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I. BENDROJI DALIS 

1. Taurages senjorq treciojo amziaus universitetas (toliau vadinama asociacija) yr 

savarankiska, nepolitine, pelno nesiekianti, koordinuojanti asociacijos nariu veikla bei atstovaujan 

Asociacijos nariu interesams, organizacija, veikianti pagal 2004 sausio 22 d. Lietuvos Respubliko 
asociaciju [statyma Nr. IX - 1969 

2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvo 

Respublikos civilinio kodekso, LR asociacijq [statymo bei kitu [statymu, Vyriausybes nutarirm 
teises aktu, taip pat veikia pagal siuos [status. 

3. Asociacija yra viesasis juridinis asmuo, kurio teisine forma - asociacija. Asociacij 

turi savo antspauda ir simbolika su savo pavadinimu, saskaitas banke. 

4. Asociacija yra ribotos civilines atsakomybes juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji: 

atsako savo turtu. Asociacija neatsako uz savo nariu prievoles, o Asociacijos nariai neatsako u; 
Asociacijos prievoles. 

5. Asociacija yra paramos gavejas ir labdaros tiekejas, 

6. Asociacija [steigta neribotam laikui. 

7. Asociacijos finansiniai metai -kalendoriniai. 

8. Asociacijos buveines adresas - Aerodromo g. 6, LT - 72185 Taurage. 

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UZDA VINIAI 

2.1. Asociacijos veiklos tikslai: 

2.1.1. visokeriopai remti pagyvenusio amziaus zmoniu geresne socialine integracija i 
visuomene, galimybiu realizavima ir jl! aktyvu dalyvavima visuomenes nuomones formavimo ir 
sprendimo priemimo procesuose; 

2.1.2. koordinuoti Asociacijos nariu veikla, atstovauti asociacijos nariq interesams ir juos 
ginti ar tenkinti kitus viesuosius interesus; 

2.1.3. organizuoti paskaitas, konferencijas, seminarus, kursus ir susitikimus su Lietuvos ir 
uzsienio saliu specialistais, gydytojais ir visuomenes veikejais; 

2.1.4. propaguot sporta ir kuno kultilrq kaip geriausia priemone sveikatai ir darbingumui 
palaikyti; 

2.1.5. palaikyti rysius su vyriausybinemis ir nevyriausybinemis organizacijomis, Lietuvos 

pagyvenusiu zmoniu ir neigaliujq draugijomis, uzsiimanciomis pagyvenusiu zmoniu integracija i 
visuomene; 

2.1.6 vystyti socialines apsaugos ir globos, sanitarines prieziuros programas. 

2.2. Asociacijos veiklos uzdaviniai: 
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2.2.1. asociacijoje palaikyti draugiska ir atsipalaiduojaneia atmosfera; 

2.2.2. nuolat palaikyti draugiskus ir patikimus rysius su [vairiomis organizacijomis, klubais 

ir kitomis institucijomis; 

2.2.3. nuolat ieskoti finansiniu saltiniu Asociacijos efektyviai veiklai uztikrinti. 

2.3. Asociacijos veiklos kodai pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybes generalinio direktoriaus 2002 m. gruodzio 16 d. Nr. 252 patvirtinta Ekonomines 

veiklos rusiq klasifikatoriu: 

2.3.1. leidyba (22.1); 

2.3.2. suaugusiuju ir kitas svietimas (80.4); 

2.3.3. kitu, niekur kitur nepriskirtu, narystes organizaciju veikla (91); 

2.3.4. poilsio organizavimo, kulttirine ir sportine veikla (92); 

2.3.5. kita pramogine veikla (92.3). 

