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1. Bendroji dalis 
 

1.1.Asociacija “Lietuvos retriverių mylėtojų klubas“ (toliau – Asociacija) yra savo pavadinimą 
turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą su 
savo pavadinimu, atsiskaitomąja bei valiutinę sąskaitas banke, savo veikloje 
besivadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija (toliau – Konstitucija), Lietuvos 
Respublikos Civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos 
Asociacijų įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir veiklą grindžia šiais įstatais. 

1.2.Pagal savo prievoles Asociacija atsako savo turtu. Asociacija neatsako už savo narių 
prievoles.  

1.3.Asociacijos pavadinimas –  Asociacija “Lietuvos retriverių mylėtojų klubas“ (toliau tekste – 
Asociacija). 

1.4.Asociacijos buveinė yra Šaltinių g.1-38, Vilnius, Lietuvos Respublika. 
1.5.Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas. 
1.6.Asociacija gali būti kitų juridinių asmenų steigėju ir dalyviu.  
1.7.Asociacija gali jungtis į asociacijų sąjungas ir išstoti iš jų.  
1.8.Asociacija gali jungtis į tarptautines organizacijas.  
1.9.Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir 

tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir 
asmenims draudžiama kištis į Asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus.  

1.10. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 
1.11. Asociacijos teisinė forma – asociacija. 
1.12. Asociacija turi teisę gauti paramą LR Labdaros ir paramos įstatyme numatyta tvarka. 

 
2. Asociacijos veiklos tikslai ir veiklos pobūdis 

 
2.1.Asociacijos veiklos tikslai yra: 

2.1.1. Koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti. 
2.1.2. Laikytis Tarptautinės kinologų federacijos ( toliau tekste – FCI ) ir Lietuvos 

kinologų draugijos  toliau tekste – LKD )  Lietuvos retriverių mylėtojų klubo nustatytų 
veislininkystės principų. 

2.1.3. Nustatyti retriverių  veislių šunų veisimo nuostatus ir kontroliuoti jų vykdymą. 
2.1.4. Organizuoti oficialias nacionalines ir klubines ir tarptautines parodas, šunų lauko 

bandymus, varžybas, seminarus, apžiūras, kursus, testus, apmokymus, egzaminus ir kitus 
renginius. Konsultuoti retriverių savininkus ir mylėtojus šunų įsigijimo, auginimo, 
priežiūros ir mokymo klausimais. 

2.1.5. Konsultuoti retriverių veisėjus selekcijos klausimais. 
2.1.6. Tarpininkauti norintiems gauti teisėjo kategoriją retriverių veislėms. 
2.1.7. Atstovauti retriverių veislių šunų savininkų ir mylėtojų interesams Lietuvos 

Respublikoje ir užsienyje. 
2.1.8. Dalyvauti organizuojant ir vedant seminarus, mokslines-praktines konferencijas, 

kurios susijusios su Asociacijos veikla. 
2.1.9. Leisti mokslinę-metodologinę, ir kitą literatūrą priklausomai nuo Asociacijos veiklos 

sukurtuose leidiniuose. 
2.2. Siekdama aukščiau paminėtų tikslų bei vykdydama šiuose šstatuose nustatytas funkcijas,   

Asociacija turi teisę vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą veiklą. 
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3. Asociacija, siekdama savo tikslų, turi teisę: 
 

3.1.Atstovauti ir ginti Asociacijos narių bendrus interesus santykiuose su valstybės ir 
savivaldybių institucijomis bei trečiaisiais asmenimis. 

3.2.Gavusi Asociacijos narių įgaliojimus, jų vardu, sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos 
įmonėmis ir atstovauti Asociacijos narių interesus. 

3.3.Skelbti konkursus, rengti parodas, muges, aukcionus, konferencijas ir kitus renginius. 
3.4.Organizuoti savo narių - vadovų ir specialistų kvalifikacijos kėlimą ir seminarus Lietuvoje ir 

užsienyje.  
3.5.Leisti leidinius, skelbti analitines apžvalgas, padėti Asociacijos nariams gauti reikiamą 

veiklai vykdyti informaciją susijusią su Asociacijos veikla. 
3.6.Steigti Asociacijos filialus, atstovybes Lietuvoje. 
3.7.Sudaryti nuolatines arba laikinas specialistų (ekspertų, konsultantų) grupes aktualiems 

Asociacijos narių interesams analizuoti. 
3.8.Dalyvauti valstybinių programų (įstatymų bei poįstatyminių ir kitų norminių aktų), susijusių 

su smulkia ir vidutine prekyba. 
3.9.Perleisti nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas, užtikrinti juo 

prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik 
tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus 
(įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal LR Labdaros ir paramos 
įstatymą). 

