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KLAIPEDOS APSKRITIES DARBDAVIU ASOCIACIJOS ,/IsrArAI J;::;:;:;1U/,"'

I. tsENDROJI DALIS

1.1. Klaipedos apskrities darbdaviq asociacija (toliau - Asociacija) yra Klaipedos apskrities
verslininkus vienijantis ribotos civilines atsakomybes vie3asis juridinis asmuo, kurio teisine
forma yra asociacija.

1.2. Asociacija turi savo pavadinimq antspaud4 bei atsiskaitom4j4 s4skait4 viename i5 Lietuvos
Respublikoje registruotq bankq o taip pat gali tureti sqskaitas ir uZsienio bankuose.

1.3. Asociacija turi teisE istatymq nustat).ta tvarka disponuoti savo turtu, samdlti asmenis, steigti ar
blti kitq Lietuvos Respublikos ar uZsienio juridiniq asmenq dallve, jeigu to Asociacijai
nedraudZia istatymai, steigti savo filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir uZsienyje,
gauti param4 i5 fiziniq ir juridiniq asmenq, teikti param4 ir labdar4 nekliudomai raStu ir ZodZiu
skleisti informacij4 apie savo veikl4 bei kitas lstatymuose ir Siuose lstatuose nustatytas teises.

1.4. UZ savo prievoles Asociacija atsako jai priklausandiu turtu. Asociacija neatsako uZ savo nariq
prievoles, o nariai neatsako uZ Asociacijos prievoles.

1.5. Asociacijos buveine yra Baltijos pr. /Minijos g. 123 - 60, Klaipeda.
1.6. Asociacija [steigta neribotam laikui.
1 .7. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TEISINIAI PAGRINDAI, TIKSLAI IR UZDAVINIAI

2.1. Pagrindiniai Asociacijos tikslai:
2.1.1.atstovauti verslininkr6 Asociacijos nariq, interesams, ugdyi Klaipedos apskities verslininkq

savivald6 koordinuoti Asociacijos nariq veiklq;
2. 1.2.sprgsti uZimtumo problemas, prisideti prie bedarbystes maZinimo;
2.1 .3.kelti verslo ku1tr1r4 verslininkq bei darbuotojq kvalifikacij4 organizuoti jq mokym4si;
2.1.4.atstovauti verslininkq interesams valstybinese ir savivaldos institucijose, kitose institucijose,

istaigose ir organizacijose bei ivairaus pobldZio renginiuose;
2.1.5.kaupti, platinti ir leisti mokomqjq su verslu susijusi4literatiir4
2.1 .6.akt;.wia nariq veikla siekti iSlaikyti Asociacij4 finansiSkai savarankiSka.
2.2. Siekdama savo tikslq. Asociacija:
2.2.1.organinoja profesin! mokym4 profesini specialqj! mokymq suaugusiqjq ar kit4 Svietimto

uZsiima verslininkg darbdaviq ir profesiniq organizacijq veikla;
2.2.2.konsoliduoja visus apskrities verslininkus gerinti verslo sqlygas ir aplinkq;
2.2.3.teikia 1v airias paslaugas :

2.2.3.1. verslo subjektq interesq atstovavimas valstybinese institucijose;
2.2.3.2. verslo konsultacijos;
2.2.3.3. renginiq organizavimas.

2.2.4.organintoja Sventes, konkursus, rengia apZilras ir parodas;
2.2.5.gamina su Asociacijos veikla, susijusius atributus bei suvenyrus;
2.2.6.dalyv auja ivairiose nacionalinese ir tarptautinese programose;
2.2.7 .telkia sil1ymus del smulkqj! ir vidutini versl4 reglamentuojandiq teises aktq rengimo;
2.2.8.rykdo istatymq nedraudZiam4 iiking-komercing veikl4 kuri neprie5tarauja Siems {statams bei

veiklos tikslams ir reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti.
2.3. Licencijuojamq veikl4 vykdyti Asociacija turi teisg tik istatymq nustatyta tvarka gavusi

licenciia.