III. ASOCIACIJOS TEISES IR P AREIGOS 

3.1. Asociacijos teises: 

3.1.1. sudaryti sutartis ir prisiimti [sipareigojimus; 

3.1.2. valdyti, naudoti jai priklausanti turta ir lesas bei jais disponuoti, kai tuo siekiama 

[gyvendinti siuose [statuose numatytus veiklos tikslus; 

3 .1.3. LR [statymu numatyta tvarka steigti [mones ir kitus juridinius asmenis; 

3.1 .4. perdeleguotu atstovus dalyvauti [vairiose organizacijose; 

3.1.5. stoti i tarptautines organizacijas; 

3.1.6. savo tikslams ir uzdaviniams [gyvendinti Asociacija gali tureti ir kitokias teises, kuriu 

nedraudzia Lietuvos Respublikos [statymai; 

3.1.7. teikti ir gauti labdara bei gauti parama is salies ir uzsienio [moniu, organizaciju bei 

fiziniu asmenu; 

3.1.8. gauti asignavimus is Lietuvos valstybes bei savivaldybes biudzeto bei kitu teises 

fondu; 

3 .1. 9. tureti saskaitas bankuose [statymu nustatyta tvarka; 

3.2. naudoti lesas [statuose numatytam tikslui [gyvendinti; 

3.3. uzmegzti tarptautinius rysius, keistis specialistais; 
3.4. stoti i ne pelno organizaciju asociacijas, tarp jq ir tarptautines, bei dalyvauti jq 

veikloje; 

3.4.1. visuotiniam nariu susirinkimui nutarus pirkti ir kitaip [sigyti ilgalaiki turta, ji valdyti, 

naudotis ir disponuoti [statymu numatyta tvarka. 
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3.2. Asociacijai draudziama: 
3 .2.1. neatlygintinai perduoti Asociacijos turta nuosavyben Asociacijos nariui, valdym< 

kolegialiu organu nariui, Asociacijos darbo sutarties pagrindu dirbanciam asmeniui ar su : 

susijusiam asmeniui, ar treciajam asmeniui; 
3.2.2. moketi Asociacijos steigejui ar nariui ismokas is pelno dalies ar perdi 

likviduojamos Asociacijos turto dali, virsijancia stojamaj] nario inasBc_ ar mokesti; 
3.2.3. Asociacijos turta ir lesas, [skaitant ir pelna, jokia forma, isskyrus labdara ir pan 

pagal labdaros ir paramos [statyma, skirstyti to Asociacijos ir (ar) jo valdymo organu naria 

Asociacijos darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, isskyrus atvejus, kai yra mokai 

darbo uzmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios ismokos ir kai autorines sutar 

pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama uz suteiktas paslaugas ar parduotas prekes; 

3.2.4. suteiktas paskolas, [keisti Asociacijos turta (isskyrus atvejus, kai turtas ikeiciar 

Asociacijos prievolems uztikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip uztikrinti kitu asmenu priev 

[vykdyma; 
3.2.5. pirkti prekes ir paslaugas uz akivaizdziai per didele kaina, isskyrus atvejus, kai tc 

budu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos [statyma yra labdi 

gavejas; 
3 .2.6. parduoti Asociacijos turta uz akivaizdziai per maza kaina, isskyrus atvejus, kai t< 

budu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos [statyma yra label; 

gavejas, 

o V V 

IV. ASOCIACIJOS NARITJ PRIEMIMO, ISSTOJIMO IR PASALINIMO 

TVARKA 

4.1. Asociacijos nariu priemimo tvarka ir salygos: 
4.1.1. Asociacijos nariu gali bilti fizinis ar juridinis asmuo, uzpilde nustatytos formos an 

= prasyma; 
4.1.2. asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, pateikia nustatytos formos anketa - pras 

Asociacijos pirmininkui; 
4.1.3. nariai i Asociacija priimami pirmininko sprendimu; 
4.1.4. asmuo Asociacijos nariu tampa ir visas siuose [statuose numatytas nario teises i 

nuo visuotinio Asociacijos nariu susirinkimo nustatyto vienkartinio stojamojo ir metinio r 

mokescio uz einamuosius metus sumokejimo dienos. Naujieji nariai nuo antruju narj 
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Asociacijoje metu bei kiti Asociacijos nariai kasmet, iki pirmojo metu ketvircio pabaigos, moka 

visuotinio Asociacijos nariu susirinkimo nustatyta metini nario mokesti, 

4.2. Asociacijos nariu isstojimas ir pasalinimas: 

4.2.1. narys, norintis isstoti is Asociacijos paduoda rasytini prasyrna Asociacijos 

pirmininkui; 

