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ASocrACrJos Srlurrs ZuvtxrNKysrEs REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPES
,,Ltsvtr,ttS xRa5ras"

ISTATAI

I. BENDROJI DALIS

l- Asociacija Silutes Zuvininkystes regiono vietos veiklos grupe ,,Zuvejq krastas,. (toliau -Asociacija) yra savanoriSka organizactja, veikianti Silutes rajone, ikurt; bendriems nariq poieikiamsir tikslams, neprie5taraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir istatymams, tenkinti ir
igyvendinti.

2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asdciacijq Uei titq istatymq, Vyriausybes nutarimq, kitq
teises aktq ir savo veikl4 grindZia5iais istatais.

3. Asociacija yra ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, galinti savo vardu
igyti ir tureti teises bei pareigas, buti ieSkovu ar atsakovu teisme. Asociacija turi savaranki5k4
balans4, apvalq antspaud4 su savo pavadinimu, atsiskaitom4jq bei valiuting s4skaitas Lietuvos
Respublikoje iregistruotame banke. Teises aktq nustatyta tvarka ji gali tureti s4skaitq uZsienio
bankuose.

4. Asociaclja uZ savo prievoles atsako visu savo turtu. Asociacija neatsako uZ savo nariq
prievoles, o nariai neatsako uZ Asociacijos prievoles.

5. Asociacija turi teisg sudarlti ivairias sutartis, isigyti ar nuomoti turt4, steigti imones,
uLmegzti tiesioginius rySius su tarptautinemis organizacijomis, vykdyti nedraudZiam4-komercing
lking veikl4, dalyvauti kitoje veikloje, kuri atitinka Asociacijos tikslus ir neprie5tarauja Lietuvos
Respublikos istatymams.

6. Teisine forma - asociacija.
7. Asociacijos pavadinimas - Silutes Zuvininkystds regiono vietos veiklos grupe ,,Zuvejq

kraStas"

8. Asociacijos buveines adresas - Lietuvininkq g. 26-3,LT-99129 Silute.
9. Asociacijos veiklos trukme - neribota.
10. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1 1. Asociacija yra labdaros ir paramos teikeja bei gaveja.

II. VEIKLOS TTKSLAI, SRITYS IR RUSYS

1 2. Asociaclja yra ne pelno organizacija.
13- Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai - pagal savo veiklos kompetencij4 ir galimybes

skatinti Silutes, kaip Zuvininkystes regiono, ekonomikos-augim4, darbo vietrl kurimE, isidarbinimogalimybiq remimE pakrandiq ir sausumos bendruomenems, siekti geresnes gyu"ri-o kokybes
uZtikrinimo, atstovauti vie5iems, valdZios ir verslo interesams. Tuo tikslu siekti-Asociacijos nariq
veiklos koordinavimo ir jos nariq interesq atstovavimo ir tenkinti kitus vie5uosius interesus pagal Sias
iSvardintas veiklos sritis:

13.1. telkti suinteresuotq vietos valdZios, verslo, nevyriausybiniq ir kitq istaigq bei
otganizacijq pastangas ie5kant tinkamiausiq sprendimq Silutes r.ajono ekonominei ir socialinei
gerovei kelti;

13.2. siekti pagerinti vietines isidarbinimo galimybes ir didinti bendruomeniq socialing
integracij4 i5naudojant vietos bendruomeniq, verslo ir vietos valdZios rySius;

13.3. ieSkoti naujovi5kq ir efektyviq b[dq vietos gamtiniams, kulturiniams, Zmoniq ir
kitiems materialiems bei nematerialiems i5tekliams panaudoti Silutes rajono ekonomikos augimui;'

13.4. skatinti ir palaikyti vietines rajono Zmoniq iniciatyvas Zuvininkystes ir (arba)
akvakultlros, verslo, gamtoi apsaugos, Svietimo, kult[ros, socialines pu.u-o, ir kitose srityse;

13.5. teikti pasillymus vietos ir nacionalinems institucijoms bei organizacijoms del rajono
pletros planq ir priemoniq ktrimo bei igyvendinimo;
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13.6. organizuoti regiono pletros dalyviq Svietim4 bei mokym4, organizuoti ir teikti param4
rcgiono bendruomeniq proj ektams ir iniciatyvoms igyvendinti;

13.7. inicijuoti jaunimo ir kitq nevyriausybiniq organizacijq programU ir projektq rengim4
rcgiono bendruomendse;

13.8. organizuoti ir teikti paramq regiono pletros projektams ir iniciatyvoms lgyverrd_inti;
13.9. skatinti bendradarbiavim4 su kitomis visuomeninemis nacionalinemis ir tarptautinemis

organizacijomis bei kitomis istaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir uZsienyje;
13.10. lstoti ikitas asociacijas, tarptautines organizacijas, kuriq tikslas ir veikla

neprie5tarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Asociacijq ar kitiems istatymams;
13.11. tenkinti kitus, istatymams neprie5taraujandius, vie5uosius interesus.
14. Savo tikslams pasiekti istaiga verdiasi istatymq nedraudZiama Siq rd5iq flkine komercine

veikla:
14.1. Leidybine veikla, kodas 58.1;
14.2. Kompiuteriq programavimo, konstrukcine ir susijusi veikla, kodas 62.0;
14.3. Informaciniq paslaugq veikla, kodas 63;
14.4. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas, kodas 82.19;
14.5. Finansrnlqp+tlaugU -v-eikla; iSskyrus draudim4 ir pensijq leSq kaupim4, kodas 64;
14.6. Kitai, nieliur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas, kodas 64.19;
14.7. Duomenq apdorojimas, kodas 63.11;
14.8. Veikla, susijusi su duomenq bazemis, kodas 63.1;
14.9. Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesdiq klausimais, kodas