2.4. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijq istatymo bei kitq [statymg Vyriausybes

nutarimr; kitq teises aktq ir veiklq grindZia Siais lstatais.

III. ASOCIACIJOS NARJAI, JU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Asociacijos nariais gali b[ti 18 metq sulaukg veiksnus fiziniai asmenys bei privatls juridiniai
asmenys, veikiantys Klaipedos apskrityje ir pripaZlstantys Siuos [status bei vykdantys juose

numatltas pareigas.

3.2. UZ nuopelnus Asociacijai gali biiti suteikiamas garbes nario vardas.

3.3. Asociacijos nariai gali bflti ir kiq asociacijq nariais.
3.4. Asociacijos buveineje, taip pat Asociacijos filialq ir atstovybiq buveinese turi b[ti visq

Asociacijos nariq sqra5as. Su Siuo sEra5u turi teisg susipaZinti kiekvienas Asociacijos narys.

3.5. Asociacijos nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo mokamo stojamojo mokesdio ar nario
mokesdio dydZio, paramos teikimo ar jos dydZio.

3.6. Asociacijos narys turi teisE:

3.6. l.dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame nariq susirinkime;
3.6.2.naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.6.3.susipaZinti su Asociacijos dokumentais ir gauti vis4 Asociacijos

veikl4
3.6.4.bet kada i5stoti i5 Asociacijos. Tokiu atveju stoj amieji nario

nuosavyben perduotos l63os ir turtas negr4zinami;
3.6.5.teikti pasiiilymus Asociacijos prezidentui, prezidiumui, visuotiniam nariq susirinkimui

pasiulymus del Asociacijos veiklos gerinimo;
3.6.6.naudotis Asociacijos informacija:
3.6.7.kitas istaq.rnuose ar Siuose Istatuose numatltas teises.

3.7. Asociacijos narys privalo:
3.7. l.laikltis Siq [statq;
3.7.2.nustat1.ta tvarka moketi nario mokesti;
3.7.3.vykd)'ti kitas Siuose lstatuose nustat)'tas pareigas.

IV. ASOCIACIJOS NARIq PRIEMIMO, NARIU ISSTOJIMO IR PASALINIMO IS
ASOCIACIJOS SALYGOS BEI TVARKA

4.1. Asociacijoje turi btiti ne maZiau 3 nariq. Maksimalus Asociacijos nariq skaidius neribojamas.

4.2. Asmuo, pageidaujantis tapti Asociacijos nariu, turi pateikti Asociacijos prezidiumui ra5ti3kq

pra51,rn4 su [sipareigojimu laikltis Siq [statq bei Asociacijos nario rekomendacijq. Asmuo

priimamas i Asociacijos narius Asociacijos prezidiumo sprendimu, priimamu paprasta

prezidiumo posedyje dalyvaujandiq Asociacijos prezidiumo nariq balsq dauguma.

4.3. Asociacijos nariai gali iSstoti i3 Asociacijos pateikg Asociacijos prezidentui ra5ti3k4 praSym4.

Asmuo i5braukiamas i5 Asociacijos nariq s4raSo nuo jo praiyme nurodJtos dienos.

4.4. Asociacijos narys, kuris ntolat paLeidLia5iuose lstatuose nurod1'tas Asociacijos nario pareigas,

gali blti paSalinamas i5 Asociacijos nariq Asociacijos prezidiumo sprendimu, priimamu
paprasta prezidiumo posedyje dalyvaujandiq Asociacijos prezidiumo nariq balsq dauguma.

