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LIETUVOS SAULES ENERGETIKOS ASOCIACIJOS

ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos saulds energetikos asociacija (toliau - Asociacija) yra ribotos civilines atsakomybes

vie5asis juridinis asmuo, kurio teisine forma yra asociacija.
1.2. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijq istatymu, kitais Lietuvos
Respublikos teises aktais, Siais istatais ir kitais Asociacijos vidaus teises aktais.

1.3. Dokumentai ir kita informacija apie Asociacijos veikl4 nariams turi buti lengvai prieinama.

Dokumentq ir kitos informacijos apie Asociacijos veikl4 pateikimo nariams tvarka tvirtinama
atskiru dokumentu.
1.4. Su vie5a informacija - metine ataskaita - sudaromos s4lygos susipaZinti Asociacijos buveineje

ar biure.
1.5. Asociacijos vie5i pranesimai, tame tarpe ir tie, kuriuos reikia skelbti pagal Civilini kodeks4 bei
Lietuvos Respublikos asociacijq istatym4 yra skelbiami dienra5tyje ,,Lietuvos rytas". Kiti
prane5imai ar skelbimai registruotu lai5ku i5siundiami Asociacijos nariq * h.tr+ suinteresuotq

ur*"rrq adresu, elektroniniu pa5tu arba iteikiami pasira5ytinai. UZ prane5irhq skelbimq yra

atsakingas Asociacijos direktorius, likviduojant Asociacij4 - likvidatorius.
1 .6. Asociacij os veiklos laikotarpis neribotas.

II. ASOCIACIJOS TIKSLAS,UZDAYINIAI IR VEIKLA

2.1. Asociacijos veiklos tikslas yra Sviesti visuomeng apie saules energijos naudojimo

technologijas, pletoti saules energetik4 bei siekti palankiq s4lygq saulds ir kitq atsinaujinandiq

energijos i5tekliq naudoj imui.
2.2. Asociacijos uZdaviniai yra:

2.2.1. propaguoti saules energetik4;
2.2.2. bendradarbiauti su mokslo, visuomeninemis bei valstybinemis institucijomis;
2.2.3. teikti Asociacijos nariams metoding pagalb4, informacij4 ir konsultacijas;

2.2.4. kelti Asociacijos nariq kvalifikacij4;
2.2.5. analizuoti verslo aplink4, rinkos pokydius bei verslo vystymo galimybes;

2.2.6. atstovauti Asociacijos nariq interesams valstybinese ir savivaldybiq institucijose, kitose

istaigose bei uZsienyje;
2.2.7 . dalyvauti parodose, kitose Svietimo kampanijose;
2.2.8. pletoti bendradarbiavim4 su kitq Saliq darniosios energetikos istaigomis;
2.2.9. koordinuoti nariq veikl4, formuoti bendr4 veiklos strategij4;
2.2.1 0. organizuoti informacines kampanij as;

2.2.11. dalyvauti kuriant palanki4 saules energetikai lstatyming bazg Lietuvoje;
2.2.12. skatinti taikomuosius saulds energetikos technologijq tyrimus;
2.2.13. rinkti, kaupti ir skleisti informacijq, susijusi4 su visais saulds energetikos aspektais;

2.2.14. inicijuoti, ruo5ti, dalyvauti ar kitaip prisideti igyvendinant parodomuosius ir kitokius
saules energetikos proj ektus;
2.3. Asociacija veikia energetikos, Svietimo, mokslo, kult[ros, socialineje, statybos bei kitose
pana5iose srityse, ir teikia Siq sridiq paslaugas. Asociacijos veiklos r[Sys:

2.3.1. Knygq leidyba;
2.3.2. Laikra5diq leidyba;
2.3.3. Zurnalq ir periodiniq leidiniq leidyba;
2.3.4. Kita su spausdinimu susijusi veikla;
2.3.5. Technologiniq procesq valdymo irangos gamyba;

2.3.6. Bendroji pastatq statyba ir inZineriniq statiniq statyba;
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2.3.7 . UZsakomasis pardavimas pa5tu;
2.3.8. Knygr+, laikra5diq ir ra5tines reikmenq maZmenine prekyba;
2.3 .9. Kita maLmenind prekyba ne parduotuvese;
2.3 .1 0. Technines irangos naudoj imo konsultacij os;
2.3.1 1. Duomenq apdorojimas;
2.3.12. Veikla, susijusi su duomenq bazemis;
2.3.13. Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla gamtos moksluose ir inZinerijoje;
2.3.14. Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla socialiniuose ir humanitariniuose moksluose;
2.3.15. Teisine veikla;
2.3.16. Apskaitos, mokesdiq ir audito veikla, konsultacijos mokesdiq klausimais;
2.3.17. Rinkos tyrimas ir vie5osios nuomones apklausa;
2.3.18. Konsultacind verslo ir valdymo veikla;
2.3.19. Architekturine ir inZinerine veikla ir su ja susijusios technines konsultacijos;
2.3.20. Reklama;
2.3.21. Naujo personalo atranka ir tarnybos parDpinimas;
2.3.22. Tyrimo ir apsaugos veikla;
2.3.23. Sekretoriavimo ir vertimo veikla;
2.3.24. UZsakomqjq informaciniq paslaugq centro veikla;
2.3.25. Suaugusiqjq ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas;
2.3.26. Verslininkq ir darbdaviq organizacijq veikla;
2.3.27 . Narystes organizacijq veikla;
2.3.28. Poilsio organizavimo veikla;
2.3.29. Paslaugq veikla.

