalapio, socialinių tinklų
administratoriaus funkcijas.
h) LYDERYSTĖS KOMITETAS. Jam vadovauja pirmasis viceprezidentas. Šis komitetas
informuoja klubo narius apie galimybes dalyvauti apygardos, kelių teritorijų apygardos,
Tarptautinės LIONS klubų asociacijos vykdomuose mokymuose, taip pat ir kitų organizacijų
mokymuose, kurie gali būti naudingi šio klubo nariams.
2 dalis. SPECIALIEJI KOMITETAI. Kartais prezidentas, gavęs valdybos pritarimą, gali paskirti
specialiuosius komitetus, kurie reikalingi prezidento arba valdybos sprendimams įgyvendinti.
3 dalis. PREZIDENTO VEIKIMAS PAGAL PAREIGAS. Prezidentas savo iniciatyva (ex-officio)
yra visų komitetų narys, kad galėtų tinkamai veikti pagal savo pareigas ir atlikti jo kompetencijai
priskiriamus veiksmus.
4 dalis. KOMITETŲ ATASKAITOS. Kiekvieno komiteto pirmininkas kiekvieną mėnesį turi
atsiskaityti valdybai žodžiu arba raštu.
VI straipsnis
SUSIRINKIMAI
1 dalis. NUOLATINIAI VALDYBOS SUSIRINKIMAI. Valdybos nuolatiniai susirinkimai
rengiami tokiu laiku ir tose vietose, kaip apibrėžia valdyba. (Rekomenduojama, kad valdyba per vieną
mėnesį susirinktų mažiausiai vieną kartą).
2 dalis. NEEILINIAI VALDYBOS SUSIRINKIMAI. Valdybos neeiliniai susirinkimai vyksta, kai
jie yra sušaukiami prezidento arba to prašo trys (3) ar daugiau valdybos narių. Jie vyksta tokiu laiku
ir toje vietoje, kaip nustato prezidentas.
3 dalis. NUOLATINIAI KLUBO SUSIRINKIMAI / RENGINIAI. Nuolatiniai šio klubo
susirinkimai yra organizuojami tokiu laiku ir tose vietose, kaip rekomenduoja šio klubo valdyba ir
patvirtina klubas. Išskyrus specifinius atvejus, pateikiamus šioje Konstitucijoje ir Įstatuose,
pranešimas apie nuolatinius susirinkimus yra pateikiamas tokiu būdu, kurį valdyba mano esant
tinkamą, kad būtų efektyviai perduota informacija apie susirinkimą ir / arba renginį visiems klubo
nariams ir būtų užtikrinamas kuo didesnis jų įsitraukimą. Nuolatiniai klubo susirinkimai gali būti
pakeičiami tarnystės projektais ar kitais renginiais, kaip numato šio klubo nariai. (Rekomenduojama,
kad klubas organizuotų susirinkimą, renginį ar kokią nors tarnystės veiklą mažiausiai vieną kartą per
mėnesį).
4 dalis. NEEILINIAI KLUBO SUSIRINKIMAI. Neeiliniai šio klubo susirinkimai gali būti
sušaukti prezidento nuožiūra, taip pat turi būti prezidento šaukiami, kai to prašo valdyba tokiu laiku
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ir toje vietoje, kurią nustato to prašantis asmuo ar valdymo organas. Tuo atveju, jeigu prezidentui
nepavyksta sušaukti susirinkimo valdybos prašymu, valdybos narių dauguma yra įgaliota pati
sušaukti susirinkimą tokiu laiku ir toje vietoje, kaip nustato valdyba. Pranešimas apie neeilinius
susirinkimus, kuriame išdėstomas tikslas, laikas ir vieta, kiekvienam šio klubo nariui yra išsiunčiamas
įprastu paštu, elektroninėmis priemonėmis ar pristatomas asmeniškai mažiausiai dešimt (10) dienų
prieš numatytą susirinkimo datą.