V. VISUOTINIO NARIU SUSIRINKIMO SUSAUKIMO TVARKA IR KOMPETENCIJA

5.1. Visuotinis narirl susirinkimas yra auk3diausias Asociacijos organas.

5.2. Visuotinisnariqsusirinkimas:
5.2.1. keidia Asociacijos lstatus;

turim4 informacij4 apie jos

[naSai ar kitaip Asociacijai



5.2.2.
5.2.3.

renka ir at5aukia Asociacijos prezidiumo narius;
atskiru dokumentu tvirtina Asociacijos nario stojamojo ir nario metinio lnasq dyd! ir jq
mokejimo tvark4

5.2.4. tvirtina Asociacijos meting finansinp atskaitomybg;
5.2.5. i5klauso Asociacijos veiklos ataskaitq
5.2.6. tvirtina Asociacijos veiklos programq
5.2.7. priima sprendim4 del Asociacijos perlvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
5.2.8. priima sprendimq del kitq juridiniq asmenq steigimo ar tapimo jq dalywe;
5.2.9. sprendZia klausimus susijusius su paramos ar labdaros teikimu;
5.2.10. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos asociacijq istatyme ir Siuose Istatuose visuotinio nariq

susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijq
istatymE tai nepriskirta kitq Asociacijos organrl kompetencijai ir jei pagal esmQ rar nera
valdymo organo fu nJ<cijos.

5.3. Visuotinis nariq susirinkimas neturi teises pavesti kitiems Asociacijos organams sprpsti jo
kompetencijai priklausandiq klausimr5 i5skyrus istatymrl numat),tus atvejus.

5.4. Visuotinis nariq susirinkimas Saukiamas ne rediau kaip kar14 per metus. Neeilinio visuotinio
nariq susirinkimo su3aukimo iniciatyvos teisg turi ne maZiau kaip 713 Asociacijos nariq bei
Asociacijos valdymo ir kiti organai.

5.5 Visuotini nariq susirinkim4, taip pat neeilini ar pakartotini susirinkimus Saukia Asociacijos
prezidentas apie Saukiam4 susirinkim4 informuodamas Asociacijos narius Siuose Istatuose
nustatyta tvarka.

5.6. Apie Saukiam4 visuotini nariq susirinkim4 visi Asociacijos nariai informuojami E-pa3tu ne
veliau kaip prie3 7 dienas iki visuotinio nariq susirinkimo, nurodant susirinkimo Aat-a taita
viet4 ir darbotvarkq. Visuotinis nariq susirinkimas, taip pat pakartotinis visuotinii nariq
susirinkimas gali b[ti Saukiami nesilaikant sioje dalyje numatytq terminq, jeigu visi
Asociacijos nariai su tuo ra3tiSkai sutinka.

5.7. visuotinis nariq susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip i/2
Asociacijos narirl. visuotinio nariq susirinkimo sprendimas, isskyrus siq [statq 5.2.1 ir 5.2.7
punktuose nurodl'tus sprendimus, laikomas priimtu, kai uZ jl gauta daugiau balsavimo metu
dalyvaujandiq nariq balsq ,,u2" negu ,,pries" (asmenys, balsuodami susiliikE, neskaidiuojami,
tai yra jie laikomi balsavimo metu nedallvavusiais asmenimis). Siq lstatq 5.2.1, ir 

-5.2.7

punktuose nurodytiems visuotinio nariq susirinkimo sprendimams priimti reikia ne maZiau
kaip 2/3 susirinkime dalyvaujandiq Asociacijos nariq balsq.

5.8. Asociacijos nariai turi teisg i3 anksto balsuoti ra5tu, uZpildydami balsavimo biuleteni.
Balsavimo ra5tu rezultatai iskaitomi i visuotinio nariq susirinkimo kvorum4.

5.9. Jeigu visuotiniame nariq susirinkime ndra kvonrmo, ne veliau kaip per 7 dienas turi bnti
suiaukiamas pakarlotinis visuotinis nariq susirinkimas, kuris turi teisq priimti sprendimus
neivykusio susirinkimo darbotvarkes klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame visuotiniame
narirl susirinkime dalyvavo Asociacijos nariq. Apie pakartotin! visuotini nariq susirinkim4
Asociacijos nariai informuojami 3iq lstatq 5.6 dalyje nustatytu b[du.

5.10. Asociacijos visuotinis nariq susirinkimas gali blti Saukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo
susauktas 3iq lstatq nustat)'ta tvarka ir del to i teism4 kreipesi Asociacijos narys ar vald).rno
organas.