III. ASOCIACIJOS TEISES IR PAREIGOS

3.1. Asociacija gali tureti ir igyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprie5tarauja jos
veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijq istatyme ir
Asociacijos istatuose.
3.2. Asociacija turi teisg vykdyti istatymq nedraudZiam4 [king komercing veikl4, kuri
neprieStarauja jos istatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
3.3. Asociacija privalo tureti bent vienq sqskaitq Lietuvos Respublikos kredito istaigoje.
3.4. Asociacija turi teisg gauti bei teikti param4 ir labdar4 LR labdaros ir paramos istatyme
nustatyta tvarka.
3.5. Asociacija turi antspaud4, kuriame ira5yta: ,,Lietuvos saules energetikos asociacija".
3.6. Be kitq teises aktuose nustatytq teisiq, Asociacija turi teisg:

3.6.1. tureti savo simbolik4, naudoti ir keisti j4 savo nuoZi[ra;
3.6.2. sudaryti sandorius Siuose istatuose numatytq tikslq igyvendinimui;
3.6.3. nustatyti savo teikiamq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus;
3.6.4. pirkti ar kitokiais istatymq leidZiamais bldais isigyti turt4, taip pat ji valdyti, naudoti ar

juo disponuoti nuosavybes ar patikejimo teise;
3.6.5. steigti struktlrinius padalinius Lietuvos Respublikos teritorijoje, apibreZti jq status4 ir

veikl4; steigti kitus juridinius asmenis ar b[ti kitq juridiniq asmenq dalyve;
3.6.6. nekliudomai ra5tu, Zodiiu ar kitais b[dais skleisti informacij4 apie savo veikl4,

propaguoti savo tikslus;
3.6.7 - steigti visuomends informavimo priemones, uZsiimti leidyba;
3.6.8. nustatyta tvarka ir s4lygomis skolinti ir skolintis pinigq.

IV. ASOCIACIJOS VALDYMAS

4.1. Asociacija igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo valdymo
organus.
4.2. Asociacijos organu yra Visuotinis nariq susirinkimas.
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4.3. Asociacijos kolegialiu valdymo organu yra Asociacijos taryba (toliau - ,.Taryba,,) ir
vienasmeniu valdymo organu yra Asociacijos direktorius (toliau - "Direktorius,,).
4.4. visuotiniai nariq susirinkimai ir Tarybos posedZiai yra protokoluojami.

V. ASOCIACIJOS NARIAI, JU TBISES IR PAREIGOS

5.1. Asociacijos nariais gali buti 18 metq sulaukE Lietuvos Respublikoje gyvenantys veiksn[s
ftziniai asmenys bei Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenyi, dirbantys saules
energetikos srityse (Svietimas, mokslas, verslas, informacijos sklaida, kt.) ir norintys priiideti prie
Asociacijos tikslq igyvendinimo.
5.2. Asociacijos narys turi teisg:

5.2.1. dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame nariq susirinkime;
5.2.2. b[ti i5rinktas iAsociacijos Taryb4;
5-2.3. teikti pasillymus Asociacijos veiklos gerinimui, dalyvauti Asociacijos veikloje;
5.2.4. bet kada i5stoti i5 Asociacijos, pries tai rastu pranesus Tarybai;
5.2.5. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
5.2.6. tureti nuolaid4 stojamajam, nario mokesdiams bei tiksliniams lnaSams Tarybos nutarimu;
5.2.7. susipaZinti su Asociacijos dokumentais ir gauti informacij4 apie jos u"ikt4. Asociacijos

nariui raStu pareikalavus, Asociacijos Direktorius ne veliau kaip per 14 dienq nuo reikalavimo
gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybg susipaZinti ir pateikti kopijai Siq dokumentq:
Asociacijos istatq, metines finansines atskaitomybes ataskaitq, Asociacijos veikios ataskaitq,
revizoriaus iSvadq, Visuotiniq nariq susirinkimq, Tarybos posedZiq protokblq, Asociacijos narir.l
s4raSq, kitq dokumentq, kurie turi buti vie5i pagal lstatymus, jei Siuose dokumentuose nera
komercines paslapties. Taryba nustato informacij4, kuri laikoma komercine paslaptimi. UZ
komercines paslapties atskleidim4 asmenys atsako istatymq nustatyta tvarka. Dokumentai gali bfti
pateikti elektroniniu budu.
5.3. Asociacijos narys privalo:

5.3. l. laikytis Asociacijos istatq;
5.3.2. moketi stojam4ji, nario mokesdius bei tikslinius ina5us;
5.3.3. vykdyti Asociacijos valdymo organq priimtus teisdtus reikalavimus bei priimtus

sprendimus;
5.3.4. dalyvauti Asociacijos veikloje;
5.3.5. pasikeitus adresui, apie tai informuoti Asociacijos Taryb4 registruotu laiSku ar pasira5ytinai.

