Priimti KTU Alumnų asociacijos visuotiniame
narių susirinkime 2020 m. rugsėjo 10 d.
Įregistruota Juridinių asmenų registre 2021 m. kovo 8 d.

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA
ĮSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno technologijos universiteto alumnų asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
3. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
4. Asociacija – nepriklausoma, savanoriška, visuomeninė, nepolitinė, ne pelno siekianti
organizacija, kuri vienija Kauno technologijos universiteto (toliau – KTU) ir Kauno politechnikos
instituto (toliau – KPI) absolventus.
5. Šiuose įstatuose vartojamos santrumpos, sąvokos:
5.1. Kauno technologijos universitetas – KTU;
5.2. KTU alumnų asociacija – Asociacija;
5.3. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas – Susirinkimas;
5.4. Asociacijos narys – narys;
5.5. Asociacijos vienasmenis valdymo organas (Vadovas) – Prezidentas;
5.6. Asociacijos valdyba – Valdyba;
5.7. Valdybos pirmininkas – Pirmininkas;
5.8. Asociacijos kontrolės komitetas – Kontrolės komitetas;
5.9. Asociacijos įstatai – įstatai;
5.10. Kauno politechnikos institutas – KPI;
5.11. KTU ar KPI absolventas – absolventas;
5.12. Alumnas – tai bet kurios studijų pakopos KTU ar KPI absolventas.
II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
6. Asociacijos veiklos tikslai:
6.1. skatinti ir palaikyti tvirtus narių tarpusavio ryšius ir narių ryšius su KTU;
6.2. siekti KTU bendruomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo ir tolerancijos;
6.3. visapusiškai prisidėti prie KTU veiklos, vykdomų projektų;
6.4. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio universitetų bei kitų institucijų absolventų
organizacijomis;
6.5. atstovauti teisėtiems narių interesams ir juos ginti.
7. Asociacijos veiklos sritys ir rūšys:
7.1. aktualių KTU ir Asociacijos bei atskirų jos grupių naujienų sklaida;
7.2. narių susitikimų ir kitų renginių, susijusių su Asociacijos veikla, inicijavimas,
organizavimas ir koordinavimas;
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7.3. veiklos, susijusios su Asociacijos bendruomenės stiprinimu, vykdymas;
7.4. alumnų kontaktinių duomenų bazės kūrimas ir palaikymas;
7.5. alumnų diskusijų ir bendravimo forumų kūrimas ir palaikymas;
7.6. alumnų profesinis tobulinimas, švietimas, tęstinis mokymas;
7.7. KTU ir jos bendruomenės bei Asociacijos ir jos narių įvaizdžio kūrimas, puoselėjimas;
7.8. labdaros KTU bendruomenės nariams ir paramos KTU inicijavimas bei teikimas;
7.9. seminarų, paskaitų ir kitų akademinių užsiėmimų nariams ir KTU bendruomenei
inicijavimas ir organizavimas;
7.10. kita teisės aktais neuždrausta veikla, siekiant įstatų 6 punkte nurodytų veiklos tikslų.
III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
Narystė Asociacijoje
8. Nariais gali būti absolventai, kurie turi studijų baigimą KTU ar KPI patvirtinantį diplomą.
9. Asociacijoje yra šie nariai:
9.1. tikrasis narys;
9.2. asocijuotasis narys;
9.3. deleguotasis narys.
10. Asociacijos tikruoju nariu tampama, kai:
10.1. Valdybos nustatyta tvarka pateikiama užpildyta Valdybos nustatytos formos anketa;
10.2. Valdyba pritaria absolvento kandidatūrai įstatų 44 punkto nustatyta tvarka;
10.3. absolventas Susirinkimo nustatyta tvarka sumoka stojamąjį ir / ar nario mokesčius (jeigu
tokie Susirinkimo nustatyti).
11. Asmuo, atlikęs įstatų 10.1–10.2 papunkčiuose nurodytus veiksmus, tačiau nesumokėjęs
įstatų 10.3 punkte nustatyto nario mokesčio, laikomas asocijuotuoju nariu.
12. Asociacijos deleguotuoju nariu tampama, kai asmenį į Valdybą deleguoja KTU Studentų
atstovybė ar KTU rektorius. Deleguotųjų narių skaičius Asociacijoje ribotas – viso 2 (du) deleguotieji
nariai: vieną narį deleguoja KTU rektorius ir vieną – KTU Studentų atstovybė. Deleguojamiesiems
asmenims netaikomas įstatų 8 punkte numatytas reikalavimas ir įstatų 10 punkte numatyta narių
priėmimo tvarka.
