LIETUVOS EMOCINĖS PARAMOS TARNYBŲ ASOCIACIJOS
ĮSTATAI
2014 m. rugsėjo _____ d.
Vilnius

I. Bendroji dalis
1. Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija (toliau – ASOCIACIJA, LEPTA) – tai juridinių bei
fizinių asmenų, veikiančių ar dirbančių emocinės paramos srityje, savanoriškas susivienijimas,
sudarytas bendriems ASOCIACIJOS narių poreikiams tenkinti ir įgyvendinti.
Asociacija vykdo ASOCIACIJOS narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius ir kitus
uždavinius.
2. ASOCIACIJOS pavadinimas: Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija.
3. ASOCIACIJOS buveinės adresas keičiamas ASOCIACIJOS Valdybos sprendimu.
4. ASOCIACIJOS veikla neterminuota.
5. ASOCIACIJA veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
6. ASOCIACIJOS finansiniai metai prasideda einamųjų metų sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31
dieną.
7. ASOCIACIJA savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos
asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir šių įstatų nuostatomis. Jei priėmus
naujus įstatymus šie įstatai jų neatitinka, kol šie įstatai nesuderinti su naujais įstatymais,
ASOCIACIJA vadovaujasi įstatymais.
8. ASOCIACIJA pripažįsta ir savo veikloje vadovaujasi LEPTA etikos kodeksu.
9. ASOCIACIJA nuo jos įregistravimo dienos yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis
asmuo, turintis savo buveinę, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitą (-as) Lietuvos Respublikoje
įregistruotuose bankuose, taip pat gali turėti sąskaitą (-ų) užsienio valstybėse teisės aktų nustatyta
tvarka.
10. Už savo prievoles ASOCIACIJA atsako visu jai priklausančiu turtu. ASOCIACIJA neatsako už
savo narių, o nariai už ASOCIACIJOS įsipareigojimus.
11. ASOCIACIJA yra ne pelno organizacija. Jos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.
II. Tikslai ir uždaviniai
12. Pagrindinis ASOCIACIJOS veiklos tikslas – vienyti Lietuvos Respublikoje dirbančias emocinės
paramos organizacijas (tarnybas) bei asmenis, veikiančius šioje srityje savanoriškumo
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ar kitokiais pagrindais.
13. ASOCIACIJA siekdama savo tikslų:
13.1 vykdo savižudybių ir psichologinių krizių, smurto bei priekabiavimo prevencijos programas;
13.2 padeda steigtis naujoms emocinės paramos organizacijoms (tarnyboms);
13.3 ASOCIACIJOS nariams organizuoja mokymo kursus, konferencijas, simpoziumus,
kvalifikacijos kėlimo seminarus, susitikimus, diskusijas;
13.4 bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis,
veikiančiomis emocinės paramos teikimo srityje;
13.5 atstovauja ASOCIACIJOS narių interesus valstybės, savivaldybių ir kituose institucijose;
13.6 organizuoja ASOCIACIJOS narių veiklos populiarinimą, visuomenės švietimą, leidybos bei
kitokią veiklą emocinės paramos srityje;
13.7 siekdama pagrindinių tikslų, ASOCIACIJA gali užsiimti šių rūšių ūkine veikla:
13.7.1 kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);
13.7.2 kitas mokymas (85.5);
13.7.3 bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas (69.10.30);
13.7.4 nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88);
13.7.5 leidybinė veikla (58);
13.7.6 kitų narystės organizacijų veikla (94.9);
13.7.7 kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla (82.99).
III. Narystė
14. Nariai ASOCIACIJOJE skirstomi į tikruosius narius, asocijuotus narius, narius – rėmėjus ir
garbės narius.
