
CISTINES FIBROZES ASOCIACIJOS

ISTATAI

I. BENDROJI DALIS

l'l Clstines fibrozds asociaciia.(toliau vadinama Asociacija) - tai savarankiska, savanoriska Asociacija,veikianti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, .raarfa i!oc;uci.los nariq poreikiams ir tikslams, kurie
ivardinti Siuose istatuose. tenkinti bei [gyvendinti, 

.koordinuoti 
Asociacijos nariq veikl4 atstovauti AsociacijosnariQ interesams irjuos ginti savo veikloje Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LietuvosRespublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikoi asociacijq l.tuty,-,'u, kitais [statymais, teises aktais ir siaisistatais

t'z' a*"1*1u yra. ribotos civirines atsakomybes juridinis asmuo, turintis komercini, [kin[, finansinl,organizacini ir teisini savarankiSkum4 Asociacija turi sqskaitas t-ietuvos nespuuitt"l.-i.&i.i.r"are kredito
istaigose, taip pat gali tureti sqskaitq uzsienio vaistybes" ir.tiri.uotror" bankuose irlar kredito istaigose teises
*t^1 li:t:t{" tvarka. Asociacija turi savo antspaudq l.mini ;lan},a kitus rekvizitus, lstatymI nuriatyta velt<lmoInrcralyvos bei sprendimq priemimo raisvq, taip pat teisq gauti paramq uei istatymq nuriatlta tuarta lgyiparamos gavejo statusq.

,':]:^t^":l1t!t "oako. 
uz savo prievoles visu jai priklausandiu turtu. Asociacija neatsako uz savo nariq prisiimtus

lparergoJrmus. o nariai neatsako u2 Asociacijos prievoles.

l'4 Asociacija yra ne pelno organizacija, kurios veiklos tikslas nera pelno siekimas. Asociacija gauto pelnonegali skirstyti savo nariams Kitus Asociacijos veiklos ribojimus nustato Lietuvos Respublikos asociacijq
istatymas bei kiti teises aktai.

1.5. Asociacijos pavadinimas - Cistin6s fibrozds asociacija.

1.6. Asociacijos teisine forma asociacija.

I .7. Asociacijos buveine - GeleZinkelio g. 3_14.A, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.8. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1.9. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR RUSYS

2.1 Asociaci.jos veiklos tikslai:

- vienyi asmenis, sergandius cistine fibroze, tevus, kuriq vaikai serga cistine fibroze ir gydytojus, kuriespecializuojasi Sios ligos g1 dyme:

..- suburti seimas, auginandias. cistine fibroze sergandius vaikus bei suaugusius ligonius ir jqseimas, teiktipagalb4 auginant sergandius vaikus bei skatinti sergandiq asmenq integracij4 i visuomenE";
- atstovauti cistine fibroze sergandius asmenis, iq tevus bei gydltojus, ginti iq teises ir interesusvalstybinese, teisesaugos ir kitose institucijose;

., 
- padeti uaikrinti bei ginti sergandiqjq cistine fibroze asmenq teises ir laisves, padeti jiems tenkinti savoporeikius.

2.2. Asociacija, siekdama savo tikslg gali:

2.2.1 . organizuoti Asociacijos nariq susirinkimus, konferencijas, simpoziumus ir [vairus renginius;



1.2.2. Bendradarbiauti su analogiSkomis asociacijomis Lietuvoje ir uZjos ribq;

1.2.3. Rinkti, kaupti ir platinti Asociacijos nariams ir visuomenei aktualiq informacij4
2.2.4 Atstovauti ir visomis galimomis teisetomis priemonemis ginti Asociacijos nariq interesus Lietuvos

Respublikos valstybes ir vietos savivaldos institucijose, [staigose, kontro]es o.ganiru"lose, giminingose kitq
3aliq organizacijose bei santykiuose su privadiaisjuridiniais ir liziniais asmenimisf

2 2.5. Nekliudomai raStu, ZodZiu ar kitais b[dais skleisti informacij4 apie savo veikl4 propaguoti
.\sociacijos tikslus ir uZdavinius;

2.2 6. Pirkti ar kitokiais bndais igy,ti reikaling4 savo veiklai turr4 taip pat ji parduoti, i5nuomori, [keisti ar
kitaip juo disponuoti;