5.4. Nauji nariai i Asociacij4 priimami Tarybos sprendimu.
5.4.1. Noredami tapti Asociacijos nariais, fiziniai asmenys pateikia Direktoriui prasym4, kuriame

nurodo asmens duomenis bei motyvacij4. PraSymas pateikiamas ra5tu arba nuskenuotas pDF
formate elektroniniu paStu. Studentai pateikia studento pazymejimo kopijq. Gali b1ti reikalaujama
pateikti ir kitus dokumentus, jei taip nustatoma Asociacijos nariq stojimqjq, nario mokesjiq ir
tiksliniq inasq mokejimo tvarkoje, kuri patvirtinama atskiru dokumentu. 

-

5-4.2- Noredami tapti Asociacijos nariais, juridiniai asmenys pateikia Asociacijos Direktoriui
praSymE kuriame nurodo motyvacij4 bei juridinio asmens registravimo paZymejimo ir istatqkop,jq. PraSymas pateikiamas ra5tu arba nuskenuotas PDF formate elektroniniu pastu."Kiti
dokumentai pristatomi nukopijuoti ar atspausdinti. Gali blti reikalaujama pateikii ir kitus
dokumentus, jei taip nustatoma Asociacijos nariq stojamqjq, nario moklsdiq ir tiksliniq inaSq
mokejimo tvarkoje, kuri patvirtinama atskiru dokumentu.

5.4.3- Direktorius surinktus pra5ymus uZregistruoja ir perduoda svarstyti Tarybai artimiausio
posedZio metu. Taryba priima sprendim4 priimti ar nepriimti asmen! ! narius, papra5o, jei bttina,
papildomos informacijos. Apie Tarybos sprendim4 ir/arbapra5ym4 pateikti papilOoma infor*aci;a,
Direktorius informuoja suinteresuotus asmenis per 5 darbo dienas nrro ,p."rdimo priemimo datos.

5.4-4- Tarybos sprendimas priimti asmeni i Asociacijos narius isigalioja nuo jo priemimo
Taryboje momento. Nusprendus priimti, juridinis ar fizinis asmuo tampa Asociacijot nuii, po to,
kai sumoka stojamEji ir metinimokesti.
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5'5' Asociacijos steigejai tampa Asociacijos nariais po Asociacijos lregistravimo Juridiniq asmenqregistre.

i,f;):il?ffi 'fl?l,T, f ;:: ffiffi l, ;ii;;#T.ft #j:ffi"oj 
a A s o c i ac ij o s rarv b4 r s stoj im o

5'7' Narys Tarybos sprendimu gati buti pasalintas is-i*"iu"r:os jei nesilaiko Asociacijos istatq,
Asociaciios valdvmo oLg.untl teisetq reikalavim; ili"rpr"ndimq, nemoka nario mokesdio artiksliniq lnasq' sa'o 

'eikla diskrediiuoja. AsociaJr:i, t.*,a saures energetikos pretrai ar savoveiksmais pazeidLia rn istatymus,?orititr"il+, ar"?a.ijos lstatus arba fitus teises aktus. ApieTarybos posedZio datq, laik4'i. ui.ti-r. veliai'iaip p.i.s,s dienas rastu pranesama nariui, kuriopasalinimas sprendziamas' 'Nu,iri- 
neatvykus i 'pusuri,i,,o H";;. sprendZiamas .amnedalvvaujant ir apie Tarybo, p.ii-i4 sprendim4 ot."ttJus irf";;j;!i ,*i ne vetiau kaip pervlen4 savaitg.

5'8' Asociacijos buveineje' taip pat 
^*,::ltt:s 

filialq. ir atstovybiq buveinese turi buti visuAsociacijos nariq s4rasas."Aso.i""ii"r 
f]iiu sa,r$as atnaujinamas kas pusmeti.5'9' Asociacijos dokyle.ntlt' i il;;{ios ar tita inrormacrja.nariams pateikiama neatlygintinai.Asociacijos dokumentai ir kita itroi.,r.iiu ar""i""ri"r'iuiiui srri uurifui"r.iu-i elektroninejelaikmenoje.