4.2.2. pirmininko sprendimu Asociacijos narys gali buti pasalintas is Asociacijos, jeigu jis: 

4.2.3. nevykdo ar netinamai vykdo Asociacijos [statuose nustatytas nario pareigas; 

4.2.4. nevykdo ar netinkamai vykdo Asociacijos nariu susirinkimo nutarimus ir pirmininko 

sprendimus; 

4.2.5. vykdo veikla, priesiska Asociacijos tikslams ir uzdaviniams, piktnaudziauja 

Asociacijos simbolika. 

4.2.6.jei yra siq [statu 4.2.2.1. ir 4.2.2.2. punktuose nurodytos aplinkybes, kuriu pagrindu 

inicijuojama Asociacijos nario pasalinimo procedura, ir Asociacijos narys pirmininkui nurodo 

svarbias aplinkybes, salygojusias minetu pagrindu atsiradima, pirmininkas gali sustabdyti tokio 

subjekto naryste Asociacijoje. Naryste gali buti sustabdyta ne ilgiau, nei vieneriems metams; 

4.2.7. kai Asociacijos narys pasalina aplinkybes, del kuriu jo naryste Asociacijoje buvo 

sustabdyta, pirmininkas savo sprendimu atnaujina tokio nario naryste Asociacijoje; 

4.2.8. nario pasalinimo arba narystes Asociacijoje sustabdymo procedural inicijuoti pakanka 

bent vieno siq [statu 4.2.2 dalyje nurodytu pagrindu; 

4.2.9. pirmininkas privalo pradeti pasalinimo, narystes sustabdymo ar atnaujinimo procedura 

jei to reikalauja ne maziau, kaip ¼ visu Asociacijos nariu; 

4.3. nariui, kurio narystes sustabdymo ar atnaujinimo klausimas sprendziamas, data, laikas 

ir vi eta ne veliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas pranesama rastu. J ei narys buvo tinkamai 

informuotas, nario neatvykimas netrukdo isspresti atitinkamo klausimo jam nedalyvaujant; 

4.4. pirmininko sprendimas del nario pasalinimo, narystes sustabdymo ar atnaujinimo 

priimamas [sigalioja nuo sprendimo priemimo momento; 

4.5. isstojusiam (pasalintam) Asociacijos nariui stojamasis mokestis ir kitos [mokos 

negrazinami; 

4.6. pirmininko sprendimas del nario priemimo ar pasalinimo is Asociacijos gali buti 

skundziamas Asociacijos visuotiniam nariu susirinkimui. 

V. ASOCIACIJOS NARIV TEISES IR PAREIGOS 

5.1. Asociacijos narys turi tokias teises: 
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5.1.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame nariu susirinkime. Nepriklausomai nuo 

mokamo nario mokescio dydzio, kiekvienas narys susirinkime turi viena sprendziamajj balsa, 

Narys, kurio naryste Asociacijoje sustabdyta, neturi balso teises priimant Asociacijos organu 

sprendimus; 

5.1.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis ir simbolika; 

5.1.3. susipazinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visa Asociacijos turima informacija 

apie jos veikla; 
5.1.4. bet kada isstoti is Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario [nasai ir nario mokesciai 

ar kitaip Asociacijos nuosavyben perduotos lesos ir turtas negrazinami; 

5.1.5. teikti zodinius bei rasytinius pasiulymus del Asociacijos veiklos, nutarimu bei kitu 

aktu projektu; 

5.1.6. inicijuoti visuotinio nariu susirinkimo susaukima svarbiems Asociacijos klausimams 

spresti; 

5.1.7. gincyti teisme Asociacijos organq sprendimus; 

5.1.8. kitas teises aktuose ir siuose [statuose numatytas teises. 