3.10. Vykdyti kitą Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamą veiklą, kuri neprieštarauja 
šiems įstatams, bei veiklos tikslams ir reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti.  

3.11. Rengti projektus ir dalyvauti konkursuose projektams laimėti. 
 

4. Asociacijai draudžiama: 
 

4.1.Neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą nuosavybėn Asociacijos nariui, valdymo ir 
kolegialių organų nariui, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui, ar su 
jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, pagal 
Labdaros ir paramos įstatymą; 

4.2.Mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos 
Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį; 

4.3.Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal 
Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos Asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, 
Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra 
mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai 
autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas 
paslaugas ar parduotas prekes;  

4.4.Suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos 
prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių 
įvykdymą.  

4.5.Skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. 
4.6.Skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;  
4.7.Pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu 

yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros 
gavėjas; 

4.8.Parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu 
yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros 
gavėjas; 
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4.9.Steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, 
arba būti jo dalyviu; 

4.10. Vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų 
viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti LR įstatymai; 

4.11. Vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų, bei pagal jų 
kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių 
asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei 
šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai 
asmenys; 

4.12. Ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, 
išskyrus LR įstatymų numatytus atvejus. 
 

5. Šių įstatų punktuose nurodoma sąvoka „susijęs asmuo“ suprantama kaip: 
 

5.1.Asociacijos nario – fizinio asmens artimasis giminaitis, sutuoktinis (sugyventinis), 
sutuoktinio (sugyventinio) artimasis giminaitis. 

5.2.Juridinis asmuo, kuris turi daugiau kaip pusę balsų Asociacijos nario – juridinio asmens 
organe; 

5.3.Juridinis asmuo, kurio organe daugiau kaip pusę balsų turi Asociacijos narys, šios dalies 5.1. 
ir 5.2. punktuose nurodytas asmuo ar šie asmenys kartu. 
 

6. Asociacijos turtas, pajamų šaltiniai 
 

6.1.Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir kitas 
jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas.  

6.2.Asociacijos pajamų ar lėšų šaltinia  ????i: 
6.2.1. narių stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai; 
6.2.2. valstybės bei savivaldybių tikslinės paskirties lėšos (dotacijos); 
6.2.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas; 
6.2.4. palikimai pagal testamentą tenkantys Asociacijai; 
6.2.5. Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas; 
6.2.6. kreditų įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas; 
6.2.7. lėšos, teisėtai gautos iš ūkinės – komercinės veiklos.  
6.2.8. pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą gauta parama; 

6.3.Asociacijos pajamos, gautos iš veiklos, kuri nėra numatyta jos įstatuose, taip pat gautos arba 
panaudotos pažeidžiant įstatymus išieškomos į valstybės biudžetą įstatymų nustatyta tvarka.  

6.4.Asociacija pinigus, gautus kaip tikslinę paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir 
kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus 
nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti 
išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. 
Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti 
kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams. 

 
 

7. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos 
 

7.1.Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų 
Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys. 

7.2.Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys. 
Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu. Asmuo 
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gali būti užsienio pilietis. 
7.3.Asociacijos narių teisės: 

7.3.1. Asociacijos narys gali dalyvauti ir balsuoti Asociacijos narių susirinkime. 
7.3.2. Asociacijos narys turi teisę naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis. 
7.3.3. Asociacijos narys turi teisę susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą 

Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą, pateikdamas rašytinį prašymą Prezidentui. 
7.3.4. Asociacijos narys turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji 

nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas 
negrąžinami, išskyrus lėšas, perduotas Asociacijai, kaip tikslinį įnašą nekilnojamam turtui 
pagal sutartį įsigyti.  

7.3.5. Asociacijos narys turi teisę dalyvauti visuose Asociacijos renginiuose; 
7.3.6. Asociacijos narys turi teisę teikti pasiūlymus ir pageidavimus įvairiais Asociacijos 

veiklos klausimais; 
7.3.7. Asociacijos narys turi teisę dalyvauti kiekvienu atveju, kai svarstoma jo veikla; 
7.3.8. Asociacijos narys turi kitas įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytas teises. 
7.3.9. Asociacijos prezidiumas, turi teisę suteikti Garbės nario vardą bet kurios šalies 

kinologui, ypatingai susipelniusiam Lietuvos ar pasaulinei kinologijai. Garbės narys 
atleidžiamas nuo mokesčių LRMK. 

