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Kelmes rajono verslininkq asociacija

ISTATAI

1. BENDROJI DALIS

L l. Kelmes rajono verslininkq asociaciia (toliau - Asociacij a) yra savo pavadinim4 turintis ribotos
atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, kurio tikslas - koordinuoti asociacijos nariq veikl4
atstovauti asociacijos nariq interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus vie5uosius interesus.

1.2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijq bei kitq [statymq, Vyriausybes nutarimq,
kitq teises aktq ir veikl4 grindLia savo [statais.

1.3. Asociacija atsako pagal savo prievoles jai nuosavybes teise priklausandiu turtu. Asociacija
neatsako pagal savo nariqprievoles, o nariai neatsako uZ asociacijos prievoles.

1.4. Asociacijos pavadinimas - Kelmes rajono verslininkq asociacija.
1.5. Asociacijos teisine forma - asobiacija.
1.6. Asociacijos veikla neterminuota. Asociacijos finansiniaimetai yra kalendoriniai metai.
L7. Asociacijos buveine: Birutes g. 4, Kelme, Lietuvos Respublika.

2. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UZOAVTNTAI

2.1. Pagrindinis Asociacijos veiklos tikslas yra suvienyti Kelmes rajono verslininkus, vykdyti jos
nariq pavestus uZdavinius, tenkinti Asociacijos nariq [kines veiklos ekonominius bei
socialinius tikslus, panaudojant gamybinius, finansinius ir kitus iSteklius.

2.2. Pagrindiniai Asociacijos veiklos uZdaviniai: dalyvauti Dkiniq, ekonominiq, socialinir6 kulturos,
Svietimo programrl igyvendinime, o taip pat:

2.2.1. Atstovauti Asociacijos nariq interesams valstybines valdZios ir valdymo organuose.
2.2.2. Bendradarbiauti ekonominiais ir profesiniais klausimais su uZsienio valstybiq partneriais.
2.2.3. Sukaupti duomenrl bazp apie Kelmes rajono imones, konsultuoti ir tobulinti Asociacijos

narius.
2.2.4. Organizuoti Asociacijos nariq juridini aptarnavim4.
2.2.5. Teikti marketingo ir reklamos paslaugas.
2.3. Asociacijos veiklos funkcijos yra susijusios su tiesiogine jos nariq veikla ir poreikiais bei
atstovavimu nariu ekonominiams interesams.
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3. ASOCIACIJOS NARIU TEISES IR PAREIGOS

3.I . Asociacijos narys turi tokias teises:
3.1.1. rinkti ir bflti i5rinktais I Asociacijos valdymo ir kontroles organus;
3.1.2. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame nariq susirinkime;
3 . I .3. kreiptis i Asociacijos tarybq del neeilinio susirinkimo su5aukimo;
3.1.4. teikti pasiulymus Asociacijos veiklos klausimais ir reikalauti jq apsvarstymo susirinkime;
3.1.5. dalyvauti visuose Asociacijos organizuojamuose renginiuose;
3.1.6. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.1.7 . gauti likviduojamos Asociacijos turto dal[;
3.1.8. susipaZinti su Asociacijos dokumentais ir gauti vis4 Asociacijos turimq informacij4 apie jos

veiklq;
3.1.9. b[ti keliq Asociacijrl nariu;
3. 1. I 0. visokeriopai remti Asociacij4;
3.I .1 1. kreiptis I teism4 del Asociacijos organq spendimq pripaZinimo negaliojandiais (trijq menesiq

ie5kinio senaties terminas).
3.l.l2.bet kada i5stoti i5 Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario [naSai ir nario mokesdiai ar

kitaip Asociacijai nuosavyben perduotos leSos ir turtas negrqLinami.
3.2. Asociacijos nariai privalo:
3.2.L laikytis Asociacijos istatq ir propaguoti jo tikslus;
3.2.2. dalyvauti Asociacijos nariq susirinkimuose;
3.2.3. vykdyti Asociacijos organq sprendimus;
3.2.4. reguliariai moketi nario mokesti (stojamqji ir metinf;
3.2.5. tausoti ir tikslingai naudoti Asociacijos turtq

4. STOJAMUJU INASU rR NARrU MOKESCTq UOXEJTMO TVARKA

4.1. Asociacijos nariq stojamqjq ina5q dyd[ ir nariq mokesdiq dydi nustato visuotinis narirl
susirinkimas.
4.2. Einamuosius nario mokesdius asociacijos nariai moka uZ metus (iSraSoma s4skaita).

5. NAUJU NARrV PRTEMIMO, NARr(r rsSrOrVrO IR PASALTNTMO Is
ASOCIACIJOS TVARKA BEI S.{LYGOS

5.1. Asociacijos nariais gali blti 18 metq sulaukg veiksn[s fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai
asmenys.