2.2.7. Naudoti Asociacijos lesas istatuose nustatltiems tikslams igyvendinti;
2.2.8 Skirti leSq labdarai ir paramai, sveikatos apsaugai, kult[rai, mokslui, ivietimui, k[no kultorai ir

sportui, taip pat stichiniri nelaimiq ir ypatingos padeties likvidavimui;

2.2.9. Samdyi asmenis lstatuose numatytai veiklai ir tikslams igrvendinti;
2.2.10. Gauti leSq ar kitokio tufto i5 Lietuvos bei tarytautinirl visuomeniniq organizacijg nevalstybiniq

organizacijg fondq taip pat kitq fiziniq arjuridiniq asmeng gauri paramq;

....2.2!1. Nustatyti Asociacijos nariams teikiamq paslauglt ir sutartiniq darbq kainas, [kainius ir tarifus,
iSskyrus Lietuvos Respublikos istatymq numatltus atvejus;

. . .2.2.12. Reorganizuotis, persitvarkyi, buti kitrl pelno nesiekiandiq juridiniq asmenq steigeju, steigti
siekiandius pelno juridinius asmenis ir b[ti jq dalyviais, i5skyrus juridinius asmenis, lurlq atsit<omyUe uZjuridinio asmens prievoles yra neribota:

2.2.13. Skelbti konkursus projektams rengti bei kitus konkursus, susijusius su Asociacijos veikla;
2.2.14. uzmegni tarptautinius rysius, keistis delegacijomis, daryvauti renginiuose uZsienyje;

2.2. I 5. Jungtis i asociacij q sqjungas, tarp jq ir rarptautines, bei dalyvauti jq veikloje;

2.2.16. Ulsiimti kita visuomenei naudinga veikla.

2.3. Asociacijos veikla:

- Knygq leidyba;
- LaikraSdiq Ieidyba;
- Zumalq ir periodiniq leidiniq Ieidyba;
- Garso iraSq leidyba;
- Kita Ieidyba;
- Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas;
- Parengiamoji spausdinimo veikla;
- Pagalbine, su spausdinimu susijusi veikla;
- Knygq, laikraSdiq ir ra5tines reikmenq maZmenine prekyba;
- Kita mazmenine prekyba specializuotose parduotuvese;
- Kita maZmenine prekyba ne parduotuvese;
- Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas;
- Nekilnojamojo turto, priklausandio nuosavybds ar kita teise, iSnuomojimas;
- Nekilnojamojo turto tvarkyba uZ atlygi arba pagal sutart[;
- Automobiliq nuoma;
- Kitos sausumos transporto irangos nuoma;
- lstaigos maSinq ir irenginiq iskaitant kompiuterius, nuoma;
- Kitq niekur kitur nepriskirtq, maiinq ir [renginiq nuoma;
- Kitg niekur kitur nepriskirtq asmeniniq ir namq r.rkio reikmenr-1 nuoma;
- Rinkos tyrimas ir vieSosios nuomonds apklausa;
- Reklama;



I

- Bendrieji patarimai ir konsultacijos; teisiniq dokumentq rengimas;
- UZsakomqjq informaciniq paslaugq centro veikla;
- Svietimui bDdingq paslaugq veikla;
- Sportinis ir rekreacinis 5vietimas;
- Kita, niekur kitur nepriskirta, pramogine veikla;
- Sporto arenq ir stadionq eksploatavimo veikla;
- Kita sportine veikla;
- Klrybine, menine ir poilsio organizavimo veikla;
- Ekskursijr; organizavimo r eikla,
- Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
- Fizines geroves uZtikrinimo veikla;
- Aptamavimo veikla;
- Kita stacionarine globos veikla;
- Kita Zmoniq sveikatos prieZiuros veikla;
- Socialinio darbo veikla.

III. NARYSTE ASOCIACIJOJE

3.1. Asociacijos nariais gali buti l8 metq sulaukE veiksn0s fiziniai asmenys. Minimalus Asociacijos nariq
:kaieius yra trys.

3.2. Visi Asociacijos steigejai nuo Asociacijos iregistravimo tampa jos nariais.

3.3. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, pateikia Pirmininkui rastisk4 prasymq tapti nariu. pirmininkas Si
klausimq teikia s\arsr)ti Vald) bai.

