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Skirgi5kiq gyventoj U asociacijos
ISTATAT

I.
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BENDROSTOSNUOSTATOS

1.1. Skirgi5kiq gyventojq asociacija (toLau tekste
nesiek iarrl.i Lietuvos orgarrizaci ja.

-

Asociacrya) \.ra savaranki5ka visuomenine pelno

1.2. Asociacrja vicnija Vilniaus ralono SkirgiSkiq kaimo ir jo aplinkiniq kaimq. t.y. Skapiikes

k. Skatcliq k."
SkirgiSkiq k.. Bratoni5kiq k.. Karveli5kiq k., Belozari5ki4 k.. Baltalaukio k . Joneiki5kiq k., Justiniikiq k..
Girialaukes k.. Skridq k . Vabaki5kiq k.. Kcrmu5iSkiq k (toliau tekstc - Asociacijos teritorija) gyventolus.
darbuotojus ir kitaip su Asociacrlos tcritorija susijusius fizinius asrnenis. taip pat organizacijas" bendrilas.

I.3.

istaigas bei lmones. pripaZistandias Asociaci jos tikslus.

Asociaciia savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstihrcija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos asociacijq bei kitars Lretuvos Respublkos istatvmais, V)'riaus),bes nutarinnis ir teises
aktais bci Siais [statais.

1.4. Asociacija rra viciasis iuridinis asnuo^ lrnntis

savo simbolikq, antspaud4. savaranki5k4 balans4 bent vien4
s4skait4 LretLrvos Respublikoje lregistruotame banke. Asociacija taip pat gali tLrreti valtutincs s4skaitas

l.-i.
1.6.
1.7

.

1.8.
i .9.
L 10.

2.
2.1

2.2.

uZsieny'i e rcgistruotuose bankuosc.

Asociacija vra ribotos civilines atsakomvbes vie5asis luridinis asmllo, pagal savo pner..oles atsako

tik

tai

priklausandiu tuttu. Asociacija neatsako uZ savo nariq prievoles. o nariai neatsako uZ Asociacrla pnevoles.
Asociacijos pavadinimas - Skirgi5kill gr r cntojrl asociacrja.
Asociacijos teisine foma - asociacria.
Asociacijos buveine - Skirgi5kiq k.. Vilniaus r.. Lietuvos Respublika.
Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.
Asocracj.los finansniai rrrelai sularrpa srr kalcndoriruais mctais.

VEIKLOS TIKSLAI IR SRITYS
Asocraciia veikia Asociacijos teritorrjos g1'ventojrl sangurno ir sar.rgios kaim1.n1'stcs srrtrle. taip pat aplinkos
ir gamtos apsalrgos. teritorijq planavimo ir atskini sklrpq detaliqfLl plantl dcrinimo bei tvirtinimo.
rnfrastrukt[ros \T'st\no. Sr-ietimo ir mokslo, socialines ir sveikatos apsaugos. larlturos. meno ir sporlo bei
visose kitose Asociaciios nariams svarbiose sritt,se. koordinuo-ja ir gina vieiuosius interesus. susijusins su
visais Asociacijos nariLl gr,venimo ir veiklos tikslais bci uZdaviniais.
Asociacijos veiklos tikslai
l) bendradarbiauti su ivairior,ris institucijomis ir lstaigomis, siekiant v1'st1ti Asociacijos infrastrLrkthrinp
- socialinp pletr4 bei gerinant gvr enamql4 aplink4;
2) koordiruroti Asociacijos nanq bendril vcikl4 atstovauti Asociacijos narirl interesams ir juos ginri:
3) skatinti pilietines visuomenes kurimqsi Asociacijos teritorilo.je.
4) bLrrti Asociaciios teritorrioje gvvcnandius, dirbandius ar kitaip su Asociacijos teritorrla susijusins
asmcnis Asociacqos nariq problcmorurs sprpsti ir Asociacilos veiklai organizuoti:
-i) skatinti Asociacijos nariq ak1r,vum4 ugdvti Asociacrjos lvdcrius ir ruoiti juos visuomeninei"
organizacinei" administracinci rr kitokiai veiklai. stiprinti iq organizuotum4 ir sugebejimq atstovauti
Asociaciios iutcresams- pritraukiant valstl.bines rr v1'riausr.bines institucijas, nevyriausvbines
:

vtsuomenincs organizacijas boi jr1 narius bendram tikslui spaflesniam infrastrukuros kurimui.
savivaldos pletros skatinimui, kra5tovaizdZio puoselejimui. pilietiSkai akt-vvros ir konsoliduotos

6)

7)
8)

bertdruonreues tbrrrrar iurui

:

konstrr,rklvviar bcndradarbiauti su savivaldos institucijon,is sprcr,dZiant Asociacijos teritorijoje
kylandias problemas. siekiant i5 Siq instituciiq laiku ir tinkamai gauti rnformacri4 susrjrrsr4 su
Asociacrjos teritorija. taip pat siekiant uZtrkrinti vie5qji interesq bei Asociacijos nariams sudarant
s4l1'gas iSreik5ti savo lluolllonp del planuojamq veiksmq Asociacrlos teritor4ole:
puoseleti Seimos ir Asociacijos dvasines ver11.bes:
skatinti gvventojus bei imones ir organizacijas. lsrkhrusias Asociacijos teritorijoje. akt-vviai dal-vvauti
kulthriniarne ir visuomcniniame gl,venine" infrastnrklhros v-ystrrmc. Asociaci jos r.r.kdomose
socialinir"rose bei tvarkos palaikymo proj ektuos e :
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9) formuoti ger4 aplink4 (bendruorneninp
l0)
I

l)

12)

l3)

2.3.
2.4.

