IRE.GISTRUOTA
AqMElu REGISTRE
JURTDINIU

TAURAGES

LOS GRUPE

I. BENDROJI DALIS
l. Taurages rajono vietos veiklos grupe(toliau vadinamaAsociacija)yra ribotoscivilines
juridinisasmuo,kurioteisineforma - asociacija.
atsakomybes
vieSasis
2. Asociacijaveikia laikydamasiLietuvosRespublikosKonstitucijos,LietuvosRespublikos
civilinio kodekso,LietuvosRespublikos
asociacijqistatymo(toliau- Asociacijqistatymas)
bei kitq istatymq,Vyriausybes
nutarimq,kitq teisesaktq ir veiklqgrindZiaSiaisistatais.
- Taurages
3. Asociacijospavadinimas
rajonovietosveiklosgrupe.
4. Asociacijosveiklostrukme- neribota.
5. Asociacijayra paramosgaveja.
6. Asociacijos
finansiniaimetai- kalendoriniai
metai.
jai nuosavybes
7. Asociacijaatsakopagalsavoprievoles
teisepriklausandiu
turtu.Asociacija
neatsakopagalasociacijos
narioprievoles,o pastarasis
prievoles.
neatsakopagalasociacijos
privalo
Asociacija
turetibentvien4s4skaiqkreditoistaigoje.
jos
8. Asociacijagali tureti ir igyti tik tokiascivilinesteisesir pareigas,kuriosneprie5tarauja
veiklostikslams,numat5rtiems
Civiliniamekodekse,Asociacijqistatymeir Siuoseistatuose.
II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR RUSYS
9. Asociacijayra ne pelnoorganizacija.
10. Asociacijos
veiklostikslai:
10.1.pagalsavoveikloskompetencij4
ir galimybesskatintivietosiniciatyvasir permainas
kaimo vietovese.Telkti suinteresuotq
vietos valdZios,verslo, nevyriausybiniqir kitq
organizacijqbei istaigq pastangas,ie5kanttinkamiausiqsprendimqkaimo vietoviq
geroveikelti;
ekonominei
ir socialiniai
10.2.aktyviaidalyvautirengiantir igyvendinant
kaimopletrosplanusbei programas;
10.3. rengti ir jgyvendinti kaimo pletros strategijasbei kitas Europos Sqjungosar kitq
q iniciatyvas;
tarptautiniqorganizacij
palaikyti
10.4. skatintiir
vietineskaimoZmoniqiniciatyvasverslo,gamtosapsaugos,
Svietimo,
kulttiros,socialinesparamosir kitosesrityse;
10.5.organizuoti
ir teikti paramqkaimobendruomeniq,
versloimoniq,kitq nevyriausybiniq
projektams
organizacijq
ir iniciatyvoms
igyvendinti;
10.6. skatintiAsociacijosnariqbendradarbiavimq
su kitomisnacionalinemis
ir tarptautin€mis
organizacij
omis bei istaigomis;
10,7. siekti kitq, Asociacijosnariq poreikius atitinkandiqir galiojantiemsteises aktams
neprieStaraujandiq
tikslq.
I l. Asociacijos
veiklosrii5ys:
Leidybineveikla
58
74
Kita profesine,mokslineir technineveikla.
77
Nuomair i5perkamoji
nuoma.
paslaugqir
79
Kelioniqagentiirq,ekskursijqorganizatoriq,
i5ankstiniouZsakymo
susijusiveikla.

8l
Pastatqaptarnavimas
ir kra5tovaizdLio
tvarkymas.
82.
Administracine
veikla,istaigqir kitq versloimoniqaptarnavimo
veikla.
85.51 Sportinisir rekreacinis
Svietimas.
85.52 KultDrinis
Svietimas.
85.59 Kitas,niekurkitur nepriskirtas,
Svietimas.
85.6 Svietimuibudingqpaslaugq
veikla.
90
Klrybine,menin€ir pramogqorganizavimo
veikla.
93
pramogq
Sportineveikla,
ir poilsioorganizavimo
veikla.
94
Narystes
organizacijq
veikla.
paslaugq
64
Finansiniq
veikla,iSskyrus
draudim4ir pensijqleSqkaupim4.