13. Tikrųjų ir asocijuotųjų narių skaičius Asociacijoje neribojamas. Narių sąrašą tvarko
Prezidentas arba kitas jo paskirtas asmuo.
14. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka ir dydžiai bei išstojimo, pašalinimo iš
Asociacijos narių tvarka nustatoma Susirinkimo sprendimu.
15. Rektorius gali skirti papildomų KTU darbuotojų Asociacijos veiklai.
Asociacijos narių teisės ir pareigos
16. Tikrojo nario teisės:
16.1. dalyvauti Asociacijos valdyme;
16.2. balsuoti Susirinkime, rinkti Asociacijos valdymo organus ir Kontrolės komiteto narius;
16.3. būti išrinktam į Asociacijos valdymo organus ir Kontrolės komitetą;
16.4. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;
16.5. dalyvauti Asociacijos renginiuose;
16.6. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
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16.7. vykdyti kitas teises, nurodytas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau –
Asociacijų įstatymas) ir kituose teisės aktuose.
17. Deleguotieji nariai turi visas įstatų 16 punkte išvardintas teises, o asocijuotieji nariai –
visas įstatų 16 punkte išvardintas, išskyrus įstatų 16.2–16.3 papunkčiuose nurodytas, teises.
18. Tikrojo nario pareigos:
18.1. aktyviai prisidėti prie Asociacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;
18.2. laikytis Asociacijos įstatų ir kitų vidaus teisės aktų reikalavimų;
18.3. mokėti nario mokestį (jeigu toks nustatytas), išskyrus atvejus, kai narys atleidžiamas
nuo mokesčio šių įstatų nustatyta tvarka ar Susirinkime priimtu sprendimu;
18.4. vykdyti Susirinkimo, Asociacijos organų nutarimus;
18.5. dalyvauti Susirinkimuose;
18.6. vykdyti kitas Asociacijos įstatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.
19. Asocijuotieji ir deleguotieji nariai turi visas įstatų 18 punkte nurodytas pareigas, išskyrus
įstatų 18.3 papunktyje nurodytą pareigą.
IV. ASOCIACIJOS ORGANAI
20. Asociacijos valdymo organai yra:
20.1. visuotinis narių susirinkimas;
20.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Prezidentas;
20.3. kolegialus Asociacijos valdymo organas – Valdyba.
21. Asociacijos veiklos kontrolės organas yra Kontrolės komitetas.
22. Asociacijos valdymo ir veiklos kontrolės organų nario, nesumokančio nario mokesčio
(jeigu toks nustatytas), įgaliojimai gali būti sustabdomi Prezidento sprendimu iki tol, kol valdymo
organo narys vykdys pareigą sumokėti nario mokestį.
Visuotinis narių susirinkimas
23. Susirinkimas:
23.1. keičia Asociacijos įstatus;
23.2. dvejų metų kadencijai skiria (renka) ir atšaukia:
23.2.1. Prezidentą;
23.2.2. šešis Valdybos narius;
23.2.3. Kontrolės komiteto narius (-į);
23.3. nustato narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydžius, jų mokėjimo tvarką;
23.4. tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;
23.5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo);
23.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų
dalyviu;
23.7. priima sprendimą dėl Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka
auditorių ar audito įmonę;
23.8. steigia, reorganizuoja ir likviduoja Asociacijos padalinius (filialus ir atstovybes) arba
paveda tai atlikti Valdybai;
23.9. išklauso Prezidento, Kontrolės komiteto metines ataskaitas, Asociacijos praėjusių
finansinių metų veiklos ataskaitą. Praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitos dalis
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(informacija apie Asociacijos veiklą) pilnai ar iš dalies gali sutapti su Prezidento metine ataskaita;
23.10. tvirtina Asociacijos veiklos strategiją;
23.11. sprendžia ir kitus Asociacijų įstatyme Susirinkimo kompetencijai priskirtus
klausimus, jeigu pagal Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų valdymo organų kompetencijai.