5.2.Nariq priemimo klausim4 pateikus pirmininkui ra5tiSk4 pra5ym4 priimti I asociacijos narius,
sprendZia Asociacij os taryba.

5.3. Nariai gali bet kada i5stoti i5 Asociacijos.
5.4.Narys gali bfrti pa5alintas i5 Asociacijos uZ [statuose nurodytq pareigq nevykdymq nario
mokesdio nemokejim46 men. Sprendim4del nario pa5alinimo i5 Asociacijos priima taryba.
5.5. I5stojimo ar pa5alinimo i5 Asociacijos atveju stojamieji nario [na5ai ar kitaip Asociacijai
nuosavyben perduotos leSos ir turtas negrqZinami.



6. VISUOTINIO NARIU SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA' SUSAUKIMO TVARKA'

SPRENDIMU PRIEMIMO TVARKA

6.l.Asociacijos organai yra: visuotinis narirtr susirinkimas, Asociacijos taryba ir Asociacijos

Tarybos pirmininkas.
6.2.Auk5dia;siasis Asociacijos organas - visuotinis nariq susirinkimas'

6.3.Tik visuotinis nariq susirinkimas:
1) keidia Asociacijos [status;
2j nustato Asociacijos tikslus ir pagrindinius uZdavinius;

3) renka ir atsaukia Asociacijos 6rvbq. Tarybos narys gali buti atsaukiamas, jeigu jis per

kalendorinius metus nedalyvavo Se5iuose tarybos posedZiuose'

4) nustato Asociacijos nariq stojamqilt inaSq dydi ir nariq mokesdirf dyd[' jq mokejimo

tvark4;
5) tvirtina Asociacijos metinq finansinq atskaitomybE; , -: -^- ,-
6) priima sprend"im4 del Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorgantzavtmo ar

likvidavimo);
7) priima sprendimq del kitq juridiniq asmenll steigimo ar del tapimo kitq juridiniq asmenq

dalyviu;
6.4.Visuotinis nariq susirinkimas neturi teises pavesti kitiems Asociacijos organams sprgsti

visuotinio nariq susirinkimo kompetencijai priklausandiq klausimq'

6.5.Visuotiniame nariq susirinkime sprendZiamojo balso teisq turi visi Asociacijos nariai' Vienas

narys visuotiniame nariq susirinkime turi vien4 bals4'

6.6.Asociacijos valdymo organo narys, jeigu jis nlra Asociacijos narys' gali dalyvauti visuotiniame

nariq susirinkime be balso teises'

6.7.Eilini asociacijos visuotin[ susirinkim4 administracija privalo susaukti kasmet per 4 menesius

nuo finansiniq metq pabaigos. Neeiinis Asociacijos nariq susirinkimas Saukiamas' jei to

- -.reikalauja ne maZiau kaip 1/5 Asociacijos nariq'

(6.8xisuotini nariq susirinkim4 Saukia aso.iu.i;os taryba paskelbdama apie jo su5aukimo viet4
--- 

laikq ir darbotvarkE pries 30 dienq iki iusirinkimo pradZios dienrastyje "Bidiulis" arba

i5siqsdama prane5imus kiekvienam irociucijos nariui prie5 30 dienq registruotu lai5ku arba

informuoj ant Pasira5Ytinai.
6.g.Visuotinis narirl surirint i*u, gali priimti sprendimu.s, kai jame dalyvauja daugiat kaip %

Asociacijos nariq. Visuotinio nariq susirinkimo sprendimas, iSikyrus 5io straipsnio 3 dalies 1' 3

ir 6 punktuose nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai u|'ji gauta daugiau balsavimo metu

dalyvaujandiq nariq balsq..uZ,, n.gu-;'p;i"t; lurrn"nyr, balsuodaml susilaikg' neskaidiuojami, tai

yra jie laikomi balsavimo matu nedaiyuu'turiui, aimenimis)' Sio straipsnio 3 dalies 7'3 ir 6

punktuose nurodytiems visuotinio nari[ susirinkimo sprendimams priimti reikia ne maZiau kaip

)/3 susirinkime dalyvaujandiq Asociacijos nariq balsq'

6.10. Jeigu visuotiniame narirf susirinki.. n..u kvorumo, per 30 dienq turi b[ti Saukiamas

pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisq priimti sprendimus neivykusio susirinkimo

darbotvarkes klausimais, nesvarbu, kiek susirintti*t dalyvavo asociacijos nariq'

6.1r. Asociacijos visuotinis na.irtr sus-irinkimas gali b[ti saukiamas teismo sprendimu, jeigu jis

nebuvo su5auktas Asociacijos istatq nustatytatiarkair del to I teism4keipesi Asociacijos narys

ar valdymo organas.