- pilictinp. teisingumo. kulthros. gamtos. estetinp, tolerancinp
ir kt.). vesti SvietcjiSk4 darb4 pasitelkiant vietos ir i5 kitur Sviesuolius, kr,rltlrininkus. mokslininkr-rs,
palaikyti ir suteikti inforrnacr.l4 bendmomenei apie vyksiancius renginius. akcijas. parodas. pateikti
SiE informacijq savo intemeto tinklalapvie ir kitose infon,racijos priernonese;
v1'kd1'ti labdaros bei kultDros projektus ir akcrjas;
palaiklti ir skatinti kitq visuomeninirl organizac4q programas bei projektus sutampandius su
Asociacijos tikslais;
skatinti Asociacqos nariq ir valstybes institucrlq. tame tarpc teisetvarkos, savivaldybes rnstitucrlq

bendradarbiavimq.
14) ieSkoti, uLmegzti bei palaik.vti n'Sius, bendradarbiauti sn Lietur;os Respublikos ir uZsrenio vie5arsiais
ir privadiais asttrenimis, tarptautirtemis organizacijomis, siekiant igyvendinti Asociacijos tikslus"
l5) siekti aktl'vaus bendradarbiavimo tary Asocracijos nariq rr gyventojq, remiantis savitarpio
naudingumo ir Asociacr.l os tikslq palaikr,.rno principais.
16) fomuoti patrauklq Asociacijos. jos nariq rl,kdomos veiklos bei Asociacr.los teriton-1os lvaizdi
visuomendj e. Lietu vos bei uZsienio iiniasklardoj e.
Asociacijos uZdaviniar ),ra hfi| remti, rengti ir (ar) igr,vcndrnti projcktus. progranlas. renginius skirfus
Asociacijos tikslams pasickti. Skatinti tokrq programq ir projektq akty'vinimq. valstl,-binese ir privadiose
organizacijose" dalyvautr ivairiq planq ir projektrl svarst\ me.
Siekdarna savo trkslq ir vykdvdama uZdavinius. Asociacija:
l) buria Asociacijos narius bendrai veiklai, palaiko jq tarpusavio santr.kius;
2) atstovauja ir gina Asociacijos nariq ir grventojq intcresus visose valstl,bes ar savivaldr,biq istaigose.
lmondse, organtzacliose. santvkiuose su kitais vie5aisiais rr pnvadiais Lictuvos Respublikos ir uZsicnio
asmenimis:

3) organizuo-ja
+)
,5)

6)

rt

8)

lvairius renginius (kursus, seminarus, diskusijas, apklausas ir pan.) Asociacijos narius
dominandiais klausimais. teikia Asociacijos nariams reikaling4 infonlacij4. susijusi4 su jq veikla" kuria
grupcs proiektq sukhrimui ir lgyvendinimui:
teikia socialines paslaugas Asociacrjos nariams.
skatina ir remia vaiktl. jaunirno ir kitq Asociacijos nariq dall'vavim4 lvairiuosc Lietuvoje ir uZsicnrle
vvkstandiuose renginiuose garsinant Asociacr.los teritorijos vard4 bci visokiq kitoki4 visuomenci ir
Asociacr;ar nauding4 r'arkq ir "launimo veikl4 organizuoja jicms skirtus renginius, prisideda prie
j aunin, o nus ikalstamllmo prevencij os vr,kdvmo:
rupinasi istorijos ir kulthros pavcldo iSsaugolinu:
dalvvauja panaSaus pobudZio organizacljas jungiandiuose stmktlriniuose vienetuose. bcnclradarbiauja
ir dalijasi patirtimi su analogi5komis asociacrlomis ir bendmomenemis Lietuvoje ir uZsienl'je. kitomis
visuomeninemis ir politinemis organizacijomis bei Lietuvos valstl,binemis institucijornrs.
bendrauja su mokvmo, mokslo" kulthros. aplinkos apsaugos, sveikatos apsallgos ir socialinemis
istaigon,is bei vietos specialistais, Svicsuoliais parengiant ir igvvendinant Asociacrla,r aktualius
projektr"rs.

kaupia. analiztoia- apdoroja. ir esant rerkalui, teikia su Asociacijos teritorija ir.jos gvvcrtojiris bei.lame
vcikiand,iomis organizacijomis, bendrijomis bei imonemis susijusi4 rnformacij4:
l0) teikia sihlymus. reikalavimus Seniunijai. Savivaldvbei ir jos institucijorns. kitiems valstvbes
tanrarrlo.jams i r pareigr-r ualrrsll) vvkdo kit4 veikl4, atitinkandi4 Asociacijos tikslus ir atlieka kitas flinkcijas, kurios ncpriestaraula
Asociaclos veiklos principams. Siems fstatams bei Lietuvos Respublikos lstat-v-mams
Asocracija turi tcisE v1'kd1ti lstatrmq nedraudZian,4 5i4 lkinp veikl4. kuri nepriestarauja Sierns
[statams bei juose nustatrtiems Asociacijos veiklos tikslams ir reikaling4 jos veiklai v--vkd1.ti ir tikslan-rs
9)

2.5.

pasrektr:

70.2l Vie5qiq r1,5iq ir komunikacijos veikla.
70.22 Konsultacine verslo ir kito valdl,mo verkla.
77.21 Poilsio ir sporto reikmcnq nlroma ir i5perkamoji nuoma.
0 Kra5t ov atzdLio tvarkr,mas;
85.-i9 Kitas, niekur kitur nepriskirtas. Svretimas:
90.0 I Scenos pastatl,mq vcikla:
90. 02 Scenos pastatymams bhdingq paslaugq veikla:
90.03Menine kury6a.
90 O4Meno lrenginiq eksploatavimo veikla.
93. I I Sporto irenginiq eksploatavir, ras:
8 I .3

93. l2Sporto klubq veikla.