VI. ASOCIACIJOS VALDYMO ORGANAI, JV KOMPETENCIJA,
RINKIMO IR ATSAUKIMO TVARKA

6.1. Asociacijoje sudaromas kolegialus valdymo organas - Prezidiumas ir vienasmenis valdymo
organas - viceprezidentas.



5.2. Prezidiumas Jra sudaromas i5 7 narig visuotinio nariq susirinkimo renkamg 2 metu kadenciiai.
Prezidiumo nariais gali blti fiziniai asmenys - Asociacijos nariai ir Asociacijos nariq -juridiniq asmenq pasidllti fiziniai asmenys.

6.3. Prezidiumo nario kadencijq skaidius neribojamas. Prezidiumo narys gali biiti at5auktas iS
prezidiumo nario pareigq ir nesibaigus jo kadencijai. Asociacijos prezidiumo narys taip pat gali
atsistatydinti is savo pareigq pries 14 dienq pateikgs Asociacijos prezidentui^ iasfini
pareiSkimE

6.4. Prezidiumas:
6.4.1 . rengia ir pateikia visuotiniam nariq susirinkimui Asociacijos veiklos ataskait4
6.4.2. rengia Asociacijos koncepciiq veiklos planus, palamq-islaiaq projektus, rezerr,'r1 fondq

projektus;
6.4.3. priima sprendimus de1 filialq ir atstovybiq steigimo bei iq veiklos nutraukimo ir tvirtina jrl

nuostatus bei skiria ir at5aukia filialq ar atstovybiq valdymo organus;
priima sprendimus del Asociacijos nario pa5alinimo;
steigia komitetus ir darbo grupes;
skiria bei atleidiia Asociacijos vienasmen! valdymo organe - viceprezident4 ir nustato
atlyginim4;

6.4.4.
6.4.s.
6.4.6.

6.4.7. piima sprendimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, ikeitimo, hipotekos
klausimais, nepaleidLiant istatymU numatytq Asociacijos veiklos apribojimq;

6.4.8. igyvendina Asociacijos nariq susirinkimo nutarimus;
6.4.9. svarsto Prezidiumo nariq, Asociacijos nariq ir viceprezidento keliamus klausimus;
6.4.10. tvirtina Asociacijos administracijos struktr.u4 ir darbo reglament4
6.4.1 1 . sprendzia kitus Siuose Istatuose ir (arba) kitq organqiam pavestus klausimus;
6.4.12. priima sprendimus del viceprezidento sudaromq sandorirl, kuriq verte yra didesn6 kaip 1000

litq.
6.5. Asociacijos prezidiumo posedis laikomas teisetu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 112 naiq.

Sprendimai Asociacijos prezidiumo posedZiuose priimami paprasta posedyje daiyvaujandiq
Asociacijos prezidiumo nariq balsq dauguma. Balsams pasiskirsdius 
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tyglai 
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Asociacijos prezidento balsas. Prezidiumo nariai turi teisg i5 anksto balsuoti ri5tu, u2pildydami
balsavimo biuleten!. Balsavimo ra3tu rezultatai iskaitomi i posedZio kvorum4.

6.6. Asociacijos prezidentas apie Saukiamq prezidiumo posed! prezidiumo narius lnformu oja ZodLig
arba ra5tu ne veliau kaip prieS vien4 dien4. Prezidiumo posedZiai gali buti iaukiami nesilaikant
Sioje dalyje nustatytq teminq, jeigu visi prezidiumo nariai su tuo rastiskai sutinka.

6.7. Prezidentas:
6'7.1. reprezentuoja Asociacijq auk3diausiame lygyj e valstybinese, valdZios ir tarptautinese

organizacijose;
6.7 .2. vad,ovaila Asociacijos Prezidiumui ir yra jos pirmininkas;
6.7.3. sifllo Prezidiumui sudaryti ir tvirtinti komitetus, nuolatines ir (ar) laikinas komisijas,

ar kitokias darbo grupes bei jq vadovus;
6.7.4. sifilo Prezidiumui tvirtinti viceprezident4

sekcij as

6.7.5. igaliojus Prezidiumui pasiraSo sudaromas bei nutraukiamas darbo sutartis su Prezidiumo
patvirlintu viceprezidentu;

