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 UTENOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ   

    

ĮSTATAI 

2015 m. liepos 2 d. 

   

    

 

   

I. BENDROSIOS NUOSTATOS    

        

1. Utenos miesto vietos veiklos grupė (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis 

juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. 

2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas. 
3. Asociacijos finansiniai metai yra sutampantys su kalendoriniais metais. 
4. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (toliau – Asociacijų įstatymas) bei kitų įstatymų, 

Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia Utenos miesto vietos veiklos įstatais (toliau – 

Įstatai). 

5. Asociacija gali būti labdaros ir paramos teikėja ir gavėja. 

   

            
II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS 

 

6. Asociacija yra ne pelno organizacija. 

7. Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti 

bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, pagal 

savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Utenos miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir 

įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Utenos miesto teritorijoje. Siekdama Asociacijos narių 

veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo bei tenkindama  kitus viešuosius interesus pagal šias 

išvardintas veiklos sritis: 

7.1. telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas 

ieškant tinkamiausių sprendimų Utenos miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti, kuriant patrauklią 

aplinką gyventi ir dirbti Utenos miesto gyventojams; 
7.2. siekti pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją 

išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius; 
7.3. ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos aplinkos apsaugos, kultūriniams, žmonių ir kitiems 

materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti Utenos  miesto plėtrai; 

7.4. skatinti ir palaikyti vietines Utenos miesto žmonių iniciatyvas verslo, aplinkos apsaugos, švietimo, 

kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse, prisidedant prie darnaus vystymo problemų sprendimo; 
7.5. teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl Utenos miesto plėtros 

planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;  

7.6. organizuoti Utenos miesto plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoti ir teikti paramą Utenos 

miesto bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti; 

7.7. inicijuoti jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų programų ir projektų rengimą Utenos miesto 

bendruomenėse bei skatinti socialinį verslumą; 
7.8. organizuoti ir teikti paramą Utenos miesto plėtros projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti; 

7.9. skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis 

bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje; 

7.10. įstoti į kitas asociacijas, tarptautines organizacijas, kurių tikslas ir veikla neprieštarauja  Lietuvos 

Respublikos Konstitucijai, Asociacijų įstatymui ar kitiems įstatymams; 



7.11. rengti ir įgyvendinti vietos plėtros strategiją; 

7.12. tenkinti kitus, įstatymams neprieštaraujančius, viešuosius interesus. 

8. Savo tikslams pasiekti įstaiga verčiasi įstatymų, nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine veikla pagal 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo”: 
8.1. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas 73.20; 

8.2. Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla, kodas 70.22; 

8.3. Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas 74;              

8.4. Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla, kodas 82.99; 
8.5. Posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30; 

8.6. Kitas mokymas , kodas 85.5; 
8.7. Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla, kodas 82; 

8.8. Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88; 

8.9. Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; 

8.10. Kultūrinis švietimas, kodas 85.52; 

8.11. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59; 

8.12. Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.6; 

8.13. Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90; 

8.14. Verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla, kodas 94.1; 
8.15. Kitų narystės organizacijų veikla, kodas 94.9; 

8.16. Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla, kodas 94.11; 
8.17. Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93; 

8.18. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, kodas 94.99;  
9. Asociacija gali užsiimti kita įstatymų nedraudžiama komercine ūkine veikla (teikti mokamas paslaugas, 

atlikti sutartinius darbus) ir vykdyti kitą veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams 

Įstatams bei veiklos tikslams. 

10. Veikla, kuri Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra licencijuojama, Asociacija gali verstis tik 

gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus. 

 

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

11. Asociacijos nariais gali būti juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Utenos miesto teritorijoje: 

bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos, asocijuotos verslo struktūros ir (ar) 

įmonės bei vietos valdžios atstovai, 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, gyvenantys Utenos mieste, 

pateikę Asociacijos pirmininkui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis Įstatų reikalavimų ir 

visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Asociacijos nariams 

atstovauja vienodas skaičius valdymo organo narių, į šio organo sprendimų priėmimo tvarka užtikrina, kad 

priimant sprendimus ne mažiau kaip 50 proc. balsų teks nariams, kurie nėra viešosios valdžios institucijos;  
12. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, į/(iš)stojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka 

tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.  