5 dalis. METINIS SUSIRINKIMAS. Metinis šio klubo susirinkimas turi būti rengiamas, baigiantis
kiekvieniems LIONS finansiniams metams tokia data, laiku ir toje vietoje, kaip apibrėžia valdyba.
Šiame susirinkime yra pateikiamos ir išklausomos pareigūnų ataskaitos bei pristatomi naujai išrinkti
pareigūnai.
6 dalis. ALTERNATYVŪS SUSIRINKIMŲ FORMATAI. Nuolatiniai ir / arba neeiliniai šio klubo
ir / arba valdybos susirinkimai gali būti surengti, naudojant alternatyvius susirinkimų formatus, tokius
kaip konferencija telefonu ir / arba internetinė konferencija, inicijuojant prezidentui arba bet kuriems
trims (3) valdybos nariams.
7 dalis. CHARTIJOS SUKAKTIS. Šio klubo chartijos įteikimo metinių šventinis susirinkimasrenginys gali būti rengiamas kiekvienais metais. Jo metu specialus dėmesys yra skiriamas lionizmo
tikslams ir etikai bei klubo istorijai.
8 dalis. KVORUMAS. Kvorumui užtikrinti kiekvieno susirinkimo metu būtinas asmeniškas geros
reputacijos narių daugumos dalyvavimas. Išskyrus, kai konkrečiai yra nurodyta kitaip, daugumos
narių veiksmas yra traktuojamas kaip viso klubo veiksmas ir sprendimas.
9 dalis. VERSLO SUSITARIMŲ SUDARYMAS. Šis klubas gali sudaryti verslo susitarimus paštu
arba elektroninėmis komunikacijos priemonėmis su sąlyga, kad nė viena tokia veikla negalios, kol
nebus patvirtinta raštu dviem trečdaliais (2/3) viso klubo narių. Tokius veiksmus gali inicijuoti
prezidentas ar bet kurie trys (3) šio klubo valdybos nariai.
VII straipsnis
MOKESČIAI IR RINKLIAVOS
KAIP PATVIRTINTA KLUBO NARIŲ METINIAME SUSIRINKIME.
1 dalis. STOJAMASIS MOKESTIS. Kiekvienas naujas, narystę atnaujinęs ir / ar narystę perkėlęs
narys turi sumokėti
$ klubo stojamąjį mokestį, į kurį yra įeina ir einamuoju metu galiojantis
Tarptautinės LIONS klubų asociacijos stojamasis mokestis. Pinigai turi būti sumokėti, prieš
įregistruojant klubo narį ir prieš tai, kai sekretorius praneša apie tokį narį Tarptautinei LIONS klubų
asociacijai; galioja sąlyga, kad valdyba gali nuspręsti atsisakyti viso arba dalies šio klubo nustatyto
stojamojo mokesčio bet kuriam nariui, kuriam narystė yra perkeliama ar atnaujinama per dvylika (12)
mėnesių nuo jo ankstesnės narystės LIONS klube pabaigos.
2 dalis. METINIAI MOKESČIAI. Kiekvienas šio klubo narys moka toliau nurodytus nuolatinius
metinius mokesčius, į kuriuos yra įskaičiuotos ir rinkliavos, padengiančios apygardos (atskiros, tam
tikrų teritorijos dalių, kelių teritorijų) ir tarptautinius mokesčius (skirtus padengti „LION“ žurnalo
leidybą, Tarptautinės LIONS klubų asociacijos administracinius ir metinių tarptautinių konvencijų
kaštus bei panašaus pobūdžio apygardos kaštus). Mokesčiai yra mokami iš anksto tokiu laiku, kurį
nustato valdyba:
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Aktyvusis narys
Laisvasis narys
Garbės narys
Privilegijuotasis narys
Viso gyvenimo narys
Asocijuotasis narys
Prisidedantysis narys