6.7.6. lrri teisg deleguoti dali savo igaliojimq viceprezidentui, prezidiumo nariams.
6.8. Prezidentui atsistatydinus ar del kitq prieZasdiq negalint vykdyti jam pavestq funkcijq, jo

arba Prezidiumo pavedimu Prezidento funtcijas atlieka viceprezidentas. 
-

6.9. Viceprezidentas:
6.9.1. vadovauj a svarbiausiems Asociacijos komitetams, komisijoms, sekcijoms ir kitoms darbo

grupems;
6.9.2. Prezidentui pavedus, reprezentuoja Asociacij4 valstybinese, valdZios t tarptautinese

organizacijose;



6.9.3. nesant Prezidentui, jo arba Prezidiumo pavedimu atlieka prezidento funkcijas.
6. 10. Asociacijos viceprezidentas yra vienasmenis Asociacijos valdymo o.g*ur, renkamas

Prezidiumo.
6.10.1. veikia Asociacijos vardu, kai ga santykiq su kitais asmenimis;
6.10.2. Asociacijos vardu sudaro sandorius;
6. 10.3. pasira5o Asociacijos vardu dokumentus;
6.10.4. Saukia visuotinius nariq susirinkimus ir prezidiumo posddZius;
6.10.5. priima i darb4 ir atleidzia Asociacijos darbuotojus, nustato iq pareiginius atlyginimus;
6.10.6. tvarko Asociacijos nariq s4ra54
6.10.7 . organizuoja vie5os informacijos paskelbim4
6.10.8. atsako uZ duomenq ir dokumentq pateikimq juridinirl asmenq registrui;
6.10.9. atsako uZ Asociacijos dokumentq ir kitos informacijos saugojim4
6.10.10. sprendZia kitus Siuose {statuose ir (arba) istatymuose jo kompetencijai priskitus

klausimus, taip pat sprendzia kitus klausimus, jeigu pagal siuos lstatus ii larbaj istatymus jie
nepriskirti kitq organq kompetencijai.

6.11. Sudarydamas 6.4.7 punkte nurodytus sandorius ir sudarydamas 6.11.2. punkte
nurodltus sandorius, kuriq verte y'ra didesne kaip 1000 litq, viCeprezidentas turi gauti
Prezidiumo pritarim4.

6.12. Prezidentqir viceprezident4 is savo nariq renka prezidiumas 2 metq kadencijai.

VII. ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLES TVARKA

Asociacijos prezidiumas per 4 menesius nuo finansiniq metq pabaigos turi parengti ir pateikti
visuotiniarl nariq 

_ 
susirinkimui kiekvienq praejusiq finansinirl -.tq ero"iu""ijos veiklos

ataskait4. Si ataskaita yra vie5a. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociaciia
turi sudaryti s4lygasjo buveineje ar kitais budais su iia ataskaita visiems susioaZinti.
Asociacijos veiklos ataskaitoje turi b[ti nurodl'ta:

informacija aPie Asociacijos veiklq lgyvendinant Siuose [statuose nustat]tus veiklos tikslus;
Asociacijos nariq skaidius finansiniq metq pabaigoje;
Asociacijos metine finansin6 atskaitomybe;
samdomq Asociacijos darbuotojq skaidius finansiniq metq pabaigoje;
kita informacija, kuriq gali nustatyti visuotinis nariu susirinkimas.

Valstybines ir savivaldybiq institucijos Asociacijos veikl4 kontroliuoja Lietuvos Respublikos
lsta[,rnq ar kitq teises aktq nustat]'ta tvarka.

7.1.

7.2.
7 .2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.
7.3.

