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Kauno „Žalgirio“ Garbės Klubas  vienija visus 
Kauno „Žalgirio“ gerbėjus, kuriems rūpi komandos 
sėkmė, veikla, sprendimai ir būsimos pergalės. 
Garbės klubo nariams „Žalgiris“ – kur kas daugiau 
nei komanda.

Apie „Žalgirio“
Garbės Klubą



Prieš keletą metų įkurto „Žalgirio“ Garbės Klubo 
vizija – ypatinga. Juo siekiama suvienyti „Žalgirio“
gerbėjus visoje Lietuvoje ir už jos ribų bei sutelkti 
juos vienam tikslui – ilgainiui tapti pagrindiniais 
„Žalgirio“ komandos rėmėjais bei akcininkais. 

Steigiant Garbės Klubą buvo remtasi didžiųjų 
futbolo klubų pavyzdžiais, kurie vienija daugiau nei 
100 000 narių ir būtent jų sprendimai turi
didžiausią įtaką komandos valdyme.

Apie „Žalgirio“
Garbės Klubą



„Žalgirio“ Garbės Klubo sezono 
tikslas – surinkti 1 mln. litų, kurie 
būtų skirti Kauno „Žalgirio“
išlaikymui. 

Surinkus šią sumą „Žalgirio“
valdyboje bus skirta vieta 1 „Žalgirio“
Garbės Klubo atstovui.

„Žalgirio“ ateitis -
Garbės Klubo 
rankose

„Mūsų tikslas – kad klubo valdymas būtų 
visiškai skaidrus ir priklausomas nuo pačių 
sirgalių. Mes siekiame, kad 
„Žalgirio“ Garbės Klubo nariai galėtų 
dalyvauti komandos ir klubo reikalų valdyme. 
Todėl norėtume bent vieną vietą klubo 
valdyboje skirti sirgalių atstovui, kuris gautų 
visą informaciją apie vidaus reikalus“.

P. Motiejūnas



Didžiųjų Lietuvos ir užsienio įmonių 
parama formuoja didžiąją dalį Kauno 
„Žalgirio“ biudžeto, tačiau ir mažiau 
paramos galinčios skirti įmonės gali 
prisidėti prie visos Lietuvos 
komandos išlaikymo.

Įmonių narystė
Garbės Klube

Bendram tikslui tokias įmones 
sujungia Žalgirio Garbės Klubas.

Sutelkus 50 įmonių, kurios skirtų 
sąlyginai mažą sumą, surinkta 
parama prilygtų didžiųjų įmonių 
paramai.



Įmonė tampa „Žalgirio“ Garbės Klubo 
rėmėja ir taip ne tik prisideda prie 
paramos Kauno „Žalgiriui“, bet ir 
teikdama paramą turi galimybę 
susimažinti pelno mokestį („Žalgirio“
Garbės Klubas – paramą gauti galintis 
juridinis vienetas).

Narystės Garbės Klube
privalumai

1

Įmonei tapus „Žalgirio“ Garbės Klubo 
nare, 5 įmonės atstovams suteikiamos 
privilegijos: jie gauna Garbės Klubo 
informaciją, nuolaidas bilietams ir 
abonementams į „Žalgirio“ rungtynes, gali 
dalyvauti organizuojamuose uždaruose 
renginiuose.

2

Įmonės vardas publikuojamas viešame 
įmonių, tapusių Garbės Klubo narėmis, 
sąraše.

3

Įmonei suteikiama galimybė Klubo 
nariams siūlyti savo paslaugas ir taikyti 
nuolaidas Klubo nariams.

4

Įmonėms sudaromos galimybės 
bendradarbiauti tarpusavyje su kitomis 
įmonėmis, esančiomis Garbės Klube.

5



Įmonei skiriami 5 Garbės Klubo nario atributai: šalikas, ženklelis, taip pat įmonės 
Garbės Klubo pažymėjimas bei narystę žymintis diplomas. 

Privalumai įmonės 
atstovams

Gali pasinaudoti iki 50 proc. nuolaida 
„Žalgirio“ sezono abonementams ar 
bilietams.

Prisijungia prie specialios Klubo narių 
zonos internete ir dalyvauja diskusijose, 
spėlionėse, užduoda klausimus 
žalgiriečiams ir komandos vadovams.

Dalyvauja susitikimuose su komandos 
vadovais bei treneriais.

Turi galimybę stebėti „Žalgirio“ treniruotę.

1 Gali žaisti Klubo narių komandoje 
draugiškuose krepšinio turnyruose, kuriai 
vadovauja pats Klubo prezidentas 
Modestas Paulauskas.

Turi galimybę įsigyti originalias „Žalgirio“
aprangas bei čempionų atributiką.

Ir, be abejo, smagiai leidžia laiką su 
bendraminčiais įvairiuose neformaliuose 
renginiuose. 
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Įmonės įstojimo į
Garbės Klubą tvarka

Paramos sutarčiai reikės Jūsų 
įmonės rekvizitų. Juos atsiųskite el. 
paštu info@zalgiris.lt

1

Pagal paramos sutartį lauksime 
metinio nario mokesčio – 2000 Lt į VšĮ
„Kauno Žalgirio Klubas“ (įm.k. 
302430644) sąskaitą Nr. 
LT824010042503165483, mokėjimo 
paskirtyje nurodant „Parama pagal 
sutartį“.

2

3 Kai parama pasieks sąskaitą, Jūsų 
įmonė taps „Žalgirio“ Garbės Klubo 
nare. Tuomet prireiks Jūsų logotipo 
ir trumpo įmonės veiklos aprašymo, 
kuris bus talpinamas 
zalgirioklubas.lt svetainėje 
(pavyzdys). Duomenų lauksime el. 
paštu info@zalgiris.lt.



Įmonės „Žalgirio“
Garbės Klubo narės

1. UAB „Techcom“

2. UAB „Vidara“

3. UAB „Daneka“

4. UAB „Adikopas Group“

5. UAB „Vičiūnai“

6. UAB „Amber Food“

7. UAB „Plungės kooperatinė 
prekyba“

8. AB „Aksa“

9. UAB „Azovlitas“

10. 10. 10. 10. JJJJŪSŲ VIETAŪSŲ VIETAŪSŲ VIETAŪSŲ VIETA



Daugiau informacijos suteiks ir 
stojimo į Klubą dokumentus 
paruoš:

Justė Ivaškevičiūtė
Kauno „Žalgiris“

Tel. 8 37 45 24 59

Mob. 8 687 71967

El.p. info@zalgiris.lt