______$
______$
______$
______$
______$
______$
______$

Šio klubo iždininkas perveda tarptautinius mokesčius ir mokesčius apygardai (atskiros, tam tikrų
teritorijos dalių, kelių teritorijų) atitinkamu konkrečiu laiku, kaip yra apibrėžta apygardos (atskiros
arba kelių teritorijų) ir / ar Tarptautinės LIONS klubų asociacijos Konstitucijoje ir Įstatuose.
VIII straipsnis
KLUBO FILIALŲ ADMINISTRAVIMAS
1 dalis. KLUBO FILIALŲ PAREIGŪNAI. Filialo nariai išsirenka filialo prezidentą, sekretorių ir
iždininką. Šie trys pareigūnai kartu su klubo atstovu sudaro filialo vykdomąjį komitetą. Filialo
prezidentas kviečiamas dalyvauja visuose pagrindinio klubo valdybos posėdžiuose ir pagrindinio
klubo veiklose, bendruose susirinkimuose, kad pateiktų duomenis apie filialą, informaciją apie filialo
suplanuotas veiklas, mėnesinę finansinę ataskaitą ir palaikytų atviras diskusiją bei efektyvią
komunikaciją tarp filialo ir pagrindinio klubo. Filialo nariai taip pat yra skatinami dalyvauti
pagrindinio klubo suplanuotuose susirinkimuose, renginiuose ir veiklose.
2 dalis. KLUBO ATSTOVAS. Pagrindinis klubas paskiria vieną šio klubo narį, kuris stebėtų filialo
pažangą ir teiktų jam pagalbą, kai to reikia. Šis pagrindiniam klubui atstovaujantis asmuo tampa
ketvirtuoju filialo pareigūnu.
3 dalis. BALSAVIMO TEISĖS. Filialo nariai balsuoja dėl filialo veiklų, o dalyvaudami pagrindinio
klubo susirinkimuose – ir dėl šio klubo veiklų. Filialo nariai turi būti įtraukti, skaičiuojant pagrindinio
klubo susirinkimo kvorumą, tiktai kai dalyvauja asmeniškai pagrindinio klubo susirinkime.
4 dalis. MOKESČIAI IR RINKLIAVOS. Kiekvienas naujas, narystę atnaujinęs ir / ar narystę
perkėlęs narys turi sumokėti
$ klubo stojamąjį mokestį, į kurį yra įeina ir einamuoju metu
galiojantis Tarptautinės LIONS klubų asociacijos stojamasis mokestis. Klubo filialai gali įsivesti
atskirą filialo stojamąjį mokestį; nereikalaujama, kad filialo nariai mokėtų pagrindinio klubo
stojamąjį mokestį.
Kiekvienas filialo narys moka žemiau nurodytus nuolatinius metinius mokesčius, į kuriuos
įskaičiuojamos ir rinkliavos, padengiančios tarptautinius ir apygardos (atskiros, tam tikrų teritorijos
dalių, kelių teritorijų) mokesčius (skirtus padengti „LION“ žurnalo leidybą, Tarptautinės LIONS
klubų asociacijos administracinius ir metinių tarptautinių konvencijų kaštus bei panašaus pobūdžio
apygardos kaštus). Mokesčiai ir rinkliavos mokami iš anksto tokiu laiku, kurį nurodo pagrindinio
klubo valdyba.
Aktyvusis narys
______$
Laisvasis narys
______$
Garbės narys
______$
Privilegijuotasis narys
______$
Viso gyvenimo narys
______$
Asocijuotasis narys
______$
Prisidedantysis narys
______$
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Filialo iždininkas perveda tarptautinius mokesčius ir mokesčius apygardai (atskiros, tam tikrų
teritorijos dalių, kelių teritorijų) atitinkamu konkrečiu laiku, kaip yra apibrėžta apygardos (atskiros
arba kelių teritorijų) ir / ar Tarptautinės LIONS klubų asociacijos Konstitucijoje ir Įstatuose. Klubo
filialai neprivalo mokėti klubo mokesčių pagrindiniam klubui.
IX straipsnis
KITOS NUOSTATOS
1 dalis. FINANSINIAI METAI. Šio klubo finansiniai metai yra nuo liepos 1-osios iki birželio 30osios.
2 dalis. PARLAMENTINĖ PRAKTIKA. Išskyrus atvejus, kai ši Konstitucija ir Įstatai numato
kitaip, visi tvarkos ir procedūrų klausimai, susiję su šio klubo, jo valdybos ir bet kurio komiteto
susirinkimu ar veikla, yra apibrėžiami pagal naujausios redakcijos ROBERTO TVARKOS
TAISYKLES (Henrio Martino Roberto parašytos parlamentinės procedūros gairės, kurios yra nuolat
atnaujinamos).
3 dalis. PARTIJŲ POLITIKA / RELIGIJA. Šis klubas neremia ir nerekomenduoja kandidato į
valstybines pareigas; partijų politika ar religija negali būti šio klubo narių diskusijų objektais
susirinkimuose.
4 dalis. ASMENINĖ NAUDA. Išskyrus pagalbą, prisidedant prie lionizmo progreso, joks pareigūnas
ar šio klubo narys negali naudotis savo naryste, norėdamas įgyvendinti bet kokius asmeninius,
politinius ar kitus savo siekius. Šis klubas, kaip visuma, negali dalyvauti jokiame judėjime, kuris
neatitinka LIONS tikslų ir veiklos prioritetų.
5 dalis. KOMPENSACIJA. Nė vienas klubo narys, einantis pareigūno pareigas, negauna jokios
kompensacijos už darbą ir veiklą šiame klube, išskyrus sekretorių, kuriam kompensaciją, jeigu tokia
yra, nustato valdyba.
6 dalis. LĖŠŲ RINKIMAS. Susitikimų metu klubas neprašo lėšų iš asmenų, kurie nėra klubo nariai.
Bet koks klubo susirinkime išsakytas pasiūlymas dėl lėšų skyrimo kitiems tikslams negu numatyta
įprastais nuolatiniais klubo įsipareigojimais, turi būti perduodami atitinkamam komitetui ar valdybai,
kad jie būtų išnagrinėti.
X straipsnis
KLUBO GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
Visos pretenzijos ir ginčai tarp bet kurio nario / (-ių) ir / ar buvusio nario / (-ių) bei klubo ir / ar bet
kurio valdybos pareigūno, kylantys dėl Konstitucijos bei Įstatų interpretacijų ir jų taikymo, narystės
bei pašalinimo iš klubo ar bet kokiu vidiniu klubo reikalu, koks jis bebūtų, kuris negali būti teisingai
išsprendžiamas kitomis priemonėmis, sprendžiamas pagal Tarptautinės LIONS klubų asociacijos
direktorių valdybos nustatytas Ginčų sprendimo tvarką.
XI straipsnis
PAKEITIMAI
1 dalis. PAKEITIMŲ TEIKIMO TVARKA. Šie Įstatai gali būti pakeisti, iš dalies pakeisti ar
panaikinti bet kurio eilinio ar neeilinio klubo susirinkimo metu, jei yra asmeniškai dalyvaujančių
narių kvorumas ir gaunama balsų dauguma.
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2 dalis. PASTABA. Jokia pataisa negali būti pateikta balsavimui iki tol, kol siūloma pataisa
nepateikiama raštu susipažinti kiekvienam klubo nariui, išsiunčiant įprastu paštu ar elektroninėmis
priemonėmis ar pristatyta asmeniškai mažiausiai keturiolika (14) dienų iki susirinkimo, per kurį
numatyta balsuoti už pateiktą pataisą.
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TAIP, KAI GALI

