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LIETUVOS MESINIU GALVIJU AUGINTOJU

IR GERINTOJU ASOCIACIJOS

ISTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

f .i. Lietuvos mesiniq garvrjq augintojq ir gerintojq asociacija (toliau vadinama -."Asociacija") yra

ribotos civ,ines atsakomybes vie*asis .i,i"JirrJ asmuo. r-i.turo, mesinirl galvijq augintoiq ir

gerintojq asociacija .tai sururunki$kas, ,ou*orisrus susivienijimas, vienijantis fizinius ir juridinius

asmenis, vykdantis Asociacijos nariq bendrus tikslus ir uZdavinir"rs'

1.2. Asociacija veikia laiky<lamasi Lietwos Respublikos Konstituci.ios, Lietuvos Respublikos

civilirrio kodekso, Asr:ciacijq bei kitq iututvln,}, v;riausybes nutarimq, kitq teises aktq ir veikl4

grindiia Siais istatais (toliau vadinama - ''1r*"i,'1. Asoc,iacija turi irkini' fi,ansini' organizacini ir

teisini savaranki.kumq, pavadinim4, unrrourJu, *ociacijos zenkl+ (Ze*klus), simbolikq' Asociaciia

;;"i" tureti bent vienq sqskait4 kredito fstaigoje' 
Lrpi.toin ir serintojq r

1.3. Asociacijos pavadinimas yra: Lietuvos "ieti"it1 
galvrjq augi.tojrl ir gerintojq asoclacua'

1.+ nro.iu.ijos teisine lbrma yra asociacija'

1.5. Asociacijos veiklos trukme neribota'

1.6. Asociaci3os f'nansiniai metai yra kalendoriniai metai

2. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, uT,ulvruAI'vEIKLoS SRITYS BEI R0$YS

i 
,#* 

:Hili::[],f*:ilfi..augina ir veisia. mesinius garviius, bendrai ziniq ir patirties

skieidimo, Bvieteii.kai, mokslinei, kultuinei, sportinei' p**o*i*i' laisvalaikio uZimtumo bei kitai

].'Xff:ffJHrtfiiffiIiiffi:ilifi:Lietuvoje brtqpripazintas prioritetine zemes nkio Baka;

- Siekti mesiniq galvrjq produktyvumo ir gamybos rentabilumo didinimo;

_ Atstovauti ir ginti nariq teisetu, inr.u.lo' atstovauti nariq teises istatymq leidziamosios ir

vykdomosio* uurixo, instiiucijose; ginti savo nariq interesus Valstybinese ir kitose organizaeijose

ir teikti joms pasiulymus; 
- r -r ^ -.^-^*rriionr iiems aktualius klausimus;

- Terkti Asociacijos nariq pastangas rr potenciai4 sprendziantiiems ft,3tiu,1 
1

- Dalyvauti, u.,rar"a"rui*ii ,., ,urrivuiru*i. i, "**'fuinemis 
instilucijtrtnis rengiant teises

aktus, programas, norminius dokumtntus' susijusius ttr reglamentuojandius Asociacijos af

:tr:ffijfiffiTJ:t?ietuvos Respubtikos, tarptautinemis ir lcitq $aliq organizacijomis' dalvvauti

1- [f:fi:#i:ffi1,i;, ,",,u veikl4 veisliniq gyvuliq genetines meclziagos isigijimo ir platinimo

:'T"I-1'Lietuvos galvijrl poputiyj3' s:'i'1i*:.,.T:X,::'llill*,iil,,i; 
vvstvmo Lietuvoie

programE i, purroriui"jq r"brii*i Uel teit<ti i,isapusi5k4 parama j4 igyven6i,ant;

-Rengtiseminarus,konsultacijas,pasitarimus,*,.ooin.,",,t.o*.ndacijas,infornraoinius

:-fffi,TiIlffi11L;,|;|;::X,H:ffJJ&tarpusavio naudingus ry$ius su U,sienio firmomis,

mokslinio,veislinio,technologirriobendradarbiavimoirrinkotyrosstityse;
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- Tarpilipkauri, sudar.apt palankias s4lygas investuoti uZsienio irvietini kapital4 i Asociac' rS 
":I'.-

vykdorn4 veikiq;

- Organizuoti, rengti ivairius renginius tiek Lietuvoje, tiek uZsienyje;

- Orgauizuoti, reugti paskaitas, konferencijas, seminarus, kursus' mokymus' pt'ez::":";i':'s'

probleminiq, moksliniq, techniniq ir kitr"1 klausimq aptarimus, specialistq mokym4; teikti prc;esine'

materiaiinq, linansinq, intelektinE bei kitokitl pagalbq, tai pat ir organizaoiues' konsulia:in:s

paslaugas:

- Kaupti ir skleisti aktualias Asociacijos veiklos naujienas; inicijuoti, organizuoti bei koordiniioii

Asociacijos *ariq susitikimus ir renginius; bendradarbiafii, inicijuoti, organizuoti bei koorci:rit.-''ti

susitikimus ir kit*s renginius, keistis infor:maciia tiek su Lietuvos Respublikos, tiek su r-rZsienio sairu

viesaisiais ir privadiais asmenimis, kiQ 5a1iq giminingomis organizaciiomis;

- Itengti ir igyvendinti programas bei alccijas, kurios iraclettl garrti finansines i| kitokios

materiali,es paramos Asociacijos tikslarrs lgyvendinti; rengti ir teikti projektus Europos Saiungos

programLl ir strtrktDriniq forrdr"l leSoms gauti'

- Organizuoti leidYbinq veiklq.

Asociacija siekdarna savo tikslq ir uZdaviniq:

- clalyvauja rengiant progralllLl projektus, rckomendacijas, siiilymus Zemcs pkio bei kitorns

mi rristerij oms mesiriiq galvij q auginimo pro gram LI tobulinirnui ;

- saukia Asociacijos nari.l konf'erencijas, kartu su mokslo istaigonris rengia kttrsus bei seminarus

profesinei kvalifikacijai kelti ;

- investuoja Asociacijos lesas i ivairius projektus, steigiant juridinius asmenis ar tampant kitq

jr"rridiniq asmenq dalYviu;

- atstovauja savo narius Respublikoje ir ui jos ribq, bendradarbiauja su kitomis I-ietuvos ir

tarptautinemis organizacij omis.