3.4. Kandidatas Asociacijos nariu tampa nuo ra5ti5ko Asociacijos nario statuso patvirtinimo Valdybos posedyje
dienos.

3.5 Kandidatas, tapEs Asociacijos nariu, [sipareigoja laiky'tis Asociacijos lstatq bei moketi metini Asociacijos
nario mokest[, tausoti Asociacijos turt4.

3.6. Asociacijos stojamLlq ina5q ir nario mokesdio mokejimo tvarka istatuose nenurodoma, ji tvirtinama
Visuotinio nariq susirinkimo sprendimu atskiru dokumentu.

3.7. Asociacijos narys bet kada gali iSstoti i5 Asociacijos, raStu pateikQs praSymq Pirmininkui. pirmininkas ii
klausimqteikia svarst)'ti Valdybai. Asociacijos nariai i5braukiami i5 nariq sqraSo Valdybos sprendimu.

3.8. Jeigu Asociacijos narys del tam tikn{ prieZasdiq (pvz., ligos atveju, iSvykimo I uZsieni atveju ir pan.) negali
dalyvauti .Asociacijos veikloje ilgesni nei 6 (SeSiq) menesiq laikotarpi arba gali daiyvautl labai retai ir
nereguliariai, jo Asociacijos nario statusas gali b[ti iSlaikyas tik tuo atveju, jei jis pateikia pra5ymq pirmininkui,
kuriame nurodo nedallravimo priezasti ir laikotarpi. Valdyba srarsro ii.t uien4 prasjmq'atsiirai. nustaro
atitinkamq mokesti, kuris negali virSyti metinio nario mokesdio dydZio ir Asociacios nario statuso galiojimo
s4lygas bei laik+

3.9. Asociacijos narys gali boti paSalintas iS Asociacijos Valdybos sprendimu, jei:

3.9. I Nesilaiko Asociacijos [statq;

3.9.2 Nesumokejo metinio nario mokesdio pagal Visuotinio nariq susirinkimo nustatltq mokesdiq
mokejimo tvarkq kai Asociacijos nariui buvo iteiktas ra5tiSkas Valdybos raginimas ir mokestis nesumokamas
per I (vienq) menes[ nuo raginimo gavimo dienos;

3.9.3. Jo veikla nesuderinama su Asociacijos tikslais;

3.9.4. Kitais atvejais, kuriuos VaJdyba ar pripaZista svarbiais.

3.10. Pasibaigus narystei stojamieji nario inaSai ir nario mokesdiai ar kitaip Asociacijos nuosalyben perduotos
leSos ir turtas negr4Zinami.



' .\sociacijos buveineje, taip pat Asociacijos filialq ir atstovybirL buveinese turi buti visl.t Asociacijos nariq
r=as. Su Siuo s4rasu turi teisQ susipazinti kiekvienas Asociacijos narys, kuris isipareigoja neplatinti ir neskelbti

:- r:macijos apie Asociacijos narius, iSskyrus Lietuvos Respublikos istatymq numatytui atvelus.

I\.. ASOCIACIJOS NARIV TEISES IR PAREIGOS, DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS APIE
ASOCIACIJOS VEIKLA PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

-1. l. Asociacijos nariq teises:

4. I .1. Dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame nariq susirinkime;

4. 1.2. Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, nuolaidomis, lengvatomis;

4.1 3. SusipaZinti su Asociacijos dokumentais ir gauti vis4 Asociacijos turim4 informacijq apie jos veikl4;

4.1.4. Bet kada i5stoti ii Asociacijos. Tokiu atvej u stojamieji nario [naSai ir nario mokesdiai ar kitaip
Asociacijai nuosalyben perduotos lesos ir turtas negr4Zinami;

4.1.5. Rinkti ir bDti iSrinktam I Asociacijos valdymo organus;

4.I .6. ReikSti savo nuomonQ ir siDlymus visais Asociacijos veiklos klausimais;

4.1.7. Kurti ir si[l]ti veiklos programas bei projektus;

4.1.8 Kitos teises, kurios neprieStarauja Lietuvos Respublikos istatymams, kitiems teises aktams bei
Asociacijos istatams.

