TELŠIŲ RAJONO ŪKININKŲ SĄJUNGOS
ĮSTATAI
1. BENDROJI DALIS
1.1. Telšių rajono ūkininkų sąjunga (toliau - Sąjunga) yra savarankiška savanoriškumo principu
visoje Lietuvos Respublikoje veikianti ir vienijanti ūkininkus ir su ūkininkavimu susijusių bei
ūkininkavimu besidominančių asmenis, įsteigta Sąjungos narių veiklai koordinuoti, Sąjungos
narių interesams atstovauti ir ginti, bei kitiems viešiesiems interesams tenkinti.
1.2. Sąjunga turi ūkinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą, yra nepriklausoma nuo valdžios
organų ir žinybų bei politinių partijų. Sąjunga turi antspaudą su savo pavadinimu ir bent vieną
sąskaitą kredito įstaigoje. Sąjunga gali turėti savo emblemą, logotipą, vėliavą.
1.3. Pagal savo prievoles Sąjunga neatsako už savo narių prisiimtus įsipareigojimus, o nariai už
Sąjungos - įsipareigojimus.
1.4. Sąjunga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos tikslams,
nustatytiems Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų
įstatyme ir šiuose įstatuose. Sąjunga turi teisę vykdyti Įstatuose nurodytą ūkinę komercinę veiklą,
kuri neprieštarauja Įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga šiems tikslams pasiekti. Sąjungos
veiklos ribojimus nustato įstatymai.
1.5. Sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma Asociacija.
1.6. Sąjunga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu. Vyriausybės nutarimais bei kitais
norminiais teisės aktais, šiais įstatais.
1.7. Sąjungos veiklos laikotarpis - neribotas.
1.8. Sąjunga yra paramos gavėja. Sąjunga turi teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti ir teikti labdarą ir
paramą.
1.9. Sąjungos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2. SĄJUNGOS VEIKLOS TIKSLAI
2.1. Puoselėti, tobulinti ir skatinti ūkininkus ir ūkininkavimą, tuo tikslu siekti Sąjungos narių veiklos
koordinavimo ir jos narių atstovavimo bei gynimo ir lenkinti kitus viešuosius interesus;
2.2. vienyti ūkininkus, kad jiems būtų sudarytos sąlygos, užtikrinančios pelningą ir perspektyvų
ūkininkavimą;
2.3. puoselėti ūkininkavimo kultūrą;
2.4. skatinti ir organizuoti ūkininkų profesinį tobulėjimą ir suaugusiųjų mokymą;
2.5. skatinti jaunimo susidomėjimą ūkininkavimu;
2.6. dalyvauti su žemės ūkio veikla susijusioje teisėkūroje;
2.7. steigti bei dalyvauti steigiant kitus juridinius asmenis, tame tarpe. Sąjungos filialus, viešąsias
įstaigas. įmones, fondus, kitus juridinius asmenis, kurių tikslas tenkinti ūkininkų profesinio
tobulinimo, suaugusiųjų mokymo ir kitus panašaus pobūdžio poreikius;
2.8. dalyvauti steigiant pensijų ir draudimo fondus;
2.9. skirti, teikti labdarą ir paramą;
2.10. gauti ir teikti bei sisteminti informaciją, susijusią su ūkininkais, ūkininkavimo sąlygomis, vidaus
ir užsienio rinkose esamą žemės ūkio ir kitos produkcijos paklausą, pasiūlą, kainas, teikiamų ir
pageidaujamų paslaugų poreikį bei galimybes imtis alternatyvios žemės ūkiui veiklos;
2.11. teikti Sąjungos nariams konsultacijas;
2.12. įstoti į kitas Sąjungas, tarptautines organizacijas, kurių tikslas ir veikla neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijai, Asociacijų ar kitiems įstatymams;

2.13. informuoti Sąjungos narius apie ruošiamų direktyvų, įstatymų, poįstatyminių ir kitų teisės aktų
bei jų pakeitimų projektus, rinkti apibendrinimui narių pasiūlymus ir teikti juos suinteresuotiems
asmenims bei valdžios atstovams;
2.14. atstovauti Sąjungos narių bendrus interesus santykiuose su valstybės institucijomis, vidaus ir
užsienio rinkų partneriais. Sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis įvairiais Sąjungos
veiklos klausimais;
2.15. tenkinti kitus, įstatymams neprieštaraujančius, viešuosius interesus;
2.16. Licencijuojama veikla vykdoma gavus atitinkamus leidimus (licencijas).
2.17. Sąjunga gali steigti fondus, atstovybes, taip pat viešąsias įstaigas, įmones, kitus juridinius
asmenis bei tapti kitų juridinių asmenų dalyviu.