64.19 Kitaspiniginistarpininkavimas.
64.99 Kita , niekurnepriskirta,
paslaugq
finansiniq
veikla,i5skyrus
draudim4ir pensijq
leSqkaupim4.
70.21 Vie5qjqry5iqir komunikacijos
veikla.
70.22 Konsultacine
versloir kito valdymoveikla.
82.30 PosedZiq
ir verslorenginiqorganizavimas.
82.99 Kita niekurnepriskirta,
versluib[dingqpaslaugqveikla.
85.5 Kitasmokymas.
paslaugq
85.60 SvietimuibDdingq
veikla.
88.
Nesusijusi
su apgyvendinimu,
socialinio
darboveikla.
90.
K[rybine,menineir pramogqorganizavimo
veikla.
93.2 Pramogqir poilsioorganizavimo
veikla.
96.
Kita asmenqaptarnavimo
veikla.
12.Asociacijaturi teisg vykdyti 0king komercingveikl4 (teikti mokamaspaslaugas,
atlikti
sutartiniusdarbus)ir vykdyti kit4 istatuosenurodyt4veikl4, kuri nepriestarauja
Lietuvos
Respublikos
ir Asociacijos
istatymams
istalams
III. ASOCIACIJOS NARIV TEISES IR PAREIGOS,PRIEMIMO I ASOCIACIJA,
ISSToJIMo, PASALII{IMo TvARKA
13.Asociacijagali tureti ir igyti tik tokias civilines teisesir pareigas,kurios neprie5tarauja
- Civiliniame kodekse, Asociacijq
veiklos tikslams, nustatytiems
istatyme ir Siuose
Asociacijos
istatuose.
14.Asociacijos nariais gali buti pilnamediai veiksn0s fiziniai ir juridiniai asmenys,
pripaZistantys
Asociacijosistatus,neturintysjai ir (ar) LietuvosRespublikosteisesaktams
prieStaraujandiq
tikslq.
l5.Narystes Asociacijoje tvarka nustatomaatskiru dokumentu,kuri tvirtina Asociacijos
valdyba.
l6.Asociacijosnariq stojamojoir nario mokesdiomokejimo tvark4 tvirtina Asociacijos
valdyba.
17.Asociacijos
nariaituri lygiasteises.
18.Asociacijos
nariqteisesnesiskiria
nuonurodytqAsociacijos
istatyme.
19.Asociacijos
narysprivalolaikytisAsociacijos
ir
kitq
Asociacijos
veiklosdokumentq,
o
istatq
taip pat privalo saugoti konfidenciali4Asociacijos informacij4. Ar informacija yra
konfidenciali,nustatoAsociacijosvaldyba.UZ Siosinformacijosatskleidim4,Asociacijos
Asociacijosnariaigali buti
istatqir kitq AsociacijosvidausveiklosdokumentqnesilaikymE
pa5alinami
i5 Asociacijos.
TV.ASOCIACIJOS VALDYMAS

- visuotinisnariqsusirinkimas;
20.1.Asociacijos
organas
20.2.Asociacijos
valdymoorganai:
- Asociacijos
20.2.1.
kolegialus
valdymoorganas
valdyba;
vienasmenis
pirmininkas.
20.2.2.
valdymoorganas Asociacijos
V. USUOTINIO NARIU SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUSAUKIMO TVARKA,
SPRENDIMU PRIEMIMO TVARKA
21. Auk5diausias
Asociacijosorganasyra Asociacijosvisuotinisnariq susirinkimas,
Saukiamas
ne
rediau kaip kart4 per metus. Asociacijosvisuotini nariq susirinkim4SaukiaAsociacijos
pirmininkas.