5.2. Asociacijos buveineje, taip pat - Asociacijos filialu ar atstovybiu buveinese, turi buti 

visu Asociacijos nariu sarasas. Su siuo sarasu turi teise susipazinti kiekvienas Asociacijos narys. 

5.3. Asociacijos narys turi tokias pareigas: 

5.3.1. laikytis Asociacijos [statu; 

5.3.2. atstovauti Asociacija visuomeneje; 

5.3.3. ne veliau kaip per 3 menesius nuo Asociacijos finansiniu metu pradzios, o jei nario 

mokescio dydis yra keiciamas - nuo visuotinio nariu susitrinkimo, priemusio nutarima pakeisti 

nario mokescio dyd], dienos, sumoketi nario ir kitus nustatytus mokescius ar jq priemokas; 

5.3.4. vykdyti visuotinio Asociacijos nariu susirinkimo ir Asociacijos pirmininko 

sprendimus; 

5.3.5. aktyviai dalyvauti visuose Asociacijos susiburimuose, tiek visuotiniuose nariu 

susirinkimuose, tiek kituose renginiuose; 

5.3.6. teikti Asociacijai informacija bei kita pagalba, reikalinga Asociacijos tikslams tr 

uzdaviniams [gyvendinti; 

5.3.7. vykdyti kitas [statymuose ir siuose [statuose nustatytas pareigas. 

VI. ASOCIACIJOS ORGANAI 

6.1. Asociacija [gyja civilines teises, priima civilines pareigas ir jas [gyvendina per savo 

valdymo organus. 
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6.2. Asociacijos organai yra sie: 

6.2.1. visuotinis nariu susirinkimas; 

6.2.2. vienasmenis valdymo organas - pirmininkas. 

6.3. Asociacijos organai privalo veikti tik Asociacijos ir jos nariu naudai. Asociacijos 

organai neturi teises priimti sprendimu ar atlikti kitu veiksmu, kurie pazeidzia Asociacijos [status ai 

yra priesingi [statuose nurodytiems Asociacijos veiklos tikslams. 

6.4. Visuotinis nariu susirinkimas yra auksciausias Asociacijos organas, turintis visas LR 

asociaciju [statyme ir siuose [statuose nustatytas teises ir pareigas, priskirtas visuotinio narii; 

susirinkimo kompetencijai. 

6.4.1. Visuotinis nariu susirinkimas saukiamas ne reciau kaip viena karta per kalendorinius 

metus, ne veliau kaip per 4 menesius nuo finansiniu metu pabaigos. Neeilinis visuotinis narir 

susirinkimas turi biiti saukiamas, jei to reikalauja ne maziau kaip 1/5 Asociacijos nariu, Asociacijos 

pirmininkas. Uz visuotinio nariu susirinkimo susaukima ir rengima atsako Asociacijos pirmininkas; 

6.4.2. Visuotiniame Asociacijos nariu susirinkime turi teise dalyvauti visi asmenys, 

susirinkimo diena esantys Asociacijos nariais, nepriklausomai nuo jl! mokamo nario mokescic 

dydzio. 

6.4.3. Visuotinis nari'l susirinkimas: 

6.4.4. keicia Asociacijos [status; 

6.4.3. renka ir atsaukia Asociacijos pirmininka; 

6.4.4. nustato Asociacijos nariu stojamojo [naso ir nario mokescio dydzius; 

6.4.5. priima sprendimus del Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ru 
likvidavimo ); 

6.4.6. priima sprendimus de! kitu juridiniu asmenu steigimo ir de! tapimo kitu juridinii 

asmenu dalyviu; 

6.4.7. tvirtina Asociacijos metine finansine atskaitomybe; 

6.4.3. sprendzia kitus LR asociaciju [statyme ir siuose [statuose visuotinio nariu surinkimc 

kompetencijai priskirtus klausimus. 