VIII. LESU rR PAJAMU SALrrNrar, LEsu IR PAJAMU NAUDOJTMO TVARKA

8.1. Asociacijos l65as ir pajamas sudaro:
8. 1.1 . Asociacijos nariq stojamieji mokesdiai;
8.1 .2. Asociacijos nariq metiniai mokesdiai;
8.1.3. fiziniq ir juridiniq asmenq parama;
8.1.4. kredito lstaigq paliikanos uZ saugomas Asociacijos leSas;
8.1 .5. pajamos i5 juridiniq asmenq, kuriq steigeju ar dallviu Asociacija yra;
8.1.6. kitos teisetai gautos leSos.
8.2. Asociacija pinigus, gautus kaip param4 taip pat kitus negrqZintinai gautus pinigus ir kit4 turt4

naudoja juos davusio asmens nurodltiems tikslams, jeigu asmuo tokius tlikslus nurode.
Asociacija Siuos gautus pinigus privalo laiklti atskiroje s4skaitoje, taip pat sudarlti iilaidq
sqmatfu jei tai numaq4a 

_teises aktuose arba pinigus davEs asmuo to reikalauja. Asociacija
negali priimti pinigq ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kiti"-r, n"gu
Siuose Istatuose yra nustatyta, tikslams.



!.3. Asociacija gali tureti nuosarybes teise priklausanti bet kokl turt4 kurio nedraudZia turdti
Lietuvos Respublikos [statymai.

8.4. Asociacijai leidZiama nuosavybes ar bet kokiomis kitomis teisemis valdom4 turt4 ir leias
perleisti, uZlikrinti juo prievoliq irykdymq ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir
disponavimo teises i ji tik tuo atveju, kai tuo siekiama igyvendinti Siuose [statuose nustatytus
veiklos tikslus (iskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir
paramos [statymS.

8.5. Net ir Sirl lstatq 8.4 dalyje nurodytais tikslais Asociacijai draudliama
8.5.1. neatlygintinai perduoti Asociacijos turte nuosa\,yben Asociacijos nariui, valdymo orgam1

nariui, Asociacijoje darbo sutarlies pagrindu dirbandiam asmeniui ar su jais susijusiam
asmeniui, ar trediajam asmeniui, i5skyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatJ.tus Siuose

lstatuose pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatym4
8.5.2. moketi Asociacijos steigejui ar nariui iSmokas i5 pelno dalies ar perduoti likviduojamo

Asociacijos turto dali virSijandi4 stojam4ji nario ina5q ar mokesti;
8.5.3. Asociacijos turte ir le5as, iskaitant peln4 jokia forma, i5skyrus labdar4 ir paramq pagal

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymfo skirstlti Asociacijos ir (ar) jo valdymo
organq nariams, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, i5skyrus
atvejus, kai yra mokamas darbo uZmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios
i5mokos ir kai autorines sutarlies pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama uZ
suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

8.5.4. suteikti paskolas, [keisti Asociacijos tut4 (i5skyrus atvejus, kai turtas ikeidiamas Asociacijos
prievolems uZtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip uZtikrinti kitq asmenq prievoliq
irykdym4. Si nuostata netaikoma, kai skolinamasi i5 kredito istaigq ir kai Lietuvos
Respublikos tarptautines sutartys arba Lietuvos Respublikos istatymai ar jq pagrindu priimti
kiti teises aktai numato kitaip;

8.5.5. skolintis pinigq i3 Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir moketi pallkanas. Si
nuostata netaikoma, kai skolinamasi i5 kedito istaigq;

8.5.6. skolintis i3 kitq asmenq, mokant neprotingai dideles paliikanas;
8.5.7. pirkti prekes ir paslaugas ui akivaizdLiai per didelE kain4 i3skyrus atvejus, kai tokiu budu

yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos

lstatym4 yra labdaros gavejas;
8.5.8. parduoti Asociacijos turtq tL akivaizdZiai per maL4kain4 i5skyrus atvejus, kai tokiu bldu

1'ra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos

istatymq yra labdaros gavejas:
8.5.9. steigti juridinl asmeni kurio civiline atsakomyb6 uZ juridinio asmens prievoles yra neribota,

arba blti jo dalyviu;
8.5.10. vykdlti valstybes ar savivaldybig jq institucijq ar pareigiinq bei valstybes tamautojq vieSojo

administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti istatymai;
8.5.11. vykdyti profesinirl seiungq religiniq bendruomeni6 bendrijq ir centry bei pagal jq kanonus,

statutus ar kitas normas tos padios religijos tikslams igyvendinti isteigtq juridiniq asmem1
kredito unijq fu kifi{ juridiniq asmenrL kurie yra kitos teisines formos, funtcijas, jei Sias

funkcijas pagal istatymq nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisines formos juridiniai
asmenys;