2.2. Asociacija turi teisE vykdyti ir kit4, istatuose nenurodyt4, jstatymq nedraudZiam4 fiking

komercinE veikl4, turi nlpri*starauja jos'istatams bei veiklos tikslar::s ir reikalinga jos tiksiams

pasiekti. Jei pagal galiojandius teises aktusiam tikrai fikinei veiklai.vykd{li ry".i?ikalinga 
licencija

0"iai*ur), asoliaii3a gali verstis tokia veikla tik gavusi reikaling4 licencij4 (eidima)'

2.3. Asociacija savo 
"tikslams ir uZclaviniams igyvenclinti naudoia savo nariq neapmokam4

organizacini darb4, esant reikaiui., samclomq darbuotojq darb4, LR istatymais numatyta tvarka'

Asociacijos lesas bei turt4. Asociacija bendraclarbiauja su kitomis istaigomis bei organizacijomis,

judejimais ar pavieniais asmenimis, kuritl veiklos tikslai atitinka Asociacijos veiklos tiltslus ir

uZdavinius.

3. ASOCIACTJOS TEISES IR PAREIGOS

3.1, Asociacija turi ir gali igyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprie5tarauja jos veiklos

tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniamekoclekse, Lietuvos Respublikos Asociacijq

istatyme, Siuose lstatuose.

3.2. [statuose numalytai veiklai vykdyti Asociacija turi teisE:

3.2. 1 . tureti atsiskaitomql 4(-4sias) ir valiutos s4skaitas bankuose;

3.2.2. valdyti, naudoti jai priklausanti turt4 ir leSas bei jais disponuoti;

3.2,3. sudaryti sutartis ir prisiimti isipareigojimus;
3.2.4, istatymq nustatyta tvarka sreigti juridinius asmenis ar tapti kilq juricliniq asmenq dalyviu;

3.2.5. jungris i asociacijq s4jungas (konfederacijas) ir isstoti i5 jq;

3.2.6. dals,vauti dviSalese ar triSalese institucrjose, istatymo nustatyta tvarka sudaryti kolektyvines

sutartis su darbuotojq atstovais;

3.2.7. stoti i tarptautines organizacijas;

3.2.8. steigti filialus ir klubus;
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3,2,9. raitu, Lodliu ar kitais bfidais skleisti informacij4 apie savo veikl4, propaguoti asociacijos
tikslus ir uZdavinius;

3.2,10 nustatyti teikiamq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus, iSskyrus Lietuvos Respublikos teises

aktq nustatytais atveiais;

3.2,11priimti i darbq ir atleisti i5 darbo Asociacijos darbuotojus;

3,2.12, teikti pasi[lymus valstybes ir savivaldos institucijoms;
3.2.13. atstovauti savo nariams visose valstybes institucijuse;

3,2.14 vykdyti istatyrnq nedraudZiamq tikinE komercing veikl4, kuri neprie5tarauja Asociacijos

istatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti;

3.2.15. tureti ir kitokias, Siais istatais nenustatytas, civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprie5tarauja

Lietuvos Respublikos teises aktams.

3.3. {statymq nustatyta tvarka Asociacija tvalko btrhalterinq apskait4, teikia finansing-buhaltering
inforrnacij4 valstybes institucijoms ir moka mokesdius.

3.4. Asociacija turi teisg Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka steigti fondus, gauti ir
teikti param4 bei labdar4.

3.5, Asociaciia turi teisg neteikti paslaugq arba sustabdyti savo isipareigojimq vykdymE, taip pat
riboti asmenq priemimq i Asociaoij4, jeigu asmenys (iskaitant narius ir su jais susijusius asmenis)
turi neivykdytq finansiniq isipareigojimq Asociacijai, Siame punkte vartojama sEvoka - su nariais
susijg asfirenys, suprantami, kaip apibreZta Lietuvos Respublikos civiliniokodekso 6,67 suaipsnyje.

4. NARYSTE ASOCTACIJOJE. ASOCTACTJOS NAr{rV TErSr:S rR PARETGOS

4.1 . Asociacijq sudaro jos nariai, kurie yra Asociacijos tikrieji nariai, asocijuoti nariai arba garbes

naliai. Asociacijos tikraisiais nariais gali bUti 18 metq sulaukg veiksnus fiziniai asmenys ir.iuridiniai
asmenys, kurie Lietuvoje augina ir veisia mesinius galvijus. I Asociaciios narius priimama Tarybos

sprendimu,

4.2 Asocijuotais nariais gali bUti asmenys, kurie ketina veisti mesinius galvijus arba yra susijg su
mesines gyvulininkystes ar veislininkystes sektoriumi. Asocijuotais nariais gali buti kitos
organizacijos, kurios vienija Lietuvos imones ar organizacijas pleto.jandias mesiniq galvijq
veislininkystE arba mesiniq galvijq auginim4, Asocijuotais nariais gali bfrti 18 metq sulaukE
veiksnfis tlziniai asmenys ir juricliniai asmenys TarylJos sprendimu priimti i asocijuotus narius.
Asocijuoti nariai sprendimq priernimo ir balsavimo teises Asociacijoje neigyja, Asocijuotais nariais
taip pat gali bflti asmenys, kurie atitinka fstatrl 4.1 , purrkte nurodytus kriterijus.
4.3. Asmenims, kurie yra nusipelnE Asociacijai, daug prisidejE prie Asociaoijos ir (arba) mesines

galvijininkystes Lietuvoje vyst5rmo, populiarinimo, Asociacijos Visuotinio nariq susirinkimo
sprendimu gali bflti suteiktas garbes nario vardas. Pa.siDlymq clel garbes nario vzu'do suteikimo gali
pateikti tik Asociacijos narys. Sprendimas del garbes nario vardo strteikimo flri bfiti priimtas 213

(dviejq trediqjq) Visuotiniame nariq susirinkime dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.