7.4.Asociacijos narių pareigos: 
7.4.1. Asociacijos narys privalo laikytis Asociacijos įstatų. 
7.4.2. Asociacijos narys privalo mokėti Asociacijai, Asociacijos prezidiumo nustatytus 

nario mokesčius.  
7.4.3. Asociacijos narys privalo Prezudiumo kvietimu atvykti į Prezidiumo posėdį; nariui 

neatvykus, sprendimas gali būti priimtas be jo. Kvietimas turi būti išsiustas registruotu 
laišku, mažiausiai prieš 5 kalendorines dienas iki posėdžio. 
 

8. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos. 
8.1.Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, privalo paduoti prašymą Asociacijos prezidentui, 

susipažinti su Asociacijos įstatais ir įsipareigoti jų laikytis.  
8.2.Asmuo tampa Asociacijos nariu, kai Asociacijos prezidentas patenkina jo prašymą ir kai 

asmuo sumoka stojamąjį ir nario mokesčius.  
8.3.Asmuo gali būti nepriimtas į Asociacijos narius, jei anksčiau jis buvo pašalintas iš kito LKD 

klubo narių. 
8.4. Narystė Asociacijoje pasibaigia: 

8.4.1. nariui išstojus iš Asociacijos 
8.4.2. nariui vienerius metus nesumokėjus nario mokesčio ; 
8.4.3. narį pašalinus iš Asociacijos ; 
8.4.4. nutraukus Asociacijos veiklą ar ją likvidavus. 
8.4.5. asmuo, norėdamas savanoriškai išstoti iš Asociacijos, privalo informuoti Asociacijos 

Prezidentą ar jo įgaliotą asmenį prieš 14 dienų. 
8.5.iš Asociacijos narių šalinama šiais atvejais: 

8.5.1. jei narys nesilaiko šių įstatų, kitų Asociacijos, LKD, FCI dokumentų reikalavimų, 
Asociacijos , LKD valdymo organų sprendimų; 

8.5.2. jei narys nubaustas administracine bauda už LR Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo 
šstatymo pažeidimus; 

8.5.3. jei narys kitaip savo veikla diskretituoja Asociaciją arba jo elgesys neatitinka 
Asociacijos veiklos tikslų. 

8.5.4. Sprendimą dėl asmens priėmimo ar pašalinimo iš Asociacijos priima Prezidiumas. 
8.5.5. Iš Asociacijos narių pašalinti nariai turi teisę vėl įstoti ne anksčiau kaip po trijų metų. 

Asociacijos Prezidiumo sprendimu šis laikotarpis gali būti sumažintas. 
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9. Stojamieji įnašai ir narių mokesčiai 

 
9.1.Stojamasis mokestis sumokamas kartą į Asociacijos sąskaitą banke arba grynais pinigais į 

Asociacijos kasą. Stojamojo mokesčio dydį keičia Asociacijos narių susirinkimas. 
9.2.Nario mokestis mokamas kartą per metus pavedimu į Asociacijos sąskaitą banke arba grynais 

pinigais į Asociacijos kasą.  
9.3.Nario mokesčio dydį nustato Prezidiumas. 

 
10. Asociacijos valdymas 

 
10.1. Asociacijos organai yra Asociacijos narių susirinkimas, prezidiumas ir vienasmenis 

valdymo organas – Asociacijos Prezidentas. 
10.2. Asociacijoje sudaromas kolegialus valdymo organas – Asociacijos prezidiumas. 

 
11. Asociacijos narių susirinkimas 

 
11.1. Aukščiausias Asociacijos organas –  Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. 
11.2. Asociacijos narių susirinkimo kompetencijai priklauso: 

11.2.1. keisti ir papildyti Asociacijos įstatus; 
11.2.2. rinkti ir atšaukti Asociacijos prezidiumo narius ir Prezidentą. 
11.2.3. įvertinti Asociacijos prezidiumo darbą, audito įmonės išvadą dėl asociacijos 

finansinės atskaitomybės. 
11.2.4. tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę; 
11.2.5. priimti sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 

likvidavimo); 
11.2.6. priimti kitus sprendimus LR asociacijų įstatyme Asociacijos narių susirinkimo 

kompetencijai priskirtus klausimus. 
11.3. Asociacijos narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. 