TAIP, KAI GALI

TAIP, TIK KLUBO

NE, KLUBAS MOKA
GALIOJANČIUS
TARPTAUTINĮ IR
APYGARDOS
MOKESČIUS

TAIP, TIK
APYGARDOS IR
KLUBO - NĖRA
ĮSIPAREIGOJIMŲ DĖL
TARPTAUTINIO
MOKESČIO

TAIP

TAIP

PRISIDEDANTYSIS

ASOCIJUOTASIS

VISO GYVENIMO

LAISVASIS NARYS

PRIVILEGIJUOTASIS

GARBĖS

TAIP, KAI GALI

TAIP

AKTYVUSIS

TAIP, KAI GALI

TAIP, KAI GALI

TAIP, KAI GALI

TAIP

TAIP

KATEGORIJA

DALYVAVIMAS
KLUBO VEIKLOSE

MOKESČIŲ (KLUBO,
APYGARDOS,
TARPTAUTINIŲ)
MOKĖJIMAS LAIKU

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

PADEDA
ATSPINDĖTI
PALANKŲ
ĮVAIZDĮ

NE

NE

TAIP, JEIGU VYKDO
AKTYVIOJO NARIO
ĮSIPAREIGOJIMUS

NE

NE

NE

TAIP

TEISĖ SIEKTI PAREIGŲ
KLUBO, APYGARDOS
ARBA
TARPTAUTINIAME
BIURE

NE

APYGARDOS
KONVENCIJOJE
TIK (PIRMINIAIS)
KLUBO
KLAUSIMAIS
(ABIEM)

TAIP

NE

TAIP, TIK DĖL
KLUBO REIKALŲ

TAIP

TAIP, JEIGU
ĮVYKDO
AKTYVIOJO
NARIO
ĮSIPAREIGOJIMU
S

TAIP, JEIGU
ĮVYKDO
AKTYVIOJO
NARIO
ĮSIPAREIGOJIMU
S

NE

NE

TIK DĖL KLUBO
REIKALŲ

NE

TAIP

TAIP

BALSAVIMO
TEISĖS

DELEGATAS
APYGARDOS
ARBA
TARPTAUTINĖJE
KONVENCIJOSE

PAVYZDYS A

NARYSTĖS KATEGORIJŲ LENTELĖ
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NARYSTĖS KATEGORIJŲ RIBOS
Garbės nariai negali viršyti 5 % visų esamų klubo narių skaičiaus; bet kuri frakcija leidžia turėti vieną
papildomą Garbės narį.
Asocijuotieji nariai negali viršyti 25 % visų esamų klubo narių skaičiaus.
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PAVYZDYS B
BALSAVIMO FORMOS PAVYZDYS
Prezidento rinkimams: nurodykite, kam skiriate savo balsą, pažymėdami kvadratėlį ties jūsų
pasirinkto kandidato pavarde.

Kandidatas A
Kandidatė B
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Tarptautinės LIONS klubų asociacijos
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.
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