4.4. Narys gali bfti ir kitq Asociacijq ar organiz.acijq nariu.

4.5. Tikrqjq nariq teises:

4.5.1 . dalyvauti ir balsuoti Asociacijos Visuotiniame nariq susirinkimc;
4.5.2. rinkti ir b[ti iSrinktam i Asociacijos valdymo organus;

4.5.3. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

4.5.4. susipaZinti su Asociacijos dokumentais ir gauti vis4 Asociacijos turim4 informacij4 apie jos
veikiq;

4.5.5. teikti pasifllymus, susijusius su Asociacijos veiklos tobulinirnu;
4.5.6. naudoti Asociacijos Zenkl4 (Zenklus), simbolius Asociacijos'I'arybos nustatyta tvarka;
4.5.7. ginilli teisme \/isuotinio nariq susirinkimo ir kitq organq sprendimus ar veiksmus, jei jie
pneirarau-!a Lieruvos Respublikos teises aktams, Siems fstatams ar Asociacijos tikslams;

h\J
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4,5,8. kitas Siuose istatuose ir galiojandiuose teises aktuose nustatytas teises.

4.6. Asocijuoti lariai tuli visas Asociacijos tikrqjq nariq pareigas ir teises, i5skyrus 5ir{ Istatq 4.5'1'

punkte nurodyt4 balsavimo teisq ir 4.5.2. punkte nurodytas teises. Asocijuotas uarys turi teisq tapti

Asociacijos tikruoju nariu, jeigu atitinka {statq 4.1. punkte nustatyt4 kriterijq'

4.7, carbes nariai turi visas Asociacijos tikrqjtl nariq pareigas ir teises, iSskyrus .{iL1 lstatq 4.5.2. punkte

nuroclyt4 teisg bUti i$rinktarn i Asociacijos valdytno organus'

4.8. Nariq pareigos:

4.g.1. laikytis Lietuvos Respublikos teises aktq, Siq {statq, aktyviai dalyvzruti Asociacijos veikloje

bei vykdyti Asociacijos organll sprendimus;

4.8.2. Visuotinio nariq susirinkimo nustatyta tvarka moketi stoiarnqii

ar asocijuoto nario mokesdius, kitus tikslinius mokejitnus.

4.8.3. saugoti ir tinkamai riaudoti Asociacijos turt4 ir leSas;

iua54 (mokesti), tikrojo nario

4.8,4. i5laikyti gerq Asociacijos ivaizdi, laikytis Asociacijos etikos kodekso;

4.g.5, palaikyti Asociacijos interesus ir susilaikyti nuo bet kokiq veiksmq, galindiq daryti Za14

Asociacijos ivaizdZiui ir veiklai;

4,8.6. iaikyti paslaptyje visas procedfrras, sprendimr"rs ir dokumentus, kurie

susirinkimo arba Tarybos sprendimu yra pripaZinti konfidencialiais;

4.g.7. ra5tu informuoti Asociacijq apie tai, kad baigesi arba huvo nutrar"rkti nario igaliotojo asmens

igalinirnai.
f,9. Asociacijos buveineje, taip pat Asociacijos filialq ir atstovybiq br.rveinese turi bfrti visq nariq

s4ra5as. Su Siuo s4raBu turi teisE susipaZinti kiekvienas narys'

4.10. Naryste Asociacijoje baigiasi, kai jos narys:

4.10.I . i5stoja i5 Asociacijos savo noru;

4.t0.2. pa5alinamas i5 Asociacijos rnotyvuotu Visuotinio nariq susirinkimo sprendimu, Tarybos

sprendirnu uZ Siuose [statuose nu.matytq isipareigojirnq nevykdymq ar uZ su Siais [statais

nesuderinam4 veikl4.

4.10,3. pasibaigia be teisiq peremejo'

4.11. Asocijuoto nario statuso netenkama [statq 4.10. punkte nustatytais pagrindais, taip pat, kai

asocijuotas narys tampa Asociacijos tikruojr"r nariu.

4.12. Asociacijos tikrasis narys, kuris ilgiau kaip vienerius metus neaugina ar neveisia mesiniq

galvijq, tampa asocijuotu nariu Tarybos sprendimu,

4.13. Tikrasis narys, norintis tapti asocijuotu nariu pateikia clel to pra5ymQ Asociacijai, nurodydamas

prieZasti. Tikrojo nario statuso pakeitim4 i asooijuoto nario tvirtina'faryba'

4.14. Narys turi teisg kreiptis I Asociacij4 del jo narystes suspendavimo ne ilgiau kaip vieneriq metr"1

terminui, Suspendavimo metu narys yra afleidZiamas nuo nario mokesdio 
1n-ofeji.mo, 

tadiau neturi

[statuose numatytq teisitl, isskyrus 4,5.3. papunktyje numatytas teisg. .t(riterijq sqraHq, kuriq

pagrindu suspenduoiama naryste, tvirtina'f aryba.

s. SToJAMUJU INASU t1r ASoCIACIJSS NARIO MoKESdIIJ MSKEJIMo
TVARKA

5.1. Stojamqjq lna5q ir tikrojo nario ar asocijuoto nario mokesdiq mokejimo tvarkabei dydZiai

nustatonii ir tvirtinami Asociacijos Visuotirrio nariq susirinkimo sprendimu'

5.2. Stojarnieji inasai sumokanri iki priimant i Asociacijos narius ar asoci.luotus narius. Kasmetinis

nario mokestis uZ einanrus metus sumokamas iki einamqjq mettl kovo men.31 dienos. Narystei

tgsiantis nepilnus metus, nario mokestis skaidiuojamas uZ visus rtetus, i5skyrus, kai i Asociacij4

istojama po spalio 31 dienos.

6. NAUJU NARIU PRIEMIMO, NARIU l$s:rO.lrrvtg lR PASALINIMO IS

ASOCIACIJOS TVARKA IR SALYGOS

Visuotinio nariq
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6.1. Asmuo, norintis tapti Asooiacijos tikruoju nariu ar asocijnotu nariu, Asociacijos Tarybai per
Asociacijos vadov4 pateikia ra5tiSk4 praSym4 ir anket4. Pra5ymo 1bnl4, anket4 ir prie jo pridedamq
dokumentq s4ra54 tvirlirra Taryba. Sprendimq ddl asmens priemimo i Asociacij4 priima Taryba
paprasta dalyvaujandiq Tarybos narirq balsq dauguma ne veliau kaip per 40 (keturiasde$imt) dienq
nuo asmens pra5ymo gavimo dienos.