22. VisuotinisAsociacijos
nariqsusirinkimas:
22.1.piima, papildoir keidiaAsociacijosistatus;
22.2.renkair at5aukiaAsociacijospirminink4;
22.3.renkair at5aukiavaldybosnarius,skiriair at5aukiarevizoriq(auditoriqar auditoimong);
22.4.nustatoAsociacijosfinansinesveiklosvidauskontrolestvark4,laikantisistatymqir kitq teises
aktq nustatl4ostvarkos,i5klausoir ivertinarevizoriaus(auditoriausar auditoimones)patikrinimo
rezultatus,imasi priemoniqrevizoriaus(auditoriausar audito imones)nustatytiems
trtikumamsir
paZeidimams
paSalinti
;
22.5.svarstoir tvirtinametingfinansingatskaitomybg,
Asociacijospirmininko su valdybaparengt4
Asociacijosveiklosataskait4;
22.6.priimasprendim
Iikviduotipadalinius;
us steigti, reorganizuoti,
22.7.priimasprendimqdel Asociacijosveiklosnutraukimoar reorganizavimo;
22.8. sprendZiakitus Asociacijos istatyme ir Siuosejstatuosevisuotinio nariq susirinkimo
priskirtusklausimus,jei pagalAsociacijqjstatym4tai nepriskirtakitq Asociacijos
kompetencijai
ir jei pagalesmgtai neravaldymoorganofunkcijos.
organqkompetencijai,
23. VisuotiniameAsociacijosnariq susirinkimesprendZiamojo
balsoteisgturi visi Asociacijos
nariai.Narysturi vien4bals4.
24. Eilinis visuotinisAsociacijosnariq susirinkimasturi ivykti kasmetne veliau kaip per 4
menesiusnuo finansiniqmetq pabaigos.Prane5im4
apie visuotinonariq susirinkimodatq,laik4,
viet4 ir darbotvarkesklausimusAsoci4cijospirmininkaselektroniniupa5tu arba Asociacijos
prane5aAsociacijosnariamsne veliau kaip prie5 7 dienasiki
tinklapyjewww.tauragesvvg.lt,
susirinkimo
dienos.
jei to raStureikalauja
gali buti Saukiamas,
25. NeeilinisAsociacijosvisuotinisnariqsusirinkimas
Asociacijosnariq,Asociacijospirmininkasar Asociacijosvaldyba.
daugiaukaip vienaspenktadalis
kuriojenurodomossusirinkimo
VisuotinionariqsusirinkimoiniciatoriaivaldybaipateikiaparaiSk4,
prieZastys
pateikiami
pasi[lymai
ir tikslai,
del susirinkimodarbotvarkes,
datos,vietos, laiko ir
apieneeiliniovisuotinonariqsusirinkimodatE,laikE,vietE
si[lomq sprendimqprojektai.PraneSimq
ir darbotvarkes
klausimusAsociacijospirmininkaselektroniniupa5tuarbaAsociacijostinklalapyje
praneSaAsociacijosnariamsne veliau kaip prie5 7 dienasiki susirinkimo
www.tauragesvvg.lt
gavimo
dienos.Visuotinisnariqsusirinkimas
turi ivykti ne veliaukaip per40 dienqnuoparai5kos
dienos.
gali btiti Saukiamas
nesilaikant
nustatytq
terminq,
26.Visuotinisnariqsusirinkimas
Siuose
istatuose
jeigu daugiaukaip puseAsociacijosnariqsutuo sutinka.
yra teisetas,jei jame dalyvaujadaugiaukaip puseAsociacijosnariq.Nustadius,
27. Susirinkimas
kad kvorumasyra, laikoma,kad kvorumasyra viso susirinkimometu. Sprendimaivisuotiniame
nariq susirinkime priimami atviru balsavimupaprastasusirinkime dalyvavusiqnariq balsq
kvalifikuotabalsqdauguma.
i5skyrusatvejus,kai pagalSiuosjstatusreikalaujama
dauguma,
reikalingasAsociacijosnariqskaidius,
28. Tuo atveju,kai i visuotininariqsusirinkim4nesusirenka
pakartotinissusirinkimas,kuris turi teisg priimti
ne veliau kaip per menesjturi buti suSauktas

sprendimusnejvykusio susirinkimo darbotvarkesklausimais nepriklausomainuo jame
Asociacijos
nariqskaidiaus.
dalyvaujandiq
VI. VALDYBA
yra kolegialus
29.Yaldyba
Asociacijos
valdymoorganas.
nariqskaidiusyra 12(iskaitant
30.Valdybos
valdybospirminink4).Valdybosnarius3 metams
renkavisuotinis
nariqsusirinkimas.
Valdybosnariokadencijq
skaidius
neribojamas,
tadiaukas3
metail13kolegialaus
valdymoorganonariq,proporcingai
atstovaujantiems
sektoriams,
keidiasi.