69.20;
14. 10. Rinkos tyrimas ir vie5osios nuomonds apklaus4 kodas 73.20;
14.11. Konsultacind verslo ir kito valdymo veikla, kodas 70.22;
14.12. Verslo informacijos paie5ka ir pateikimas;
14.12. Kita profesine, moksline ir technine veikla, kodas 74;
14.13. Reklama, kodas 73.1;
14.14. Kita, niekur kitur nepriskirta, ivairi verslo veikla, kodas 98;
14.15. Mugiq, parodq ir suvaZiavimq veikla, kodas 82.30;
14.16. Nuoma ir iSperkamoji nuoma, kodas 77;
l4.ll. Kelioniq agent[ry, ekskursijq organizatoriq, i5ankstinio uZsakymo paslaugq ir

susijusi veikla, kodas 79.1 ;
14.18. Suaugusiqiq ir kitas Svietimas, kodas 85.5;
14.19. Pastatq aptarnavimas ir kra5tovaizdLio tvarkymas; kodas 81;
14.20. Administracine veikla, istaigq ir kitq verslo imoniq aptarnavimo veikla, kodas 82;
14.21. Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu, 88 kodas;
14.22. Sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
14.23. Kulturinis Svietimas, kodas 85.52;
14.24. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
14.25. Svietimui b[dingq paslaugq veikla, kodas 85.6;
14.26. Ktrybine, menind ir pramogq organizavimo veikla, kodas 90;
14.27. Verslininkq, darbdaviq ir profesiniq organizacijq veikla, kodas 94.1;
14.28. Kitq narystds organizacijq veikla, kodas 94.9; ',i'

14.29. Verslininkq federacijq ir asociacijq veikla, kodas 94.11;
14.30. Sportine veikla, pramogq ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;
14.31. Narystes organizacijq veikla, kodas 94;
14.32. Vertimo ra5tu ir ZodLiuveikla, kodas 74.3.
15. Asociacija gali uZsiimti kita istatymq nedraudLiarna komercine [kine veikla (teikti

mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus) ir vykdyti kitq istatuose nurodyt4 veikl4, kuri
neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymams ir Asociacijos lstatams bei veiklos tikslams.

16. Veikla, kuri Lietuvos Respublikos istatymq nustatlta-tvarka yra licencijuojama,
Asociacija gali verstis tik gal'usi atitinkamas licencijas ar leidimus.
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III. ASOCIACIJOS TEISES IR PAREIGOS

17' Savo tikslams igywendinti_Asociacija istatymq nustatyta tvarka turi teisE:
17'1' nekliudomai ra5tu, LodLiu ar kitais b[dais, nepriestaraujant Lietuvos Respublikos(cises aktams, skleisti informacij4 apie savo veikl4, propaguoti sivo tikslus ir uZdavinius;ll '2' organizuoti susirinkimus, mitingur, gigrzi.r"s, ivairias eitynes, spofto ir kitus masinius

l.cngrruus;

17'3' oryanizuoti mokymus, konsultacijas, konferencijas ir seminarus Asociacijos bei kitq
asociacijq ir organizacijq bei bendruomeniq nariams;

17'4. pirkti ar kitaip isigyti savo veiklai reikaling4 turt4, ji naudoti, valdyti ir juo disponuoti;l7'5' samdyi asmenis istatuose numatytai veiklai',.yf.ayti ir moketi ji"*. sutartimi
numatyto dydZio darbo uZmokesti;

17'6' btti kitq juridiniq asmenq steigeja, dalyve, stoti I organizacijas, taip pat stoti !tarptautines organizacijas, kuriq tikslai ir veikla nepriesiarauja Konstiticijai, Asociacrjq ar kitiems
istatymams bei Siems fstatams;

17.7. nutraukti savo veikl4;
17'8' gauti lesq ar kitokio turto i5 Europos S4jungos, valstybes, savivaldybes biudZetq irfold}, tarptautiniq ir l-isluvss Respublikos nevyriauJybiniq organizacijq, programq, teikiandiq

techning, materialing ir finansinq pagalb4, taip pat is neoyriausyuiiiq organi2i"iir+, fonjq, fiziniq irjuridiniq asmenq;
17'9. tureti atsiskaitomEja bei valiutos s4skaitas Lietuvos Respublikos ir uZsienio kredito

istaigose.
17.10. naudoti gautas leSas istatuose numatltiems tikslams lgyvendinti;
17 -11 . reorganizuotis Lietuvos Respublikos teisds aktq nustai yta tvarka;
17 '12' steigti Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka padalinius, kitus juridinius

asmenis, filialus, atsto,vybes;
17.13. prisiimti isipareigojimus ir sudary,ti sutartis;
17 .14. vienytis i asociacijq sqjungas;
17.15. tureti kitas teises, kurios neprie5tarauja asociacijos veiklos tikslams, nustatl.tiems

civiliniame kodekse, Asociaciiq istatyme ir siuose !statuose.
1 8. Asociacija privalo:
18.1. efektyviai naudoti le5as ir turtE, skirtus istatuose numatlrtiems tikslams lgyvendinti;
18-2. vesti finansines veiklos apskait4, kuri atitiktq Lietuvoi Respublikos ist-atymq bei kitq

teises aktq reikalavimus, taip pat paramos teikejq nustatltas s4lygas, nepriestaraujurrdiu, Lietuvos
Respublikos istatymams ir kitiems teises aktams;

18.3. teikti finansing - buhaltering ir statisting informacij4 valstybes institucijoms,
Asociacijos nariams, jeigu jie to pareikalauja raStu;

18.4. naudodama Lietuvos, uZsienio Saliq irlar tarptautiniq organizacijq bei paramos teikejq
perduot4 turtq ir le5as bei atsiskaitydama ui, jq panaudojim4, vadJvautis Lietuvts Respublikos
istatymais, kitais teises aktais bei tq organizacijq ui p*u*os teikJjq nustatytais reikalavimais;

18.5. moketi mokesdius istaty,rnq nustatyta tvarka; ,,

18.6. padarius Zal4 fiziniams ar juridiniams asmenims,
nustatyta tvarka;

jq.atlyginti savo turtu istatymq

18.7. Asociacija gali tureti kitq, Siuose lstatuose nenumatytq teisiq ir pareigq, jeigu jos
neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymams beiAsociacijos veikttsiitslams.