93 l3Khno rengr,bos centrq veikla:

.r \rt.1\t z,€
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. l9Kita sportine veikla:
93.2lAtrakcionq ir teminiq parkq veikla:
93.29 Kita pramogll ir poilsio organizavimo veikla:
94.99 Kitq. niekur kitur nepriskirtq, nan'stes organizacijq vcikla.
Siuose lstatuose numatS''tai veiklai n-kdrti Asociacija gali:
l) ra5tu. ZodZiu ar kitais budais skleisti informacij4 apic savo veikl4. propaguoti Asociacrtos tikslus ir

93

2.6.

uZdavinius:

pirkti ar kitaip lsigl,ti turtq. j1 valdr,ti, naudotis ir disponLroti juo Lietuvos Respubhkos lstatyrnuose.
kituosc tcisds norminiuosc akluose ir Siuose lstatuose nustatl ta tvarka,
3) sudaryti sutartis bei prisiimti lsiparcigo1imus.
4) lcisti ir platinti knr,gas. bukletus kit4 vaizdinp medZiag4 sus!usi4 Asociacijos tikslais.
5) samdlti Asociacijos veiklai reikaling4 personalE bei kitus specialistus;
6) organizuoti susirinkimus. mitingus, lvarrias eitynes, Sventes, sporto ir kitokius taikius beginklius
susirinkimus ir ruasinitts renginius.
7) teikti, gauti labdar4 ir (ar) pararn4 Lietuvos Respublikos istat) nlrl mrstatrta tvarka,
8) steigti filialus ir atstovvbes.
9) Lictuvos Respublikos 1stat1.mq nllstat\,ta tvarka steigti ar dal-vvauti steigiant kitus iuridinius asmenis
ir tapti kitq juridiniq asmenq dall'viu:
10) teikti informacr.l4 apie Asociac!os nariq vvkdor,re veikl4- veiklos Asociaciios teritorijojc galimvbes,
bendradarbiavimo s4l-vgas Lietuvos Respublikos ir uZsicnio vie5iems bei privatiems asmcuitns.
tarptautinems organizacrloms. taip pat toki4 infomracij4 pateikti Liefurvos ir uisienio Zirriasklaidos
priemones e. iskaitant ir informacin iq tcchnolog rj q panaudoj im4;
tl) naudoti le5as ir turt4 Siuose {statuosc nustatrtiems tikslams igyvendinti;
12) naudotis visomis kitomis Lietuvos Rcspublikos 1stat1'mq ir krtq teises akttl suteiktomis teiscrnis.
2.7. Asociacija gali igrti ir tureti tik tokias civilines teises rr parcigas. kurios neprie5tarauja jo veiklos
tikslams. nustat\tiems Lietuvos Respublikos i.statr.muose ir Siuose {statuose.
2.8.Valstr,bes ir savivaldos institucijoms rr pareighnams istatymq ncnnstatltais atrejais ir tvarka. politiner,Ts
parlijoms ir politinems organizacijoms. kitoms organizac4oms ir asmenims draudZiama ki5tis i. Asocracijos
veikle ir i jos vidaus reikalus.

2)

3. ASOCIACIJOS

NARIAI, JU TEISES IR PAREIGOS

3.1.

Asociacijos nariais gali bhti 18 metq sulaukp. veiksnrls, socialiai akt,vvus fiztntai asnonvs - Asociacijos
teritorijos ar i5 .jos kilp glventojai, darbr-rotojai ir sodq bendrijq nariai. taip pat kiti fiziniai ir iuridiniai
asmen\/s. istori5kai ar krtaip susijp su Asociac|os teritorija, jai prqaudiantvs ir siekiantls Asociacrlos
tiksltl, pripaZistantr,s Siuos {status ir juos vvkdantt's.
3.2. Visq Asociacijos nariq tcises yra lygios. nepriklausomai nuo to, kokio dr,dZio stojarnEji ir nario mokesti
jie moka ar kokio dldZio param4 jie teikia.
3.3. Parei5kejas. norintis tapti Asociacijos nariu. privalo uZpildlti pra5y'r,r4-anketq. kurio fonn4 nustato
Vald1.ba. ir sumoketi stojamqjl 1na54. Stojamojo ina5o d1,di ir jo mokeiimo tvarkE nustato Asociacijos
nariq susirinkimas.
3.4. Asociacijos buveineje turi blti visq Asociacijos nariq s4raias. Su Siuo s4ra5u turi teisE susipaZinti
kiekvienas Asociacijos nary,s. kuris isipareigola neplatinti ir neskelbti informacijos apie krtus Asociacijos
narius- i5skvrus Asociacijos Valdvbos ir Lietuvos Respublikos istatvmq numatvtns atvejus.
i .i. Asociaci.ios nariai turi teisE:
l) dall,vauti ir balsuoti Asociacijos nariq susirinkime.
2) rinkti Asociacijos valdymo organlrs ir sihh.ti asmenis 1 Asociacijos valdymo organlrs:
3) susipaZinti su Asociacijos dokumentais ir gaLrti vis4 Asociacrjos turim4 informacij4 apie ios veiklq.
v-vkdomas programas bei renginius. le5q panaudojim4.
-+) dalr r auti Asociacijos programose- organizuo.janl.rosc rengirritrosc5) teikti pasihlymlrs. konstruklyviai kritikuoti Asociacijos veikl4;
6) bet kada i5stoti i5 Asociacrjos. Tokiu atveju stojamieji nario inadai ir nario mokesdiai ar kitaip
Asociacijos nuosalyben perduotos leSos ir turtas negr4Zinami;
7) paZeistas savo teises ginti lstatr nq nustatl.ta tvarka.
8) nustatvta tvarka naudotis Asociacijos patalpomis ir inventoriumi;
9) nustatrrta trrarka naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis bei sukaupta informacija.
3.6. Asociaciios nariai privalo.
1) laikrtis Asociacijos {statq ir dall'vauti Asociacrlos veikloje;
2) rupcsti'gai saugoti Asociaciios
bazq. prisidctr p'e tot
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3) vi'kd),ti Asociacrjos nariq susirinkimo. Asociacrjos

