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JAUNOJO EKONOMISTO KLUBO NUOSTATAI

1. BENDRIEJI NUOSTATAI
1.1. Jaunojo ekonomisto klubas (toliau Klubas) yra savarankiška, visuomeninė organizacija,
vienijanti besidominčius ekonomika, verslo tendencijomis Lietuvos vyresnių klasių moksleivius ir
Vilniaus kolegijos (toliau VIKO) bei kitų aukštųjų mokyklų studentus.
1.2. Klubo adresas: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, Naugarduko g. 5 LT – 03231,
Vilnius.
1.3. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės normų aktais,
Vilniaus kolegijos statutu bei kitais vidaus veiklos dokumentais ir šiais nuostatais.
1.4. Klubas kuriamas neribotam laikui ir galioja visoje Lietuvos teritorijoje.
1.5. Klubo informacija skelbiama VIKO Ekonomikos fakulteto tinklalapyje ir Facebook paskyroje.
2. KLUBO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLA
2.1. Klubo tikslai ir uždaviniai:
2.1.1. Pagrindinis klubo tikslas – suburti vyresnių klasių moksleivius ir studentus į vieną
būrį, skatinti jų domėjimąsi ekonomikos ir verslo tendencijomis, gilinti šios krypties teorines
žinias ir praktinius gebėjimus.
2.1.2. Suteikti klubo nariams ir visuomenei galimybę gauti daugiau žinių apie Lietuvos ir
pasaulio ekonomiką.
2.1.3. Supažindinti su įvairiomis ekonomikos temomis: rinka, pinigais, investicijomis,
finansavimu, mokesčiais, verslo planais ir pan.
2.1.4. Paskatinti klubo narius domėtis verslu ir galimybėmis patiems tapti verslininkais.

2.1.5. Ugdyti kūrybiškumą: gebėjimą kelti naujas idėjas, greitai orientuotis situacijose, priimti
teisingus sprendimus.
2.1.6. Skatinti klubo narius bendrauti, dalintis savo žiniomis ir idėjomis.
2.1.7. Skatinti klubo narius būti aktyviais, veikti savo ir visuomenės naudai.
2.1.8. Populiarinti verslo ekonomikos studijas.
2.2. Klubo veikla:
2.2.1. Klubas organizuoja mokymus, susitikimus, diskusijas, konkursus ir kitus renginius
ekonomikos temomis.
2.2.2. Į renginius Klubas kviečia Lietuvos mokslininkus, verslininkus, žymius žmones,
Vilniaus kolegijos ir kitų Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojus, absolventus, studentus
ir moksleivius.
2.2.3. Klubas organizuoja narių išvykas į renginius, parodas, įmones.
2.3.4. Bendradarbiauja su panašaus profilio klubais.
3. KLUBO NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Klubo nariais gali būti visi Lietuvos Respublikos moksleiviai ir studentai, kurie pripažįsta šiuos
nuostatus ir dalyvauja Klubo veikloje.
3.2. Klubo narių teisės:
3.2.1. Dalyvauti klubo susirinkimuose ir kitoje veikloje, kuri padeda vykdyti Klubo
uždavinius ir siekti Klubo tikslų.
3.2.2. Inicijuoti naujas Klubo veiklas.
3.2.3. Teikti siūlymus dėl Klubo veiklos tobulinimo.
3.2.4. Gauti visą informaciją apie Klubo veiklą.
3.2.5. Naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis, sukaupta informacija.
3.2.6. Rinkti, būti išrinktam į Klubo tarybą ar Klubo pirmininku.
3.2.7. Išstoti iš Klubo.
3.3. Klubo narių pareigos:
3.3.1. Laikytis Klubo nuostatų.
3.3.2. Vykdyti Visuotinio narių susirinkimo, Tarybos priimtus nutarimus.
3.3.3. Aktyviai dalyvauti Klubo veikloje.
3.4. Narystės Klube pabaiga:
3.4.1. Nariai gali palikti Klubą savo noru, pateikę prašymą išeiti iš Klubo.
3.4.2. Klubo nariai gali būti pašalinti iš Klubo Visuotinio narių susirinkimo sprendimu jeigu
nesilaiko Klubo nuostatų.

