
Siūlomi įstatų pakeitimai: 

4.4. Narys gali būti ir kitų Asociacijų ar organizacijų nariu, išskyrus kitų Lietuvoje veikiančių 

mėsinių galvijų augintojų ir (arba) gerintojų arba atskiros ar kelių pavienių mėsinių galvijų veislių 

augintojų (ar) gerintojų asociacijų (toliau – Kita asociacija)  nariu. 

6.3.2. Tarybos sprendimu,  priimtu paprasta dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma, jeigu 

Asociacijos  nariai yra nesumokėję nario mokesčio ir kitų tikslinių įmokų daugiau kaip 1 metus arba 

jeigu Asociacijos narys pažeidžia Įstatų 4.4. punktą. 

4.4. punkto įgyvendinimo tvarka: siūlome papildyti Įstatus 16.2. punktu, dabartinį 16.2. 

punktui suteikiant 16.3. punkto numerį.   

16.2. Nariai, kurie yra Kitos mėsinių galvijų augintojus vienijančios asociacijos nariai, iki 2019-12-

31 privalo apie tai deklaruoti Asociacijai, nurodant, kurios asociacijos veikloje Narys dalyvaus 

ateityje. Tuo atveju, jeigu Narys pasirenka dalyvavimą Kitoje asociacijoje arba nepraneša apie 

dalyvavimą Kitoje asociacijoje, nors Narys joje dalyvauja, Narys yra šalinamas iš Asociacijos 

Tarybos sprendimu, laikantis Įstatų 6.3.2. punkte nustatytos tvarkos. 

8.2.3. renka ir atšaukia: 

Asociacijos Tarybą ar atskirus jos narius; 

auditorių ar audito įmonę, priima sprendimą dėl asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio 

audito. 

 

9.1. Taryba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas. Tarybą sudaro 9 (devyni) nariai. Tarybą 

renka Susirinkimas 3 (trims) metams iš Asociacijos narių ar jų atstovų. Kiekvienas Asociacijos 

Klubas siūlo į Tarybą po du kandidatus, iš kurių Susirinkimas į Tarybą jos nariu išrenka vieną 

Klubo pasiūlytą kandidatą, surinkusį daugiausiai balsų Susirinkime; likusius narius į Tarybą 

Susirinkimas išrenka savo nuožiūra. Renkant Tarybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį 

balsų skaičių, kiek Tarybos narių yra renkama. Šiuos balsus Asociacijos narys skirsto savo nuožiūra 

– po vieną už 9 (devynis) skirtingus kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei 

kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis 

balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių 

surinkusių kandidatų. Taryba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam visuotiniam narių 

susirinkimui. Taryba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus paskirta ar išrinkta 

ir pradės dirbti nauja Taryba. Tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas Tarybos darbo reglamentas. 

Klubo pasiūlytas kandidatas, kuris išrenkamas į Tarybą, tampa Klubo pirmininku nuo jo išrinkimo į 

Tarybą. 

 

 

 