31. Valdybai5 savo nariq, paprastadalyvaujandiq
posedyjevaldybosnariq balsqdauguma,3
metamsrenkavaldybospirmininkq.Valdybospirmininkasvadovaujavaldybosdarbui.Valdybos
pirmininkokadencij
q skaidiusneribojamas.
32.ValdybosnariunegalibDtiasmuo,kurispagalLietuvosRespublikos
neturiteiseseiti
istatymus
Siqpareigq.
jos nariusnepasibaigus
gali at5auktivis4valdyb4arbapavienius
33.Visuotinisnariqsusirinkimas
jq kadencijai.
34. Valdybosnarysgali atsistatydinti
i5 pareigqkadencijainepasibaigus,
apie tai ra5tuispejgs
pirminink4ir valdyb4ne veliaukaipprie5l4 kalendoriniq
Asociacijos
dienq.
priklauso:
35.Valdyboskompetencijai
35.| . inicijuotivisuotinio
nariqsusirinkimo
su5aukim4;
35.2.teiktipasi[lymus
delAsociacijos
veiklos;
35.3.rengtiAsociacijos
veiklosataskait4
ir teiktijq tvirtintivisuotiniam
nariqsusirinkimui;
35.4.inicijuotijstatqpakeitimus
ir papildymus;
35.5.svarstytilabdarosir paramosteikimo klausimus,igyvendinantSiuoseistatuose
nurody'tus
Asociacijos
tikslusir uZdavinius;
projektqatrank4;
finansuojamq
35.6.atliktiAsociacijos
Asociacijos
veiklostvark4ir santykiqsutrediaisiais
principus;
35.7.nustaty,ti
asmenimis
35.8.valdyti,naudotiir skirstytiAsociacijosturtq, vykdyti kitas visuotinionariq susirinkimo
valdybaipriskirtasfunkcijas;
35.9.rengtiir tvirtintiAsociacijos
vidausdokumentus.
36.Vykdydamasavofunkcijasvaldyba:
36.1.priimasprendimus
del Asociacijos
valdymostrukttiros
ir pareigybiq;
priima
priemimo
paSalinimo;
36.2.
sprendimus
del naujqnariq
ir
jq atlyginim4,
pirmininko,ir buhalterioldarbinimo,
nustato
36.3.priimasprendimq
del asociacijos
darbosutartisu Asociacijospirmininkupasira5o
valdybospirmininkasarbajo igaliotasvaldybos
narys;
Asociacijai
36.4.priimasprendimus
taptikitqjuridiniqasmenqsteigeja,
nare;
del labdarosir paramos
36.5.priimasprendimus
teikimo,igyvendinant
Siuoselstatuose
nurodytus
Asociacijos
tikslusir uZdavinius;
36.6.tvirtinainformacijos,
kuri turi biiti laikomakonfidencialia,
s4ra54;
36.7.priimasprendimus
del Asociacijos
turtoikeitimo,garantuoti,
laiduotiar kitaipuZtikrintikitq
prievoliqvykdym4Asociacijqistatymqnustatyta
asmenq
tvarka;
36.8.priimasprendimus
skolintispinigqi5 kreditoimoniq;
priima
keitimo;
36.9.
sprendimus
del Asociacijos
buveines
kitaisAsociacijos
ar visuotinionariqsusirinkimonutarimuose
36.10.priimasprendimus
istatuose
priskirtais
kompetencijai
klausimais.
valdybos
jos priimtasvaldybosdarboreglamentas.
darbotvark4nustato
37.Valdybos
38.ValdybosposedZio
Saukimoiniciatyvos
teisgturi ne maZiaukaip 3 valdybosnariqgrupe.Apie
valdybosposedZiosu5aukim4nurodydamiposedZiodat4, laik4, viet4 ir darbotvarkgvaldybos
posedZio
iniciatoriaituri informuotikitusvaldybosnariusne veliaukaip prieS3 kalendorines
dienas
iki posedZio.
posedis
gali priimtisprendimus,
kaijamedalyvaujadaugiau,kaip% valdybosnariq.