1 9. Asociacijai draudZiama:

turt4 nuosavyben asociacijos nariui, valdymo
darbo sutarties pagrindu dirbandiam asmeniui ar
i5skyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus

19.2. moketi asociacijos steigejui ar nariui iSmokas i5 pelno dalies'ar perduoti likviduojamos
asociacijos turto dali, virsijandi4 stojamqii nario inas4 ar mokesii;

19.1. neatlygintinai perduoti asociacijos
ar kitiems Asociacijos organq nariams, asociacijoje
su jais susijusiam asmeniui, ar trediajam asmeniui,
istatuose pagal Labdaros ir paramos istatym4;



:
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i l9'3' asociacijos turt4 ir le5as, iskaitant peln4, jokia forma, iSskyrus labdarq ir param4 pagall';tlrtlaros ir paramos istatym4, skirsty'ti Asociacijo, ii'fu.l jos valdymo l.gunq nariams, asociacijoje
tlitt'[ro sutarties pagrindu dirbantiems asmeni*r, isrkyrm atvelus, kai yra mokamas darbo uZmokestis,
kittts su darbo teisiniais santykiais susijusios i5mokos ir kai autorines sutarties pagrindu mokamas
itrttorinis atlyginimas, atlyginama uZ suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

l9'4' suteikti paskolas, ikeisti asociacijos turtq (isskyrus atvejus, kai turtas ikeidiamasrt:rociacijos prievolems uZtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip uxikrinti kitq asmenq prievoliqjrrykdym4' Si nuostata netaikoma, fai skolinamasi i5 kredito istaigq ir kai Lietuvos Respublikos
tilrptautinds sutartys arba Lietuvos Respublikos istatymai * jq p"g.indu priimti kiti teises aktai
rrLrrnato kitaip;

19'5' skolintis pinigq is asociacijgs- nafio ar su juo susijusio asmens ir moketi pahkanas. Si
rruostata netaikoma, kai skolinamasi iS kredito litaigq;

19.6. skoliltis is kitq asmenq, mokant neprotingai dideles pallkanas;
19'7' pirkti prekes ir paslaugas uZ akivaizdZiai per didelg kain4, isskyrus atvejus, kai tokiub[du yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos istatymq 

"yra 
labdaros

gavejas;

19'8' parduoti asociacijos turtE uZ akivaizdhiai per maZy kain4, isskyrus atvejus, kai tokiub[du yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Lidaros ii paralos istatym4 yra labdaros
gavejas;

9'9' steigti juridin! asmeni, kurio civiline atsakomybe uZ juridinio asmens prievoles yra
neribota, arba buti jo dalyviu;

19'20. atlikti kitus, Asociacijos istatyme, nustatytus draudZiamus Asociacijai veiksmus.

IV. ASOCIACIJOS NARIU TEISES IR PAREIGOS

20. Asociacijos nariai turi Sias teises:
20.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame susirinkime;
20.2. rinkti ir b,,ti isrinktu iAsociacijos renkamus organus;
20.3- gauti informacrj4 apie Asociacijos veiklq ii tesq panaudojim4 naudotis visomis

Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
20.4. teikti pasillymus Asociacijos veiklai gerinti;
20.5. bet kada i5stoti i5 Asociacijos, tadiau tokiu atveju jo sumoketi stojamasis inaSas ir nario

mokestis, kitos Asociacijai perduotos le5os bei kitas nuosaryb"r t"ir" Asociacijai perduitas turtas yra
negrEzinami;

20.6. kitas teises aktuose nustatytas teises.
21. Asociacijos nario pareigos:
21.1. laikytis Siq {statq ir Asociacijos visuotinio susirinkimo

sprendimq, pirmininko nurodymq;
sprendimq, Valdybos

2l-2- moketi Asociacijos susirinkimo nustatyt4 nario mokesti;
21-3. apie negalejim4 dalyvauti Visuotiniame susirinkime prie5 tris dienas pranesti uZ

susirinkimo organizavim4 atsakingam asmeniui. :,.

21-4. iSstojant i5 Asociacijos visi5kai ivykdyti ir atsisk4ityti uZ pavestus darbus bei
isipareigojimus;

21.5. Privalo saugoti konfidenciali4 Asociacijos informacij4. Ar informacija konfidenciali,
nustato Asociacij os valdyba.

V. STOJAMUJU INASU IR NARIO MOKESdIO MOKEJIMO TVARKA

22- Stojamqiq ina5q ir nario mokesdio dydis ir mokejimo tvarka nustatoma atskiru
Asociacij os susirinkimo patvirtintu sprendimu.



vl. NAUJU NARIU PRIEMIMO, NARrU lsSrO.Urvro rR pasalrNrMo 15 asoctAcrJos
TVARKA

23. Asociacijos nariais gali buti juridiniai ir fiziniai Lietuvos Respublikos asmenys irlar
rrisicniediai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, savanoriSkai lstojg i Asociacij4,
lrlipaZistantys asociacijos istatus, neturintys jai ir (ar) Lietuvos Respublikos teises aktams
lrrir-:itaraujandiq tikslq ir sutikg lnesti nustatlro dydZio stojam4jimokesti.