4)

Valdybos ir Asociacijos vadovo priimtus
jq
sprendimus.
laikvtis.
rnoketi nario mokesdius. Nariui i5stojus arba ii pa5alinus i5 Asociacijos nariq, stojamic.ji ir kiti
inaSai bei mctiniai mokesdiai ncgr4Zinaurr:

aa
J. t

5) nepaZeisti Asociacijos. jos nariq nrteresq:
6) asmeni5kai prisideti prie Asociacr.los tikslq igl vcndinirno.
Naryste Asociacijoje gali bfiti sustabdorna:
I ) Asociacijos nario raitr5ku pra5\mu:

2) del kitq svarbiq prrcZasdiq. nesudaraniiq pagrindo pa5alinti narl i5 Asociacijos Siuose {statuose
nustatlta tvarka ir pagrindais Si sprendimq priirna Valdvba, uZ kurl turi balsuoti visi Valdl'bos

3.8

3.9.

nariai.
Nan,stds Asociacrjojc pasibaigimo pagnndar:
1) savanori5kas iSstojimas i5 Asociacijos (Asociacijos nariui pateikus ra5ti5k4 pra5yrn4 Asociacijos
vadol'ui iSbraul,ti ji i5 Asociac4os nariq):
2) Asociacijos veiklos nutrukimas;
3) Asocracijos nario veiklos pabaiga. mirtis. jo pripaZinirnas neveiksniu arba rrbotai voiksniu.
4) Valdvbos sprendimu. uZ kuri balsuoia daugiau kaip puse Valdr.bos nari4, pa5alinarnas i5 Asociacqos.
leigu Asociacijos narys padaro Lietuvos Respublikos lstatlmq bei kitlt norminiq teises akr1, taip pat
Asociacijos lstatq paZeidim4 blogina Asociacijos reputacrlq. diskredituoia Asociacijos vard4 Lictuvos
Respublikoje ir uZsicnr,je. kliudo Asociacijai siekti savo tikslq. uZsiima veikla. kuri Asociacijos nariq
nlromone vra Lalinga ir prie5taraujanti Asociacrlos tikslams ar sistemingai. t.r-. du rr daugiau kafiq i5
eiles. netinkamai. nesavalaikiai ar ncpilnai moka nario mokesti ar atitrnkam4io dali.
Asociacijos nariai. Vl,kdantr.sis direktorius ir Vald-vbos nariai neatsako uZ Asociacrlos,patirtus nuostolius.
i5skvms tuos atvejus. kai nuostoliai susidare dcl SiLl asmenll netinkamo pareigri wkd,vmo ar aplaidumo.

310 Nan'stes Asociacijoje pabaiga ncatleidZia Asociacijos nario nuo nario mokcsdio mokeiimo bei kittl
prievolirl Asociacijai r,rkd.vrno uZ laikotarpl iki narystes pabaigos.
4.

ASOCIACIJOS VALDYMAS

4. I.

Asociacija tgt,ta civilirtes teises. prisiinre civilines pareigas ir jas igr.vendina per Siuose lstatuose
nustatyta tvarka sudary,tus ir veikiandius Asociacrlos valdvmo organlls.
Asociaci jos organai r.ra.

4.2

l)

2)
3)
f,.

Visuotinis Asociacijos nariq susirinkimas. kuris Siuose {stahrose vadinamas Asociacijos nariq
susirinkimu,
Asociacijos vadovas, kuris Siuose {statuose vadinamas Vykdandiuoju direktoriumi.
Asociacijos kolegialus valdymo organas, kuris Sruose {statuose vadinamas Valdyba

ASOCIACIJOS NARIU SUSIRINKIMAS

-5.1
5.2.

Asociaci;os nariq susirinkimas r.ra auk5iiausiasis Asociacijos organas.
Asociacijos r-rariq susirinkimas:
l) priima ir keidia Asociacijos Istatus:
2) numato Asociacijos veiklos knptis ir tvirtina r.eiklos program4;
3) nustato Asocracijos nariq stojamqjq lna5q d1'diir nariq rnokesiiq d1di. jrl mokejimo tvark4:
4) renka ir at5aukia Asociacryos Valdr.bos narius:
-5) i5klauso. svarsto ir tvirtina Asociacijos veiklos ataskait4 Revizoriaus ir Vald56os ataskaitas. ivertina
.iq veikl4.
6) tvirtina Asociacijos metinE finansinp atskaitonybE bei metq veiklos ataskaitE:
7) priima sprcndimq del Asociacijos pertvarkl mo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo):
Asociaciios
nariq susirinkimas neturi teises pavesti kitiems Asociacrjos organams sprEsti Asociacijos
-5.3.
nariq susirinkimo kompetcncijai priklausandiq klausimq.
5.4. Asociac4os V1'kdantvsis dircktorius ir Valdybos nariai. jeigu jie nera Asociacijos nariai, gali dall'vautr
Asociacijos nariq susirinkimuose be balso teiscs.
5.-5. Asociacijos nari4 susirinkimas gali bhti eilinis rr neeilinis. Eilinis Asociacijos nariq susirinkirnas vvksta
vien4 kar14 per metus. nccihnis - nusprcndus Asociacijos Vald5,bai balsq dauguma. pareikala-n'ns nc
maZiau kaip treddaliui Asociacijos narlll.
5.6. Asociacijos nariq susirinkimas gali priimti sprendimus. kai jan,e dalvvarua daugiau kaip pusc Asociacr.los
nariq. Asociacijos nariq susirinkimo sprendimai tciseti. jeigu jie priimami Asociacijos narirl paprasta