39.Valdybos
4

priimti sprendimai
yra teiseti,kai uZjuos balsavodaugiaukaip pusevisq valdybos
40.Valdybos
nariq. Balsavimometu kiekvienasnarys turi vien4 bals4.Sprendimai
dalyvaujandiq
posedyje
atvirubalsavimupaprasta
priimami
dalyvavusiq
valdybosnariqbalsqdauguma.Valdybosnariq
pasiskirsdius
po lygiai,lemiamas
yravaldybospirmininkobalsas.
balsams
jo materialines
narys neturi teisesbalsuoti,kai valdybasprendZia
41. Valdybos
atsakomybes,
jo darboir (ar)narystes
personalinius
Asociacijoje
klausimus.
42. YaldybosposedZiuose
dalyvauja Asociacijospirmininkas,kuriam turi buti sudarytos
galimybes
susipaZinti
su darbotvarkes
klausimais
ir organizuojamo
posedZio
medLiaga.
43. Likus ne maZiaukaip 3 dienomsiki eilinio visuotinionariq susirinkimo,Asociacijos
pirmininkas
su valdybaparengia
Asociacijos
veiklosataskait4.
44. leiguvisuotinisnariqsusirinkimas
nepatvirtina
Asociacijos
veiklosataskaitos
arbaAsociacijos
veikl4ivertinaneigiamai,
visuotinisnariqsusirinkimas
turi teisgat5auktivisusar atskirusvaldybos
nariusir i5rinktinaujusvaldybosnarius.
VII. ASOCIACIJOS PIRMININKAS
pirmininkasrenkamas
45. Asociacijos
visuotiniame
nariqsusirinkime
i5 Asociacijos
nariq3 (trrjq)
jeigu uZ pasi[lyt4 kandidattir4
metq kadencijai.Asociacijospirmininkasi5renkamas,
balsuoja
daugiaunei pusesusirinkimedalyvaujandiq
Asociacijos
nariq.Asociacijospirmininkokadencijq
skaidius
neribojamas.
pirmininkas:
46.Asociacijos
46.1.atsako
uZAsociacijos
veiklosorganizavimq
beijostikslqigyvendinimq;
jos vardusudarosandorius
46.2.atsLovauja
Asociacrjq,
su fiziniaisir juridiniaisasmenimis;
46.3.organizuoja
bei koordinuoja
Asociacijos
veik14;
ir rengiaAsociacijos
eilini visuotininariqsusirinkimq;
46.4.pasibaigus
finansiniams
metamsSaukia
46.5.registruoja
Asociacijos
nariusir vedajq s4ra54;
uZAsociacijos
veikl4visuotiniam
nariqsusirinkimui;
46.6.atsiskaito
pagal
nevyriausybinese
46.7.
savo kompetencij4atstovaujaAsociacijosinteresamsvalstybinese,
juridiniais
teismuose,
santykiuose
su fiziniaisir
asmenimis;
organizacijose,
ijosadministracing
veikl4;
46.8. organizuojair kontroli uoja Asociac
ostikslq igyvendinim4;
46.9.kontroliuojaAsociacij
46.10.atidarosqskaitas
kreditojstaigose;
46.11. priimair atleidZia
administracijos
darbuotojus,
sudarosujais darbosutartis;
organizacijomis;
46.12.ulmezgair palaikorySiussutarptautinemis
jo kompetencijai
priskirtusklausimus.
46.13.priimakitusAsociacijos
bei
Siuose
istatyme
istatuose
jam
pirmininkopareigomis, neesant,
ir sudarant
47.Visusdokumentus
susijusiomis
su Asociacijos
pasira5oValdybospirmininkasar kitasjo igaliotas
darbosutartjsu juo, jeigu tokia sudaroma,
gali eiti kitaspareigas
Asociacijoje,
susijusias
su darbo
Valdybosnarys.Asociacijospirmininkas
jei
pareigos
pirmininko
neapmokamos
darbo
uZmokesdiu.
santykiais, Asociacijos
VIII. ADMINISTRACIJA
ir pareiginiusnuostatus
nustatoAsociacijosvaldyba.
48.Administracijos
struktfir4,pareigybes
jai
pavestasfunkcijas laikydamasiir vadovaudamasi
Lietuvos
49. Administracijavykdo
teisesaktais.