4.2. Asociacijos nariq pareigos:

4.2. l. Laikytis Asociacijos istatq;

4.2.2. Laikl moketi Visuotinio nariq susirinkimo nustatytq nario mokesti;

4.2.3. Vykdyti Visuotinio nariq susirinkimo, Valdybos ir kitll organq nutarimus;

4.2.4. BUti tolerantiSku Asociacijos nariq atZvilgiu ir gerbtijq nuomong;

4.2.5. Dalyvauti Visuotiniuose nariq susirinkimuose;

4.2.6. P adei igyvendinti Asociacijos tikslus.

4.3. Asociacijos nariui ra5tu pareikalavus, Asociacija ne veliau kaip per l4 (keturiolika) clarbo dienq nuo
reikalavimo 

.gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybg susipaZinti ir (ar) pateikti kopijas Siq dokumentq:
Asociacijos istatq, metines finansines atskaitomybes ataskaitq Asociacijos veiklos ataskaitq, Viiuotinio susirinkimo
protokolq ar kitq dokumenq kuriais iforminti Visuotinio susirinkimo, Valdybos, Globejq tarybos ir Asociacijos
Pirmininko sprendimai, nariq sqraSq ir kitq Asociacijos dokumentq.

V. ASOCIACIJOS ORGANAI

5.1. AukSdiausias Asociacijos organas - Visuotinis nariq susirinkimas.

5.2. Kolegialus Asociacijos valdymo organas Valdyba.

5.3. Vienasmenis Asociacijos valdymo organas - Asociacijos pirmininkas.

5.4. Kitas kolegialus organas Globejq taryba.



VI. ASOCIACIJOS VISUOTINIS NARIU SUSIRINKIMAS

Visuotinis nariq susirinkimas Saukiamas ne rediau kaip I (vienq) kartq per metus, per 4 (keturis) pirmuosius
-:r:sius pasibaigus kalendoriniams metams.

- i Apie Saukiamo eilinio ir neeilinio susirinkimo datq laik4 vietq ir darbotvarkq Asociacijos pirmininkas
:-.rnesa Asociacijos. nariams registruotu. laiSku ar pasiraSytinai iteikdamas pranesimq kiekvienam Asociacijos-:riui ne veJiau kaip likus 30 (trisdeSimdiai) dienq iki susirinkimo dienos. Visuotinial nariq susirintimai
::otokoluojami. 

.ProtokolE pasiraSo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, pri. prototolo pridedamas
Visuotiniame nariq susirinkime dalyvavusiq Asociacijos nariq sqraSas.

63 Neeilini Visuotin[ nariq susirinkimq gali inicijuoti iniciatyvine grupe, sudary.ta ne maZiau kaip ii l/2
Asociacijos nariq Valdyba arba Asociacijos pirmininkas.

6.4. Visuorinis nariq :usirinkimas:

6.4. 1. Keidia Asociacijos istatus;

6 4.2. Skiria (renka) ir atSaukia Valdybos narius, Valdybos pirmininkq ir Asociacijos pirmininkq;

6.4.3. Nustato Asociacijos nariq stojamqiq [nasq dydi ir nariq mokesdiq dydi, iq mokejimo tvarkq
6.4.4. Tviftina Asociacijos meting finansinQ atskaitomybE;

6.4.5. Priima sprendimqder Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar rikvidavimo);
6.4.6. Nustato uZdavinius Valdybai;

6.4.7. SprendZia kitus Lietuvos Respublikos asociacijq istatyme ir iiuose istatuose Visuotinio nariq
susirinkimo 

.kompetencijai priskirtus. klausimus. jeigu pagai Lietuvos Respublikos asociacijq istatymq tai
nepriskirta kitq organq korrpetencijai irjei pagal esmElai neia valdyrno organo funkcijos.
6 5' Visuotiniame nariq susirinkime sprendZiamojo balso teisg turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys
Visuotiniame nariq susirinkime turi vien4 balsq.

6.6. Visuotinis nariq susirinkimas gali priimti sprendimus,
nariq. Visuotinio nariq susirinkimo sprendimas laikomas
susirinkime daiyvaujaniiq Asociacijos nariq balsq.