L.L,.,*
+

balsq dauguma. Klausimai del {statq pakcitimo ir papildl'mo bei Asociacijos rcorganizavimo ar
likvidavimo sprendZianii nc maZiau kaip 213 dall,vaujandiq Asociacijos narirl balsq dauguma.
5.1. Jeigu Asociacijos nariq susirinkime ndra kvorumo, pcr vien4mencsiAsociacijos V-vkdantysis direktorius
Saukia pakarlotini Asociacr.los nariq susirinkim4, kuris turi te isq priimti sprendimus neivvkusio
susirinkimo darbotvarkes klausimais, nesvarbu. kiek iame dal1,vavo Asociacijos narirl
,i.tt. Asocracijos nariq susirinkirno darbotvarkc" sprcndimq projektai, laikas ir vieta Asociacijos nariams
prane5ama Siuose lstatuose nurodr'tame dienra5tyie arba registmotu lai5ku. arba asmeniSkat pasirair,turar
ne veliau nei likus 20 (Dvideiimt) kalendoriniq dienq iki nustatytos Asocracijos nariq susirinkimo datos.
apie pakartotinl Asocracijos nariq susirinkim4 - nc vcliau nei hkus 7 (Septpioms) kalendorin€ms
dienoms iki nustatl-tos pakartotinio Asociacrlos naritl susirinkimo datos.
5.9. Asocracr.los nariq susirinkimas gali bhti daukiamas nesilaikant Siuose {statuose nustatrtrl ternrin4, jei visi
Asociacijos nariai su tuo ra5ti5kai sutinka.
5.10. Asociaciios nariq susirinkimuose kiekvienas Asociacr.los nan's turr vien4 bals4.

6.
6.1

ASOCIACIJOS VALDYBA

.

6.2.

6.3.

6.4.

Tarp Asociacijos nariq susinnkimq Asociacijos darbui vadovauja Asociacryos Valdyba.
Valdl'ba ),ra kolegtalus Asociacijos valdymo organas. kurio veiklar vador.,auja ir jo darb4 organizuoja

Valdvbos pirmininkas. Valdlb4 sudaro 5 (Penki) nariai. kuriais gali bhti Asociacijos nari4 pasihl{i
frziniai asmenys. Valdvbos narius 3 (Trejiems) metams renka Asociacrjos nariq susirinkimas Valdl.ba i5
savo narill tarpo rcnka Valdvbos pimrinink4. Valdr.bos pirmininkui laikrnai negalint citi pareigtl. 1o
parcigas vykdo Valdvbos pirminurko pavaduotojas. kuri Valdr,bos nariai i5sirenka iS savo tarpo.
Rcnkant Valdybos uarius, kiekvicnas Asociacijos nan's turi tokl balsq skaidiq. kuris llgus renkamq
Vald1'bos narirl skaiiiui. Siuos balsus Asociacijos nan's skirsto savo nuoZiura uZ viene ar kelis
kandrdatus. I5renkami daugiau balsq surinkp kandidatai. Jei kandidat4, surinkusirl po lvgiai balsrl. vra
daugiaLr nei laisvrl vietq Valdvboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacilos
nan.s gali balsuoti tik uZ vien4 i5 lygq balsq skaidirl surinkusi kandidat4.
Asociaciios nariq susirinkirnas gah at5auhi vis4 Valdl,bq arba pavienius jos narius nesibaigus -jr.1
kadencryai. Jeigu Valdvbos nan's atSaukiamas, atsistatl,dina ar del kitq objektvviq prieZasiiq nebcgali
dirbti. vietoj .jo yra renkamas naujas Valdi'bos naq.s. Pastarasis renkamas tik iki veikiandios Valdvbos
kaderrci.j os pabaigos.

6.-5. Valdvbos darbo aprnokeiimo tvark4 ir dydi nustato Asociacijos nariq susirinkimas.
6.6. Valdvba posedZiaqa ne rediau kaip du kaftus per metus. PosedZius Saukia Valdt.bos pirmininkas.
PosedZiai vra teiseti. jcigu dalwauja daugiau karp puse Valdl,bos nariq. o Siri lstatLl nustatr.tais atvejais,
posedZiai tciseti, jeigr"r dall-vauja visi Valdl,bos nariai. PosedZiui vadovauja Valdl'bos pirmininkas arba
Valdl'bos nariq i5rinktas posedZio pirmininkas. Sprendimai priimami paprasta balstl dauguma. i5skr,ms
Sitrose {statuosc nuntat\ tus atvc.ius.