Respublikos
savofunkcijasAdministracija:
40.Vykdydama
veiklosadministravim4;
50.1. atliekaAsociacijos
tikslusir uZdavinius;
Asociacijos
50.2.igyvendina
veik14
asmenims;
tretiesiems
apieAsociacijos
50.3.teikiainformacijq
tvarka.
valdybosnustatyta
50.4.uL savoveikl4atsiskaitoAsociacijosvaldybai,vadovaujantis
veiklos
tikslams,
Asociacijos
50.5.atliekakitas funkcijas,neprie5taraujandias
istatams,veiklos
teisesaktams.
dokumentams
bei LietuvosRespublikos
5

50.6.Asociacijos
administracijos
darbotvarkostaisykles
tvirtinaAsociacijos
valdyba.
IX. DOKUMENTV IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS TVARKA
5l. Asociacijos
nariuira5tupareikalavus,
Asociacijos
pirmininkas
ne veliaukaip per 7 dienasnuo
reikalavimo
gavimodienosprivalosudary'ti
Asociacijos
nariuigalimybgsusipaZinii
su Asociacijos
dokumentais
ir gauti vis4 Asociacijos
turim4informacij4apiejos veikl4,vadovaujantis
valdybos
nustatyta
tvarka.
52' Asociacijosdokumentaiar kita informacijapateikiama
jos nariamsneatlygintinai.
x. PRANEsnrq SKELBTMO TVARKA
53. Civilinio kodekso,Asociacijqistatymo,kitais teisesaktaisir Siq lstatqnumatytaisatvejais
Asociacijosprane5imai
ir informacijaskelbiamitatvarka,kuri4nustatoteisesaktaiir Sieistatai.
54.Vie5iAsociacijos
pranesimai,
tametarpeir tie, kuriuosreikiaskelbtipagalCivilini kodeks4bei
Asociacijqistatym4yra skelbiamiAsociacijosinternetiniame
puslapyjewww.tauragesvvg.lt,
kiti
prane5imai ar skelbimai elektroniniu pa5tu pranesami Asociacijos nariams ar kitiems
suinteresuotiems
asmenims.
55. Tais atvejais,kai istatymaiir Sie istatai numatoalternatyviusprane5imqskelbimobfldus,
konkretqskelbimobtid4parenkaAsociacijosvaldyba.
56. UZ prane5imqskelbim4 atsakingasAsociacijospirmininkas,likviduojantAsociacij4
likvidatorius.
XI. ASOCIACIJOS FILIALU IR ATSTOVYBIV STEIGIMO BEI JU VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA
57. Asociacijaturi teisgsteigtifilialus ir atstovybes,
jq sk4idiusneribojamas.
Filialas(atstovybe)
nerajuridinisasmuoir veikiaAsociacijos
vardupagalAsociacijosistatusir jo valdybossuteiktui
jgaliojimus.
58. Asociacijos filialai ir atstovybessteigiami,reorganizuojamiir likviduojami Asociacijos
visuotinionariq susirinkimosprendimu.Asociacijosfilialq ir atstovybiqnuostataipawirtinamiir
pakeidiamibei skiriamiir at5aukiami
filialq ir atstovybiqvadovaiAsociacijosvaldybossprendimu.
xlr. ASOCTACTJOSLESV rR PAJAMU NAUDOJTMO TVARKA
59. Asociacijanuosavybes
teisegali priklausytipastatai,irenginiai,transportopriemonesir kitas
turtas,reikalingiSiuoseistatuosenumatytaiveiklai vykdyti. Turtasgali buti igytasiS Siq
istatq59
punktenustatytrl
Saltiniqle5q.
60.Asociacijos
le5qSaltiniai:
60.l. stojamasis
nariomokestis;
60.2.kiti savanoriSki
nariqina5ai;
60.3. iS ES, valstybes,savivaldybes
biudZetqir fondq, tarptautiniqir LietuvosRespublikos
nevyriausybiniq
organizacijq
ar kitq fiziniqir juridiniqasmenq
gautosleios;
60.4.kreditoistaigqpaltikanosuZsaugomas
Asociacijosle5as;
60.5.kitosteisetaigautosleSos.
61. Asociacijosturtasir le5osturi bDti naudojamos
jos istatuosenumatytiemstikslamspasiektiir
uZdav
iniusigyvendinti.