24. Nariai priimami pateikus pra5ymq Asociacijos pirmininko vardu. Artimiausio posedZio
titctu, po praSymo pateikimo dienos, Asociacijos valdyba priima sprendim4 del priemimo ! narius.
Apie priimt4 sprendimE Asociacijos valdyba prane5a praSymo teikejui per 14 dienq nuo sprendimo
priimimo, registruotu ar elektroniniu laiSku. Asmuo, kurio pra5ymas patenkintas, sumoka stojamqji
ina54 ir jam i5duodamas narystg patvirtinantis dokumentas.

25. Po Asociacijos iregistravimo Juridiniq asmenq registre, juridinis ir fizinis asmuo gali
tapti asociacijos nariu tik pateikgs pra55rm4 ir irodEs, kad per pastaruosius dvejus metus iki pra5ymo
pateikimo dienos vykde aktyvi4 socialing, ekonoming, kult[ring veiklq Silutes rajone.

26. Asociacijos nariu gali tapti tik toks juridinis asmuo, kurio veiklos vietovd - Silutes
rajono teritorija.

27. Narys turi teisg iSstoti i5 Asociacijos, apie tai ra5tu prane5gs Asociacijos Pirmininkui, o
praSymas apsvarstomas valdyboje. Tokio nario i5stojim4 i5 Asociacijos tvirtina Asociacijos valdyba.

28. Asociacijos nariai, nesilaikantys Asociacijos istatq ar kitq Asociacijos teises aktq arba be
pateisinandios prieZasties nesumokejg nario mokesdio bei uL, konfidencialios informacijos
atskleidim4 gali b[ti iSbraukti i5 asociacijos nariq.

VII. ASOCIACIJOS VALDYMAS

29. Asociacijos organai:
29.1. Asociacijos organas - visuotinis nariq susirinkimas.
30. Asociacijos valdymo organai:
30.1. kolegialus valdymo organas - Asociacijos valdyba.
30.2. vienasmenis valdymo organas - Asociacijos pirmininkas.

VIII. ASOCIACIJOS USUOTINIS NARIU SUSIRINKIMAS, JO KOMPETENCIJA,
SUSAUKIMO ATVEJAI IR TVARKA, NARIU DALYvAvIMo TVARKA

31. Asociacijos susirinkimas (toliau - Susirinkimas) yra visuotinis Asociacijos nariq
susirinkimas.

32.Tik Susirinkimas turi teisg:
32.1. papildyti, keisti ir tvirtinti Asociacijos istatus;
32.2. ri*ti ir at5aukti Asociacijos valdybos narius, Asociacijos pirminink4, revizoriq

(auditoriq ar audito imong);
32.3. nustatyti Asociacijos nariq stojamqjq inaSq dydl ir nariqlmgkesdiq dydi, jq mokejimo

tvark4;
32.4. svarstyti ir tvirtinti Asociacijos meting

Asociacijos veiklos ataskait4;
32. 5. priimti sprendimus steigti, reorganizuoti, likviduoti padalinius;
32.6. priimti sprendim4 del Asociacijos pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ir

likvidavimo);
33. Susirinkimas sprendZia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijq fstatyme ir Siuose

fstatuose Susirinkimo lompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijq

istatym4 tai nepriskirta Asociacijos valdymo organq kompetencijai ir jei pagal esmg tai nera valdymo
organo funkcijos.

finansing atskaiiomybg bei valdybos parengtq
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i 24. Susirinkime turi teisg dalyvauti ir sprendZiamojo balso teisg tureti visi Susirinkimo dien4
i (:rriullys Asociacijos nariai. Vienas narys susirinkime turi vien4 bals4.

35. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip % visrl
Arrociacijos nariq.

36. Jei Susirinkime ndra kvorumo, turi btti Saukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi
lr:isq priimti sprendimus neivykusio Susirinkimo darbotvarkes klausimais, nesvarbu kiek Susirinkime
r.ln lyvautq Asociacijos nariq.

37. Susirinkimas Saukiamas Asociacijos valdybos sprendimu ne rediau kaip vien4 kart4 per
lllctus. Susirinkimas turi ivykti ne veliau kaip per 4 mdnesius nuo kalendoriniq metq pabaigos.
Sitrsirinkimo metu tvirtinama Asociacijos metind finansine atskaitomybe, kuri4 paruo5ia Asociacijos
lrirrnininkas. Susirinkime gali b[ti spren diiami ir kiti, susirinkimo komfetencijai priskirtini
ItlaLrsimai.

38. Susirinkimas gali b[ti Saukiamas ir teismo sprendimu, jei jis nebuvo suSauktas istatq
nustatyta tvarka ir del to iteism4 kreipesi Asociacijos narys ar valdymo organas.

Susirinkimo su5aukimo iniciatyvos teisg turi Asociacijos valdyba, pirmininkas, revizorius
(auditorius ar audito imone) ar ne maziau kaip 1/3 Asociacijos nariq.

39. Prane5im4 apie Saukiam4 Susirinkim4 Valdyba raStu iteikia kiekvienam Asociacijos
nariui ne veliau kaip likus 5 (penkioms) kalendorindms dienoms iki Susirinkimo dienos, i5skyrus
atvejus, kai visi Asociacijos nariai ra5tiSkai sutinka, kad Susirinkimas Saukiamas nesilaikant aukSdiau
nurodytq terminq. Ra5ti5kam praneSimui prilygsta prane5imas, iSsiqstas nario nurodytu telefaksu ar
elektroninio pa5to adresu, su patvirtinimu apie prane5imo gavim4, taip pat lteiktas pasira5ltinai.