6.4.4. Asociacijos organas, priemes sprendima susaukti visuotini nariu susirinkima 

Asociacijos pirmininkui pateikia informacija ir dokumentus, reikalingus pranesimui apie visuotinic 

nariu susirinkimo susaukima; 

6.4.5. pranesima apie visuotinio nariu susirinkimo susaukima Asociacijos pirmininkas 

privalo kiekvienam Asociacijos nariui [teikti pasirasytinai arba issiusti registruotu laisku likus m 

maziau kaip 30 dienu iki susirinkimo dienos. Pranesime apie susirinkima nurodoma jo data, laikas 

vi eta ir darbotvarke, J eigu visi Asociacijos nariai sutinka, susirinkimas gali biiti susauktas 

nesilaikant sio termino; 
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6.4.6. Visuotinis nariu susirinkimas yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maziau kaip ½ 

Asociacijos nariu. Sprendimas laikomas priimtu, kai uz ji balsuoja ne maziau kaip ½ dalyvavusii; 

visuotiniame nariu susirinkime. Sprendimas, kuriais keiciami Asociacijos [statai, taip pat 

sprendimas del Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos priimt reikia ne maziau kaip 2/3 susirinkime 

dalyvaujanciu Asociacijos nariu balsu; 

6.4.7. Jeigu visuotiniame nariu susirinkime nera kvorumo, ne veliau kaip po menesio turi 

buti susauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teise priimti nutarimus neivykusio susirinkimo 

darbotvarkes klausimais nepriklausomai nuo dalyvaujanciu nariu skaiciaus; 

6.4.8. Asociacijos narys turi teise [alioti kita asmeni balsuoti uz ji visuotiniame nariu 

susirinkime; 

6.4.9. Balsavimas visuotiniame nariu susirinkime yra atviras. Jei del tam tikro klausimo nors 

vienas narys pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria ne maziau kaip 1/10 balsu 

visuotiniame nariu susirinkime turintys nariai, slaptas balsavimas konkreciu klausimu yra 

privalomas visiems nariams; 

6.4.10. visuotinio nariu susirinkimo posedziai turi buti protokoluojami. Protokola pasiraso 

susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. 

6.5. Asociacijos pirmininkas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, 

vadovaujantis Asociacijos veiklai. 

6.6. Asociacijos pirmininkas visuotinio nariu susirinkimo renkamas trejiems metams. Tas 

pats asmuo negali buti Asociacijos pirmininku ir vyriausiuoju finansininku. 

6.7. Pirmininkas: 

6.7.1. tvirtina darbuotojq etatus, nustato pareiginiu atlyginimu dydi, priima ir atleidzia is 
darbo darbuotojus; 

6. 7.2. skiria paskatinimus ir nuobaudas darbuotojams; 

6.7.3. atsako uz Asociacijos veiklos organizavima, svarsto prasymus del priemimo l 

Asociacija, isstojimo is Asociacijos, pareiskimus del pasalinimo is Asociacijos, narystes 

sustabdymo ar atnaujinimo, del siq klausimu priima sprendimus; 

6.7.4. dalyvauja visuotiniuose nariu susirinkimuose; 

6.7.4. sprendzia Asociacijos dalyvavimo kitu organizaciju veikloje klausimus, deleguoja 
savo atstovus; 

6.7.5. analizuoja Asociacijos veikla, finansiniu istekliu panaudojima, teikia siulymus 

visuotiniam nariu susirinkimui savo kompetencijos ribose organizuoja Asociacijos nariu 

susirinkimo, sprendimu ir pavedimu vykdyma bei vykdymo kontrole; 

6. 7.6. pateikia visuotiniam nariu susirinkimui metine finansine atskaitomybe ir visa reikiama 

medziaga darbotvarkes klausimams svarstyti; 
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6.7.7. Asociacijos vardu sudaro sandorius; 

6.7.8. atidaro ir uzdaro saskaitas banku [staigose; 

6.7.9. atstovauja Asociacija santykiuose su treciaisiais asmenimis (tiek fiziniais, tiek ir 

juridiniais ); 

6. 7 .10. atstovauja Asociacija teisme ir arbitraze; 

6.7.11. 

6.7.12. 

6.7.13. 