6 T Jeigu Visuotiniame nariq susirinkime nera kvorumo, per 1 (vienq) menesi Saukiamas pakafiotinis Visuotinis
nariq susirinkimas Asociacijos nariai apie.tai informuojami Siqlstatq o.z. punkte nustat)'ta tvarka ne veliau kaip
likus 

.10 . 
(de5imdiai) dienq iki pakartotinio Visuotinio nariq iusirint:mo, kuris turi i.i;q;;ii;ii sprendimus

neivykusio susirinkimo darbotvarkes klausimais, nesvarbu, kiik susirinkime dalyvavo a.""Lii". 
"*iq.6'8 Visuotinis nariq susirinkimas gali buti Saukiamas nesilaikant istatq 6.2 ir 6,7 punktuose numatltq tennin[jeigu visi Asociacijos nariai su tuo ra5tiSkai sutinka.

6 9 Visuotinis nariq susirinkimas gali 
.buti Saukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo susauktas sirl istatr.lnustatyta tvarka ir del to i teism4 kreipesi Asociacijos narys, Asociacijos pinnininkas ar vardyba.

kai jame dalyvauja daugiau kaip l/2 Asociacijos
priimtu, kai u2 ji gauta daugiau kaip 2/3 visq

VII. ASOCIACIJOS VALDYBA

7.1. Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo
pirmininkq Visuotinis nariq susirinkimas renka 4
pirmininko kadencijq skaidius neribojamas.

organas, susidedantis i5 4 (keturiLf asmenq. Valdyb4 bei jos
(ketveriq) metq laikorarpiui. Valdybos nariq bei Valdvbos

7.2. Valdybos nariu gali buti bet kuris Asociacijos narys.

T 3 Valdybos narys gali atsistatydinti i5 pareigq nesibaigus kadencijai, pries tai rastu [spejqs Valdybq ne veliau
kaip prieS l5 (penkiolika) dienq.

7.4. Valdyba:



- J. l. Priima sprendim4 del asmens priemimo i Asociacijos narius ir paSalinimo i5 Asociacijos nariq;
-.4.2. Priima sprendimus del filialq atstovybiq steigimo beijq veikios nutraukimo ir tvirtinajq nuostatus;

7.4.3. Vykdo Visuotinio nariq susirinkimo sprendimus ir tvinina veiklos programas, organizuoja Visuotinio--:u susirink imo numat)1us renginiusl

7.4.4. Ruo5ia istatll pakeitimus irjuos pateikia svarstvti Visuotiniam nariq susirinkimui;

7.4.5. Rengia Asociacijos planus ir kitus dokumentus, susijusius su Asociacijos veikla;

7.4.6. Saukia Visuotinius nariq susirinkimus;

7.4.7. Pateikia konsoliduotas idejas bei pasiDlymus Visuotiniam nariq susirinkimui;

7.4.8. Analizuoja Asociacijos veikl4 finansiniq iStekliq panaudojimq ir teikia sitlymus Visuotiniam
susirinkimui:

7.4.9. Pateikia pasi[lymus ir atsiliepimus Visuotiniam susirinkimui apie Asociacijos metini balans4 bei
Asociacijos veiklos ataskaitq;

7.4.10. Koordinuoja Asociacijos veikl4

. 1.4.)1. PriZiOri mokesdiq mokejimo tvark4 priima sprendimq del Asociacijos nuosavybes teise
priklausandio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutarti ir ileitimo, atsiZvelgiant I
LietuvosRespubIikoSistatymuoseirkituoseteisesaktuoSenuStatytusapribojimus;

7.4.12. Priima sprendimqdel kitqjuridiniq asmenq steigimo ar del tapimo kitqjuridiniq asmenq dalyviu;

7 4.13 Skiria (renka) ir atSaukia Glogejq Tarybos narius ir Globejq Tarybos pirmininka nustato clobejq
Tarybos nariq skaidiq;

. 7.4 14. Vykdo kitas funkcijas, kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymams. kitiems teises aktams
bei Siems istatams.

7.5. Valdyba gali priimti sprendimus. kai posedyje dalyvauja daugiau kaip l/2 Valdybos nariq. Balsavimo metu
kiekvienas narys turi vienq balsq Valdybos sprendimas laikomai priimiu, kai uZ ji gauta daugiau balsq ,,u2,.
negu ,,prieS". Balsams,,uZ" ir,,prieS" pasiskirsiius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko bilsas. Valdybos
posedZiai turi bnti protokoluojami. PosedZio protokolq pasiraio Valdybos pirmininkas.