6.7. Valdt'ba priina savo darbo reglamentq. v1'kdo

Asociacijos narir4 susirinkimo patvifiintq veiklos
joic rurmatrtLrs rcnginius. tvarko 1e5as. skirtas veiklos programai igrvcndinti. icsko
leSr-1 Asociacijos veiklai finansuoti. analizuoja Asociacrjos r,eiklos rezultatus. vr-kdo kitq Asociacijos
veikl4 Lietuvos Respublikos istatvmq ir Siq {stattl rdmuosc.

programQ. orgaltiztroja

6.[t.

Asociacijos Valdl'ba:
l) rengia ir iglvcndina Asociacijos veiklos programas

2)

ir projektus arba paveda tai danti Asociacijos
i ar Asociaci j oj e sudarytoms gmpems.
sudaro darbo rr iniciatvvines grupcs. tvirtina darbo rr inrciatl.vinirl gmpi4 vador,us. koordinuojar,dius

V-vkdandiaj am direktoriu

atskiras Asociacijos veiklos sritis:

3) priima sprendim4 del kitq juridim4
4)

asnlerlrl steigrrno ar dcl tapirno kitrl juridiniq asmenq dal1viu, del
jq veiklos nutraukimo ir tvirtina ;q nuostatus:
svarsto Asociaciios Vykdandiojo direktoriaus pamoit4 Asociacijos r.'eiklos ataskait4 ir pateikia

filiallt ir atstovvbiq steigirno

bei

Asociacijos nariq susirinkimui savo atsilieprmus:

-5) nnstato sandorius, kuriuos Asociacijos Vykdantysis direklorius gali

sudary,ti

tik turedamas i5ankstini

6)

Valdl'bos sprendimE (sutikimq) arba nustato reikalavimus, kuriuos tud atitikti tam tikn sancloriai:
kiek tai neaptafia Siuose {statuose, tvirtina nariq informavimo apic Asociacijos nariq susirinkimq
tvarkE Valdltos su5aukimo tvarkE bei Asociacijos nariq informavimo apie pnimtus slrrcndimus.

7)

priima sprendimus del nariq pa5alinimo i5 Asociacijos.

Vald.vbos pasifilr,mus ir esminius ivr-kius tvark4:

6.9. Valdl'ba

atsako uZ Asociacijos narir-1 susirinkime patvirtintos rreiklos programos
1g1'r'endinti nustato ve iklos prioritetus. tvifiina priemoniq plan4 ir atsrskaito
sr-rsirinkimui.

b'r

7.
7

.1. Asociacijos vadovas- V)'kdant)'sis direktorius-vra vienasmenis Asociacijos valdymo organas.

7.2.
7

ASOCIACIJOSVYKDANTYSISDIREKTORIUS

.3.

7.4.

Asociacrjos V-vkdanti direklorir4 skiria Valdvba paprasta balsrl dauguma. Vykdantysis direktorius gah
trrrcti du pavaduoto.prs.
Asociacijos Vvkdaniiojo direkloriaus kadencijos trukme neribojar,ra. Asociacrjos V,vkdantl,sis dircktorius
turi tersq atsistatl,dinti, ne veliau kaip prrei I (Vicnfl menesl raStu informavps Valdl'b4.
Asociacijos Vykdantl'sis direktorius:

l)

savo kompetencilos ribose v-r"kdo Asociacijos nariri susirinkimo ir Valdybos prirmtus sprendimus"
teikia informacij4 apie Asociacijos veikl4;
2) atsako uZ Asociacrlos metincs finansines atskaitomybes sudan'mq, jos projekto pateikim4 Asociacijos
nariq susirinkir,rui;
3) atsako uZ duomenq ir dokumentq pateikim4 juridiniq asmenll registrui. uZ pranciim4 Asociacijos
nariams apie ivykius, turindius esmines reik5mes Asociacijos veiklai;
4) atsako uZ Asociacijos nariq apskaitE:
,5) priinra i darb4 ir atleidLia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis.
6) rengia ir pateikia Valdvbai ir Asociacijos nariq susirinkimui Asociacijos veiklos ataskait4,

t) skelbia ir organizuoj a vie5osios informacij os paskelbimq.
be atskiro lgalioiirno veikia Asociacijos vardu visose valstrbincse institucryose ir istaigose,
atstovauja Asociacijai teisme ir arbrtrai.e bei santl,kiLlose su trediarsiais (tiek privadiais, tiek

8)

9)

7.5.

vlesalslals) asmenlmrs.

Asociacijos vardu sudaro sandorius, atsiZvelgdamas i Valdybos nustatytus rcikalavimus, jei
tokie yra nustat\ti:
l0) atstovaula Asociacij4 palaikant n,Sius su kitomis organizacijornis Lietuvoje ir uZsienrie.
Bet kuriam sandoriui tiesiogiai ar per tarpinrnkus sudarytarn tarp Asociacijos ir jos Vr,kdandiojo
dircktoriaus. b[tinas i5ankstinis Valdybos ra5ti5kas pritarirnas.

8.

ASOCIACIJOS LESOS IR FINANSINES VEIKLOS KONTROLE

8.1.

Asociacijos lc5as sudaro Asociacrjos nario mokestis, kurio dydi kiekvieniems metams nustato Asociacijos
nariq susirinkimas. imoniq. lstaigtl ir organizacijq ina5ai, aukos. valst-vbes irlar savivaldr,'biq tikslines
paskirties leSos, palikimai. pagal testamente tenkantvs Asociaciiar bei kitos teisetai nepelno bltdr-r gautos
pajamos ir tufias.

8.2. Asociacija" kaip pilnateisis juridinis asmuo. laisvai disponuoja jai priklausaniiu turlu ir
8.3.

8.'+.