2.18. Sąjunga užsiima Šia pagrindine veikla:
18.12. Kitas spausdinimas;
58.19. Kita leidyba;
69.10. Teisinė veikla;
69.20. Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais;
70.21. Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla;
70.22. Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla;
73.20. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
74.90. Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
79.12. Ekskursijų organizavimo veikla;
85.5. Kitas mokymas;
85.59. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
85.60. Švietimui būdinga paslaugų veikla;
88.99. Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;
94.11. Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla;
94.99. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla.
2.19. Sąjunga gali užsiimti ir kita įstatymų nedraudžiama veikla, kuri neprieštarauja Įstatams bei
veiklos tikslams ir reikalinga šiems tikslams pasiekti.
3. SĄJUNGOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Sąjungos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę Sąjungos
pirmininkui prašymą įstoti į Sąjungą, įsipareigoję laikytis Įstatų reikalavimų ir visuotinio
susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Asmuo, netinkamai
besielgiantis ir savo elgesiu kenkiantis Sąjungos tikslams ir interesams, gali būti nepriimtas, o
priimtas - pašalintas iš Sąjungos narių. Minimalus Sąjungos narių skaičius yra trys.
3.2. Sąjungos narys turi tokias teises:
3.2.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame Sąjungos narių susirinkime;
3.2.2. rinkti ir būti išrinktu į Sąjungos valdymo bei atstovaujančius organus;
3.2.3. naudotis Sąjungos teikiamomis paslaugomis;
3.2.4. susipažinti su Sąjungos dokumentais ir gauti visą Sąjungos turimą informaciją apie jos
veiklą;
3.2.5. bet kada išstoti iš Sąjungos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip
Sąjungos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
3.3. Sąjungos narys privalo:
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3.3.1. Sąjungos visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka mokėti stojamąjį ir metinį nario
mokestį. Nuo šių mokesčių gali atleisti ar juos atidėti ribotam laikotarpiui Visuotinis narių
susirinkimas;
3.3.2. nevykdyti veiklos, kuri kenktų Sąjungos ir kitų Sąjungos narių interesams;
3.3.3. vykdyti Sąjungos narių tarpusavio susitarimus ir įsipareigojimus;
3.3.4. laikytis šių įstatų, vykdyti Sąjungos visuotinio narių susirinkimo, tarybos nutarimus,
pirmininko paliepimus bei kitus sprendimus;
3.3.5. pranešti Pirmininkui apie kontaktinių duomenų pasikeitimus;
3.3.6. vykdyti kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas pareigas.
3.3.7. pateikti teisingą informaciją apie vykdomą veiklą.
4. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA
4.1. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio dydžiai, mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Sąjungos
narių tvarka tvirtinama Visuotinio narių Susirinkimo sprendimu.

5. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO
IŠ SĄJUNGOS TVARKA IR SĄLYGOS
5.1. Asmuo, pageidaujantis tapti Sąjungos nariu, turi pateikti Sąjungos tarybai raštišką prašymą, kuri
artimiausiame posėdyje turi priimti sprendimą dėl asmens prašymo priimti į Sąjungą
tenkinimo/netenkinimo. Prieš priimant į Sąjungą naują narį, jis supažindinamas su šiais įstatais,
stojamojo ir nario mokesčio dydžiu bei jų mokėjimo tvarka. Sąjungos pirmininkas įrašo asmenį
į Sąjungos narių sąrašą tą pačią dieną, kai priimamas sprendimas priimti asmenį nariu ir šis
asmuo sumokėjo stojamąjį mokestį. Sąjungos narys bet kada gali išstoti iš Sąjungos, parašęs
prašymą Sąjungos pirmininkui. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip
Sąjungos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
5.2. Sąjunga turi teisę pašalinti narį. Sąjungos tarybos nutarimu narys gali būti pašalintas, jei narys
nesumokėjo nario mokesčio ar pažeidinėja šiuos įstatus, nevykdė Tarybos nutarimų ar
pirmininko pavedimų, ar kitų sutartinių įsipareigojimų Sąjungos ir kitiems jos nariams, savo
veikla diskreditavo Sąjungą ar jos narius.