24. Susirinkimą šaukia Valdyba ne rečiau nei kartą per metus. Jeigu šių įstatų nustatytais
terminais Valdyba Susirinkimo nesušaukia, Susirinkimą šaukia Prezidentas, išsiųsdamas nariams
pranešimus registruotu laišku ar elektroniniu paštu arba įteikdamas pranešimą asmeniškai
pasirašytinai ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) dienų iki Susirinkimo dienos.
25. Esant skubiems klausimams, Susirinkimą gali šaukti Prezidentas, Valdyba, Kontrolės
komitetas ar ne mažiau kaip ½ visų užsiregistravusių į sušauktą Susirinkimą Asociacijos tikrųjų narių,
išsiųsdami nariams pranešimus registruotu laišku ar elektroniniu paštu arba įteikdami pranešimą
asmeniškai pasirašytinai ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki Susirinkimo dienos.
26. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos
tikrųjų narių.
27. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, per 7 (septynias) dienas šaukiamas pakartotinis
visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės
klausimais. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu su tuo raštu sutinka ne
mažiau kaip 2/3 tikrųjų Asociacijos narių. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, per 7 (septynias) dienas
šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo
darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame Susirinkime dalyvauja narių.
28. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Asociacijos
tikrųjų narių balsų, kai priimamas sprendimas:
28.1. keisti Asociacijos įstatus;
28.2. pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją;
28.3. Susirinkimo išrinktų (deleguotų) asmenų atstatydinimo (atšaukimo ar nušalinimo)
klausimais.
29. Susirinkimui pirmininkauja Prezidentas arba jo įgaliotas asmuo. Prezidentui arba jo
įgaliotam asmeniui Susirinkime nedalyvaujant, Susirinkimui pirmininkauja kitas Susirinkimo
išrinktas narys, kuris renkamas įstatų 28 punkte nustatyta tvarka iš užsiregistravusių narių.
30. Susirinkimo posėdžiai yra atviri.
31. Vienas Susirinkimo narys turi vieną balsą. Balsavimas Susirinkimo metu galimas šiais
būdais: dalyvavimas Susirinkime susirenkant fiziškai; balsavimas elektroninių ryšių priemonėmis;
išankstinis balsavimas pildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Detalią balsavimo tvarką nustato
Susirinkimas.
32. Susirinkimo narys neturi teisės pavesti atstovauti vietoje savęs ar perleisti savo balsavimo
teisės kitam asmeniui, įskaitant ir kitam Susirinkimo nariui.
Prezidentas (Vadovas)
33. Prezidentas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais
asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.
34. Prezidentas, be Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų
funkcijų:
34.1. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;
34.2. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;
34.3. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos
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veiklos įstatymo nustatyta tvarka;
34.4. parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją
Susirinkimui;
34.5. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro
tvarkytojui;
34.6. pateikia informaciją ir dokumentus Susirinkimui, Valdybai ir nariams;
34.7. pagal kompetenciją įgyvendina Susirinkimo nutarimus;
34.8. analizuoja Valdybos pasiūlymus;
34.9. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
34.10. Asociacijos vardu sudaro sandorius, atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas kredito
įstaigose;
34.11. koordinuoja Asociacijos padalinių (filialų, atstovybių) veiklą;
34.12. tvarko Asociacijos narių sąrašą arba paskiria kitą asmenį;
34.13. sudaro darbo grupes, pasitelkia paskirtus specialistus atskiriems klausimams
analizuoti ir spręsti, projektams realizuoti, skiria darbo grupių narius ir vadovus;
34.14. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareigybės aprašyme nustatytas
iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.
35. Prezidentą 2 (dvejų) metų kadencijai renka, nušalina tam tikram laikotarpiui ar atšaukia,
nustato jo atlyginimą ir tvirtina pareigybės aprašymą Susirinkimas. Tuo atveju, jeigu iki Prezidento
kadencijos pabaigos nėra išrenkamas naujasis Prezidentas arba naujasis Prezidentas negali pradėti eiti
pareigų nedelsiant po to, kai pasibaigia prieš tai išrinkto Prezidento kadencija, esamo Prezidento
kadencija pratęsiama iki naujojo Prezidento pirmosios pareigų ėjimo dienos. Prezidentu gali būti
kiekvienas Asociacijos tikrasis narys, išskyrus Valdybos ir Kontrolės komiteto narius. Tas pats asmuo
negali būti Prezidentu daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės.