40. PraneSime turi bflti nurodytas Asociacijos pavadinimas, buveind, kodas, Susirinkimo
data, laikas ir vieta (adresas), Susirinkimo darbotvarke ir SusirinkimE inicijavg bei sprendim4
susaukti Susirinkimq priemg Asociacijos organai, asmenys ar institucija.

41. Jeigu Susirinkimas neir.yksta, apie pakartotini Susirinkim4 turi btti praneSta Siq {statq 37
ir 38 punktuose nustatytu btdu ne veliau kaip likus 3 (trims) kalendorinems dienoms iki pakartotinio
Susirinkimo dienos.

42. Balsavimas Susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams
tais darbotvarkes klausimais, del kuriq nors vienas narys pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam
pritaria daugiau kaip puse visq Susirinkime dalyvaujandiq nariq.

43. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai tZji gauta daugiau balsavimo metu
dalyvaujandiq nariq balsq ,,u2" negu ,,prieS" (asmenys, balsuodami susilaikg, neskaidiuojami, tai yra
jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Sprendim4 del Asociacijos pertvarkymo,
reorganizavimo ar likvidavimo ir sprendim4 keisti Asociacijos istatus priima susirinkimas ne
maZesne kaip 213 susirinkime dalyvaujandiq Asociacijos nariq balsq.

44. Susirinkimo sprendimai iforminami Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

IX. ASOCIACIJOS VALDYBA

45. Asociacijos valdyba (toliau - Valdyba) yra kolegialus Asociacijos valdymo organas,
susidedantis i5 5 (penkiq) pilietines visuomenes t.y. bendruomeniniq at neyyriausybiniq organizacljq,
3 (trijq) Zvejybos ir (arba) akvakulturos verslo ir 3 (trijq) vietos valdZios atstovq;

+6. Valdyb4 i5 11 (vienuolikos) nariq teturiq metq kadencijai renka visuotinis nariq
susirinkimas Siq istatq nustatyta tvarka.

47. Yaldyba i5 valdybos nariq renka valdybos pirminink4 ir iSrinkto valdybos pirmininko
teikimu valdybos pirmininko pavaduotoj 4 iSrinktos valdybos kadencij ai.

48. Valdybos nariais gali blti fiziniai asmenys - asociacijos nariai ir asociacijos nariq -
juridiniq asmenq pasi[lyti frziniai asmenys. Valdybos nario kadencijq skaidius neribojamas.

Valdybos napiu negali buti asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos istatymus neturi teises
Siq pareigq eiti.

49. Visuotinis nariq susirinkimas turi teisg atSaukti vis4 ValdltE arba pavienius jos narius
nesibaigus kadencij ai.



.' 50' valdybos narys gali atsistatydinti i5 pareigq kadencijai nesibaigus, apie tai ne veliau kaipIi.iri l'{ dienq rastu ispejus valdybos pirminink4 ar iilavaduoiantl asmenil
5 1 . Valdybos kompetencija:
51.1. Valdyba svarsto ir tvirtina, bei

i\ r+oc i i rc i i os veiklos program4;
pateikia visuotiniam nariq susirinkimui aprobuoti

5l'2' valdyba igyvendina vr;uo.ti.nio nariq susirinkimo aprobuot4 Asociacijos veiklos
Itl'oF.1riulrq, vykdo kitus visuotinio nariq Susirinkimo p.ii*tw sprendimus;

51'3' Valdyba {statq ir Lietuvos Respubiikos lstatymq nustatlrta tvarka ir laiku Saukiavirirtit(inius nariq susirinkimus, rengia visuotinio nariq susirinkimo darbotvarke.
51'4' valdvba teikia visuotiniam nariq 3*iri;-i,"ri ;tr,t;;t ;sociacijos dokumentq

ltrrifcktus, kuriuos gagal Siuos [status ir Lietuvos h"espublikos istatymus turi priimti irlar patvirtinti
v i s uotinis nariq susirinkimas;

51'5' Valdyba teikia visuotiniam nariq susirinkimui tvirtinti kandidatus Asociacijospirrnininko ir revizoriaus (auditoriaus ar audito imones) pareigoms uZimti;
51'6' per 4 menesius nuo kalendoriniq *.iq puuuigos Vaidyba parengia ir pateikiavisuotiniam nariq susirinkimui kiekvienq praejusiq finansiniq metq Asociacijos veiklos ataskait4. 5irrtaskaita yra vie5a, kurioje turi bfiti nrr.odytu, 

"

5l'6'f informacija apie asociacijos veikl4 igyvendinant jos istatuose nustatytus veiklos
t ikslus;

5l -6.2. asociacijos nariq skaidius finansiniq metq pabaigoje;
5 1.6.3. asociacijos metine finansine atskaitomvbe:
5|.6.4. samdomq asociacijos darbuotojq rkr;ti* i"ansiniq metq pabaigoje;
51'6'5. Asociacijos veiklos ataskaitoje gali buti ir kita informacija, kr.it nustato visuotinis

nariq susirinkimas.
51'7' nustato Asociacijos finansines veiklos vidaus kontroles tvark4, laikantis istatymq irkitq teises aktq nustatytos tvarkos, i5klauso ir ivertina revizoriaus (auditoriaus ar audito imones)patikrinimo rezultatus, imasi priemoniq revizoriaus nustatytiems trDkumams ir paZeidimams

paSalinti;

51'8' tvirtina dokumentq ir kitos informacijos apie Asociacijos veikl4 pateikimo nariams
tvark4;

51'9. svarsto klausimus del Asociacijos turto ir leSq igijimo, naudojimo, valdymo ir
disponavimo, prievoliq uztikrinimo turtu ar leSomis, kiek tai numato-sfi istatai;

51'10. priima sprendim4 del kitq.juridiniq asmenq, Asociacijos'atstovybiq ar filialq steigimo
ar del tapimo kitq juridiniq asmenq dalyviu;