5'10' Asociacijos nafq s.tojamqlq, nario.mokesdiq ir tiksliniq.inasq mokejimo tvarka patvirtintaatskiru dokumentu 
-f::t"",;o*iiq ugru-w,t, 

";;;;'k"rei,+ avlri"i'r.,ritrriniq inasq dydziai
;:iffi]J:'ljlT:H:,x};"T'-'jii *j1;',?"1;ft:#?"smenv' kt) uznarysts Asociacijoje

VI. VNUOTINIS NARTU SUSIRINKIMAS
6. 1. Visuotinis nariq susirinkimas:

6' l. l. is Asociacijos nariq tarpo dvejiems metams renka ir at.aukia Taryb,;6'l'2' nustato Asociacijot tt":",,{,,I lnasq l. na.iJ'"mokeseiq dvdii.irf,iri* Asociacijos nariqstojamqiq inasq ir nario mokerei,+ -;kojm"i""*i, it#r"tgiurt i narystes tipus;6. 1 .3. tvirtina Asociacijos meting nransing atskaitomybg;
6. 1 .4. keidia Asociacijos jstatus;

,to1rfuir,,Xlj.'" 
sprendim4 del Asociacijos pertvarkvmo ar pabaigos (reorganizavimo ar

6'2' visuotinis nariq susirinkimas sprendZia ir kitus krausimus,,jei pagar.Asociacijq jstatym4 tainepriskirta kitq Asociacijos o'gunf,ko*p",.r.i::"i",. i., pagar-esmg-tai nera vardymo organofunkci jos.
6'3' visuotinis nariq susirinkimas neiyri teises pavesti,kitiems Asociacijos organams sprgstivisuotinio nariq susirilkimo. to-p"1"n"ijai 

.prikrausandiq klausimq.6'4' visuotiniame nariq susirilit'" tp*ndZiamojo b;iil teisg turi visi Asociacijos nariai. vienasnarys visuotiniame nariq susirinkime turi vien4 buIQ. 
*-""

6'5' visuotinis nariq susirinkimat^s*tiu-u.'nrtu.=u, Asociacijos Tarybai, ne rediau kaip vien4kart4 i metus' ne veriau t ip p..o -elresius nuo nr"rririq metq pabaigos.6.6. Visuotinis nariq.srsi.irfimu, ;;ii ;ili ffii#;'i"t:nustatyta tvarka i. aer to.i t"irilil";;ri Asociacijo. nurrrTo 
sprendimu, jei jis nebuvo susauktas

6'7'visuotinis nariq ",riiirti*ir ;;ii p.ilti;ffiiJ., tui, jame daryvauja daugi au kaip t/2Asociacijos nariq' visuotinio ,u.i'q 
-ruririnkimo 

;;;;;", raikomas i.ii*,r, kai ui,ji gautadaugiau barsavimo 
.metu dalyvaujandiq narirt- uiir,+",,"2,. negu ,,pries,,. Sprendimams delAsociacijos istatq ktili-g, aer iaffis nariq isrinkimJ, alr aro"i-u.i:"Jf;;;"rkymo ar pabaigos(reorganizavimo ar. Iikvidavimo) priimti ,"ikiu "" *"2i"" kaip 2R frruo,,rrrume susirinkime

[11ffii,#,:'"X,1,Tffi:ln;iffi,',,u;,fltr":#,ffi,r,,,iiruiks, n.,ruiei,olami, rai yrajie
6'7' Jeigu visuotiniame nariq susirinkim. 

L*u kvorumo, Taryba saukia pakartotini visuotini nariu
i:H1,,:f;"flH, lXi,ff : f iTJ: ru:, 

"AX li'lfiif 
i; su si ri nk im o i,.ul,*it u; d;il;,]
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6.8. Prane5im4 apie Visuotin! nariq susirinkim4 elektroniniu pa5tu i5siundia Direktorius ne veliau

kaip likus 30 dienq iki Visuotinio nariq susirinkimo dienos. Asociacijos nariai informuoja

Direktoriq apie tai, ar gavo laiSk4, elektroniniu pa5tu per vien4 savaitg nuo laiSko gavimo.

Neatsakiusiems elektroniniu pa5tu, prane5im4 apie Visuotini nariq susirinkim4 pasiraSytinai iteikia
arba registruotu lai5ku i5siundia Direktorius ne veliau kaip likus 14 dienq iki Visuotinio nariq

susirinkimo dienos. Jeigu Visuotinis nariq susirinkimas neivyksta, apie pakartotini susirinkim4

nariams turi buti prane5ta tokiu pat bldu ne veliau kaip likus 5 dienoms iki Sio Visuotinio nariq

susirinkimo dienos. Pakartotinis Visuotinis nariq susirinkimas Saukiamas ne anksdiau kaip praejus

5 dienoms ir ne veliau kaip praejus 30 dienq nuo nelvykusio visuotinio nariq susirinkimo dienos.