15. Tikraisiais ASOCIACIJOS nariais gali būti organizacijos (tarnybos) – juridiniai asmenys –
veikiantys emocinės paramos srityje, krizių intervencijos paslaugų arba pagalbos teikimo prievartą
patyrusiems žmonėms srityje ir pareiškę norą tapti ASOCIACIJOS nariais bei šių įstatų nustatyta
tvarka priimti į ASOCIACIJĄ. Tikraisiais ASOCIACIJOS nariais taip pat gali būti Lietuvos
Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, kuriems yra
sukakę 18 metų, kurie veikia emocinės paramos srityje, krizių intervencijos paslaugų arba pagalbos
teikimo prievartą patyrusiems žmonėms srityje savanoriškumo ar kitais pagrindais ir raštu pareiškę
norą tapti ASOCIACIJOS nariais ir šių įstatų nustatyta tvarka priimti į ASOCIACIJĄ.
16. Asocijuotais LEPTA nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys, kurių veikla susijusi su
emocinės paramos teikimu ir nustatyta šių įstatų tvarka pripažinti asocijuotais LEPTA nariais.
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Asocijuoti nariai neturi teisės rinkti ir būti išrinkti į ASOCIACIJOS valdymo organus. Asocijuoti
nariai LEPTA valdymo organų susirinkimuose dalyvauja naudodamiesi patariamojo balso teise.
17. ASOCIACIJOS nariais – rėmėjais gali būti juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie materialiai ar
kitaip remia LEPTĄ, šių įstatų ir Valdybos nustatyta tvarka pripažinti ASOCIACIJOS nariais –
rėmėjais.
18. ASOCIACIJOS garbės nariais gali būti fiziniai asmenys, turintys žymių nuopelnų
ASOCIACIJAI ar kitaip nusipelnę emocinės paramos teikimo plėtimui ar propagavimui. Asmeniui
garbės nario vardą suteikia LEPTA konferencija. ASOCIACIJOS garbės nariai neturi šiuose
įstatuose nustatytų ASOCIACIJOS narių teisių bei pareigų.
19. ASOCIACIJOS nariai turi teisę:
19.1 dalyvauti ASOCIACIJOS veikloje;
19.2 rinkti ir būti išrinkti į ASOCIACIJOS valdymo organus;
19.3 susipažinti su ASOCIACIJOS dokumentais ir gauti visą ASOCIACIJOS turimą informaciją
apie jos veiklą;
19.4 naudotis ASOCIACIJOS teikiamomis paslaugomis;
19.5 teikti pasiūlymus visais su ASOCIACIJOS veikla susijusiais klausimais;
19.6 reikšti savo nuomonę apie ASOCIACIJOS veiklą jos narių susirinkimuose, valdymo organų
posėdžiuose;
19.7 naudotis ASOCIACIJOS sukaupta informacija;
19.8 gauti pagalbą, sprendžiant programų kūrimo bei jų įgyvendinimo problemas;
19.9 susipažinti su ASOCIACIJOS narių sąrašu;
19.10 išstoti iš ASOCIACIJOS.
19.11 Visi ASOCIACIJOS nariai turi lygias teises, nesvarbu, kokio dydžio jie moka stojamąjį ir
nario mokestį ar teikia paramą.
20. ASOCIACIJOS nariai privalo:
20.1 laikytis šių įstatų ir vykdyti ASOCIACIJOS valdymo organų priimtus sprendimus;
20.2 laikytis profesinės etikos normų ir garbingai atstovauti ASOCIACIJOS interesus;
20.3 mokėti Konferencijos nustatytą nario mokestį.
21. Asmuo ASOCIACIJOS nariu priimamas Valdybos sprendimu, po to kai ASOCIACIJOS
valdybai pateikia ASOCIACIJOS valdybos nustatytos formos prašymą ir sumoka nustatyto dydžio
stojamąjį mokestį. Asmuo, turintis priešiškų ASOCIACIJOS tikslams interesų, gali būti nepriimtas į
ASOCIACIJĄ.
22. Nariai iš ASOCIACIJOS išstoja pateikdami prašymą ASOCIACIJOS valdybai.
23. Iš ASOCIACIJOS narys gali būti pašalintas ASOCIACIJOS valdybos sprendimu, kai jis
nevykdo šiuose įstatuose nustatytų pareigų.