51.1 1 . tvirtina Asociacijos atstovybiq ar filialq nuostatus;
51.12- vykdo i5 dalies ar visi5kai Asociacijos le5omis finansuojamq projektq atrank4;
51.13. nustato Asociacijos vidaus tvark4 ir santykiq su trediaisiais asmenimis principus.
52' Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas. Jamnegalint, vadovauja valdyLo. pi..nininko

pavaduotojas ar kitas valdybos i5rinktas narys.
53. Valdybos posedZiai Saukiami valdybos pirmininko, jam negalint valdybos pirmininko

pavaduotojo sprendimu arba 1/3 valdybo_s nariq iniciatyva n. i"iiao,kulp vienE kartq per ketvirti.
Valdybos posedyje pirmininkauja valdybos pirmininkas, jam ndgalint ,ruiayuo, pirmininko
pavaduotojas arba kitas valdybos iSrinktas narys.

54. Valdyba gali priimti sprendimus posedZio darbotvarkes klausimais, jei jame dalyvauja
daugiau kaip 112 Valdybos nariq.

55. Valdybos priimti sprendimai yra teiseti, kai uZ juos balsavo daugiau kaip puse visq
valdybos posedyje dalyvaujandiq nariq. Balsavimo metu kiekvienas ,r*yJ t*i ,i.na balsE.
Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta dalyvavusiq valdybos nariq balsq dauguma.
Valdybos nariq balsams pasiskirsdius po lygiii, lemiamas yra valdybos posedyje'pirmininkuui*eio
balsas.

56- Valdybos narys neturi teises balsuoti, kai valdyba sprendZia jo materialines
atsakomybes, personalinius jo darbo ir (ar) narystds Asociacijoje klausimus.



57 ' valdyba tvirtina Asociacijos valdymo struktlr4 ir darbuotojq pareigybes, nustatopareigybinius atlyginimus administracijos aaruroiojam., .a*ao revizoriq (auditoriq ar audito imong).58' valdybos pirmininku., j*l negalint ,uldybo, pirmininko pavaduotojas ar kitas valdybos
igaliotas narys pasiraSo darbo suiarti ,.i uso"iu"ijl, 

-pi.-irrinku, 
jeigu numatoma toki4 sutart!sudaryti.

59' Likus ne maZiau kaip 5 dienoms iki eilinio visuotinio nariq susirinkimo, valdyba privaloparengti Asociacijos veiklos ataskait4.
60' Valdybos posedZio protokol4, suderinus per penkias darbo dienas su valdybos nariaiselektroniniu pastu, pasiiaso posedzio pirmininkas ir sekretorius.

x. ASOCIACT"{OS PIRMTNTNKAS

61' Asociacij.os pirmininkas (toliau - Pirmininkas) - vienasmenis valdymo organas.62' Pirminink4 4 (keturiq) metq kadencijai renka ir atSaukia visuotinis nariq susirinkimasdaugiau kaip 1/2 Susirinkime dalyvaujanEiq esociacijos nariq balsq dauguma.
63. Pirmininko kompetencija:
63'1' atsako uZ Asociacijos veiklos organizavim4 bei jos tikslq iglvendinim*;63'2' atstov?".J-u t:o"iacij4, jos vardu sudaro sandorius su fizin]ais ir juridiniais asmenimislki 2 896'20 Eur vertes be PVM. oio"tn.t vertes sandoriams reikalingas valdybos pritarimas.
63.3. organizuoja bei koordinuoja Asociacijos veikl4;
63.4. regislruoja Asociacijos narius ir vedalq s4ra54;
63'5' pasibaigus finansiniams metams Saukia ir iengia Asociacijos eilini visuotini nariqsusirinkimE;
63'6' atsiskaito uZ Asociacijos veiklq valdybai ir visuotiniam Asociacijos nariq susirinkimui;
63 .7 . or ganizuoj a ir koordinuoj a Asociacijt s admini stracing veikl4;
63 . 8. kontroiiuoj a Asociacij os tikslq igyvlndinim4;
63'9' valdybai pritarus, priima ir ailiiazia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbosutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
63'10' Pirmininkas veikia Asociacijos vardu ir turi teisg vienvaldiskai sudaryti sandorius,nustatl'tus 63'2 fstatq punkte, bei atstovauti Asociaclj1 valdzios ir valdymo organuose, teisme,arbitraZe, o taip pat atstovauti Asociacijos interesur i. putuityti dalykinl.r, rysi6 su kitomis LietuvosRespublikos ir uZsienio vietos veiklos grupemis - Asociacijomis, kitomis imonemis, istaigomis,institucijomis bei kitais trediaisiais ur*.ri*i.;
63.1 l. atidaro ir uZdaro s4skaitas kredito istaigose;
63'12' tvarko ir atsako uz tinkamq Asociac{os iesq panaudojimq bei turi teisg pasira5ytifinansinius dokumentus;
63-13. uim.ezga ir paraiko rysius su tarptautinemis organizacijomis;
63 -l 4. teikia. Valdybai pasillymus del Asociacijo. r"iklo, tobulinimo;
63'i5' Asociacijos nariq, Valdybos irlar reviz6riaus (auditoriaus ar audito imones) raSti5kupraSymu teikia jiems su Asociacijos veikla susijusi4 informacijq ir dokumentus;
63'16' Siq fstatq nustatyta tvarka organizuoja ir skelbiaviesos informacijos paskelbim4;
63'17' teikia juridiniq asmenq registrui duomenis bei dokumentus apie Asociacijqvadovauj antis Lietuvos Respublikos tei ses aktais ;
63.18. atlieka kitas jam pavestas funkcijas;
63'19' gali suteikti igaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yrajo kompetencijoje.
64' Pirmininkui laikinai iSvykus, susirgus ar del kitq priezasdiq iaikinui n"gutini r,ykd1.ti

savo pareigq, valdybos pirmininkas laikinai atlieka asociacijos pirmininico pareigas, jam nesant -valdybos pirmininko pavaduotoj as.