6.9. Susirinkimas gali blti Saukiamas nesilaikant terminq, nurodytq Siq istatq 6.8 punkte, jeigu visi

balsavimo teisg turintys nariai arba jq igalioti atstovai su tuo sutinka. Dokumentai, irodantys, kad

nariams buvo prane5ta apie Saukiam4 susirinkim4 ir jie pritare numatytiems terminams, turi buti

prideti prie susirinkimo protokolo.
0.t0. Neeilinis Visuotinis nariq susirinkimas turi blti su5auktas, jei to reikalauja daugiau kaip 1/3

Asociacijos nariq, Visuotinis nariq susirinkimas, Taryba, Direktorius arba revizorius savo

sprendimu. Neeilini susirinkim4 Taryba privalo su5aukti per 28 dienas nuo Visuotinio nariq

susirinkimo su5aukimo iniciatoriq pra5ymo ar sprendimo pateikimo dienos.

VII. ASOCIACIJOS TARYBA

7.1. Asociacijos Taryba yra kolegialus valdymo organas. Asociacijos Taryb4 sudaro 7 natia|
7.2. Asociacijos Tarybos nariais gali bfti Asociacijos nariai, kurie yra ftziniai asmenys ar

j uridinius asmenis atstovauj antys fi ziniai asmenys.

7.3. Asociacijos Taryba i5 savo nariq tarpo kadencijos laikotarpiui skiria (renka) ir at5aukia

prezident4, vice prezident4 narystes reikalams, vice prezident4 mokslo ir technikos reikalams, vice

prezid,entq viesiesiems rySiams, vice prezident4 rySiams su pramone, sektetoriq ir iZdinink4.

Vienas i5 Asociacijos Tarybos nariq (i5skyrus Asociacijos Prezident4) gali blti paskirtas ar

i5rinktas eiti Asociacij cs Direktoriaus parei gas.

7.4. Tarybos posedZiams pirmininkauja prezidentas, o jam nesant - vice prezidentas mokslo ir
technikos reikalams, jam nesant - vice prezidentas narystds reikalams, jam nesant - vice

prezidentas ry5iams su pramone, jam nesant - vice prezidentas vie5iesiems ry5iams.

T.5.Ui.Asociaciios nario veikl4 Asociacijos Taryboje gali b[ti atlyginama.

7.6. Asociacijos Taryba gali priimti sprendimus, kai Tarybos posedyje dalyvauja daugiau kaip l12

nariq, o priimti sprendimai yra teiseti, kai ui. juos balsuoja ne maiiau kaip puse dalyvaujandiq

posedyje Tarybos narirtr. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Tarybos posedZio pirmininko balsas.

7.7. Asociacijos Tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip kart4 iketvirti.
7.8. Asociacijos Taryba per 6 mdnesius nuo finansiniq metq pabaigos turi parengti ir pateikti

Visuotiniam nariq susirinkimui kiekvienq praejusiq finansiniq metq Asociacijos veiklos ataskait4.

7.9. Asociacijos veiklos ataskaita yra vie5a. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu

Asociacija gali sudaryti s4lygas su Sia ataskaita susipaZinti Asociacijos buveineje arba pateikti j4

elektroniniu btdu.
7.10. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi bfiti nurodyta:

7.10.1. informacija apie Asociacijos veikl4 igyvendinant jos istatuose nustatytus veiklos tikslus;

7.10.2. Asociacijos nariq skaidius finansinitl metq pabaigoje;

7 .I0.3. Asociacij os metine finansind atskaitomybe;
7.10.4. samdomq Asociacijos darbuotojq skaidius finansiniq metq pabaigoje;

7.10.5. kita informacija, kuri4 nustato visuotinis nariq susirinkimas.

7.1 1. Asociacijos Taryba:
7 .ll.l. nustato Asociacijos veiklos tikslus;
7 .11.2. organizuoja Asociacijos veikl4, rengia ir vykdo Asociacijos veiklos programas, projektus.

sudaro ir tvirtina Asociacijos veiklos programq iSlaidq s4matas, kaupia leSas Asociacijos veiklai
finansuoti;
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7.11.3. organizuoja Asociacijos Visuotinio nariq susirinkimo su5aukim4, sudaro susirinkimq

darbotvarkes, organizuoj a kitus Asociacij os renginius;

7.11.4. organLuoja Asociacijos Visuotiniq nariq susirinkimq nutarimq vykdym4, svarsto

pateiktus ra5tu Asociacijos nariq pasillymus ir pageidavimus;

l.ll.5. renka ar pasamdo ir at5aukia Asociacijos Direktoriq;
7 .1 | .6. organizuoj a savanori5kus darbus Vyriausybes nustatyta tvarka;

7.t1.7. prii*u sprendim4 del kitq juridiniq asmenq steigimo ar del tapimo kitq juridiniq asmenq

dalyviu;
Z.tt.g. priima sprendimus del filialq ir atstovybiq steigimo bei jq veiklos nutraukimo ir tvirtina

jq nuostatus;
7.1L 9. priima sprendimus del lstojimo i tarptautines organizacfas, kuriq veiklos tikslai ir veikla

neprie5tar'auja Lietuvos Respublikoi Konstitucijai, Lietuvos Respublikos asociacijq istatymui ir

kitiems istatymams;
7.11.10. priima narius iAsociacij4 ir Salina juos;