Vienas narys susirinkime turi vieną balsą. 
11.4. Asociacijos valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra Asociacijos 

nariai, gali dalyvauti susirinkime be balso teisės. 
11.5. Asociacijos narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkimo 

vietą, laiką ir darbotvarkę skelbia Prezidiumas ne vėliau, kaip prieš 15 dienų iki susirinkimo 
dienos. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažesnė kaip 1/5 narių 
grupė arba  Asociacijos prezidiumas. Kvietime turi būti nurodyta susirinkimo data, vieta ir 
dienotvarkė. 

11.6. Asociacijos narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 
Asociacijos narių. Sprendimai susirinkime priimami paprasta balsų dauguma šių įstatų 
punktuose numatytais atvejais. Sprendimai dėl šių įstatų 11.2.1 ir 11.2.5. punktuose nurodytų 
klausimų priimami 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.  

11.7. Kiekvienas susirinkimo dalyvis turi po vieną balsą, nepriklausomai nuo jo ar jo 
atstovaujamojo Asociacijos nario įnašų dydžio ar atstovaujamų narių skaičiaus. Susirinkime 
dalyvaujantys asmenys registruojami pasirašytinai registravimo sąraše. 

11.8. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, po mėnesio turi būti šaukiamas pakartotinis 
susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės 
klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių. Nariai turi būti 
informuoti ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki susirinkimo dienos. Kvietime turi būti nurodyta 
susirinkimo data, vieta ir dienotvarkė. 
 



7 

12. Asociacijos prezidiumas 
 

12.1. Asociacijos prezidiumas yra Asociacijos kolegialus valdymo organas.  
12.2. Prezidiumą sudaro 11 narių – Prezidentas ir 10 Susirinkime išrinkti nariai, renkami 

Asociacijos narių susirinkimo trejų metų kadencijai.  
12.3. Prezidiumo veiklos forma – prezidiumo posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 

daugiau kaip pusė prezidiumo narių. Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų 
dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia prezidiumo pirmininkas (kas yra prezidentas)  
balsas.  

12.4. Prezidiumo posėdžiai turi būti šaukiami ne rečiau kaip kartą per 6 kalendorinius 
mėnesius. Prezidiumo posėdžius šaukia prezidentas. 

12.5. Prezidiumas: 
12.5.1. sudaro ir tvirtina ūkinės finansinės veiklos pajamų ir išlaidų sąmatą; 
12.5.2. nustato prezidento ir vyriausiojo finansininko atlyginimus; 
12.5.3. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių 

asmenų dalyviu; 
12.5.4. analizuoja Asociacijos veiklą; 
12.5.5. nustato Asociacijos nario mokesčius. 
12.5.6. atstovauja Asociaciją tarp susirinkimų 
12.5.7. tvirtina renginių planą ir tvarkaraštį; 
12.5.8. tvirtina kolegijų nir komisijų sudėtų bei jų pirmininkus; 
12.5.9. svarsto pašalinimo iš Asociacijos, narystės sustabdymo ar atnaujino klausimus; 
12.5.10. svarsto paramos suteikimo klausimus; 
12.5.11. nustato teikiamų paslaugų kainas ir tarifus; 
12.5.12. savo kompetencijos sprendžia kitus klausimus. 

 
13. Prezidento skyrimo ir atleidimo tvarka, jo kompetencija 

 
13.1. Asociacijos prezidentas yra Asociacijos vienasmenis valdymo organas. 
13.2. Asociacijos prezidentą renka ir atšaukia Asociacijos narių susirinkimas. Sprendimas 

skirti Asociacijos prezidentą priimamas paprasta balsų dauguma. Asociacijos prezidentas yra 
renkamas iš Asociacijos prezidiumo narių, trejų metų kadencijai. Prezidento kadencijų 
skaičius neribojamas.  

13.3. Prezidento kompetencijai priklauso: 
13.3.1.  priimti sprendimus dėl naujų narių priėmimo arba šalinimo iš Asociacijos, tvirtinti 

narių savanorišką išstojimą iš Asociacijos. 
13.3.2.  užtikrinti Asociacijos veiklos organizavimą. 
13.3.3. pranešimą Asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos 

veiklai. 
13.3.4. steigti, organizuoti ir likviduoti Asociacijos struktūrinius padalinius. 
13.3.5. sudaryti specialistų (ekspertų, konsultantų) grupes Asociacijos tikslams ir 

funkcijoms vykdyti. 
13.3.6. tvirtinti samdomų darbuotojų etatų sąrašą, nustatyti jų darbo reglamentą. 
13.3.7. Asociacijos vardu sudaryti sandorius, bei atstovauti Asociacijai kitose institucijose. 
13.3.8. priimti ir atleisti iš darbo Asociacijos darbuotojus, nustatyti jų pareigybinius 

atlyginimus, sudaryti su jais darbo sutartis. 
13.3.9. spręsti organizacinius, ūkinius, socialinius, finansinius klausimus. 
13.3.10. organizuoti viešos informacijos paskelbimą. 