6.2' Narys, norintis iSstoti i5 Asociacijos, turi ra5tu apie tai pranesti Asociacijos vadovui. Prasymas
iSstoti nagrinejanras.artirniausiame tarybos posedyje, tarybapriima sprenclimq del nario i5stojimo.
ISstojgs narys, turi teisg vel jstoti i Asociacij4, pateikgs pra5ym4 'Iarybai, iei yra atsiskaitgs su
Asociacija,

6.3. Nariai i5 Asociacijos gali btrti paBalinti:
6.3'1. Visuotinio nariq susirinkitno spren<limu, priimtu paprasta visuotiniame nariq susirinkirne
dalyvaujandiq Asociacijos nariq balsq dauguma, jeigu Asociacijos nariai:
1) kenkia ir nevykdo isipareigojimq Asociaeijai;
2) pai:eidlia Asociacijos etikos kodeks4;
3) kenkia Asociacijos reputacijai.
6.3,2. Tatybos sprendimu, priimtu paprasta dalyvaujandiq Tarybos nariq balsq dauguma, jeigu
Asociacijos nariai yra nesumokejg nario mokesdio ir kitq tiksliniq imokil riaugiau kaip I metus.
6.3,3, Tatybos sprendimu, priimtu % dalyvaujandiq Tarybos nariq balsq dauguma, jeigu
Asociacijos nariai:

1) nuolat paileidlia Siuos fstatus, vykdo veikl4 nesuderinam4 su Siais fstatais, nevykdo
[statuose numatytq nario pareigr;;

2) nevykdo visuotinio nariq susirinkimo ir tarybos priimtq nutarimq.
6.4. Apie nario pa5alinimq i5 Asociacijos jam ra$tu praneSa Asociacijos vadovas per 7 darbo dienas
nuo sprendimo priemimo.
6.5. Nariui i5stojus i5 Asociacijos arba jj pa$alinus, stojamieji ipa5ai ir nario mokesdiai ar kitaip
Asociacijos nuosavyben perduotos le5os ir: (ar) turtas negr4Zinarni. I5sto.igs arba pasalintas narys
privalo padengti Asociacijai visus isiskoliriirnus bei gr4Zinti vis4 Asociaci.ios turt4, esantijo Zinioje.
6.6. Pa5alintas narys turi teisg vel stoti i Asociacij4, praejus trejiems metarns nuo pa5alinimo dienos
jei yra atsiskaitgs su Asociacija, Priimant i5 naujo, galioja lstatuose nuroclyta stojimo tvarka.

7. ASOCTACIJOS OIIGANAI

7.1 . Asociacija igyia teises, prisiima pareigas ir jas igyvenclina per savo valclymo organus.
7.2. Asociacijoje yra Sie organai:
7.2.1 . visuotinis nariq susirinkimers (toliau vadinama - "susirinkimas,,);
7 .2.2.l<olegiah"rs Asociaciios valdymo organas - 'I'aryba;

7.2.3, vienasmenis Asociacijos valdyn-ro orgrlnas - Asociacijos vadovzrs - vadinanas direktoriunri.

8. VTSUOTTNIS NARIV SUSIRINKTMAS

B.l. Susir:inkirnas neturi teises pavesti kitiems Asociacijos organams sprqsti jo kornpetencijai
priskirlq klausimq, i5skyrus Lietuvos Respublikos istatymuose ir Siuose {staturose numatytas iSimtis.
8.2. Susirinkimas:
8.2. 1. keidia Asociacijos [statr"rs;
8.2.2 kei(:ia Asociacij os buveinE;

8.2,3. renka ir at5aukia:

a) Asociacijos Taryb4 ar atskirus.ios narius;
b) auditoriq ar audito imonq, priima sprenciirn4 dei asociacijos metinir-1 finansiniq ataskaitq
rinkinio audito.
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8.2.4. nustato nariq stojamqjq ina5q dydi ir nario mokesdiq dydi, jq mokeiirno tvark4;

8. 2. 5. tvi rtina Asociacij o s metinE fi nansi nq atskaitornybg;

8.2.6. priima splendim4 del Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorgutizavirno ar likvidavirno);

8.2.7. priima sprendim4 del Asociacijos nariq Salinimo iS Asociacijos, iSskyrus tuos Asociacijos

narius del kuriq Salinimo sprendimus priima Taryba;

8,2,8. suteikia Asociacijos garbes nario vard4.

8.3. Susirinkirnas sprendZia ir kitus Lietuvos Respublikos asociaci.irl istatyme Susirinkimo

kompetencij ai priskirtus klausimus.

8.4. Susirinkimr"ri pinnininkauja 'Iarybos Pirmininkas - Prezidentas, o jam nesant, Tarybos

Pirmininko - Sekretor:ius ar Asociacijos direktorius ar kitas Susirinkimo iSrinktas asmLro.

8.5. Susirinkime sprendZiamojo balso teisE turi asmenys, Susirinkirno dicn4 esantys Asociaciios

tikraisiais nariais ir Asociacijos garbes nariais, Vienas Asociacijos narys Susirinl<ime turi vien4

bals4. Asociacijos nari- juridini asrneni gali atstovauti vienas astnuo * juridinio asmens vadovas,

arba jo igaliotas vaidymo organo narys ar dalyvis, ar to paties juriclinio aslnens darbuotojas,

dirbantis juridiniame asmenyje ne trumpiau kaip tris menesius, Asociacijos nario l-rzinio asmens

igaliotas atstovas tud bflti igaliotas istatymo nustatyta tvarka. Vienas atstovas turi teisg atstovauti

ne daugiau kaip tris Asociacijos narius. Teise atstovauti Asociacijos nariui Visurotiniame nariq

susirinkime irodoma tarybos nustatyta tvarka.

8,6. Susirinkime dalyvauti ir kalbeti be balso teises tuli teisg Tarybos nariai ir Asociacijos vadovas,

taip pat iSvad4 ir ataskait4 parengqs auditorius ar revizijos kornisijos pirmininkas (revizorius) bei

revizij os komisijos nariai.