1 .ll.ll. priima sprendim4 del savanoriSkq darbq sutarties sudarymo su Direktoriumi,

vyriausiuojr, finunsirriku arba jq priemimo ! pareigas ar atleidimo i5 jq, arba priima sprendim4 del

sutarties su buhalterines apskaitos paslaugas teikiandia imone;
7.11.12. tvirtina Asociaiijos pareigybiq s4ra54 ir atlyginimq dydipagal pareigybes;

7.11.13. priima sprendim4 del sutarties su revizoriumi ar auditoriumi sudarymo;

7 .l I .I 4. organizuoj a viesos informacijos paskelbim4;

7.11.15. nustato informacij4, kuri laikoma konfidencialia (komercine paslaptimi);

7.11.16. atskiru nutarimu nustato vice prezidentq, sekretoriaus, iZdininko funkcijas.

7. I 2. Asociacijos Prezidentas:
7.12.1. o.gu.rir*;u Tarybos darb4 bei pirmininkauja Tarybos posedZiuose;

7.12.2. atsiskaito uZ Tarybos veikl4 Visuotiniuose nariq susirinkimuose;

7.12.3. savo kompetencijos ribose priima sprendim4 del igaliojimq i5davimo;

7.12.4. savo kompetencijos ribose atlieka kitas funkcijas'

VIIT. ASOCIACIJOS DIREKTORIUS

8.1. Asociacijos Direktorius yra vienasmenis valdymo organas, renkamas i5 Tarybos nariq tarpo

arba samdomas 2 metq laiiotarpiui. Asociacijos Direktorius ir Asociacijos vice prezidentas,

sekretorius ar iZdininkas gali buti tas pats asmuo. Asociacijos Direktorius gali dirbti

visuomeniniais pagrindais - savanori5kai, arba gauti atlyginim4 uL datbE.

8.2. Direktorius:
8.2.1. atsako uZ finansines atskaitomybes sudarym4;

8.2.2. tvarko duomenis ir pateikia dokumentus Juridiniq asmenq registrui;

8.2.3. tvarko Asociacijos nariq apskait4;

8.2.4. tvarko Asocialijos turt4, saugo dokumentus ir kit4 informacij4 apie turt4 taip, kad

kiekvienas turintis teisin! interei4 asmuo bet kada galetq gauti visapusi5k4 informacijq apie

Asociacijos turtines teises ir pareigas;

8.2.5. priima ! darb4 ir atieidZia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, tvirtina darbuotojq

pareiginius nuostatus, sudaro sutartis su savanoriais;' g.2-.6. atstovauja Asociacij4 ir veikia Asociacijos vardu, kai yra santykiq su kitais asmenimis'

teismuose, arbitraae,taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu;
g.2.7. ne veliau kaip per 4 mdnesius po finansiniq metq pabaigos pateikia Asociacijos Tarybai

derinti kiekvienq praejusiq finansiniq metq Asociacijos veiklos ataskaitos projekt4;

8.2.8. informuoja Asociacijos narius apie Visuotinio nariq susirinkimo Saukim4;

8.2.9. atidaro ir uZdaro Asociacijos sEskaitas bankuose;

8.2.10. vykdo susirinkimo bei Tarybos priimtus nutarimus;
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8.2.lL atsako uZ dokumentq ir duomenq pateikim4 Juridiniq asmeml

Valstybinei mokesdiq inspekcijai bei kitoms valstybes institucijoms,
paskelbim4, praneSimq apie esminius ivykius pateikim4 Asociacijos nariams;

8.2.I2. savo kompetencijos ribose i5duoda igaliojimus;
8.2.13. Asociacijos Tarybos posedZiq metu informuoja Asociacijos Tarybq aple

banko s4skaitose ir finansinius isipareigojimus, jeigu tokiq yra;
Asociacijos leSas

8.2.14. turi kitas funkcijas, kurios neprie5tarauja istatymams bei Siems istatams.
8.3. UZ savo darb4 Direktorius atsiskaito Tarybai kart4 per metus. Direktorius istatymq nustatyta

tvarka privalo atlyginti Asociacijai del jo kaltes padarytus nuostolius.

8.4. Asociacijos Direktorius, gavgs Tarybos pritarim4, gali i5duoti prokurE. Prokura yra

igaliojimas, kuriuo Asociacija suteikia teisg savo darbuotojui, nariui ar kitam asmeniui prokuristui

aistovaujamojo vardu ir del interesq atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su Asociacijos

veikla, taip pat, atlikti teisinius veiksmus teisme ir kitose ne teismo institucijoje. Proklra negalima

pavesti atfitti tokiq veiksmq: perleisti nekilnojamEji daikt4, suvarZyti teises iji, pasira5yti balans4

ir mokesdiq deklaracij4, skelbti bankrotq duoti prokurq priimti dalininkus. Prokuristas neturi

teises perduoti savo igaliojimq kitam asmeniui.

IX. FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMO BEI JU VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA

9.1. Asociacija gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

Asociacijos filialq ir atstovybiq skaidius neribojamas.