13.4. Prezidentas atsako už: 
13.4.1. finansinės atskaitomybės sudarymą; 
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13.4.2. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui; 
13.4.3. Asociacijos dalyvių apskaitą. 

 
14. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija 

 
14.1. Pranešimai ir skelbimai skelbiami viename iš didžiausių dienraščių ne vėliau kaip per 15 

dienų nuo atitinkamo įvykio, apie kurį būtina pranešti, dienos. 
14.2. Prezidentas parengia ir patvirtina pranešimų ir skelbimų paskelbimo Asociacijos nariams 

nuostatus. 
14.3. Už pranešimų ir skelbimų paskelbimą yra atsakingas Prezidentas arba jo įgaliotas 

asmuo. 
14.4. Dokumentai ir kita informacija pateikiama nariams elektroniniu arba paprastu paštu ar 

papildomuose prieinamuose informacijos šaltiniuose  
 

15. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka 
 

15.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes LR įstatymų nustatyta tvarka. Jų 
skaičius neribojamas. 

15.2. Sprendimus, dėl filialų ir atstovybių steigimo, jų valdymo organų skyrimo ir atšaukimo, 
filialų ir atstovybių veiklos nutraukimo ir nuostatų tvirtinimo, priima Asociacijos 
prezidiumas. 
 

16. Lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat Asociacijos veiklos kontrolės tvarka  
 

16.1. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja audito įmonė. 
 

17. Asociacijos reorganizavimas ir pertvarkymas 
 

17.1. Asociacija gali būti reorganizuota susirinkimo sprendimu, kuris priimamas 2/3 
susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma. Asociaciją galima reorganizuoti 
šiais būdais: 

17.1.1. jungiant su kitomis asociacijomis; 
17.1.2. skaidant į kelias asociacijas. 

17.2. Reorganizuojant Asociaciją būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu iki narių 
susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti Asociacijos reorganizavimą, turi pateikti audito 
įmonė 

17.3. Reorganizuotos Asociacijos teisių ir prievolių perėmėjas yra po reorganizavimo 
veiksiančios asociacijos. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato narių 
susirinkimas. Reorganizuotos asociacijos registruojamos LR įstatymų nustatyta tvarka. 

17.4. Asociacija gali būti restruktūrizuojama Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta 
tvarka ir sąlygomis. 

17.5. Asociacijos teisinė forma keičiama ją pertvarkant pagal LR civilinio kodekso 
reikalavimus. 
 

18. Likvidavimas 
 

18.1. Asociacija likviduojama LR civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo 
pagrindais. 

18.2. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali būti: 
18.2.1. narių susirinkimo sprendimas likviduoti Asociaciją, kuris priimamas 2/3 susirinkime 
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dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.; 
18.2.2. faktas, kad liko mažiau Asociacijos narių negu Lietuvos Respublikos Asociacijų 

įstatymo nustatyta; 
18.2.3. teismo sprendimas likviduoti Asociaciją už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus. 

18.3. Valdymo organas ar institucija nutarusi likviduoti Asociaciją, skiria likvidatorių, nustato 
jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto priėmimo tvarką. Paskyrus 
likvidatorių Asociacija įgyja likviduojamos Asociacijos statusą: valdymo organai netenka 
įgaliojimų valdyti Asociaciją, jų funkcijas atlieka likvidatorius. 

18.4. Apie Asociacijos likvidavimą ar reorganizavimą turi būti skelbiama du kartus Lietuvos 
dienraštyje, antrą kartą ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo pirmojo skelbimo. 

18.5. Asociaciją likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti 
Asociaciją, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.  

18.6. Likviduojant Asociaciją, jos turtas ir lėšos likę sumokėjus skolas, panaudojami 
sutinkamai su likvidatoriaus sprendimu.  

19. Įstatų keitimo tvarka 
19.1. Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti Asociacijos įstatus turi teisę Prezidentas. 
19.2. Įstatai pakeitimai tvirtinami 2/3 Asociacijos narių susirinkime dalyvavusių narių balsų 

dauguma. 
19.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.  

 
Įstatų pasirašymo data 2009 m. lapkričio mėn. 14 d. 
 
Asociacijos prezidentas: 
 

 
 
                                Daiva Strepetkaitė 

 
     (vardas, pavardė,  parašas)  
 
 