8.7. Aso<;iacijos narys gali balsuoti ra5tu uZpildydamas balsavimo biuletenj ar iSarrkstinio balsavimo

biuleteni. Balsavimo ra*tu biuletenis ar i5ankstinio balsavimo biuletenis pateikiamas Asociaciiai
uZdarame voke, kuriAsociacija perduoda Susirinkimo balsq skaidiavimo komisijai.
8.8. Asociaoijos Sr.rsirinhimai yra Saukiami Asociacijos Tarybos sprenditnu ne rediau kaip vien4

kart4 per metus.

8.9. Neeilinis nariq susirinkimas gali brJti Baukiamas, jei to reikalauja daugiau nei 1i 10 Asociaoijos

nariq, Asociacijos Taryba, Asociacijos vadovas (direktorius), Asociacijos r:eviziios komisija
(r'evizorius) ar Auditorius. Visuotinio narirl susirinkimo iniciatoriai Asociacijos Tarybai per

administracijos vadov4 (direktoriq) pateikia paraiSkq, kurioie nurodomos Susirinkimo prieZastys ir
tikslai, pateikiami pasiiilymai del susirinkimo darbotvarkes, clatos, vietos, laiko ir si0lomq

sprendimq projektai. Visuotinis nariq susirinkirnas turi ivykti ne veliau kaip per 35 dienas nuo

paraiSkos gavimo dienos. Susirinkimas gali bUti Saukianus teismo sprenclimu Lietuvos Respublikos

asociacij11 istatymo nustatyta tvarka.

8.10. Asociacijos T'arybai priemus sprendim4 del Sursirinkimo sulaukimo Asociacijos vadovas -

direktorius prane5imus apie ivyksianti Susirinkim4, nurodant Susirinkimo viet4, laikq ir darbotvarkg

paskelbia Asociacijos internetiniarne tinklalapyje ir raStu iuformuoja Asociacijos narius, iSsiundiant
jiems pranesirnus paskutinir"r Asociacijai nurodytu elektroniniu pa5tu bei trumpq informacij4
trurnp4ja tekstine (SMS) Zinute paskutiniu nario nuroclytu asociacijai mobilioio telefono numeriu

ne veliau kaip 30 dienq iki Susirinkimo, .Teigu Saukiamas pakartotinis Susirinkimas, apie tai tokia
padia tvarka turi bLrti paskelbta ir Asociacijos nariai turi buti infbruruoti ne veliau kaip likus 10

dienq iki jo. Pranesime apie $aukiarn4 Susirinkini4 taip pat gali b[ti nurodoma Susirinkimo
su5aukimo prieZastys, tikslai, siulomq sprendimq projektai. Darbotvarkeje numatytq klausimq

sprendimrl projektai turi b[ti skelbiami Asociacijos tinklalapyje likus ne maZiau kaip 7 dienoms iki
Susirinkimo.

8.11. Kai Susirinkimas Saukiamas teisrno sprendimu, darbotvarkq parengti ir kartu su kitais
nustatytais dokurnentais turi pateikti teismui asmllo ar asmenys, kurie kreipesi I teismq del

Susirinkimo su5aukimo,
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8,12. Asociacijos nariq grupe, sudaranti ne maZiau kaip 1/10 Asociacijos nariq, Tarybos nariq

grupe sudaranti ne maZiau \<aip l12 Tarybos nariq gali pildyti Susirinkirno darbotvarkg' Sillymas

papildyti darbotvarkg turi bUti motyvuotas ir gaii blrti pateiktas ne veliaur kaip likus 10 dienq iki

Susirinkimo. I(artu su siillymu turi bfrti pateikti sprendimq projektai sifllomais klausimais.

8.13. Jeigu Susirinkimo darbotvarke, nurodyta praneSime apie Saukiarn4 Susirinkim4, buvo

pakeista, apie jos pakeitimus Asociaoijos nariams turi bfiti prane5ta tokiu pat bfidu kaip apie

Susilinlcirno suiaukim4, ne veliau kaip likus 5 dienotns iki Susirinkimo'

8.14. Sgsirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau l<aip 1/2 (viena antroji)

balso teisg turindiq Asociacijos nariq. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai uLji gauta

daugiau balsavimo metg dalyvaujandiq nariq balsq "uZl' negu "plieS", iSskyrus atvejus, kai priimami

sprendimai :

a) keisti Asooiacijos {status;
b) del'Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavirno)'
!. .
Srars arveJars ;usrrrnkimo sprendimas laikomas priimtu, kai uZ ji gavta2l3 (dviejq trediqjq)

balsavimo metu dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.

8.15. Jeigu Susirinkime ndra kvorumo, ne veliau kaip per 20 dienrl turi bUti Saukiamas pakartotinis

Susirinkimas, kuris turi teisq priimti sprenclimus neivykusio Susirinkimo clarbotvarkes klausimais,

nepriklausomai nuo to, kiek susiriukime dalyvauja Asociacijos narirl ttrrindiq balso teisg. Apie

pakartotipi Susirinkim4 Asociaoijos nariams turi biiti prarreita tokiu pat b0du kaip buvo prane5ta

apie neivykusio Susirinkimo su5aukirn4 ir ne veliau, kaip likus 10 dienq iki pakartotinio

Susirinkimo.

8.1 6. Asociacijos Susirinkimai turi bfiti protokoluojarni.

9. TARYBA

9.1. Taryba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, Tarybq sudaro 9 (devyni) nariai. Taryb4

renka Susirinkirnas 3 ltrims) metams iB Asociacijos nariq ar jq atstovq, Kiekvienas Asociacijos

Klubas sifilo i Taryb4po clu kandidatus, iS kuriq Susirinkimas i faryb4ios nariu i5renka vien4 Klubo
pasi[lyt4 kandidai4, surinkr"rsi daugiaursiai balsq Susirinkime; Iikusius narius i Taryb4 Susirinkimas

i5renka savo nuoZi[ra. Renkant Tarybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi toki balsq skaiditl,

kiek Tarybos nariq yra renkama. Sir"ros balsus Asociaciios narys skirsto savo nuoZifira - po vienq uZ

9 (devynis) skirtingus kandidatus. I5renkami daugiau balsti surinkq kandidatai. Jei kandidatq,

surinkusiq po lygiai balsq, yra claugiau nei laisvq vietq Taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas,

kuriame t<iekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik uZ vien4 i5 lygq balsq skaidiq surinkusitl

kandidatq. Taryba savo veiki4 pradeda pasibaigus j4 i$rinkusiam visttotiniarn nariq susirinkimui.