7.6. Apie Saukiamo posedZio dat4 laikq vietq ir darbotvarkg Valdybos pirmininkas praneSa Valdybos nariams
registruotu laisku ar pasiras)tinai [teikdamas pranesim4 kiekvienam Vitdybos nariui ne veliau kaip likus l0
(deSimdiai) dienq iki Valdybos posedZio dienos.

VIII. ASOCIACIJOS PIRMININKAS

8. l. A_sociacijos Pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas. Asociacijos Pirmininkas renkamas 4 (ketveriLl)
metq laikotarpiui. Savo veiklq Pimininkas vykdo tol, kol Visuotinio nariq susirinkimo nebus iirinktas naujai
Pirmininkas. Asociacijos Pirmininkas vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais bei kitais teises aktais,
Asociacijos istatais, Visuotinio nariq susirinkimo ir Valdybos sprendimais.

8.2. Asociacijos Pirmininkas:

8.2.1 . Sudaro sandorius bei veikia Asociacijos vardul

8.2.2. Atsako uZ Asociacijos veiklos organizavimq beijos tikslq igyvendinim6
8.2.3. Atidaro ir uZdaro Asociacijos sqskaitas bankuose;

8.2.4. Atsako uZ metinds finansines atskaitomybes sudarymq;

8.2.5. Svarsto bei tvirtina darbuotojq pareigybes, priima ir atleidZia i5 darbo darbuotojus, nustato jrt
pareigybinius atlyginimus, sudaro su jais darbo sutartis;



S.2.6. Organizuoja Asociacijos veiklq;

S 2 T Parengia ir pateikia visuotiniam nariq susirinkimui Asociacijos veiklos ataskait*
8.2.8. Skelbia ir organizuoja vieSos informacijos paskelbimq
8'2 9 Atsako uZ duomenq ir dokumentq pateikimg Lietuvos Respubrikos juridiniq asmenq registrui;
8.2. 10. Koordinuoja naujq nariq [stojimo tvark%

8.2.I I . Savo kompetencijos ribose tvarko Asociacijos leSas ir tunq;

or".i;:,ji "t#fi*r" 
Asociacijos darbuotojams, savo kompetencijos ribose Ieidzia isakymus, reguliuojandius

8'2 13 Pranesa Asociaciios nariams apie esminius [r.ykius, turindius reiksmes Asociacijos veiklai;
8.2.14. Organizuoja ir tvarko Asociacijos nariq apskait4;

8 2 l5 Atsako uz kitu Lietuvos Respublikos asociacijq [sratyme ir kituose teises aktuose bei siuose istatuoseAsociacijos pirmininko kompet"nclai plisu.tf p;;il[ffi;

IX. ASOCIACIJOS GLOBEJV TARYBA

9 l Asociaciios Globeiu tarvba.yra kolegialus parariamasis Asociacijos remejq arstovrr 2umalistq ir r isuomenesveikejq organas ctoueiu ian uq ir ctiuejq irtru"l pl.rr"i*q renka Vardyba vieneriq meiq raikotarpiui.

9l?:i:iili,:j:Jtr]'r ir'u;ci'r nustato vaidvba'clobejq raflos bei crobejq ,uryuo,-pi.,nininr.o kadencijq

e^ 

]^.c]^L!1iu 
ti+uos nariais.gali tapti Asociacijos nariai arba asmenys, moraliskai irlarba finansiskai remiantysAsocracu+ propaguojantys ir padedantys igyvendinti Asociaciios tiislus. Asmuo. r,r":r-"e.r'n.*ir.ijos narys.ulobeJLl tarvbos nariu sali huti si0lomas rik gavgs benr r ieno ii Asociacijos ;;"q'*ii, Br.lis,ii.t o*.nau.i.,aKandidatus i Gtobejq tirybos nartus gati teitf; v;ii ar".i"i,.j*'"ar,r.