9.2. Sprendimus del Asociacijos filialq ir atstovybiq steigimo bei jq veiklos nutraukimo priima

Taryba.
9.3. Filialas ar atstovybe veikia pagal Tarybos patvirtintus filialo ar atstovybes nuostatus.

9.4. Asociacijos filialq ir atstovybiq vadovus skiria ir atsaukia Taryba.

X. LESU IR PAJAMV NAUDOJIMAS BEI ASOCIACIJOS
VEIKLOS KONTROLES TVARKA

10.1. Asociaclja savo nuosavybeje gali tureti ivairq kilnojam4ii ir nekilnojam4ji turt4, tikslines

paskirties bei grynqjq pinigq fondus, vertybinius popierius ir kitq turt4, kurio reikia Asociacijos

veiklai materialiai aprlpinti ir jos lstatuose numaQrtiems tikslams igyvendinti.
10.2. Asociacija nuosivybes teise valdo lesas bei kit4 turt4, kuriuos jai perdave fiziniai bei

juridiniai asmenys ir kuriuos ji isigijo remdamasi galiojandiais istatymais bei vykdydama savo

veikl4.

10.3. Asociacijos pinigines leSas sudaro:

10.3.1. nariq stojamieji ir nario mokesdiai bei tiksliniai ina5ai;
l0.3.2.leSos gautos kaip patama paaukotos, padovanotos leSos;

10.3.3. remejq savanoriSki ina5ai ir kitos imokos;
10.3.4. nevalstybiniq organizacijq, tarptautiniq visuomeniniq organizacijq dovanotos le5os;

10.3.5. kredito fstaigq palflkanos uZ saugomas Asociacijos lesas;

10.3.6. skolinto kapitalo le5os;

10.3.7. i5 ES struktlriniq ar kitokiq fondq gautos le5os;

I 0.3. 8. palikimai, pagal testament4 tenkantys Asociacij ai;

10.3.9. kitos teisetai gautos leSos.

10.4. Asociacijos le5os turi b[ti naudojamos tik pagal paskirti istatuose
uZdaviniams igyvendinti ir jokia forma negali blti skirstomos nariams.

nurodytiems tikslams rr

registro tvarkytojui,
vieSos informacijos

ir le5as perleisti,
ir disponavimo

nustaty.tus veiklos

10.5. Asociacijai leidZiama nuosavybes ar bet kokiomis teisemis valdomq turt4

uZtikrinti tuo prievoliq ivykdym4 ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo

teises iji tik tuo atveju, kai tuo siekiama igyvendinti Asociacijos istatuose
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tikslus (iskaitant ir labdaros, paramos tikslus, nustatytus istatuose pagal Labdaros ir paramos

istatym4).
1 0.6. Asociacij ai draud iiama:

10.6.1. neatiygintinai perduoti Asociacijos turt4 nuosavyben Asociacijos nariui, Tarybos nariui,

Direktoriui, Asociacijos darbo sutarties pagrindu dirbandiam asmeniui ar su jais susijusiems

asmenims, ar trediajam asmeniui, isskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus istatuose pagal

Labdaros ir paramos istatYm4;
10.6.2. moketi Asociacijoi steigejams ar nariui i5mokas i5 pelno dalies ar perduoti likviduojamo

Asociacijos turto dal!, virsijandi4 stojam4iinario ina54 ir nario mokesti;

10.6.3. Asociacijos turt4 i. l"iur,-iskaitant peln4, jokia forma, i5skyrus labdar4 ir param4 pagal

Labdaros ir paramos istatymq, skirstyti Asociacijos nariams, jos Tarybos nariams ar Asociacijoje

darbo sutarties pagrindu- diibantiems asmenims, i5skyrus atvejus, kai yra mokamas darbo

uZmokestis, kitos 
-su 

darbo teisiniais santykiais susijusios i5mokos ir kai autorinds sutarties

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

tO.A.+. suteikti paskolas, if"isti Asociacijos turtq (i5skyrus atvejus, kai turtas ikeidiamas

Asociacijos prievoiems uZtikrinti, garantuoti, laiduoti ar kitaip uZtikrinti kitq asmenq prievoliq

irykd,mq); 8i nuostata netaikoma, kai skolinamasi i5 kredito istaigq ir kai T,ietuvos Respublikos

L-rpturtire* sutartys arba Lietuvos Respublikos istatymai ar jq pagrindu priimti kiti teises aktai

'Hi:t:ti'j,intis pinigq is Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokleti palrkanas; 5i

nuostata netaikom4 kai skolinamasi i5 kredito istaigq;
10.6.6. skolintis i5 kitq asmenq, mokant neprotingai dideles pal[kanas;

10.6.7. pirkti prekes ii paslaugas uZ akivaizdLiai per didelE kainE iSskyrus tuos atvejus, kai tokiu

bfldu yra suteitiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos istatym4 yra labdaros

gavejas;" 
f O.O.S. parduoti Asociacijos turtq uZ akivaizdLiai per mai4 kain4 i5skyrus tuos atvejus, kai tokiu

budu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos istatym4 yra labdaros gavejas.