7. ASOCIACIJOS TARYBA

7' 1'Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp visuotinirl nariq susirinkimq vadovauja koregiarus vardymoorganas - taryba i5 9 nari6 kuriQ 2 metq laikotarpiui renka visuot-iis nariq susirinkimas.Tarybos pirminink4 renka turybo, nariai. ru.yuu ,uuJ veikla pradeda pasibaigus j4 isrinkusiamsusirinkimui.
7 '2'Tarybos nariais gari b'ti fiziniaiasmenys - Asociacijos nariai.7.3.Tarybos funkcijos ir igaliojimai :
7.3.1. Renka Asociacijo, TuryLo, pirminink4.
7 '3'2'sprendZia naujq nariq priemimo i asociacij4 bei paialinimo is Asociacijos klausimus.
J I I f":rainuoja Asociaci]bs veiklq.
7 .3 .4.Tv irtina Asociacijos sandorius.
7.3.5.Teikia Asociacijos pirmininkui veiklos gaires.
7'3'6'Nustato dokumentqir kitos informacijoJapie asociacijos veikl4pateikimo tvark4;7'3'7'Analizuoia ir aprobuoja metines ',;.tl.d:-i."p"i"*i"imo rezurtatus, Asociacijos metines
llrf"U:';:tj:flJtu"t 

ptol'tta puiu'n,r i. isr"iai re,natas, invenrorizacijos ir kitus vertybiq
7 '4'Taryba privalo laiku rengti Asociacijos narirl susirinkimus, sudaryti jq darbotvarkp, pateikti
ffifi:'H:?:"f;|ffi:fr::i'Iif#*e, u'ikro, "t"'t"iiit.i kit4 reikia'a i"6.."cij4 darbotuarkeje
7.5.Tarybos posedZius Saukia tarybos pirmininkas.
7'6'Tarybos narys savo valiq - ul u. p.i.s balsuojamq sprendim4 su kurio projektu jis susipaZings -gali pranesti balsuodamas rastu' Balsavimui ."y, i,.iryginamas uatsavimas telekomunikacijrlgaliniais irenginiais, jeigu yra uZtikinta teksto apsauga l, gJri.u identifikuoti parasq.7'7'Tarybos posedis laikomas ivykusiu,,jeigu jame?"iy"":" ne maZiau kaip %tarybos nariq. ISanksto balsavp tarybos nariai taittmi a"ri'ri,rri"ir p"rjot:.. Balsavimo metu'kiekvienas narys turivien4 bals4' Sprendimas laikomas priimtu, kai uZ ji g""i"iirgiau balsq uZ negu pries. Balsams ,,u2,,ir "prieS" pasiskirsdius po rygiai, rernia tarybo, pi.-Inrnto uatsas.

8.ASOCIACIJOS VALDYMO ORGANAI. AS OCIACIJOS TARYB OS- PIRMININKAS
t tffi:f:t.,."fi,tJ,i?::Tu' vienasmenis valdvmo orsanas - Asociacijos Tarybos pirmininkas
8'2' Pirmininkas santykiuose su trediais asmenimis veikia Asociacijos vardu.8.3. Pirmininkas:

l) priima i darb4 ir atleidhiaiS darbo darbuotojus;
2) vadovauja ir atsako uZ kasdieni Asociac'ijos darb4 vykdant Asociacijos visuotinio nariqsusirinkimo ir tarybos sprendimus, o,rganiiuoja Aslciacijos veiklos apskait4 atsako uL
l:?l:f,':,;[Yj:#JH:#tfff au"o'.-nil' d"oLm.ntq pateikim4 juridinirr u,*"n.r-
3) tarybos suteiktq igaliojimq riuo!"lrou.o sandorius Asociacijos vardu;4) rengia ir pateikia visuotiniam narirl susirinkimui asociacijos veiklos ataskait65) skelbia ar organizuoja vie5os informacijos paskelbimf
6) organizuoja Asociacijos nariq apskait4-
7) atstovauja Asociacij4teismuosg santytiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;8) iSduoda igariojimus vykdyti toms funkcijoms, tr.r", y'ru;o kompetencrjoje;



8'4' Pirmininkas per 3 menesius nuo finansiniq metq pabaigos turi parengti ir pateikti visuotiniam
nariq susirinkimui kiekvienq praejusiq finansiniq metq aiociacijos veiklos ataskait4.

9. DOKUMENTV IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLA
PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

9'l'Dokumentq ir kitos.informacijos apie asociacijos veikl4pateikimo nariams tvarka bus patvirtinta
atskiru dokumentu (Asociacij os tarybos kompetencU oj e).

