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VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ 

VERSLO VADOVŲ KLUBO REGLAMENTAS 

 

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau – Rūmai) Verslo vadovų klubas – tai 

neformalus Rūmų klubas (toliau – Klubas), vienijantis aukščiausio lygio įmonių (Rūmų narių) 

vadovus ir verslo savininkus. Klubas savo veikloje vadovaujasi Rūmų klubų veiklos reglamentu. 

Šiame reglamente išdėstyti Klubo veiklos principai ir taisyklės. 

 

I. KLUBO VEIKLOS TIKSLAI 

1.1. Skatinti tiek verslo, tiek ir asmeninių ryšių vystymąsi. 

1.2. Stiprinti verslo bendruomenės etiką ir kultūrą. 

1.3. Kelti Klubo narių kompetenciją, stiprinti bendruomeniškumą. 

1.4. Kurti malonią ir naudingą aplinką Klube. 

1.5. Dalintis aktualia ir naujausia informacija, kuri padėtų verslui vystytis greičiau. 

1.6. Teikti pasiūlymus Rūmų Tarybai dėl valstybės valdžios ir valdymo institucijų įstatymų, teisės 

aktų pakeitimų. 

1.7. Organizuoti renginius Klubo veiklai viešinti, Klubo narių kiekiui plėsti ir verslo partnerystei 

plėtoti. 

1.8. Inicijuoti ES projektų rengimą, teikimą ir įgyvendinimą Klubo veiklai vykdyti, viešinti ir verslo 

partnerystei plėtoti. 

1.9. Inicijuoti Klubo tarptautinį bendradarbiavimą su panašia veikla užsiimančiais klubais 

užsienyje. 

 

II. KLUBO VEIKLA 

2.1. Klubo narių susitikimai organizuojami vieną kartą per mėnesį. Iš viso per metus – ne mažiau 

kaip 8 klubo susitikimai. 

 

III. KLUBO NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

3.1. Klubo nariais gali būti Rūmų narių įmonių vadovai, užpildę ir pateikę prašymą – anketą tapti 

Klubo nariais. Išskirtiniais atvejais, motyvuotu Klubo valdybos sprendimu, Klubo nariais gali tapti 

ne Rūmų narių atstovai arba skyrių/padalinių vadovai. 

3.2.Kandidatas tampa nariu, kai jis patvirtinamas valdybos ir sumoka Klubo nario mokestį. 

3.3. Narystė Klube yra asmeninė ir neperleidžiama jokiam kitam asmeniui. 

 

IV. KLUBO DALYVIO METINIS NARIO MOKESTIS 

4.1. Klubo nario  metinis tikslinis įnašas – 100 eurų. Klubo nario metinis tikslinis įnašas 

neskaidomas dalimis, nemažinamas ir negrąžinamas. Klubo nariai metinį tikslinį įnašą už 

einamuosius metus sumoka iki einamųjų metų  vasario mėn. 1 d. 

4.2. Laiku nesumokėjus Klubo nario metinio tikslinio įnašo narystė stabdoma, nesumokėjus visus 

metus, narys išbraukiamas iš Klubo narių sąrašo. 

 

V. KLUBO VADOVAS 

5.1. Aukščiausias klubo valdymo organas – visuotinis susirinkimas:  

5.2. Renka klubo vadovą.  



5.3. Renka klubo valdybą. Iš viso valdyboje – 6 asmenys (klubo vadovas, 4 nariai ir rūmų 

darbuotojas – Klubo koordinatorius). 

5.4. Klubo valdyba ir vadovas renkami 2 metams. 

5.4. Laikotarpiu tarp visuotinių susitikimų klubui vadovauja valdyba. 

5.5. Klubo vadovu ir/ar valdybos nariu negali būti renkamas Klubo narys, esantis kitos verslo 

organizacijos valdymo organų nariu. Paaiškėjus nurodytam faktui Klubo vadovas ir/ar 

valdybos narys privalo nedelsiant atsistatydinti arba yra atšaukiamas Klubo valdybos 

sprendimu. 

 

 

VI. KLUBO VEIKLOS ADMINISTRAVIMAS 

6.1. Klubo koordinavimo ir administravimo funkcijas atlieka Rūmų administracija.  

6.2. Klubo nario tikslinis įnašas mokamas į Rūmų sąskaitą. Surinktos lėšos naudojamos Klubo 

reikmėms: susitikimų faktinėms aptarnavimo išlaidoms, lektoriaus atlygiui, renginių organizavimui, 

reprezentacinėms ir kitoms išlaidoms. 

6.3. Iki einamųjų metų sausio 20 d. Rūmų generaliniam direktoriui pateikiama ataskaita apie lėšų 

surinkimą ir panaudojimą.  

6.4. Klubas su Rūmų administracija suderinta tvarka savo veiklai organizuoti gali naudotis Rūmų 

pagalba, darbuotojų teikiama informacija ir / ar paslaugomis, patalpomis ir / ar organizacine 

technika. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1. Pranešimai apie Klubo valdymo organo posėdžius, visuotinio Klubo narių susirinkimo 

sušaukimą bei Klubo organizuojamus renginius siunčiami Klubo nariams jų nurodytu elektroniniu 

paštu. 

7.2. Už Klubo dokumentų ir kitos informacijos pateikimą Klubo nariams ir kitiems asmenims 

atsakingas Klubo vadovas. 

7.3. Šis reglamentas keičiamas ar naikinamas Tarybos nutarimu. 

_______________________ 

 