5.3. Sąjungos nariui apie svarstymą dėl pašalinimo iš Sąjungos yra pranešama registruotu laišku,
pasirašytinai arba elektroniniu paštu. Sąjungos narys turi teisę dėl savo elgesio pasiaiškinti raštu
per 15 dienų nuo pranešimo gavimo dienos.
5.4. Pašalinto nario stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Sąjungos nuosavybėn
perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
5.5. Sąjunga gali turėti garbės narius. Garbės nario titulą (su tiksliu pavadinimu) už nuopelnus
siekiant Sąjungos numatytų tikslų suteikia Visuotinis narių susirinkimas ne mažesne kaip 2/3
susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma.
5.6. Garbės narys turi teisę dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime bei Tarybos posėdžiuose su
patariamojo balso teise.
5.7. Garbės narys atleidžiamas nuo nario mokesčių bei kitų finansinių prievolių Sąjungai.
6. SĄJUNGOS VALDYMO ORGANAI
6.1. Sąjungos organai yra:
6.1.1. Aukščiausiasis organas - Visuotinis narių susirinkimas;
6.1.2. Kolegialus Sąjungos valdymo organas - Sąjungos taryba (toliau - Taryba)
6.1.3. Vienasmenis Sąjungos valdymo organas - Pirmininkas;
6.1.4. Revizorius.
6.2. Už Sąjungos nario veiklą valdymo organuose jo nariui gali būti atlyginama.
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7. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
7.1. Eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas kiekvienais metais per keturis mėnesius nuo
finansinių metų pabaigos.
7.2. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas per du mėnesius, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/10
Sąjungos narių ir kai tai reikalinga pagal LR Įstatymus.
7.3. Susirinkimas šaukiamas Tarybos nutarimu. Pirmininkas rengia susirinkimo darbotvarkę.
Pranešimas apie susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkė ne vėliau kaip 5 dienas iki susirinkimo
skelbiamas rajoninėje spaudoje arba išsiunčiamas nariams elektroniniu paštu, arba patalpinant
informaciją Sąjungos internetiniame puslapyje, arba nariams įteikiami raštu. Esant
neatidėliotinam būtinumui 1/10 Sąjungos narių rašytiniu sutikimu Visuotinis narių susirinkimas
gali būti sušauktas ir nesilaikant šių terminų.
7.4. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/10
Sąjungos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus sprendimus dėl Įstatų
priėmimo, keitimo, papildymo, sprendimą dėl Sąjungos pertvarkymo ar pabaigos
(reorganizavimo ar likvidavimo) ir sprendimą dėl garbės nario titulo suteikimo, laikomas
priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“, negu „prieš“
(asmenys „susilaikę“ neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais
asmenimis).
7.5. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne anksčiau kaip praėjus 2 dienoms ir ne
vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio Susirinkimo dienos, tokia pat tvarka turi būti
sušauktas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus
neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Sąjungos
narių. Pranešimai apie pakartotinį susirinkimą išsiunčiami Sąjungos nariams elektroniniu paštu
arba patalpinant informaciją Sąjungos internetiniame puslapyje arba nariams įteikiami raštu likus
ne mažiau kaip 1 dienai iki susirinkimo dienos.
7.6. Visuotiniame narių susirinkime turi teisę dalyvauti visi Sąjungos nariai.
7.7. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Sąjungos nariai:
7.7.1. Vienam Sąjungos nariui atstovauja vienas asmuo;
7.7.2. Vienas sąjungos narys turi vieną balsą. Sąjungos narys gali įgalioti bet kokį kitą asmenį
dalyvauti susirinkime ir balsuoti, tačiau tokiu atveju vienas asmuo gali atstovauti ne
daugiau kaip 3 Sąjungos narius. Tokių atveju atstovaujantis asmuo turi turėti susirinkime
nedalyvaujančio nario raštu pasirašytą ir notaro patvirtintą įgaliojimą arba balso teisės
perleidimo sutartį.
7.8. Kai renkamas Sąjungos Pirmininkas, Revizorius, ir Tarybos nariai, sprendimas laikomas priimtu,
kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“, negu „prieš“ (asmenys,
balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais
asmenimis).
7.9. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl Įstatų priėmimo, keitimo, papildymo, sprendimui
dėl Sąjungos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) ir sprendimui dėl
Sąjungos garbės nario titulo suteikimo priimti reikia ne mažiau kaip 2/3, o kitiems sprendimams
priimti - paprastos balsų daugumos.