10.7. isociacija pinigus, gautus kaip param6 taip pat kitus negrqZintinai gautus pinigus ir kit4 turt4

naudoja juos durusio ui-"rm nurodytiems tikslams lgyvendinti, jeigu asmuo tokius tikslus

nurodl. Asociacija Siuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje s4skaitoje, taip pat sudaryti

i5laidq s4mat4, Jei tai numatyta teises aktuose arba pinigus davgs asmuo to reikalauja'

Asociacija negali priimti pinigq ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems,

negu Asociacijos istatuose yra nustatyt4 tikslams'

10.-g. Asociacija privalo ne rediau kaip kart4 metuose atlikti finansines veiklos patikrinimus.

Asociacijor r"iklo, kontrolg atlieka revizorius (auditorius), su kuriuo Asociacija sudaro sutarti. Juo

gali butifizinis arba juridinis asmuo. Revizoriumi (auditoriumi) negali blti Asociacijos Tarybos

narys ar darbuotojas.

1 0.9. Revizorius (auditorius) privalo:
10.9.1. patikrinti Asociacijos finansing atskaitomybg ir kitus veiklos dokumentus;

lO.g.2. Tarybos posedyje praneSti apie patikrinimo metu nustatytus paZeidimus;

10.9.3. pateikti farybai Asociacijos veiklos patikrinimo ataskait4 ir i5vadq;

10.g.4. frtuty*q nustatyta tvarka atsako uZ Asociacijos veiklos trflkumq nuslepim4.

10.10. asociacilos birektorius ir Taryba privalo pateikti revizoriui (auditoriui) jo reikalaujamus

fi nansinius dokumentus.

XI. ASOCIACIJOS ISTATU KBITIMO TVARKA

11.1. Asociacijos lstatai gali btti keidiami Visuotinio nariq susirinkimo nutarimu, priimtu ne

maiiau kaip ilz susirinkime dalyvaujandiq Asociacijos nariq balsq. Pakeistus lstatus pasiraso

Asociacijos Direktorius arba Visuotinio nariq susirinkimo igaliotas asmuo.

11.2. paleisti istatai fregistruojami Lietuvos Respublikos istatymq ir teises aktq nustatyta tvarka

Juridiniq asmenq registre.
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XII. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

12.1. Asociacija gali blti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota tik Visuotinio nariq susirinkimo
sprendimu, jeigu uZ tai balsuoja 2/3 susirinkime dalyvaujandiq nariq.
12.2. Asociacija pertvarkom4 pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso

nustatyta tvarka bei atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos asociacijq istatymo numatytus ypatumus.
12.3. Vienu metu Asociacija negali blti ir reorganizuojama, ir likviduojama.
12.4. Jeigu Asociacijoje liko maLiau negu trys nariai, per 30 dienq apie toki nariq sumaL€1imE

Asociaciia turi pranesti juridiniq asmem+ registrui Juridiniq asmenq registro nuostatq nustatyta

tvarka.
12.5. Likgs Asociacijos turtas ir l65os, istatymq nustatyta tvarka patenkinus visus kreditoriq
reikalavimus ir Asociacijos nariq reikalavimus del Asociacijos turto dalies, nevir5ijandios nario
stojamojo inaSo at mokesdio, iki Asociacijos i5registravimo i5 Juridiniq asmenq registro
perduodami kitam ar kitiems vie5iesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Visuotinis nariq
susirinkimas ar teismas, pridmgs sprendimq likviduoti Asociacij4.
12.6. Be kitq LR asociacijq istatyme ir Civiliniame kodekse nustatytq pareigq, Asociacijos
likvidatorius privalo:

12.6.1. viesai paskelbti dienra5tyje ,,Lietuvos rytas"
Juridiniq asmenq registrui dokumentus, patvirtinandius
duomenis;

12.6.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradZios balans4;

12.6.3. perduoti likusi Asociacijos turtE LR asociacijq istatymo nustatyta tvarka;
12.6.4. sudaryti Asociacijos likvidavimo aktq; Siame akte apra5oma likvidavimo eiga ir

patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susijg veiksmai;
12.6.5. perduoti dokumentus saugoti Archyvq istatymo nustatyta tvarka;
12.6.6. pateikti Juridiniq asmenq registro tvarkytojui Asociacijos likvidavimo akt4 ir kitus

dokumentus, reikalingus Asociacijai i5registruoti.

Asociacijos istatai pakeisti 2017 spalio men.27 d. Asociacijos visuotinio susirinkimo metu.

Asociacijos istatai pasira5yti 2017 m. spalio men.27 d.

Asociacijos direktorius Augustas Petras MaZeikis

apie Asociacijos likrlidavim4 ir pateikti
sprendim4 likviduoti Asociacij4 bei savo
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