8.5.

le5omis.

finansuodama savo vcikl4. UZ savo prievoles atsako visu savo turtu.
Asociacijos le5os naudojamos:
l) patalpq. poilsio ir khnbos bei kitoms Asociacrjos veiklar reikalingor,Ts bazdms iSlaiklti.
2) vcrklos reikrrrc'rns:
3) Asociacijos nariq profesinian, rnokyr,rui ir kvalifikacijos kelirirui.
4) Asociacijos tinklalapio khrimui bei i5laikymui.
5) Asociacijos i5vvkoms rengti:
6) kitorns i5laidoms. susijusioms su Asociacijos tikslq igl.vendurimu.
Asociaciiai leidZiama nuosavvbes ar bet kokiomis teisemis valdom4turt4 ir lesas perlcisti. uZiikrinti juo
prievoliq lvvkdu'n4 ar kitaip apriboti valdvmo. naudojimo ir disponavimo teise f jitik tuo atvcju. kai tuo
sickiama ig1'r,endinti Siuose [statuose nustatr.tus veiklos tikslus (lskaitant ir labdaros. paramos trkslus,
numatr,tus pagal Labdaros ir paramos lstatl'me).
Net ir Siuose Istatuose nurodrtais tikslais Asociacijar draudZiama:
1) neatlvgintinai perduoti Asociacijos turt4 nuosavr.ben Asociacijos nariui. Asociacijos Vl,kdandiajam
direktoriui, Valdvbos nariui. Asociacijos darbo sutarties pagrrndu dirbandiarn asmeniui ar sn lais
susiiusiam asmeniui. ar trediajam asmeniui. i5skyms labdaros ir paramos tikslus, nustatr,tus pagal
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatl'mq:
2) moketi Asociacijos steigejui ar nariui bet kokias i5mokas ar perduoti likviduojamos Asociacijos tnrlo
dali, viriijandi4 stojam4ji nario pra54 ar mokestl;
3) Asociaciios turl4 ir le5as. iokia forma, i5skvms labdar4 ir param4 pagal Labdaros rr paramos 1statvm4"
skirstl-ti Asociacrjos ir (ar) kitq valdvmo organq nariams. Asociacijos darbo sutarties pagrindu
dirbantiems asmcnitns. i5skyms atvejus, kai yra mokarnas darbo uZmokestis. kitos su darbo teisiniars

santvkiais susijusios i5mokos ir kai autorines sutartics pagrindu mokamas autorinis sllyginimas.
atll'ginama uZ sutciktas paslaugas ar parduotas prekes.

4)
5)

suteikti paskolas. ikeisti Asocracijos turt4 (iSsk1,rus atvejus, kai turtas ikeiiiamas Asociacijos
pricvolems uZtikrinti). garanflroti. laiduoti ar kitaip uZtikrinti kitq asmenq prievoliq v-ykdymE. Si
nlrostata netaikoma. kai skolinamasi i5 kredito istaigq ir kai Lietuvos Respublikos tarptautines
sutartvs arba Lietuvos Respublikos lstatynai arltl pagrindu priimti kiti teises aktai numato kitaip;
skolintis pinigq i5 Asociacijos nario ar su juo susryusio asmens ir moketi pallkanas. Si nuostata
netaikoma. kai skolinamasi i5 kredito istaigq;

6) skolintis iS kitq asmenll, mokant neprotingai didelcs pal[kanas.
7) pirkti prekes ir paslaugas uZ akivaizdiiai per didelE kain4" i5sky'rus atvejus, kai tokiu bhdu -vra

suteikiama labdara asmeniui. kuris pagal Labdaros ir paramos lstat-vm4 vra labdaros gavejas;
parduoti Asociacr.;os turt4 uZ akivaizdliai per maZ4 kain4 i5skyrus atvcjr"rs. kai tokiu bhdu ,vra
suteikiarna labdara asmeniui. kuris pagal Labdaros ir paramos lstatyrn4 yra labdaros gavejas.
9) ste igti juridinl asmeni, kurio civiline atsakomybe ui iuridinio asmens pricvoles yra neribota, arba blti
jo dall'r'iu.
t0) v1'kd1ti valstvbes ar savivaldybirt. :rl institucijrl ar pareiglnq bei valst\,bes tamautojq vie5oto
administravimo ftrnkcijas. jeigu to nenumato kiti 1stat1'mai:
Asociacijos Valdyba i5 Asociacijos nariq pasifll1tq asmerlq renka Revizoriq I (Vieneriems) metams.
siekiant patikrinti. ar Asociacrlos leSos panaudojar,ros ir apskaitomos tinkarnai. Savo ataskait4 apie tai
Revizorius pateikia Valdl,bai ir Asociacijos nariq susirinkimui.
Rcvizoriumi negali buti renkami Asociacijos valdvmo organrl nariai.
Revizorius privalo:
l) tikrinti Asociacijos metinq finansinp atskaitomvbQ ir kitus finansines buhalterincs veiklos

8)

8.6.

8.7.
8.8.

2)

8.9.
8.

l0

8.I

L

dokumentus:

Asociacijos nariq susirinkimo. Valdr.bos ar Asociacijos Vvkdandioto direktoriar"rs pavcdimu atlikti
Asociacijos finansinius buhaltcrinius patikrinirnus:
3) artimiausiame Asociacijos nariq susirinkime prane5ti apie patikrinimq metu nustatytus paZeidimus;
4) Asociacilos nariq susirinkimui patcikli Asociacijos finansines vciklos patikrinimo met4 ataskait4.
-5) saugoti Asociacrjos paslaptis. kurias suZino kontroliuodamas Asociacijos veikl4.
Asociaciios Vvkdantvsis direktorrus privalo pateikti Revizoriui reikalaujamus finansinius buhaltcrinius
dokumentus.