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24. Išstojusiems bei pašalintiems iš ASOCIACIJOS nariams stojamasis mokestis, nario mokesčiai ar
kitaip organizacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
25. ASOCIACIJOS valdybos sprendimus narystės ASOCIACIJOJE klausimais suinteresuoto
asmens pareiškimu sprendžia ASOCIACIJOS konferencija.
26. Etikos normų pažeidimus svarsto ir sprendimus dėl jų priima ASOCIACIJOS valdyba.
27. Narystė ASOCIACIJOJE fiksuojama narių sąraše. Už narių sąrašą ir kitus dokumentus atsako
ASOCIACIJOS Vykdantysis direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
IV. ASOCIACIJOS struktūra ir valdymas

28. ASOCIACIJOS organai yra:
28.1 visuotinis ASOCIACIJOS narių susirinkimas – Konferencija;
28.2 kolegialus valdymo organas - ASOCIACIJOS valdyba (toliau - Valdyba);
28.3 vienasmenis valdymo organas – Vykdantysis direktorius;
28.4 ASOCIACIJOS revizorius (toliau – Revizorius).
V. Visuotinis ASOCIACIJOS narių susirinkimas – Konferencija
29. Konferencija yra aukščiausias ASOCIACIJOS organas.
30. Konferencija:
30.1 priima, keičia ir papildo ASOCIACIJOS įstatus. Šiam sprendimui priimti reikia ne mažiau kaip
2/3 susirinkime dalyvaujančių ASOCIACIJOS narių balsų;
30.2 tvirtina ASOCIACIJOS veiklos programą;
30.3 renka ir atšaukia Valdybą bei nustato Valdybos narių darbo apmokėjimo tvarką;
30.4 3 metų kadencijai renka bei atšaukia Revizorių;
30.5 2 metų kadencijai renka bei atšaukia Valdybos narius;
30.6 išklauso ir tvirtina Valdybos ir Revizoriaus veiklos ataskaitas;
30.7 tvirtina ASOCIACIJOS metinę finansinę atskaitomybę;
30.8 nustato stojamojo ir nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką;
30.9 steigia, reorganizuoja ASOCIACIJOS padalinius, tvirtina jų nuostatus, nutraukia jų veiklą;
30.10 priima sprendimus dėl ASOCIACIJOS jungimosi į kitų organizacijų sąjungas įstatymų
nustatyta tvarka;
30.11 steigia ASOCIACIJOS įmones, visuomenės informavimo priemones;
30.12 priima sprendimą dėl ASOCIACIJOS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo);
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30.13 nutraukia ASOCIACIJOS veiklą ir skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo
terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Šiam sprendimui priimti reikia ne mažiau kaip
2/3 susirinkime dalyvaujančių ASOCIACIJOS narių balsų;
30.14 sprendžia visus kitus su ASOCIACIJOS veikla susijusius klausimus. Konferencija turi teisę
deleguoti spręsti visus jos kompetencijai priskirtinus klausimus kitiems ASOCIACIJOS valdymo
organams, išskyrus tuos klausimus, kuriuos draudžia deleguoti Lietuvos Respublikos asociacijų
įstatymas.
31. Konferencija šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus. Apie šaukiamą Konferenciją tikriesiems
nariams turi būti pranešama raštu (paštu arba elektroniniu paštu), ne vėliau kaip 30 dienų iki
Konferencijos pradžios.
32. Valdybos pirmininko teikimu Valdyba šaukia Konferenciją ir sudaro jos darbotvarkę.
33. Neeilinę Konferenciją turi teisę šaukti:
33.1 1/5 ASOCIACIJOS narių;
33.2 Valdyba savo nutarimu ar sprendimu;
33.3 Revizorius, dėl netinkamos finansų apskaitos vedimo ar lėšų naudojimo.
34. Neeilinės Konferencijos iniciatoriai Valdybos pirmininkui privalo pateikti svarstytinus klausimus
bei sprendimų projektus. Šie klausimai yra įtraukiami į Neeilinės Konferencijos darbotvarkę.