7.10. Tarybos sprendimu renkant Pirmininką, Revizorių ir Tarybos narius gali būti organizuojamas ir
slaptas balsavimas.
7.11. Susirinkimui pirmininkauja ir susirinkimo protokolus pasirašo Visuotinio narių susirinkimo
išrinktas Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
7.12. Visuotinis narių susirinkimas:
7.12.1. keičia Sąjungos įstatus;
7.12.2. renka ir atšaukia Sąjungos Tarybos narius, Pirmininką ir Revizorių;
7.12.3. Nustato ir tvirtina esmines Sąjungos veiklos kryptis;
7.12.4. tvirtina Sąjungos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
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7.12.5. priima sprendimą dėl Sąjungos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo);
7.12.6. nustato Sąjungos nario stojamojo įnašo dydį ir nario mokesčių dydį ir jų mokėjimo
tvarką;
7.12.7. nustato Sąjungos simbolius ir jų naudojimo tvarką:
7.12.8. išklauso Revizoriaus ataskaitą ir išvadas;
7.12.9. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina
jų nuostatus;
7.12.10. priima sprendimą dėl įmonių, fondų, viešųjų įstaigų ir kitų juridinių ar nejuridinių
asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
7.12.11. sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio
narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos
asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Sąjungos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai
nėra valdymo organo funkcijos.
7.13. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Sąjungos organams spręsti pagal
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą visuotinio narių susirinkimo išskirtinei kompetencijai
priskirtų klausimų.
8. SĄJUNGOS TARYBA
8.1. Sąjungos veiklai tarp rinkimų vadovauja Sąjungos Taryba (toliau Taryba).
8.2. Sąjungos narių susirinkimas renka Tarybą paprasta balsų dauguma, trejiems metams, kuri
susideda nuo 5 (penkių) iki 11 (vienuolikos) asmenų. Tarybos narių skaičius apsprendžiamas
visuotinio susirinkimo metu renkant tarybą.
8.3. Kiekvienas tarybos narys renkamas atskirai balsuojant už kiekvieną personaliją atskirai. Tarybos
narių kadencijų skaičius gali būti dvi kadencijos iš eilės.
8.4. Taryba renkasi ne mažiau kaip keturis kartus per metus.
8.5. Tarybos posėdžiams pirmininkauja Sąjungos pirmininkas, jam nesant Sąjungos pirmininko
pavaduotojas ar pirmininko įgaliotas Tarybos narys.
8.6. Taryba, vadovaudamasi įstatais:
8.6.1. tvirtina Pirmininko pasiūlytą darbotvarkę, Tarybos ir Revizoriaus darbo reglamentus;
8.6.2. vykdo visuotinio surinkimo metu priimtus nutarimus;
8.6.3. tvirtina Pirmininko metinius planus;
8.6.4. Pirmininko teikimu, iš Tarybos narių, skiria Pirmininko pavaduotoją, tvirtina jo pareiginius
nuostatus;
8.6.5. priima sprendimus dėl kilnojamo ir nekilnojamo Sąjungos turto valdymo;
8.6.6. tvirtina metines pajamų ir išlaidų sąmatas ir jas kontroliuoja;
8.6.7. planuoja ir koordinuoja Sąjungos veiklą;
8.6.8. palaiko ryšius su Respublikos ir tarptautinėmis organizacijomis;
8.6.9. sprendžia dėl Sąjungos lėšų ir turto panaudojimo ir tvarkymo, sutinkamai su Sąjungos
veiklos tikslais, pagrindiniais principais ir Visuotinio narių susirinkimo nutarimais;
8.6.10. turi teisę priimti nutarimus visais Sąjungos veiklos klausimais, išskyrus tuos, kurie šių
įstatų priskirti Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai;
8.6.11. sudaro Sąjungos komitetus, darbo grupes ir kitus organus Sąjungos veiklos užduotims
vykdyti;
8.6.12. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose valdymo
organo kompetencijai priskirtus klausimus.
8.7. Tarybos susirinkimai šaukiami Pirmininko sprendimu ar kai to pageidauja bent vienas Tarybos
narys.