4. KLUBO STRUKTŪRA IR VALDYMAS
4.1. Klubo valdymo organai yra Visuotinis narių susirinkimas, Taryba ir Pirmininkas.
4.2. Klubo veiklą kuruoja Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytojas.
4.3. Visuotinis narių susirinkimas:
4.2.1. Aukščiausias Klubo valdymo organas.
4.2.2. Šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.
4.2.3. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Klubo narių.
4.2.4. Nutarimai susirinkimuose priimami atviru balsavimu, paprasta Klubo narių balsų
dauguma.
4.2.5. Priima, papildo ar keičia Klubo nuostatus.
4.2.6. Nustato Tarybos narių skaičių, bet nedaugiau nei penki.
4.2.7. Renka Klubo Tarybą, pirmininką, jo pavaduotoją.
4.2.8. Įvertina Klubo pirmininko ataskaitas ir priima nutarimus dėl svarbiausių veiklos
krypčių.
4.2.9. Atstatydina Klubo pirmininką jei jis nevykdo pirmininko pareigų 2/3 balsų dauguma.
4.2.10. Priima nutarimus dėl Klubo reorganizavimo ir likvidavimo.
4.2.11. Klubo susirinkimuose gali dalyvauti ne tik visi jo nariai, bet ir kviesti asmenys –
garbės svečiai (Lietuvos mokyklų, Vilniaus kolegijos bei kitų aukštojo mokslo institucijų bei verslo
atstovai – be balsavimo teisės su patariamuoju balsu).
4.3. Klubo taryba:
4.3.1. Renkama vieneriems mokslo metams.
4.3.2. Tarybą sudaro Klubo pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius.
4.3.3. Organizuoja Klubo veiklą, šaukia narių susirinkimus.
4.4. Klubo pirmininkas:
4.4.1. Renkamas vieneriems mokslo metams.
4.4.2. Vadovauja Klubo tarybos darbui.
4.4.3. Pirmininkauja Klubo narių susirinkimui.
4.4.4. Analizuoja klubo veiklą, teikia siūlymus.
4.4.5. Paruošia ir pateikia klubo veiklos ataskaitą susirinkimui.
4.4.6. Atsakingas už Klubo iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
4.4.7. Pasirašo susirinkimo priimtus nutarimus ir kitus dokumentus;
4.4.8. Atstovauja Klubą santykiuose su kitomis organizacijomis.
4.5. Klubo pirmininko pavaduotojas:
4.5.1. Talkina Klubo pirmininkui.

4.5.2. Gali pakeisti pirmininką jam nesant ar negalint eiti šių pareigų.
4.6. Klubo kuratorius:
4.6.1. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytojas, atsakingas už Klubo veiklą.
4.6.2. Siūlo kandidatus į Klubo tarybą, pirmininką.
4.6.3. Prižiūri, konsultuoja, organizuoja bei nukreipia Klubo veiklą tikslų ir uždavinių
įgyvendinimui.
4.6.4. Talkina Klubui pakviečiant lektorius, verslininkus, organizuojant pažintines išvykas ar
renginius.
5. KLUBO REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS.
5.1. Klubas gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas ir likviduojamas Klubo visuotinio narių
susirinkimo nutarimu, jei jame dalyvauja 2/3 Klubo narių ir sprendimas priimtas 2/3 balsų
dauguma.
5.2. Kai Klubas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas susirinkimo nutarimu,
reorganizavimo, pertvarkymo arba likvidavimo tvarką nustato susirinkimas 2/3 narių balsų
dauguma priimtu nutarimu.