Valdyba turi teisę papildyti Neeilinės Konferencijos darbotvarkę savo nuožiūra. Valdyba negali
išbraukti iš Neeilinės Konferencijos tų klausimų, kuriuos pateikė tokios Konferencijos iniciatoriai.
35. Konferencija yra teisėta jeigu joje dalyvauja ne mažiau kaip pusė ASOCIACIJOS narių. Jeigu
Konferencijoje nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušaukta pakartotinė Konferencija,
kuri turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant
dalyvaujančių narių skaičiaus.
36. Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai šie
įstatai numato kitaip.
37. Sprendimai dėl ASOCIACIJOS, ASOCIACIJOS padalinių steigimo, reorganizavimo arba
veiklos nutraukimo, ASOCIACIJOS vienijimosi į visuomeninių organizacijų sąjungą, įmonių,
visuomenės informavimo priemonių steigimo priimami dviejų trečdalių balsų dauguma nuo
Konferencijoje dalyvaujančių narių.
38. Konferencijos sprendimai priimami atviru balsavimu, jeigu Konferencija nenutaria arba šie
įstatai nenumato kitaip. Kiekvienas ASOCIACIJOS narys (tiek juridinis, tiek fizinis) balsuojant turi
vieną balsą.
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VI. Valdyba
39. Valdyba vadovauja ASOCIACIJAI tarp Konferencijų.
40. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai.
41. Valdybos nariai renkami 2 metų kadencijai Konferencijoje iš ASOCIACIJOS narių (juridinių
asmenų atveju – iš jiems atstovaujančių fizinių asmenų).
42. Valdybai vadovauja Valdybos pirmininkas, kuris kviečia ir veda Valdybos posėdžius, skelbia jų
darbotvarkę.
43. Valdyba:
43.1 skiria ir atleidžia iš pareigų Vykdantįjį direktorių;
43.2 šaukia Konferencijas, teikia joms tvirtinti Valdybos parengtą darbotvarkę ir darbo reglamentą;
43.3 tvirtina ateinančių metų ASOCIACIJOS biudžetą ir sprendžia lėšų panaudojimo klausimus;
43.4 tvirtina ir keičia savo darbo reglamentą;
43.5 slaptu balsavimu iš Valdybos narių renka Valdybos pirmininką 1 metų kadencijai, neribojant
kadencijų skaičiaus.
43.6 gali atšaukti Valdybos pirmininką iš pareigų, jei už tokį sprendimą balsuoja daugiau kaip pusė
visų valdybos narių.
43.7 svarsto ir tvirtina darbuotojų skyrimo tvarką ir darbo užmokestį;
43.8 tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie ASOCIACIJOS veiklą pateikimo nariams tvarką;
43.9 nustato ASOCIACIJOS narių – juridinių asmenų – priėmimo, atstovavimo ir šalinimo iš
ASOCIACIJOS bei dalyvavimo ASOCIACIJOS veikloje tvarką. Valdyba negali sumažinti ar
išplėsti ASOCIACIJOS narių – juridinių asmenų – teisių ir pareigų, nustatytų šių įstatų III skyriuje;
43.10 priima sprendimus dėl narių pašalinimo iš ASOCIACIJOS;
43.11 išklauso Revizoriaus pranešimus;
43.12 rengia ir pateikia Konferencijai tvirtinti ASOCIACIJOS ir Valdybos metines ataskaitas,
sąmatas, veiklos planus;
43.13 nustato asmenų delegavimo (skyrimo, atrinkimo į pareigas) tvarką ir suteikia šiems asmenims
įgaliojimus atlikti įvairias funkcijas, reikalingas ASOCIACIJOS tikslams ir uždaviniams įgyvendinti
ir (arba) atstovauti ASOCIACIJĄ santykiuose su kitais asmenimis; įgaliojimus suteikiančius
dokumentus pasirašo Valdybos pirmininkas;
43.14 inicijuoja komitetų, filialų, atstovybių, komisijų bei darbo grupių kūrimą;
43.15 priima sprendimus visais kitais ASOCIACIJOS veiklos klausimais, išskyrus tuos, kurie
priskirti išimtinei Konferencijos kompetencijai pagal šiuos įstatus ar Lietuvos Respublikos asociacijų
įstatymą.