6.7.14. 

kelia Asociacijos prestiza visuose susiburimuose; 

isduoda [aliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje; 

uztikrina Asociacijos turto apsauga, gausinima, normaliu darbo salygu sukurima; 

vykdo kitas Lietuvos Respublikos [statymu bei poistatyminiu aktu, o taip pat siti 

[statu numatytas funkcijas. 

VII. PRANESIMV SKELBIMO TVARKA 

7.1. Pranesimai, kurie turi buti skelbiami viesai, pateikiami dienrastyje ,,Lietuvos rytas", 

jei pagal galiojancius [statymus jie neturi buti skelbiami ,,Valstybes ziniu" priede ,,Informaciniai 

pranesimai" ar kituose leidiniuose. 

VIII. DOKUMENTV IR KITOS INFORMACIJOS 
TAURAGES SENJORV TRECIOJO AMZIAUS UNIVERSITETO NARIAMS 

PATEIKIMOTVARKA 

8.1. Pranesimas apie visuotinio nariu susirinkimo susaukima turi buti paskelbtas viesai 

arba [teiktas kiekvienam Asociacijos nariui pasirasytina arba issiustas registruotu laisku LR CK 

numatyta tvarka. 

8.2. Pranesime apie visuotinio Asociacijos nariu susirinkimo susaukima turi buti nurodyta: 

8.2.1. Asociacijos pavadinimas, buveine ir kodas; 

8.2.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas); 

8.2.3. susirinkimo darbotvarke; 

8.2.4. visuotinio Asociacijos nariu susirinkimo susaukimo iniciatoriai. 

8.3. Ne veliau kaip likus 10 dienu iki visuotinio nariu susirinkimo Asociacijos nariams turi 

buti sudaryta galimybe susipazinti su Asociacijos turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo 

darbotvarke. Jeigu narys rastu pageidauja, Asociacijos pirmininkas ne veliau kaip per 3 dienas nuo 

rastisko prasymo gavimo visus susirinkimo sprendimu projektus [teikia nariams pasirasytinai ar 

issiuncia registruotu laisku. 
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8.4. Asociacijos nariui rastu pareikalavus, Asociacijos pinnininkas ne veliau kaip per · 

dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybe susipazinti ir (ar) pateikt 

ko[pijas sitt dokumentu: Asociacijos [statu, metines finansines atskaitomybes ataskaitu, Asociacijo 

veiklos ataskaitu, visuotiniu nariu susirinkimu protokolu ar kitu dokumentu, kuriais [formim 

visuotinio nariu susirinkimo sprendimai, Asociacijos nariu sarasus, kit'! Asociacijos dokumenn; 

kurie turi buti viesi pagal [statymus, ar kit'! dokumentu, kuriais [forminti siq Asociacijos orgam 

sprendimai. 

8.5. Asociacijos dokumentai, jtt kopijos ar kita informacija Asociacijos nariams turi btn 

pateikiama neatlygintinai. 

8.6. Asociacijos nariu susirinkimo sprendimai ir pranesimai, su kuriais reiki 

susipazindinti Asociacijos narius arba kitus asmenis, issiunciami ne veliau kaip per 15 dienu nu 

sprendimo priemimo. 

IX. ASOCIACIJOS FILIALQ STEIGIMO BEi LIKVIDA VIMO 

TVARKA 

9 .1. Asociacija turi teise steigti filial us, Asociacijos filialu skaicius neribojamas. 

9.2. Filialas yra Asociacijos padalinys, turintis atskira buveine. Filialas nera juridini 

asmuo ir naudojasi Asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu. 

9.3. Uz filialo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu. 

9.4. Filialai steigiami, jtt veikla nutraukiama visuotinio nariu susirinkimo sprendirm 

priimtu sitt [statu nustatyta tvarka 

9.5. Filialas veikia pagal Asociacijos [status ir visuotinio nariu susirinkimo patvirtintu 

nuostatus. 