Taryba savo funkcijas atlieka lstatuose nustatyt4 laike1 arba iki bus paskirta ar i$rinkta ir prades dirbti
nauja Taryba.'Iarybos darbo tvarkq nustato jos priimtas Tarybos darbo rcglarnentas' I(lubo
pasi[lytas kandidatas, kuris iSrenkamas i 'Taryb4, tampa Klubo pimrininku nuo jo i$rinkimo i
Taryb4.
9.2- Tarybos nariui atsistatydinus iS savo pareigq, nesibaigus Tarybos kadencijai, vietoj

atsistatydinusio 'farybos nario Susirinkimas renka kit4 nzui tik iki veikiandios 'l'arybos kadencijos

pabaigos,

9.3. Taryba ar atskiri jos nariai gali buti at5aukti nesibaigus jq kadencijai Susirinkimo sprendimu,

priimtu paprasta Susirinkime dalyvaujandirl nariq balsq dauguma. I at5auktojo 'far1,bos nario viet4

Susirinkimas renka nauj4 nari.

9.4 Tarybos narys, praleidqs 3 tarybos posedZius i$ eiles, gali bilti atlaukiamas i5 I'arybos jos

sprenciimu. PaSalinto 'l'arybos nario vietq uZirna sekantis kandidatas i Taryb4, rinkirnr.rose i jq
surinkEs daugiausiai balsq po i5rinktqjr4 i Taryb4.

9.5. Taryba i5 savo nariq 3 (trijq) metq laikotarpiui renka Tarybos pirminink4 - Prezident4 (toliau

vadinama - "Prezidentas"). Prezi.dento teikimu renka Tarybos pirmininko pavaduotoj4 - Sekretotiq

(toliau vadinama - "sekretorius"). T'arybos sprendimams del Prezidento, Sekretoriaus rinkimo reikia
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ne maZiau kaip 314 Tarybos posedyje dalyvaujandiil 'l'arybos nariq balsrtr, Tarybai neiSrinkus

Prezidento, renkamas I-aikinas sekretorius. Laikinas sekretorius eina Tarybos pirmininko pareigas

iki Prezidento i5rinkimo, ISrinkus Prczidentq,jo teikimu perrenkamas Sekretorius. Pasi0lymas

at5aukti Prezident4, Sekretoriq, kuriuos renka Taryba, turi bfrti svarstontas, kai parei5kimq teikia ne

maliaukaip l/2 Tarybos nariq. Parei5kimas del Sekretoriaus at5aukimo iteikiamas Prezidentui, o

del paties Prezidento at5aukimo - Sekretoriui, toks pareiSkimas turi b[ti paskelbtas bei i5nagrinetas,

t. y. Siuo klausimu turi b[ti priirntas Tarybos sprendimas, artimiausiame Tarybos posedyje.

Prezidentas, Sekretorius yra atsaukiami jei uZ at5aukirn4 balsavo ne maZiau kaip 3/4 Tarybos

posedyj e dalyvauj anditi Tarybos nariri bal sq.

9.6. Prezidentas, o jam nesant - Sekretorius, organizuoja Tarybos darbq, pir:mininkauja Asociacijos

Susirinkirnams, Tarybos posedZiams ir yra igaliotas Asociacijos vardu pasira5yti posedZiq ir

Susirinkirnq protokolus, jeigtr Susirinkimas neiSrenka kito asmens Susirinkimo pirmininku.

9.7. Tarybos posedZius Saukia Prezidentas, o jam nesant Sekretorius, ne rediau kaip 4 (keturis) kartus

per metus. Tarybos posedZio Saukimo iniciatyvos teisE turi kiekvienas Tarybos narys. Tarybos

posedis laikornas ivykusiu, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip 213 (dvi trediosios) 'farybos nariq.

Tarybos sprendirnai priimarni paprasta ir kvalifikuota dalyvaujandiq Tarybos nariq balsq dauguma,

o balsams pasiskirsdius po lygiai - lemia Pinninirrko balsas.

9.8. Tarybos kontpetenoij ai priklauso:

9.8.1. Asociacijos metinio biudZeto tvirtinimas, metines veiklos ataskaitos rengimas ir pateikimas

Susirinkimui; Asociacijos metirrd veiklos ataskaita turi birti parengta ir pateikta visuotiniam nariq

susirinkimui ne veliau kaip per 4 menesius uuo finansinitl metq pabaigos.

9.8.2. Susirinkimrl Saukimas, j q darbotvarkes sudarymas;

9.8,3. Susirinkimq ir Tarybos posedZiq protokolq bei sprendimq rengimas ir tvarkymas;

9.8.4. Susirinkimo sprendimq ir Tarybos sprendimq igyvendinimo organizavimas;

9.8.5. darbo grupiqk[rirnas specialioms Asociacijos veiklos uZduotims vykdyti;

9.8.6. Asociacilos vadovo skyrimas bei at$aukimas, priemimas ir atleidimas i5 darbo, jo darbo

sutarties rengimas, pareiginio atlyginimo nustatymas bei pareiginiq nuostatq tvirtinimas;

9.8.7. sprendimq priemimas del kitq juridiniq asmenrl steigimo ar del tapimo kitq juridiniq asmenq

dalyviu;

9.8.8. naujq Asociacijos nariq priernimas;

Asociacijos nariq, kurie yra nesumokejg nario mokesdio ir kitq tiksliniq imokq daugiau kaip 1

(vienerius) metus, Salinimas i5 Asociacijos; sprendimq priemirtas del Asociacijos nariq, kurie yra

pateikE,A,sociacijai praSyrrq i5stoti i5 Asociacljos savo noru;

9.8.9. sprendimq priemimas del Asociacijos filialq, klttbtl, atstovybirl steigimo ir likvidavimo, jr1

nuostatul tvirtinimo;
9.8.1 0. reikalingq struktirrq ir infrastrukthros kiirimas, klausimtl, susijusiq su Asociacijos veiklos

organizavimu, sprendimas;

9.8.11. Asooiacijos nariq il asocijuotq nariq isipareigojimq Asociaciiai vykdymo prieZi[ra ir
kontrole;
9,8.12. sprendimq, susijusiq su Asociacijos veiklos linansiniais klausimais, priemimas Susirinltimo

numatytais atvejais;

9,8.13. Asociacijos turto il le5q panaudojimas bei tvarkymas, remiantis Asociacijos veiklos tikslais,

pagrindiniais principais ir Susirinkimo sprendimais;

9.8.14. Asociacijos simboliq, Zenklqtvirtinimas irjqnaudojimo tvarkos nustatymas;

9.8.15. kitrl klausimq bei uZdaviniq, nepriskirtq Susirinkimo ar Asociacijos vadovo - direktoriaus

kompetencij ai, sprendimas ir i gyvenclinimas.