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8.8. Tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Tarybos nariai turi vieno balso teisę. Jei
balsuojant balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Pirmininko/Pirmininkaujančio balsas. Tarybos nario
balsas laikomas teisėtu pateiktas el. laišku, video konferenciniu ar telefoniniu ryšiu. Tokiu atveju,
posėdžio metu kitiems Tarybos nariams turi būti perskaitytas pateiktas ei. laiškas, arba kiti
Tarybos nariai turi girdėti, arba matyti ir girdėti Tarybos narį. Tarybos protokole turi būti
užfiksuota, kurie tarybos nariai balsavo nuotoliniu būdu.
8.9. Priima į Sąjungą naujus narius bei šalina Sąjungos narius, nemokančius nario mokesčio ir
nevykdančius įstatuose numatytų reikalavimų.
9. SĄJUNGOS PIRMININKAS
9.1. Sąjungos pirmininkas renkamas Visuotinio narių susirinkimo 3 metams. Jo kadencijų skaičius
gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijos iš eilės. Pirmininkas vadovauja Sąjungos tarybai.
Pirmininkas kartu yra Sąjungos tarybos narys bei Tarybos pirmininkas.
9.2. Kandidatai Sąjungos pirmininko pareigoms užimti Tarybos tvirtinami, likus ne vėliau kaip 10
dienų iki Visuotinio narių susirinkimo, kuriame bus renkamas Sąjungos pirmininkas.
9.3. Sąjungos pirmininkas vykdo Visuotinio narių susirinkimo ir Tarybos pavestas funkcijas bei jų
nutarimus, organizuoja Tarybos veiklą.
9.3.1. veikia Sąjungos vardu, kai Sąjunga palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro
sandorius Sąjungos vardu, turi parašo teisę banke. Jis yra atsakingas už turtą ir lėšas:
9.3.2. organizuoja Sąjungos veiklą ir sprendžia einamuosius klausimus;
9.3.3. organizuoja Sąjungos Tarybos darbą;
9.3.4. teikia Tarybai visuotinio susirinkimo darbotvarkę;
9.3.5. šaukia ir rengia Visuotinius narių susirinkimus ir sudaro jų darbotvarkę;
9.3.6. atsako už Sąjungos visuotinio narių susirinkimo sušaukimą, duomenų ir dokumentų
pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą Sąjungos nariams apie esminius įvykius,
turinčius reikšmės Sąjungos veiklai, vykdo Sąjungos narių apskaitą, įstatymo nustatyta
tvarka tvarko jų asmeninius duomenis bei kontaktinę informaciją;
9.3.7. Teikia Tarybai tvirtinti ar atleisti pavaduotojo kandidatūrą:
9.3.8. Tarybos pritarimu priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo
sutartis, nustato jų pareiginius aprašus, nustato ir teikia Tarybai tvirtinti apmokėjimo už
darbą tvarką.
9.3.9. ruoša ir teikia Tarybai tvirtinti metinius veiklos planus ir Sąjungos veiklos programas, juos
koreguoja atsižvelgiant j Tarybos pasiūlymus.
9.3.10. sprendžia dėl viešos informacijos, skelbimų ir pranešimų paskelbimo.
9.3.11. prižiūri ir kontroliuoja, kaip Sąjungos nariai vykdo įsipareigojimus.
9.3.12. rengia ir pateikia Visuotiniam narių susirinkimui Sąjungos veiklos ataskaitą.
9.4. Pirmininko darbas Sąjungoje gali būti apmokamas.
9.5. Pirmininkas iš pareigų atsistatydina apie tai Tarybai pranešęs ne vėliau kaip prieš mėnesį.
9.6. Tuo atveju, jeigu Sąjungos pirmininkas atsistatydina, yra atšaukiamas arba dėl kitų priežasčių
nustoja eiti pareigas, ne vėliau kaip per du mėnesius turi būti sušauktas neeilinis Visuotinis narių
susirinkimas, kuriame turi būti išrinktas naujas Sąjungos pirmininkas. Laikotarpyje, kol bus
išrinktas naujas Sąjungos pirmininkas, jo pareigas laikinai eina Sąjungos pirmininko
pavaduotojas, o jam nesant ar dėl objektyvių priežasčių negalint vykdyti laikinojo Sąjungos
pirmininko pareigų, Sąjungos tarybos sprendimu pareigas laikinai eina paskirtas Tarybos narys.
10. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE
SĄJUNGOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA
10.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Sąjungos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina
Visuotinis narių susirinkimas.
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11. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA
11.1. Kai Sąjungos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami bent viename rajoniniame
laikraštyje arba Sąjungos internetinėje svetainėje.