XI. ASOCIACIJOS FINANSINES VEIKLOS KONTROLE
65' Ateinandiq metq I ketvirti Asociacija privalo atlikti savo finansines veiklos patikrinimus.

Juos atlieka revizorius (auditorius ar audito imorre;, kuri parenka ir esant galimybei atlyginim4



e

q.

z

i
t

nustato visuotinis nariq susirinkimas, arba visuotinio nariq susirinkimo pasirinktas revizorius
(auditorius ar audito imone). Sutarti su revizoriumi (auditoriuml ar audito imone) pasira5o visuotinio
nariq susirinkimo igaliotas asmuo.

66. Revizorius (auditorius ar audito imone):
66-1. tikrina Asociacijos meting finansing atskaitomybg bei kitus buhalterines veiklos

dokumentus;
66.2. tikrina Asociacijos le5q panaudojimo teisetum4;
66-3. visuotinio nariq susirinkimo pavedimu atlieka Asociacijos finansinius - buhalterinius

patikrinirnus bei pranesa apie patikrinimq metu nustat5rtus paZeidimus.
67- Revizorius (auditorius ar audito lmone) lstatymq nustatyta tvarka atsako uZ nekokybiSk4

Asociaciios veiklos kontrolg ir veiklos tr[kuml slepim4.

XII. ADMINISTRACIJA

68. Administracijos struktur4, pareigybes ir pareiginius nuostatus nustato Asociacijos
valdyba.

69- Administracijai vadovauja Asociacijos pirmininkas arba Asociacijos pirmininko
igaliotas asmuo.

70- Administracija vykdo jai pavestas funkcijas laikydamasi ir vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos teisds aktais.

71. Vykdydama savo funkcijas Administracija:
71. l. igyvendina Asociacijos veiklos administravim4;
71.2. ulrikrina Asociacijos tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4;
71.3. teikia informacijq apie Asociacijos veikl4 tretiesiems asmenims;
71.4. uZ savo veikl4 atsiskaito Asociacijos valdybai;
71.5. atlieka kitas funkcijas, neprie5taraujandias Asociacijos veiklos tikslams, istatams,

veiklos dokumentams bei Lietuvos Respublikos teises aktams.
72. Asociacijos administracijos darbo tvarkos taisykles tvirtina Asociacijos valdyba.

XIII. DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLA
PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

73. Asociacijos nariui ra5tu pareikalavus Asociacija ne veliau kaip per 7 (septynias) dienas
nuo pareikalavimo gavimo dienos privalo sudarlti nariui gatimyUg susipaZinii ir (ar) pateikti kopijas
Siq Asociacijos dokumentq: Asociacijos istatq, metines finansines atskaitomybes ataskaitq,
Asociacijos veiklos ataskaitq, revizoriaus (auditoriaus ar audito imones) patikrinimo aktq,
Susirinkimo sprendimq, Asociacijos nariq sqra5q, Asociacijos valdymo organrl nariq s4rasq ir kitq
Asociacijos dokumentq, kurie turi br.rti vieSi pagal istatymus, taip pat Valdybos por.dZiq protokolq,
kuriais iforminami Sio valdymo organo sprendimai.

74. Atsisakymq pateikti dokumentus Asociacija turi iforminti ra5tu, jei narys to pageidauja.
75. Asociacijos dokumentai, jq kopijos ar kita informacija nariams pateikiama

neatlygintinai. +.

XIV. PRANESIMU IR SKELBIMU TVARKA, PAGAL KURIA SKELBIAMA VIESA
INFORMACIJA

76. Civilinio kodekso, Asociacijq istatymo, kitais teises aktais ir Siq istatq numat;rtais
Asociacijos pranesimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kuri4 nustato teises aktai ir Sie

77. Vie5i Asociacijos prane5imai, tarp jq ir tie, kuriuos reikia skelbti pagal Civilini kodeks4
bei Lietuvos Respublikos asociacijq istatym4 yra skelbiami Silutes rajono savivaldybes interneto

atvejais

istatai.



;$
*
i;
*
'n

It
5

i
i
i
i

portale www.silute-lt, kiti praneSimai ar skelbimai elektroniniu pastu pranesami Asociacijos nariams
ar kitiems suinteresuotiems asmenims.

78. Tais atvejais, kai istatymai ir Sie fstatai numato altematyvius praneSimq skelbimo budus,
konkretq skelbimo bud4 parenka Asociacijos valdyba.

79. UZ prane5imq skelbim4 atsakingas Asociacijos pirmininkas, likviduojant AsociacijE-
likvidatorius.

XVI. FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMO BEI JU VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

80. Sprendimus isteigti Asociacijos filialus ir atstovybes bei nutraukti jq veiklq priima
Valdyba- Asociacijos filialq ir atstorybiq skaidius neribojamas. Filialai ir atstovyb", ,.ru juridinis
asmuo ir veikia pagal patvirtintus nuostatus. ".