10. PRANESwttT rR SKELBIMV pASKELBIMU TVARKA, pAGAL KURrA sKELBIAMA
VIESA INFORMACIJA

l0'1. Vie5i prane5imai, kai to reikalaujama pagal LR Civilini kodeks4 ir kitus teises aktus,
skelbiami dienra5tyje,.Bidiulis',.

1I. FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMO BEI JU VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

ll.l.Filialas yra asociacijos padalinys, turintis atskir4 buveing ir administracijq. Filialas nera
juridinis asmuo ir veikia asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu pagal asociacijos istatus irjos Pirmininko suteiktus igaliojimus, kurie turi b[ti nurodyti uro.iuilor [statuose ir filialo
nuostatuose. A sociacij os fi I ialq skaidius neriboj amas.

I 1'2' Filialui leidZiama tureti subsqskait4. Filialo turtas apskaitomas asociacijos finansineje
atskaitomybej e, taip pat atskiroj e fi I ialo fi nansinej e atskaitomybej e.

ll'3.Asociacijos visuotinis susirinkimas priima sprindim4 det fiiato steigimo bei jq veiklos
nutraukimo.

I l'4'Asociacijos filialai veikia pagal visuotinio nariq susirinkimo patvirtintus nuostatus. Juose turi
b[ti nurodyta:

l) Filialo pavadinimas;
2) filialo buveine (adresas);
3) filialo veiklos tikslai;
4) filialo valdymo organas ir jo kompetencija;
5) filialo veiklos laikotarpis, jeijis yra ribotas;
6) kitos istatymq ir asociacijos nustatytos nuostatos.

I l'5'Asociacijos filialo nuostatuose taip pat turi b[ti nurodoma informacija apie filial4 isteigusi4
asociacij4 nustatyta Sio LR Civitinio kodekso 2.44 straipsnyje, ir uuldy-o organas, turintis
teisp skirti ar atSaukti filialo valdymo organus, priimti sprendimus del filialo teisinio statuso.

12. ASOCTACTJOS ISTATU KETTTMO TVARKA

l2.1.Teisg keisti asociacijos istatus turi visuotinis nariq susirinkimas.
12'2.lstatqpakeitimo ir papildymo iniciatyvos teisg turi asociacijos Pirmininkas arba ne maZiau kaip

treddalis asociacij os nariq.
l2'3'[status papildyti ir pakeisti galima tik visuotinio nariq susirinkimo nutarimu, priimtu ne maZiau

kaip 213 susirinkime dalyvaujandiq asociacijos nariq balsq.
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'i {'lsteigros asociacijos pakeistus [status pasiraSo asociacijos Pirmininkas arba visuotinio nariq
susi rinkimo igal iotas asmuo.

- i -<.lstatq pakeitimai [sigalioja nuo jq iregistravimo juridiniq asmenq registre.
- I 6- Kartu su [statu pakeitimais asociacija juridiniq ur*.nq regisirui turi pateikti

asociacijos [starq teksta. (naujq redakcij{.
vrs4pakeistq

l3- LEs[ IR P.{J-{}IU ]YAUDoJIMo, ASocIACIJos vErKLos KoNTRoLES TVARKA

[statymq nustatyta tvarka tikrinti- . r

' -' ' {'s'']\-irijai leidZiama nuosavybes ar bet kokiomis kitomis teisemis valdom4 turt4 ir leSas
rr"cr:ri- uZrikrinti juo prievoliq ivykdym4 ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir
J:sprfplimo teises iji tik tuo atveju, kai tuo siekiama igyvendinti asociacijos [statuose:usr3lllus veiklos tikslus, iSskyrus LR Asociacijq [statymo 16 straipsnio 2 dalyjl nuitutytui,
$g-13i5.

' ! I \rr-irija pinigus, gautus kaip param4 taip pat kitus negr4Zintinai gautus pinigus ir kit4 turt4
13:-rJ.-'ja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurode.
{scirija Siuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sqskaitoje, taip pat sudaryti i5laidq
srur+ jei tai numatyta teises aktuose arba pinigus davqs asmuo to reikalauja. Asociacija
xeali priimti pinigq ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, nelu
esoc iac ij os [statuose yra nustatyta, tikslams.
F i nan s in g asoc iacij os veikl4 kontrol iuoj a asociacij os nariai
Valstl'bes bei savivaldybes kontroles institucijos turi teisg
a.sociacijos veikl4.

-: 5.Asociacijos administracija privalo pateikti valstybes
reikalaujamus asociacij os dokumentus.

(savivaldybes) kontroles institucijoms jq

'-r'6-Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu asociacija turi sudaryti sqlygas asociacijos
buveineje ar kitais bldais su asociacijos veiklos ataskaita uisi.*r susipaZinti.-Si ataskaita yra
vie5a.

Iealiotas atstovas:

lpor- o6 -13