11.2. Sąjungos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams
elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Sąjungos
buveinėje.
11.3. Kai pranešimas įteikiamas raštu, tinkamu įteikimu laikomas įteikimas registruotu paštu arba
įteikimas pasirašytinai. Kai pranešimas įteikiamas ei. paštu, tinkamu įteikimu laikomas
išsiuntimas gavėjo nurodytu el. pašto adresu.
11.4. Sąjungos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.
12. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ IR KITŲ ASMENŲ PAVALDŽIŲ SĄJUNGAI
STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
12.1. Sąjunga turi teisę steigti filialus, atstovybes ir kitus asmenis Lietuvos Respublikoje ir užsienio
valstybėse.
12.2. Sprendimus dėl Sąjungos filialų, atstovybių ir kitų asmenų pavaldžių Sąjungai steigimo bei jų
veiklos nutraukimo priima Visuotinis narių susirinkimas.
12.3. Sprendimus dėl filialų, atstovybių ir kitų asmenų vadovų skyrimo ir atšaukimo priima Visuotinis
narių susirinkimas.
12.4. Sąjungos filialų ir atstovybių bei kitų asmenų nuostatus tvirtina Visuotinis narių susirinkimas.
13. SĄJUNGOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
13.1. Sprendimą dėl Sąjungos įstatų keitimo ir papildymo priima Visuotinis narių susirinkimas ne
mažesne kaip 2/3 Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.
13.2. Sąjungos įstatų pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre.

14. SĄJUNGOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
14.1. Sąjungos buveinė keičiama Tarybos sprendimu.
15. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
15.1. Sąjungos lėšas ir pajamas sudaro:
15.1.1. narių stojamieji įnašai, nario mokestis, kiti narių įnašai ir aukos;
15.1.2. pajamos už paslaugas ir sutartinius darbus;
15.1.3. Lietuvos ir užsienio fondų lėšos;
15.1.4. pajamos gautos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;
15.1.5. fizinių ir juridinių asmenų suteikta parama;
15.1.6. kitos teisėtai gautos lėšos ar turtas.
15.2. Visos lėšos ir turtas turi būti apskaitytas įstatymų nustatyta tvarka ir naudojamas tik Sąjungos
tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
15.3. Pirmininkas yra atskaitingas Tarybai už lėšų panaudojimą. Taryba bet kada gali pavesti
Revizoriui reikalauti iš Pirmininko tarpinių finansinių ataskaitų apie tai prieš tris darbo dienas
pranešus Pirmininkui.
15.4. Sąjungos lėšų ir pajamų naudojimo veiklos kontrolę atlieka Revizorius ir Valstybės institucijos
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7

15.5. Revizorių renka Visuotinis narių susirinkimas 3 metų laikotarpiui. Kadencijų skaičius
neribojamas.
15.6. Revizorius, kontroliuodamas Sąjungos lėšų ir pajamų naudojimą, privalo:
15.6.1. ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrinti Sąjungos finansinę atskaitomybę ir kitus
buhalterinius bei veiklos dokumentus;
15.6.2. Visuotinio narių susirinkimo ar Tarybos bei pirmininko pavedimu atlikti neeilinius
finansinius ir buhalterinius patikrinimus. Pirmininkas bei kiti Sąjungos atsakingi
darbuotojai privalo pateikti Revizoriui visus reikalingus dokumentus;
15.6.3. kontroliuoti, kaip laikomasi Sąjungos įstatų ir jos valdymo organo reikalavimų finansų
klausimais;
15.6.4. artimiausiame Visuotiniame narių susirinkime ir Tarybai pranešti apie nustatytus
pažeidimus;
15.6.5. visuotiniam narių susirinkimui pateikti Sąjungos finansinės veiklos metų ataskaitą;
15.6.6. pateikti pasiūlymus Visuotiniam narių susirinkimui dėl patikrinimo rezultatų;
15.6.7. siūlyti priemones siekiant pagerinti finansinę ir vadybinę veiklą.
15.7. Sąjungos finansinei atskaitomybei įvertinti gali būti samdoma audito įmonė.
16. SĄJUNGOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
16.1. Jeigu Sąjungoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Sąjunga turi
pranešti Juridinių asmenų registrui.
16.2. Sąjunga pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta
tvarka.

Įstatai pasirašyti 2021 m
Įgaliotas asmuo:
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