XII. ASOCIACIJOS FINANSINE VEIKLOS KONTROLE
62. Pasibaigusataskaitiniamsmetams,sekandiqmetq I ketvirtj Asociacijaprivalo atlikti savo
finansines
veiklospatikrinimus.Juosatliekarevizorius,kur! parenkair atlyginimqnustatovisuotinis

pasirinktas
nariqsusirinkimas,
arbavisuotinionariqsusirinkimo
auditorius(auditoimone).Sutarti
(auditoriumi
surevizoriumi
ar auditojmone)pasira5o
visuotinionariqsusirinkimo
asmuo.
igaliotas
(auditorius
Revizorius
63.
ar auditoimone):
64.1.tikrinaAsociacijos
metingfinansing
atskaitomybg
beikitusbuhalterines
veiklosdokumentus;
64.2.tikrinaAsociacijos le5qpanaudoj
imoteisetum4;
64.3. visuotinio nariq susirinkimopavedimuatlieka Asociacijosfinansinius- buhalterinius
patikrinimus
bei praneSa
apiepatikrinimqmetunustatytus
paZeidimus.
jmone)
65. Revizorius(auditoriusar audito
istatymqnustatytatvarka atsakouZ nekokybi5k4
Asociacijos
veikloskontrolgir veiklostrtikumqslepim4.
66. Valstybesir savivaldybeskontrolesinstitucijosturi teisg istatymqnustatytatvarka tikrinti
Asociacijos
veiklq.
XIV. ASOCIACIJOS ISTATU KEITIMAS IR PAPILDYMAS
67. Keisti ir papildytiistatusiniciatyvosteisgturi Asociacijosvaldyba,Asociacijospirmininkasir
l/4 Asociacijos
nariq.
68.Asociacijos
sprendimu
ne maZiaukaip
istataikeidiamiar papildomivisuotinonariqsusirinkimo
2/3 visqdalyvaujandiq
Asociacijos
nariqbalsqdauguma.
susirinkime
69. Pakeistijstatai iregistruojamiLietuvosRespublikosjstatymqir teisesaktq nustatytatvarka
j uridiniqasmenqregistre.
XV. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS IR VEIKLOS IIUTRAUKIMAS
70. Asociacijosreorganizavimas
ir veiklosnutraukimas
vykdomasremiantisAsociacijqistatymo,
LietuvosRespublikos
civiliniokodeksoir Siqistatqnustatyta
tvarka.
perfiarkyti,reorganizuoti
71. Priimti sprendim4
ar likviduotiAsociacij4turi teisgvisuotinisnariq
ne maZiaukaip2/3 visqdalyvaujandiq
susirinkimas
susirinkime
Asociacijos
nariqbalsqdauguma.
gali
72. Pagrindas
nutrauktiAsociacijosveikl4
bDti:
72.1. visuotinionariqsusirinkimo
sprendimas;
72.2. teismosprend
imas.
73. Institucija,nutarusinutrauktiAsociacijosveiklq, skiria likvidatoriq,nustatolikvidatoriaus
igaliojimus, veiklos nutraukimo terminus, inventorizacijosir turto peremimo tvark4. Nuo
paskyrimodienosAsociacijos
pirmininkas
likvidatoriaus
valdybair.Asociacijos
netenka
lgaliojimq,
jq teisesir pareigas
likvidatorius.
igyja
74. Pasibaigus
Asociacijosveiklai,likgsturtasir leSospatenkinus
visq likviduojamoAsociacijos
kreditoriqreikalavimus,
atsiskaidius
su asmenimis,
dirbusiaispagaldarbosutartis,perduodami
kitai
visuomeninems
kuriq tikslai artimi Asociacijosistatuose
ar kitoms asociacijoms,
organizacijoms,
visuomeninems
deklaruotiems
tikslams,o jei tokiq organizacijqn€ra,- kitoms asociacijoms,
paramos
bei labdarosir
fondams.
organizacijoms
arbalabdarosorganizacijoms
XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Siqlstatqnuostatomis,
taikomos
75. Kilus Asociacijosveiklojeklausimui,kuris nerasureguliuotas
Asociacijqistatymo,kitq istatymqbeiteisesaktqnuostatos.
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