9.6. Filialu veikla organizuoja ir vykdo Asociacijos pinnininko paskirti vadovai. 

9.7. Filialai registruojami juridiniu asmenu registre ir laikomi [steigtai nuo jtt [registravim 

dienos. 

9.8. Kiti Asociacijos filialu steigimo, veiklos ir veiklos nutraukimo klausimai sprendzian 

pagal LR Civilini kodeksa, LR asociaciju [statyma bei kitus teises aktus. 

X. ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLES TV ARKA 

10.1. Asociacijos pinnininkas ne veliau kaip likus 10 dienu iki visuotinio nariu susirinkim 

privalo parengti ir pateikti visuotiniam nariu susirinkimui kiekvienu praejusiu metu Asociacijo 
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veiklos ataskaita, Si ataskaita yra viesa. Asociacijos buveineje ar kitais biidais su sia ataskait 
visiems galima susipazinti, 

10.2. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi biiti nurodyta: 

10.2.1. Informacija apie Asociacijos veikla [gyvendinant jos [statuose nustatytus veiklo 
tikslus; 

10.2.2. Asociacijos nariu skaicius finansiniu metu pabaigoje; 

10.2.3. Asociacijos metine finansine atskaitomybe; 

10.2.4. Asociacijos veiklos ataskaitoje gali buti ir kita informacija, kuria nustatc 
visuotinis nariu susirinkimas. 

XI. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS, REORGANIZA VIMAS 
IR LIKVIDA VIMAS 

11.1. Asociacijos pertvarkymas, (reorganizuojamas ar likviduojamas) pasibaigia LR 
Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

11.2. Vienu metu Asociacija negali biiti ir reorganizuojama ir pertvarkoma. 

11.3. Jeigu Asociacijoje lieka maziau negu trys nariai, per trisdesimt dienu apie toki nariu 

sumazejima Asociacijos pirmininkas turi pranesti juridiniu asmenu registrui Juridiniu asmenu 
registro nuostatu nustatyta tvarka. 

11.4. Likes Asociacijos turtas ir lesos, [statymu nustatyta tvarka patenkinus visus kredttoriu 

reikalavimus ir Asociacijos nariu reikalavimus del Asociacijos turto dalies, nevirsijancios nario 

stojamojo [naso ar mokescio iki Asociacijos isregistravimo is juridiniu asrnenu registro perduodami 

kitam ar kitiems vesiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis nariu susirinkimas ar 
teismas, prieme sprendima likviduoti Asociacija, 

11.5. Be kitu LR asociaciju [statyme ir Civiliniame kodekse nustatytu pareigu, Asociacijos 
likvidatorius privalo: 

11.5.1. viesai paskelbti dienrastyje ,,Lietuvos rytas" apie Asociacijos likvidavima ir 

pateikti juridiniu asmenu registrui dokumentus, patvirtinancius sprendima likviduoti Asociacijos bei 
savo duomenis; 

11.5.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradzios balansa; 

11.5.3. perduoti likus] Asociacijos turta LR asociaciju [statymo nustatyta tvarka; 

11.5.4. sudaryti Asociacijos likvidavimo akta, Asociacijos likvidavimo akte aprasoma 
likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susije veiksmai; 

11.5.5. perduoti dokumentus saugoti LR archyvu [statymo nustatyta tvarka; 

11.5.6. pateikti juridiniu asmenu registro tvarkytojui Asociacijos likvidavimo akta ir kitus 
dokumentus, reikalingus isregistruoti Asociacija, 
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XII. ASOCIACIJOS JSTATV KEITIMO TV ARKA 

12.1. [statai keiciemi 2/3 balsu visuotiniame nariu susirinkime. Visuotiniam nariu 

susirinkimui priemus sprendirna pakeisti Asociacijos [status, surasomas visas pakeistu [statu tekstas 

ir po juo pasiraso visuotinio nariu susirinkimo [galiotas asmuo. Juridiniu asmenu registrui 
pateikiamas visas [statu tekstas. 

Steigiamojo nariu susirinkimo L- 

[galiotas asmuo CR /l 2 I/)/ 17 
Grazina Agapova 