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44. Valdybos posėdžiai yra teisėti jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Valdybos narių.
Sprendimai priimami, kai už juos balsuoja daugiau nei pusė Valdybos posėdyje dalyvaujančių
Valdybos narių. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiantis yra Valdybos pirmininko balsas.
45. Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per šešis mėnesius.
46. Valdybos pirmininkas turi teisę siūlyti Valdybos nariams sprendimą priimti balsuojant
elektroninio ar faksimilinio ryšio priemonių pagalba. Balsavimo elektroninio ar faksimilinio ryšio
priemonėmis tvarką nustato Valdyba savo sprendimu.

VII. Vykdantysis direktorius

47. Vykdantysis direktorius yra ASOCIACIJOS vadovas, atskaitingas Konferencijai ir Valdybai;
48. Vykdantysis direktorius:
48.1 atstovauja ASOCIACIJAI valdžios ir valdymo bei savivaldybių institucijose, teismuose bei
santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
48.2 sudaro ASOCIACIJOS vardu sandorius su trečiaisiais asmenimis;
48.3 pagal valdybos patvirtintą darbuotojų skyrimo tvarką priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro su
jais darbo sutartis;
48.4 atsako už visus ASOCIACIJOS įsipareigojimus, finansinę ir statistinę apskaitą ir jos teikimą
valstybės kontrolės bei statistinės apskaitos institucijoms;
48.5 tvarko ASOCIACIJOS lėšas;
48.6 organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;
48.7 viešai skelbia (Juridinių asmenų registro informaciniame leidinyje) pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus privalomą skelbti viešą informaciją apie ASOCIACIJOS veiklą;
48.8 užtikrina Valdybos ir Konferencijų sprendimų vykdymą;
48.9 teikia pasiūlymus valdybai dėl ASOCIACIJOS veiklos;
48.10 atlieka kitas funkcijas, numatytas šiuose įstatuose, kurios nėra priskirtos išimtinei
Konferencijos arba Valdybos kompetencijai.

VIII. Revizorius
49. ASOCIACIJOS revizorius kontroliuoja ASOCIACIJOS finansinę veiklą.
50. ASOCIACIJOS revizorių 3 metų kadencijai renka bei jį atšaukia Konferencija.
51. ASOCIACIJOS revizorius privalo:
51.1 tikrinti ASOCIACIJOS metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos
dokumentus;
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51.2 Konferencijos ar Valdybos pavedimu atlikti ASOCIACIJOS finansinius buhalterinius
patikrinimus;
51.3 Visuotiniame narių susirinkime arba Valdybos posėdyje pranešti apie atliktų patikrinimų
rezultatus, teikti pasiūlymus dėl trūkumų šalinimo ir ASOCIACIJOS veiklos gerinimo;
51.4 Konferencijoje pateikti ASOCIACIJOS finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą;
52. kontroliuoti ASOCIACIJOS nario stojamojo ir metinio mokesčio rinkimą, ASOCIACIJOS narių
apskaitą.
53. Valdyba, Vykdantysis direktorius, vyriausiasis finansininkas (buhalteris) arba jo funkcijas
atliekantis juridinis asmuo privalo pateikti ASOCIACIJOS revizoriui visus jo reikalaujamus
finansinius buhalterinius dokumentus.
IX. ASOCIACIJOS turtas ir lėšos
54. ASOCIACIJAI nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės,
transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas šiuose
įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už ASOCIACIJAI
priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
55. ASOCIACIJOS lėšas sudaro:
55.1 narystės mokesčiai (stojamasis, einamieji ir kiti);
55.2 fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
55.3 nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
55.4 kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose ASOCIACIJOS saugomas lėšas;
55.5 skolinto kapitalo lėšos;
55.6 kitos teisėtai gautos lėšos.