13. Asociacijos narys turi šias teises: 
13.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame susirinkime; 
13.2. rinkti ir būti išrinktu į Asociacijos renkamus organus; 
13.3. gauti informaciją apie Asociacijos veiklą ir lėšų panaudojimą, naudotis visomis Asociacijos 

teikiamomis paslaugomis; 

13.4. teikti pasiūlymus Asociacijos veiklai gerinti; 
13.5. visuotinio narių susirinkimo sprendimu bet kada išstoti iš Asociacijos, tačiau tokiu atveju jo sumokėti 

stojamasis įnašas ir nario mokestis, kitos Asociacijai perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise Asociacijai 

perduotas turtas yra negrąžinami; 
13.6. kitas teisės aktuose nustatytas teises; 
13. Asociacijos nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokesčius, ar 

teikia paramą.  
14. Asociacijos nario pareigos: 



14.1. laikytis šių Įstatų ir Asociacijos visuotinio susirinkimo sprendimų, valdybos sprendimų; 
14.2. apie negalėjimą dalyvauti visuotiniame narių susirinkime prieš tris dienas pranešti už susirinkimo 

organizavimą atsakingam asmeniui; 

14.3. išstojant iš Asociacijos visiškai įvykdyti ir atsiskaityti už pavestus darbus bei įsipareigojimus; 
14.4. Privalo saugoti konfidencialią Asociacijos informaciją. Ar informacija konfidenciali, nustato 

Asociacijos valdyba. 
  

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI 
 

15.  Asociacijos organai yra: 
15.1. visuotinis narių susirinkimas; 
15.2. Asociacijos pirmininkas - vienasmenis Asociacijos valdymo organas. 
15.3.  kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba; 

16. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos. 
17. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia Asociacijos pirmininkas kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 

mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių Įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių 

susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia Asociacijos pirmininkas. Apie šaukiamą visuotinį narių 

susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui Įstatų 40 punkte 

nurodyta tvarka. 

18. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per 14 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis 

narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. 

Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau 

kaip 2/3 Asociacijos narių. 

19. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos 

narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai 

priimamas sprendimas keisti Įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją. 

20. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau 

kaip iš  1/3 Asociacijos narių, valdyba arba Asociacijos pirmininkas. 
21. Asociacijos pirmininkas privalo turi patirties rengiant ir įgyvendinant strateginio planavimo dokumentus 

susijusius su Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitos finansinės paramos valdymu ir panaudojimu arba 

ne mažesnę nei 1 (vienerių) metų vadovaujamojo darbo patirtį įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, turinčioje 

ne mažiau kaip 5 (penkis) darbuotojus, taip pat turi aukštojo mokslo diplomą; 
22. Asociacijos pirmininką renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis 

narių susirinkimas. 

23. Asociacijos pirmininkas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, 

taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu. 

24. Asociacijos pirmininkas, be Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų: 

24.1. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą; 

24.2. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais; 

24.3. parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam 

narių susirinkimui; 

24.4. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui; 

24.5. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir Asociacijos nariams; 

24.6. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus; 

24.7. analizuoja valdybos pasiūlymus; 

24.8. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą; 

24.9. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 

nustatyta tvarka; 
24.10. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš 

Asociacijos veiklos kylančias funkcijas. 

25. Valdybą 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.  
25.1. Valdybą renka iš ne mažiau kaip 6 (šešių) narių. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas; 
25.2. Valdyba sudaroma nustatytu horizontaliuoju vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimo, 

nediskriminacijos principu ir horizontaliuoju jaunimo principu: valdybos nariais yra abiejų lyčių asmenys ir 

http://www.infolex.lt/ta/147553


nė vienos iš lyčių atstovų nėra daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) procentų ir bent vienas valdybos narys yra 

jaunesnis nei 29 metai ir (arba) deleguotas jaunimo nevyriausybinės organizacijos, o šio valdymo organo 

sudarymo principai užtikrina, kad Asociacijai vykdant savo veiklą bus užkirstas kelias bet kokiai 

diskriminacijai dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, 

amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ir bus atsižvelgta į jaunimo grupių 

situaciją bei poreikius, suteikiant įvairioms socialinėms grupėms vienodas galimybes dalyvauti; 

26. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į valdybą 

pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos 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 Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių 

kandidatų. 

27. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. 

28. Valdybos nariams už veiklą valdyboje neatlyginama. 

29. Valdyba: 

29.1. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir 

auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam 

narių susirinkimui ir Asociacijos pirmininkui;  

29.2. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų 

klausimais, nepažeisdama teisės aktuose nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų; 

29.3. svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir pirmininko keliamus klausimus; 

29.4. nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir didžiausią leistiną darbuotojų pareigybių 

skaičių;  

29.5. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus; 

29.6. sprendžia kitus teisės aktų ir šių Įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje 

kylančius klausimus. 

30. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. 

Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimais 

priimami posėdyje dalyvaujančių  2/3 valdybos narių balsų dauguma. 

 

 

V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS 

TVARKA 
 

31. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti. 

32. Asociacijos lėšas sudaro: 

32.1. stojamieji įnašai ir narių mokesčiai; 

32.2. parama gauta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;  

32.3. fizinių, juridinių asmenų dovanotos, paaukotos ar programoms vykdyti perduotos lėšos bei turtas; 

32.4. lėšos už Asociacijos organizuotus renginius, ūkinę veiklą, suteiktas paslaugas; 

32.5. kitos teisėtai gautos lėšos. 

33. Asociacijos pirmininkas per 3 (tris) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, turi parengti ir pateikti 

eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą. 

34. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, taip pat kitas 

turtas reikalingas Asociacijos numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti įgyjamas už 

Asociacijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo, bei kitokiu teisėtu būdu.  

35. Asociacijos lėšos ir turtas yra naudojamas numatytiems veiklos tikslams ir sritims įgyvendinti ir jokia 

forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, negali būti 

skirstomas Asociacijos nariams ir/ar valdymo organų nariams. 

36. Asociacijai draudžiama: 

36.1. neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą nuosavybėn Asociacijos nariui, valdymo ir kolegialių organų 

nariui, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam 

asmeniui (kaip jie apibrėžti Asociacijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje), išskyrus labdaros ar paramos tikslus, 

nustatytus pagal Labdaros ir paramos įstatymą; 

36.2. mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Asociacijos 



turto dalį, viršijančią nario įnašą ar mokestį; 

36.3. Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Lietuvos 

Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos Asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, 

Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo 

užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu 

mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes; 

36.4. suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos 

prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata 

netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos 

Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip; 

36.5. skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens (kaip jis apibrėžtas Asociacijų įstatymo 

16 straipsnio 3 dalyje)  ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;  

36.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;  

36.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra 

suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas; 

36.8. parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra 

suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas; 

36.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti 

jo dalyviu; 

36.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo 

administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai; 

36.11. kitus atvejus numatytus Asociacijų įstatyme. 

37. Asociacijos veiklą susirinkimui arba valdybai nutarus gali tikrinti nepriklausomas auditas. 

38. Asociacijos pirmininkas teikia susirinkimui tvirtinti Asociacijos veiklos ataskaitą. 

 

VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI 
 

39. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami: Utenos miesto laikraščiuose, 

Asociacijos interneto svetainėje ir/arba Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo 

leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti. 

40. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams 

elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje. 

41. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo Asociacijos nariams tvarką tvirtina 

visuotinis narių susirinkimas. 

42. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai. 

 

VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO 

TVARKA 
 

43. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir 

atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba, 

vadovaudamasi teisės aktais. 

 

VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 

 

44. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 

 

IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA 

 

45. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 
 

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA 

 

46. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi 

pranešti Juridinių asmenų registrui. 



47. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso nustatyta tvarka. 

 

 

 
Įstatai pasirašyti  3 (trimis) juridinę galią turinčiais egzemplioriais 

        

 