9.3. Globejq taryba:

"",0;;';'o,ltl*ipasiulvmus 
visuotiniam nariq susirinkimui bei vatdybai Asociacijos tikslq igyvendinimo ir

,.'k';o';3irifiiloii;;n:Tffifi,::l;:i1" 'o'' Asociacijos veikrq visuomeninei riksringumq beijos rorm4

9.3.3. Organizuoja Asociacijos finansavimo ir paramos paieSk4;

9.3.4. Padeda igyvendinti kitq Asociacijos organq sprendimus.
9.4. Globejq taryba gali priimti sprendimus- kai posedyje dalyvauja daugiau kaip l/2 Globejrl tarybos nariq.Balsavimo melu kiekvienas narv5 ixli visn4 uarsq.'crouejq- ra;'bos ,pr.ndi,-,,,a, raikomas priimiu. kai u2jigautadaugiau barsq ..u2" negu ..pries-. Barsams ..ri' i," ..irli:'iu"rirkirreiu, po rlgiai. Iemia Globeiq tarybos

fil'Jl"[iif:i,:':T[f'.I*: posed2iai ruri uuri'protok'J,o.;a.i eoleaz;'o-p;;,;i;r; pisiraso crobejq
informacini rlsi tarp clobejq t;rrilirollr,oul*'"'nkas 

taip pat kooidinuoja crouell iuiluoi "#b4 uztikrina

9'5 Apie Saukiamo posedZio dat4 Iaik4 viet4 ir. darbotvarkq Grobeiq.tarybos pirmininkas pranesa Globeiqtar) bos nariams registruolu laisku ar pasiraslrinai ireikdamas prinesrmq kiekvienam clobejq larybos nariui neveliau kaip likus t0 (desimaiairdienq iki Cf 
"6.iq,r'ryU", 

pol,jrio o,.nor.



X. ASOCIACIJOS LISOS IR TURTAS, FINANSINIS VEIKLOS KONTROLI

' l Asociacijai nuosavybes teise gali priklausyti turtas, reikalingas 5iuose istatuose numat)1ai veiklai, tikslams
'' uZdaviniams_ igyvendinti, jis gali buti igyas uZ Asociacijai priklausandias lesas, taip pat dovanojimo,
:;veldejimo ar kitokiu bldu.

i0.2. Asociacijos IeSas sudaro:

10.2.1. Asociacijos nariq stojamieji inaSai ir nariq mokesiiai;

10.2.2. LeSos, kitas turtas ir paslaugos, gautos kaip parama;

10 2.3. Fiziniq, juridiniq asmenq dovanotos, paramos organizacijq ir labdaros bei paramos fondq paaukotos
at programoms vykdyi neatlygintinai perduotos l6sos bei turtas;

10.2.4. Pagal testamentq gautos Ie5os;

10.2.5. Kredito istaigq paliikanos, mokamos uZjose saugomas IeSas;

10.2.6. Kitos teisetai igltos lesos ir turtas.

10.3.. Asociacij os leSos naudojamos Siuose istatuose numatltiems tikslams ir uZdaviniams igyvendinti. UZ
Asociacijos le5q ir jos turto kaupimq bei naudojim4 taip pat uz Asociacijos turto valdymq ii jisponauin-'q.juo
atsakingas Asociacijos Pirmininkas.

10.4. Paramos bei pagal testamentq gautos lesos raikomos Asociacijos atskiroje lesq s4skaitoje.

10 5' Aso-ciacija laiko savo pinigines leSas kredito [staigose ir atlieka visas kasos ir atsiskaitom4sias operacijas
Lietuvos Respublikos istatymq bei kitq teises aktq nustatya tvarka.

l06 Asociacija vykdo buhaltering apskaita teikia finansing, buhaltering ir statisting informacij4 valstybes
institucijoms ir moka mokesdius Lietuvos Respublikos istatymq.bei kitq teisls aktq nustatya tvarka.
l0 T Asociacijos le5os ir turtas negali b0ti skirstomi Asociacijos nariams ir valdymo organams, i5skyrus teises
aktuose nustatytas i Simtis.

10.8. Asociacijos finansines veiklos kontrolq vykdo Asociacijos Valdyba, kuri:
10.8.1. Tikrina Asociacijos finansinE veiklq;

,. 10.8 2. Tikrina Asociacijos metinq finansing atsakomybq ir kitus finansines - buhalterines veiklos
dokumentus:

l08.3 Atlieka bet kokius veiklos patikrinimus Visuotinio nariq susirinkimo pavedimu bei atsiskaito
Visuotiniam nariq susirinkimui:

10 8.4. Artimiausiame Visuotiniame nariq susirinkime praneSa apie visus patikrinimq melu nustatltus
paZeidimus.