8.5.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius burius, iSskyrus

istatymq numatyus atvejus.
8.6. Asociacijos le3q ir paj amq naudojimo kontrolp vykdo Asociacijos Visuotiniame

susirinkime i5rinktas dviejq metq kadencijai revizorius, kuris tikrina Asociacijos finansinE
veikl4 bei dokumentacij4 ir i5vadas-ataskait4 pateikia Asociacijos Visuotiniam
susirinkimui.



9.2.
9.3.

9. l.

rx. DOKUMENTV IR KrTOS INFORMACIJOS AprE ASOCIACTJOS VEIKLA
PATEIKIMO NARJAMS TVARKA

Asociacijos nariui ra5tu pareikalar,us, prezidentas ar jo igaliotas asmuo ne veliau kaip per 7
dienas nuo pra5yrno gavimo privalo sudaqti nariui galimybE susipaZinti su Asociacijos
dokumentais ir gauti vis4 turimq informacij4 apie jos veikl4.
Asociacijos dokumentai ar kita informacija jos nariams teikiama neatlygintinai.
Pranesimai, kurie privalomai pagal istatymus ar Siuos Istatus tud blti pateikiami viesai,
pateikiami kiekvienam Asociacijos nariui pasira3ytinai, registruotu laiSku arba paskelbiami
dienraStyje ..Klaipeda".
Asociacijos nariai privalo prane5ti prezidentui apie savo adresq pasikeitim4.

X. PRANESIMU IR SKELBIMV PASKELBIMO TVARKA,
PAGAL KURIA SKELBIAMA VIESA INFORMACIJA

10.1. Asociacijos prane3imai ir skelbimai, kurie pagal istatymus ar Siuos {status turi blti pateikiami
vieiai, skelbiami istatymuose ir (arba) Siuose Istatuose nustatytais terminais.

XI. FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMO BEI JU VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

11.1. Asociacija turi teisE istatymrl nustatyta tvarka steigti filialus ir atsto\ybes Lietuvos
Respublikoje ir uZsienio valstybese. Filialai ir atstor,yb6s neturi juridinio asmens teisrq.

1 1.2. Filialai ir atstovybes registruojami istatymq nustatlta tvarka.
I 1.3. Asociacijos filialq ir atstovybiq skaidius neribojamas.
11.4. sprendimus steigti Asociacijos filialus ir atstovybes bei nuhaukti jq veikl4 priima, taip pat

Asociacijos filialq ir atstovybiq nuostatus tvifiina bei skiria ir at5aukia filialq ir atstovybiU
valdymo organus Asociacijos prezidiumas.

1 1.5. Filialo ir atstolybes turlas apskaitomas teises aktq nustatyta tvarka.

xrr. ASocrACrJos ISTATU KETTTMO TVARKA

12.1. Sie {statai gali buti keidiami tik visuotinio nariq susirinkimo sprendimu, priimtu ne maZesne
kaip 2/3 visq susirinkime dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.

12.2. Pakeistus {status pasira5o Asociacijos prezidentas arba kitas visuotinio nariq susirinkimo
lgaliotas asmuo.

12.3. {statq pakeitimai lsigalioja nuo jq lregistravimo Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq
registre. Kaftu su Istatq pakeitimais Asociacija juridiniq asmenq registrui turi pateikti vis4
pakeistq lstatq tekst4 (nauj4 redakcij{.

XIII. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS, RXORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

13.1. Asociacija gali biiti pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijq istatymo, kitq istatymq bei teises aktrl
nustatyta tvarka.

Klaipeda, 2007 m. rugpjutis 24 d.

Steigiamojo susirinkimo
igaliotas asmuo

9.4.

(para!as) (vardas pavarde)
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