36. Tuo atveju, jeigu Susirinkimo metu tas pats asmuo kandidatuoja ir yra išrenkamas
Prezidentu, Valdybos ar Kontrolės komiteto nariu, išrinktasis narys Susirinkime paskelbus balsavimo
rezultatus nurodo, kurių pareigų atsisako, o jo vietą užima kitas kandidatas, surinkęs daugiausia balsų.
37. Prezidento atstatydinimas ar nušalinimas nuo pareigų tam tikram laikotarpiui gali būti
inicijuojamas ir Kontrolės komiteto, ne mažiau kaip 2/3 Valdybos narių ar ne mažiau kaip 1/2 visų
narių siūlymu.
38. Jeigu Prezidentas laikinai negali vykdyti savo funkcijų, jo funkcijas laikinai vykdo
Prezidento paskirtas Asociacijos tikrasis narys. Kai Prezidentas negali paskirti asmens laikinai
vykdyti Prezidento funkcijas, Prezidento funkcijas laikinai vykdo Valdybos paskirtas tikrasis narys.
Valdyba
39. Valdyba:
39.1. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių
patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais
klausimais Susirinkimui ir Prezidentui;
39.2. priima nutarimus dėl finansinių išteklių panaudojimo;
39.3. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės
apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;
39.4. svarsto Valdybos narių, Asociacijos narių ir Prezidento keliamus klausimus;
39.5. pagal kompetenciją įgyvendina Susirinkimo nutarimus;
39.6. renka Pirmininką;
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39.7. rengia ir planuoja Asociacijos veiklos strategiją, veiklos dokumentus;
39.8. Prezidento teikimu atleidžia narius nuo narystės mokesčio (jeigu tokį mokestį nustato
Susirinkimas);
39.9. Prezidento teikimu tvirtina Asociacijos narių sąrašą;
39.10. sprendžia kitus Valdybos kompetencijai priskirtinus klausimus ir atlieka funkcijas,
kurios numatytos šiuose įstatuose ar įstatymuose ar kurias tiesiogiai paveda Susirinkimas.
40. Valdyba yra kolegialus strateginis Asociacijos valdymo organas, atliekantis šiuose
įstatuose pavestas funkcijas. Valdybos kadencija – 2 (dveji) metai. Tuo atveju, jeigu iki Valdybos
kadencijos pabaigos nėra išrenkama naujoji Valdyba arba naujoji Valdyba negali pradėti eiti pareigų
nedelsiant po to, kai pasibaigia prieš tai išrinktos Valdybos kadencija, esamos Valdybos kadencija
pratęsiama iki naujosios Valdybos pirmosios pareigų ėjimo dienos.
41. Valdybą sudaro 9 nariai, įskaitant Prezidentą. Valdybą sudaro: 6 (šeši) Susirinkimo
išrinkti nariai, 1 (vienas) KTU deleguotas atstovas, 1 (vienas) KTU Studentų atstovybės deleguotas
atstovas ir Asociacijos Prezidentas pagal pareigas.
42. Renkant Valdybos narius, kiekvienas narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į
Valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra,
atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę
kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Valdyboje,
rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų
skaičių surinkusių kandidatų. Valdybos narius skiria / atšaukia Susirinkimas, išskyrus deleguotuosius
narius.
43. Pirmąjį Valdybos posėdį sušaukia Prezidentas. Valdyba iš savo narių pirmojo Valdybos
posėdžio metu renka Pirmininką 2 (dvejų) metų kadencijai. Šiuos asmenis gali atšaukti Valdyba
paprastąja Valdybos narių balsų dauguma. Pirmininku negali būti išrinktas Prezidentas. Posėdyje,
nedalyvaujant Pirmininkui, posėdį veda Pirmininko paskirtas Valdybos narys. Posėdyje
nedalyvaujant sekretoriui, jį paskiria Pirmininkas ar Pirmininko paskirtas Valdybos narys.
44. Sprendimus Valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia Pirmininkas.
Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ jos narių. Sprendimai
priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Valdybos narys negali perleisti savo balsavimo
teisės kitam asmeniui. Balsavimas posėdžių metu galimas: posėdyje susirenkant fiziškai; balsavimas
elektroninių ryšių priemonėmis; išankstinis balsavimas pildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
45. Valdyba šaukiama ne rečiau kaip du kartus per metus, išsiunčiant Valdybos nariams
pranešimus registruotu laišku ar elektroniniu paštu arba įteikiant pranešimą asmeniškai pasirašytinai
ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) savaitę iki numatomo Valdybos posėdžio dienos.