XI. ASOCIACIJOS VEIKLOS ATASKAITA

ll'l Asociacijos Pirmininkas kasmetiniam eiliniam Visuotiniam nariq susirinkimui turi parengti ir pateikti
praejusiq finansiniq metq Asociacijos veiklos ataskaitq. Si ataskaira yra viesa. Kiekvieno fizinii ar juridinio
asmens reikalavimu Asociacija turi sudaryti sqlygas Asociacijos buveineje ar kitais b0dais su Sia ataskaita
visiems susipaZinti.

I 1.2. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi b[ti nurod)ra:

I I .2. I . Informacij a apie Asociacijos veiklq igyvendinant jos istatuose nustat),tus veiklos tikslus;
1 I .2.2. Asociacijos nariq skaidius finansiniq merq pabaigoje;

I 1.2.3. Asociacijos metine finansine atskaitomybe;



I I .2.4. Samdomq Asociaci.jos darbuotojq skaidius finansiniq metq pabaigoje.

XII. ASOCIACIJOS FILIALAI IR ATSTO\ryBES

12.I . Asociacija turi teisE steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos teises aktq nustat)'ta tvarka. Filialo ir
atstovybes pavadinime privalo blti Asociacijos pavadinimas ir atitinkamai Zodis "filialas" arba "atstovybe".
Asociacijos filialq ir atstor,ybiq skaidius neribojamas.

12.2. Sprendimus del Asociacijos filialq ir atstovybiq steigimo bei jq veiklos nutraukimo priima Valdyba.

12,3. Filialas yra strukturinis Asociacijos padalinys, turintis savo buveinq ir atliekiantis visas arba dalI
Asociacijos funkcijg sudarantis sandorius bei prisiimantis isipareigojimus tik pagal Asociacijos suteiktus

igaliojimus. UZ filialo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu subsidiariai.

12.,1. Atstorybe yra Asociacijos padalinys, turintis savo buveinq ir atliekantis veiksmus, nurodytus Lietuvos
Respubl ikos istatymuose ir atstovybes nuostatuose.

I 2.5. Filialas ir atstovybe nera juridinis asmuo. Jq veiklq organizuoja ir vykdo filialo ar atstovybes vadovas.

1?.6. Valdyba, priemusi sprendimq nutraukti filialo ar atstovybds veikl4 paskiria atsakingq asmeni veiklos
nutraukimo procedorai atlikti. Apje sprendim4 nutraukti filialo ar atstovybes veiklq vienq kartq vieiai skelbiama
dienraityje,,Lietuvos rltas".

XIII. ASOCIACIJOS ISTATU KEITIMAS

13.1. Asociacijos istatai keidiami Visuotinio nariq susirinkimo sprendimu, priimtu didesne kaip 2/3 balsq
dauguma.

13.2. Naujos redakcijos istatai isigalioja nuo jq [registravimo Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq registre
dienos. Kartu su istatll pakeitimais Asociacija Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq registrui turi pateikti vis4
pakeistq Asociacijos istatq tekstq (nauj4 redakcijq).

XIV. ASOCIACIJOS VIESOS INFORMACIJOS SKELBIMAS

14.1. Prane5imai ir skelbimai apie Asociacijos esminius [vykius, taip pat su Asociacijos veikla susijusi vie5a
informacija yra skelbiarni dienraStyje "Lietuvos rytas". Kiti praneSimai yra pateikiami asmeniui pasira5ytinai
arba siundiami jam registruotu lai5ku. Asociacijos praneSimai yra skelbiami/pateikiami laikantis Lietuvos
RespubJikos teises aktuose nustatytq terminq. UZ savalaiki pranesimq iSsiuntimq,/paskelbimq atsako Asociacijos
Pirmininkas.

Istatai pasiruiyti Vilniuje, du t kstoniioi devint4j4 metq geguiis mdnesio a|tuonioliktqjq dienq

Visuotinio nariq susirinkimo [galiotas asmuo:

Lijana Kazlauskiene
-5k/(/7 (

(vardas, pavard6, para5as)