81. Sprendim4 patvirtinti filialo ar atstovybes nuostatus priima Valdyba.
82- Sprendimu isteigti Asociacijos filial4 ar atsto'r.ybg nustatoma filialo ar atstovybes

valdymo struktura ir paskiriami valdymo organo nariai.
83. Sprendim4 paskirti bei at5aukti filialo ar atstovybes valdymo organo narius iS pareigq

priima Valdyba.
84. Filialq ir atstovybiq turtas apskaitomas Asociacijos finansineje atskaitomybeje, taip pat

atskiroj e padalinio fi nansinej e atskaitomybej e.
85. Filialai ir atstovybes registruojami ir i5registruojami lstatymq nustatyta tvarka.

xv[. ASOCTACIJOS ISTATU KETTIMO TVARKA

86. Iniciatyvos teisg keisti ir papildyti istatus turi Asociacijos pirmininkas, valdyba arba 113
Asociacijos nariq.

87. {statai keidiami visuotinio nariq susirinkimo sprendimu 2/3 visuotinio nariq susirinkime
dalyvaujandiq nariq balsq.

88. Susirinkimui priemus sprendim4 pakeisti Asociacijos lstatus, sura5omas visas pakeistq
[statq tekstas ir po juo pasira5o Susirinkimo lgaliotas asmuo.

89. Asociacijos {statq pakeitimai isigalioja nuo jq iregistravimo juridiniq asmenq registre.

XVIII. LESU IR PAJAMU NAUDoJTMo BEI ASocrACIJos vBIKLos KoNTRoLES
TVARKA

90. Asociacijos le5as sudaro:
90.1. stojamieji ir nario mokesdiai;
90.2. pajamos i5 vykdomos veiklos;
90.3. skolintos leSos;
90.4. fiziniq ir juridiniq asmenq neatlygintinai perduotos le5os bei turtas;
90.5. nevalstybiniq organizacijq, fondq, fiziniq ir juridiniq asmenq, taip pat iS tarptautiniq

organizacijq, programq bei kitq istaigq ir organizacijq (ei tai neprieitarauja Lietuvos Respublikos
teises aktq reikalavimams) gautos le5os; ,; ,.

90.6. kredito istaigq pal[kanos uZ saugomas Asociacijos le5'dS;
90.7. valstybes ir savivaldybiq leSos, skirtos valstybes ar savivaldybiq remiamoms

programoms igyvendinti;
90.8. parama, gautapagal Labdaros ir paramos istatymq;
90.9. kitos teisetai gautos le5os.
91. Asociacijos le5os ir turtas Lietuvos Respublikos asociacijq, kitq istatymq bei teises aktq

nustatyta tvarka ir laikantis juose nustatltq reikalavimq naudojamos Asociacijos veiklos tikslams
pasiekti ir uZdaviniams igyvendinti.

92. Asociacija pinigus, gautus kaip param1, taip pat kitus negr4Zinamai gautus pinigus ir kit4
turt4 naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurode.

t0



93. Asociacija Siuos pinigus turi laikyti atskiroje s4skaitoje, taip pat sudaryti i5laidq s4mar4,
jeigu tai numatyta teises aktuose arba pinigus davEs asmuo to reikalauja. esociaiija negali priimti
pinigq ir kito turto, jeigu duodantis asmuo nurodo juos panaudoti kitiem., ,.g, Asoiiacijos lstatuosc
nurodyta, tikslams.

94. Asociacija moka mokesdius valstybei Lietuvos Respublikos lstatymq nustatyta tvarka.
95- Asociacijos veiklos kontrolg Siq {statq ir Lietuvos Respublikos Asociacijq bei kitq

istatymq nustatyta tvarka atlieka Revizorius (auditorius ar audito imonej.

XV[I. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

96. Asociacijos reorganizavimas ir veiklos nutraukimas vykdomas remiantis Lietuvos
Respublikos asociacijq istatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Siq istatq nustatlrta
tvarka.

97. Priimti sprendim4 pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociacij4 turi teisg visuotinis
nariq susirinkimas ne maZiau kaip 213 visq dalyvaujandiq susirinkime Asociacijos nariq balsq
dauguma.

98. Pagrindas nutraukti Asociacijos veikl4 gali b[ti:
98.1. visuotinio nariq susirinkimo sprendimas; ,

98.2. Siq istatq 9 punkte nustatyto Asociacijos veiklos termino pasibaigimas;
98.3. teismo sprendimas.
99. Institucija, nutarusi nutraukti Asociacijos veikl4, skiria likvidatoriq, nustato

likvidatoriaus igaliojimus, veiklos nutraukimo terminus, inventorizacijos ir turto peremimo tvark4.
Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Asociacijos valdyba ir Asociacijos pirmininkas netenka
igaliojimq, jq teises ir pareigas igyja likvidatorius.

100. Pasibaigus Asociacijos veiklai, likgs turtas ir le5os patenkinus visq likviduojamo
Asociacijos kreditoriq reikalavimus, atsiskaidius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis,
perduodami kitai ar kitoms asociacijoms, visuomeninems organizacijoms, kuriq tikslai artimi
Asociacijos istatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokiq organizacijq nera, - kitoms asociacijoms,
visuomeninems organizacijoms arba labdaros organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.

XIX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

101. Sie {statai isigalioja jq atitinkamo iregistravimo juridiniq asmenq registre dien4. fstatai
pasira5lti 3 (trimis) egzemplioriais.

102. Kilus Asociacijos veikloje klausimui, kuris nera sureguliuotas Siq istatq nuostatose,
taikomos Lietuvos Respublikos asociacijq istatymo, kitg istatymq bei teises aktq nuostatos.

103. Jeigu priemus naujus istatymus Asociacijos istatai neatitinka Siq istatymq, Asociacija
privalo savo istatus suderinti su priimtais istatymais artimiausiame visuotiniame susirinkime. Kol
Asociacijos istatai nesuderinti su naujai priimtais istatymais, Asociacija vadovaujasi (yra taikomos)
istatyrnq, o ne istatq normomis.

[statai patvirtinti Asociacijos visuotiniame nariq susirinkime 2015-09-18, protokolas.

Asociacij os visuotinio nariq susirinkimo igaliotas asmuo
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