46. Valdybos posėdžiai yra uždari. Juose gali dalyvauti Kontrolės komiteto nariai ir
kviestiniai svečiai.
Kontrolės komitetas
47. Kontrolės komitetas yra Asociacijos veiklos, Asociacijos finansinės veiklos ir
Asociacijos materialinių išteklių naudojimo teisėtumą ir tikslingumą kontroliuojantis organas.
48. Kontrolės komitetas:
48.1. turi teisę iš Asociacijos organų ir darbuotojų gauti visus su Kontrolės komiteto
vykdomais patikrinimais susijusius dokumentus ir paaiškinimus;
48.2. kiekvienais metais (išskyrus neeilinių Susirinkimų atveju) teikia Susirinkimui
informaciją apie Asociacijos veiklos, Asociacijos finansinės veiklos bei Asociacijos materialinių
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išteklių naudojimo teisėtumą ir tikslingumą;
48.3. turi teisę šaukti neeilinį Susirinkimą, jeigu nustato Asociacijos veiklos, Asociacijos
finansinės veiklos, Asociacijos materialinių išteklių naudojimo grubius pažeidimus;
48.4. turi kitas šių įstatų nustatytas teises bei atlieka funkcijas.
49. Kontrolės komitetas atlieka patikrinimus savo iniciatyva, Susirinkimo pavedimu arba
Valdybos prašymu. Jeigu Kontrolės komitetas atlieka patikrinimus Susirinkimo pavedimu arba
Valdybos prašymu, pastaruosiuose pavedimuose ar prašymuose privaloma aiškiai ir išsamiai
suformuluoti tikrinimo tikslus.
50. Kontrolės komitetas renkamas Susirinkime 2 (dvejų) metų kadencijai. Kontrolės komitetą
sudaro 3 (trys) Susirinkime išrinkti nariai. Kontrolės komitetas išsirenka savo pirmininką ir jį
paskelbia tame pačiame Susirinkime, kuriame išrinkti pastarojo Kontrolės komiteto nariai. Kontrolės
komiteto nariai negali būti kitų Asociacijos organų nariais.
51. Kontrolės komiteto posėdžius raštu šaukia ir jiems pirmininkauja Kontrolės komiteto
pirmininkas. Kontrolės komitetas priima sprendimus, kai už juos pasisako daugiau kaip ½ Kontrolės
komiteto narių. Kontrolės komiteto nariai dalyvauja Kontrolės komiteto posėdžiuose patys
asmeniškai ir negali perleisti savo balsavimo teisės kitam asmeniui. Kontrolės komiteto nariu gali
būti išrinktas kiekvienas Asociacijos tikrasis narys, išskyrus Asociacijos valdymo organų narius.
52. Kontrolės komiteto nariai turi teisę dalyvauti visuose Asociacijos organų posėdžiuose
patariamojo balso teise, balsuoti Susirinkime.
53. Kontrolės komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais
įstatais ir Susirinkimo bei Valdybos sprendimais. Kontrolės komiteto veikla ir jos organizavimas
nustatomas Susirinkimo tvirtinamais dokumentais.
V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS
KONTROLĖS TVARKA
54. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
55. Prezidentas turi parengti ir pateikti Susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos
ataskaitą.
56. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo Susirinkimo 2 (dvejų) metų kadencijai išrinktas
Kontrolės komitetas.
VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
57. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro
leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
58. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama
nariams elektroniniu paštu, paštu arba pateikiama oficialioje Asociacijos interneto svetainėje. Su visa
informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.
59. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką
tvirtina Prezidentas.
60. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.
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VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA
61. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti
filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Susirinkimas,
vadovaudamasis teisės aktais.
VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
62. Asociacijos įstatai keičiami Susirinkimo sprendimu.
IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
63. Asociacijos buveinė keičiama Susirinkimo sprendimu.
X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
64. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 (trys) nariai, per 30 (trisdešimt) dienų apie tokį
narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
65. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
Įstatai pasirašyti 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

Įgaliotas asmuo

__________________

Skaistė Valienė

(parašas)

_________________________
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