56. ASOCIACIJA lėšas naudoja:
56.1 ASOCIACIJOS organizacinės veiklos finansavimui;
56.2 konferencijų, seminarų ir socialinių programų vykdymo finansavimui;
56.3 ASOCIACIJOS svečių išlaikymui;
56.4 profesinėms ASOCIACIJOS narių stažuotėms, kvalifikacijos kėlimui;
56.5 programoms bei tikslams, kuriems įgyvendinti lėšas skiria Valstybės valdžios ir valdymo
institucijos, savivaldybės, kiti juridiniai bei fiziniai asmenys, įgyvendinti;
56.6 Valdybai pritarus, kitiems šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
57. ASOCIACIJOS turtas ir lėšos, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal
Labdaros ir paramos įstatymą, negali būti skirstomas ASOCIACIJOS ir (ar) jos valdymo organų
nariams, ASOCIACIJOJE darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra
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mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės
sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas
prekes.

X. ASOCIACIJOS filialai. Steigimas, veikla, reorganizavimas, veiklos nutraukimas

58. ASOCIACIJA gali steigti savo filialus arba atstovybes.
59. ASOCIACIJOS filialai ir atstovybės steigiamos, reorganizuojamos bei likviduojamos Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme, kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
60. ASOCIACIJOS filialai ir atstovybės steigiamos, reorganizuojamos ar likviduojamos
Konferencijos sprendimu, laikantis šių įstatų nustatyta tvarkos.
61. Konferencijos sprendimu dėl filialo ar atstovybės steigimo: 1) paskiriami filialo ar atstovybės
valdymo organų nariai; 2) nurodoma jų paskyrimo ir atšaukimo tvarka, patvirtinami filialo ar
atstovybės nuostatai.
XI. ASOCIACIJOS įstatų keitimo ir pildymo tvarka
62. ASOCIACIJOS įstatų pakeitimų ir papildymų projektą rengia Valdyba ir pateikia jį susipažinti
kiekvienam ASOCIACIJOS nariui kartu su Konferencijos, kurioje pakeitimai ir papildymai bus
svarstomi, darbotvarke.
63. Įstatai keičiami ir pildomi Konferencijos sprendimu, priimtu už įstatų pakeitimą balsavus ne
mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvavusių narių, turinčių sprendžiamojo balso teisę. Priimti įstatų
pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos įregistravus juridinių asmenų registre.

XII. Baigiamosios nuostatos
64. ASOCIACIJOS reorganizavimo ir veiklos nutraukimo pagrindus bei tvarką nustato Lietuvos
Respublikos teisės aktai.
65. ASOCIACIJA gali būti reorganizuota Konferencijos sprendimu susijungimo, prisijungimo arba
skaidymo būdu.
66. ASOCIACIJOS veiklos nutraukimo pagrindas yra Konferencijos nutarimas arba teismo
sprendimas nutraukti ASOCIACIJOS veiklą.
67. Sprendimą dėl ASOCIACIJOS reorganizavimo arba likvidavimo priima Konferencija 2/3 visų
ASOCIACIJOS narių balsų dauguma.
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68. Visi ASOCIACIJOS dokumentai ir kita informacija apie ASOCIACIJOS veiklą pateikiami
ASOCIACIJOS nariams esant jų rašytiniam prašymui. Informacija ir dokumentai, kurie pagal
galiojančius teisės aktus privalo būti pateikiami ASOCIACIJOS nariams, išsiunčiami paštu ar kitais
nario nurodytais būdais.
69. Už savalaikį nutarimų ir pranešimų išsiuntimą atsako administracija. Visi nutarimai ir pranešimai
siunčiami elektroniniu paštu, registruotu laišku paštu arba įteikiami asmeniškai pasirašant apie
dokumento gavimą.
70. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.
71. Kiti klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, yra sprendžiami Konferencijoje, laikantis Lietuvos
Respublikos įstatymuose nustatytos tvarkos.

2014 m. Metinės konferencijos įgaliotas
Vykdantysis direktorius Tomas Baranovas
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