Revizorius istatvmq nustatlla tvarka atsako uZ Asociacijos veiklos tmkumq nuslepimq.
Revizoriaus igaliojimai pasibaigia i5rinkus naujqji Revrzoriq.

9.

PRANESIMU SKELBIMO TVARKA

9.1

Asociacijos nari4 susirinkir,ro darbotvarke, sprcndimq projckai. laikas ir vieta Asociacijos narianrs
prane5ami Lietuvos Respublikos dienra5tl'je .,Lietuvos rytas" arba registmotu laiSku. arba pasira5rtinai nc
vcliau nei likus 20 (Dvide5irnt) kalendorincrns dicnoms iki nustatl.tos Asociacr.los nariq susirinkuno
datos. Apie pakartotinl Asociacijos nariq susirinkim4 Asociacijos nariams prane5ama tokia padia tvarka
ne veiliau nei likus 7 (Sept1-nioms) kalendorindms dienoms iki nustatltos pakartotinio Asociac4os nariq
susiririkimo datos.
Prane5imai Asociacijos nariams siundiami adresu, kuris vra paskutinrs ira5ltas Asociacijos nariq registre.
Asocracrios nan's privalo i5 anksto informuoti AsociacijE apie adreso pasikcitim4. Kitiems asmenims
pranc5irnai siundiami paskutinir"r jq nurodltu adresu.
Lietuvos Respublikos lstatymuose nustahti vie5o pobldZio prane5imai skelbiami Lietuvos Rcspublikos
dienra5tl'ie "Lietur''os ntas" Lietuvos Respublikos istatl,mq nustatvta tvarka ir temrinais.
UZ Lietuvos Respublikos Civiliniamc kodekse. Lietuvos Respublikos asociacijq istatyme ir Siuose
{statuose nustatvtos informacijos vie54 skelbim4, pranesimq Asociacijos nariams ir krcditoriams bt:i
juridiniq asmeml registro tvarkrtojui tinkam4 ir savaiaiki pateikimq atsako Asociacrjos Vy'kdantl,sis
direktorius.

9.2

93
9.4

DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLA PATEIKIMO
TVARKA

10.

10

I

Dokumentq ir kitos informacijos apic Asociacijos veiklE pateikimo nariams tvarkq reglamentuoja atskiras
dokumentas "Informacijos Asociacijos nariams pateikimo tvarka". kurl ruo5ia ir triirtina Asociacijos
Valdvba.

br, q t-'C.*

11. ASOCIACIJOS FILIALAI IR ATSTOVYBES
ir atstovybes nera juridiniai asmenys. Asociacijos filialq ir atstov.vbirl steigimo bei jt1 veiklos
nutraukimo klausimus sprendZia. filial4 ir ulrlsvybiq vadovus skiria ir at5aukia, nuostatus tvirtina
Valdyba. Asociaci-jos filialq ir atstov]'biq skaidius neribojamas.

11.1. Filialai

12.

ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

12.1. Asociaciios veikla gali pasibaigti Asociacijos susirinkimo narirl sprendimu likviduoti ar reorganizuoti
Asocracij4, priinrtu ne maZiau kaip 213 Asociacijos nariq susirinkime dalvvauiandirl Asocracijos narr4
balsq dauguma, arba Lietuvos Respublikos teismui priemus sprendim4 nutraukti Asocracijos veikl4.
i2.2. Visus klausimus. susijusius su Asociacijos veiklos pasibaigimu, sprendZia Asociacijos nariq susirinkimo
paskirlas likvidatorius ar uZ Asociacijos reorganizavimqatsakingas organas.
12.3. Pasibaigus Asociacijos veiklai. likps turtas ir leSos, patenkinus visrl likviduojamo Asociacrjos kreditorrq
reikalavimus, atsiskardius su asmenimis. dirbusiais pagal darbo sutartis. Asociacrjos nariq sLrsirinkimo
sprendin'ru perduodamos kitiems vieiiesierns juridiniams asmenims, kurirl tikslai artimi likviduojamos
Asociac4os [statuose deklamotiems tikslams. o jei tokiq juridiniq asmen4 ndra. - kitoms organizacijoms
bei labdaros ir paramos fondams.

12.4. Asociacija perlvarkorna. pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos Civilinio
kodekso nustatyta tvarka bei atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos asociacijrl istatvuro nurnat\tus
vpatumus.

I3.

ASOCIACIJOS ISTATU KEITIMO TVARKA

13.1. Asociacijos {statai gali bfiti keiciami Asociacgos nariq susirinkimo sprendimu. priimtu nc maZiau kaip 213
susirinkime daly'vaqandiq Asociaci j os nariq balsq dauguma
13.2. Asociacijos nariq susirinkimui priemus sprendim4 pakeisti {status, sura5omas visas pakeistq lstatq tckstas

ir po juo pasira5o Asociacijos Vykdantysis direLlorius arba kitas Asociacijos nariq susirinkimo lgaliotas
ASfiILIO.

jq lregistravirno juridiniq asmenq registre dienos.
kiti su Asociacijos veikla susijp klar-rsimai vra reguliuojami Lietuvos
Respublikos civrlinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijq lstatymo ir kitq teises aktq nustatvta

13.3. {statq pakeitimai isigalioja nuo
13.4. Siuose lstatuose neaptarti

tvarka.
[statai priimti Skirgi5kiq g1-ventojq asociac4os steigiamajame susirinkime 2009 m. spalio 5 d

Asociacijos steigdjq
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