9.9. Tarybos sprendirnai laikomi priimtais, kai uZ juos gauta daugiau Tarybos nariq balsq negu prie5,

i5skyrus atvejus, nurodytus Siq lstatq 9.5 ;9,8.7. ir 9.8.9. punktuose - Siais atvejais Tatybos
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sprendimai priimami ne

dauguma.

9.10. Tarybos rengiama Asociacijos metine veiklos ataskaita yra

reikalavimu Asociacija turi sudaryti s4lygas Asociacijos buveineje ar

mazesne nei3I4visq Tarybos posedyje clalyvaujanditl Tarybos nariq balsq

vieSa, todel kiekvieno nario

kitais bildais su Sia ataskaita

ili'it'.Xl;os nariui uz datyvavimq Tarybos posedyie gali bfiti skiria'na iS,roka. Ko'rpensuojamq

iSlaiclq s4raBq ir nonnatyvus tvirtina Taryba'

10. DIIIEKTORIUS

10.1. Asociacijos vadovas y1a direktolius. Direktorius yra vienasmenis Asociacijos valdymo

organas, organizuojantis ir vykdantis Asociacijos kasdienq veiklq' 'laryba renka ir at5aukia

direktoriq, nustato jo atlyginimq, kitas darbo sutarties s4lygas, tvittina pareiginius nuostatus' skiria

paskatinimus ir nuobauclas. Darbo sutarti su direktoriumi pasira5o Prezidentas ar Sekretorius ar

prezidento igaliotas aslnuo. Direktorius, jo pageidavimu, gali dirbti visuomeniniais pagrindais

(negaudamas atlYgio)'

10.2. Direktorius vykdo Sias funkcijas:

10.2,1. organiz.uoja Asociacijos veikl4; 
nsinius klausimus;l0.2.2.sprendZiaAsooiacijosorganizacinius,frkiniusbeifina

10,2,3 vykdo patvirtint4 Asociacij os biudZetq'

1A.2,4, iateikia Tarybai svarstyti savo veiklos,ataskaitas, dalbo planus, teikia informacijq narlams

apie Asociaoijos valdymo organu priirntq sprendimq vykdyrn4;

1"0.2.5.leidzia isakymus, reguliuojandius Asociaoijos vidaus tvarkos veikl4;

10.2.6. atidaro ir uZdaro Asociacijos s4skaitas bankuoseo jomis disponuoia;

10.2.7. savo kompetencijos ribose atsako uZ Asoci:acijos valdymo organU priimtq sprendimq

fJ;T*I?i.ijo, vardu suctaro sanclorius. sandoriarns, kuriq suma virsija 3000 ( tris tukstandius)

eury, sudaryti direktorius turi gauti Tarybos pritarim4;

lo.2.g, atstovanja Asociacij ai teismuose, atbitraf,e, val stybes valclZios ir valdymo institucijose,

santykiuose su kitais flziniais ir juridiniais asmenimls;

i0.2.10. priirna ir atleidZia iB darb6 Asociacijos darbuotojus, nustato jq pareiginius atlygiriimus,

nevirsydamas savo kompetencijos, nustato Asociacijos clarbuotojrl pareiginius igaliojimus' teises

aktq lustatyta tvarka juos skatina ir skiria drausmines nuobaudas;

10.2.1 i. suteikia igaliojilrus kitierns asmenims atlikti jo kompetencijai priklausandias funkcijas;

10,2.12. organizuoj a vie5os inforrnacij os paskelbim4'

II.DOKUMENTUIRKITOSINF.0RMACIJOSAPIEAS0C.IACIJOSVEIKLA
PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

1 1.1. Asociacijos nariui rastu pareikalavus, direktorius ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo

gavimo clienos privalo pateikti Asociacijos nariui susipaT.inti ir (ar) pateiliti Asociaoijos istatq,

metines finansines atskaitornybes dokumentq, veiklos ataskaitq, audito iSvadq bei ataskaitq,

revizijos i5vadq bei ataskaitq, Susirinkimq protokolq, kitq Asociacijos clokumentq' kurie turi bfiti

viesi pagal istatymus, kopijas. uz dokumentq pateikim4 atsako Asociacijos direktorius' Jeigu

pr.asomos pateikti informacijos dydis virsija l0 lapq, prasantysis privalo padengti informacijos

rengirno ir pateikimo kastus. Inlbrmacijos parengimo ir pateikimo ka$tq dydi tvirtina Taryba'

1 1.2. Gavus rastisk4 prasym4, informaci.ia-(dokumentai susipazininrui) teikiama nariui asmeniSkai

atvykus i asociaciia su Asociacijos direktoriumi is anksto sutartll laiku, laikantis Siuose {statuose

nustatytq tertninq.
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11.3, Konfidenciali informacija yra informacija (i5skyrus Lietuvos Respublikos istatymq nustat5rta

vie$oji infbrnracija), kuriai 5i statusq savo sprendimu suteikia Asociacijos vadovo siulymu Taryba'

Ui konfidenciaiios iuformacljos atskleidirn4 narys atsako istatymq nustatyta tvarka'

12. PRANESIMU SKELBIMS TVARKA, PAGAL KURIA SKELBIAMA vIESA

INT'ORMACIJA

12,1. visi pranesimai, kurie pagal istatymus turi buti skelbiami vie$ai, skelbiami Asociacijos

tinklapyje www.lmga.lt ir vl Registrq oentro leidzianrarne elektroniniame leidinyje "Juridiniq asmerrq

viesi pra,esimai"' 
hrmaciios naskelbin: ooiacijos direktorius'

1 2.2, \1 l.tinkam? inlbrmacij os paskelbirn 4 yr:a atsakingas As

13. TILIALU IR ATSTOVYBIV STEIGIMO T\IARKA BEI JU VEIKLOS

NUTRAUKIMO S.{LYGOS

13.1, Asociacijos filialq ir atstovybiq steigimo bei jq veiklos nutraukimo klausimus sprendzia'

nLrostatus tvirtina Taryba, vadovaudamasi,Siais fstatais ir galiojan0iais istarymais'

14. ASOCIACIJOS }STATU KEITIMO TVARKA

14.1. Asooiacijos istatai gali b[ti keidiami susirinkimo sprendimu, priimtu ns mazesne nei2l3

(dviejq fediiiiq) Susirinkime dalyvaujandiq Asociacijos naritl balsrl dauguma, i5skyrus istatymq

numatytas i$imtis'

14.2. Susirinkimui priemus sprendimq pakeisti [status, surasomas visas pakeistq [statl} tekstas ir po

juo pasira5o Susirinkimo igaliotas asmuo'

14.3. pakeisti Asociaoijorirtutui [sigaliojatikjuos iregistravus i$tatymqnustatytatvarka'

15. LESU IR PAJAMU PANAUDOJIMO, ASOCIACIJOS VAIKLOS KONTROLTS

TVARKA

I5.1. Asociacijos le5q Saltiniair

l5.1.1.nariqstojamieii inaSai,naliomokesdiai, tiksliniai inasai,savanoriski inaBai;

15.1.2. fiziniq ir juridiniq asmenq neatlyginarnaiperduotos lesos ir turtas;

15,1.3. lq5os ir tufias, gatiti kaip parama;

15.1.4. kredito istaigtl mokamos palflkanos uzjo,se saugomas .le$as;

1 5 . 1 .5 . kaip palikimas gautos le5os' ir turtas;

15.1.6. valstybes ir savivaldybitl tikslines paskirties le5os konkredioms tiksiinems programoms

igyvendinti;
15.1.7. remejq ina5ai;
15.1 .8. Asociacijos imonitl dividendai;

15,1.9, pajamos uZ parduot4 ar iSnuomot4 Asociacijos turtE;

1 5. 1 . i 0. kitos teisetai gautos,le5os.

15.2. Asociacija pinigus, gautus kaip oaramq, taip pat kitus negr4Zintinai gautus pinigus ir kitq'turt4

naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslan:s, jeigu asmuo tokius tikslus nurode' Asociacija

Siuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroie s4skaitoje, taip pat's'udaryti islaidq 
Y*lta: 

jei tai

numatyta teises aktuose arba pinigus davEs asmuo to reikalauja. Asociaciia negali priimti pinigq ar

kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Siuose {statuose yra nustatyta'

tikslams.



15'3' Asociacijoje kasmet atliekama rcvizija. Lietuvos Respublikos istatymuose numatytais atvejais
ir s usirinkirno sprendimu Asociacij oj e atl iekamas auditas.
15'4' Finansiniarns metams pasibaigus iki eilinio Susirinkimo Asociacijos revizijos komisija turi
patikrinti Asociacijos nteting finansing atskaitomybg bei pateikti SLrsirinkinrui revizijos komisijos
ataskait4 tvitti n imui,
15'5' Asociacijai leidZiama nuosavybes ar bet kokiomis kitomis teisernis valclom4 turt4 ir le5as
perleisti, uZtikrinti jr"ro prievoliq fvykdym4 ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir
disponavinro teises iji tik tuo atve.iu, kai tuo siekiama igyvendinti 5ilose lstatuose nustatytus veiklos
tikslus.

1 5.6. Asociacijai drau dliama:
15,6.1 ' neatlygintirtai perduoti Asociacijos turtq, i5skyrus teisds aktuose nurnatytas i5imtis;
15,6,2. moketi Asociacijos nariui i5rnokas i5 pelno clalies ar perduoti likvicluojamos Asociacijos tufio
dali, virSijandiq stojamqij nario inaS4 ar nario mokesti;
15'6'3. suteikti paskolas, ikeisti Asociacijos turt4 (i5skyrus atvejus, kai tLrrtas ikeidiamas Asociacijos
prievolems uZtikrinti), garantuoti, laicluoti ar kitaip uZtikrinti kittl asrnenq prievoliq vykdym4,
i5skyrus teises aktuose numatytas i5imtis;
15'6'4' skolintis pinigq i5 Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir moketi paltikanas. Si
nuostata netaikoma, kai skolinamasi iS kredito istaigq;
15'6'5' pirkti prekes ir paslaugas uZ aklaizdhiai per clidelg ar parciuoti Asociaoijos turtq uZ
akivaizdZiai per maZ4 kain4, iSskyrus galiojandiuose teises aktuose nunatytas i5imtis;
I 5'6'6' steigti juridini asmeni, kurio civiline atsakomybe uZ juriclinio asmens prievoles yra neribota,
arba bltijo dalyviu;
1 5 ,6,7 , atlikti kit4 veikl4 nurodyt4 Lietuvos Respublikos asociacijrl istaryme.

16. BATGIAMOSIOS NUOSTATOS

16'1' Asociaciios nariai, kr-u'ie iki Siq {statLg isigaliojirno neaugirio ar neveise mesinir-1 galvijq,
Tarvbossprendimufgyjaasocijuotllnariqstatus4,jciguiki20l8m.grLroclZii:3l cl.nepradeclaaugilti
ar veisti mesiuirl galvijq,
I6'2' Siuose istatuose neaptafii klausimai sprendZiami Lietuvos RespLrblikos teises aktul nustatyta
tvarka.

!'statai putvirtinti 2019 nt. kovo 29 d. Lieruvo,t nta;;initl gatviit1 auginto.jtt ir gerintojtl as,ocincijos
v i s u o I ini o n cu, i q s u s ir i nki m.o s, pr e n di mt,t.

Kctuna^s, 2019 m.
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