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Kadg Riidos treiiojo amZiaus universiteto

ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kazlq Rudos tre6iojo arniiaus universitetas (toliau - Asociacija) yra ribotos civilines

atsakomybes vie$asis juridinis asmuo, kurio teisine forma- asociacija-

2. Asociac[j os veiklos laikotarpis neribotas.

3. Asociacijgs finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, t.y' prasideda sausio I d- ir
baigiasi gruodZio 31 d.

tr. ASOCIACIJOS VEIKLOS TTI(SLAI, SRITYS IR RI]SYS

Z.l. Asociacijos veiklos tikslai:
2.l.l.visoklriopai remti pag)rvenusio amZiaus Zmoniq geresng socialinq integracijq i

visuomeng, galimy|iq realizavima ir jq akryvq dalyvavim4 visuomentls nuomonds forrnavimo ir
sprendimo priemimo procesuose ;

2.l.2.koordinuot Asociacijos nariq veiklq atstovauti asociacijos nariq interesam" ir juos

gnti ar tsnkinti kitus vieSuosius interesus;
Z-l.3.organizuoti paskaitas, konferencijas, seminarus, kursus ir susitikimus su Lietuvos ir

uZsienio Saliq specialistais, gydytojais ir visuomen6s veikejais;
Z.l.4.propaguoti spo& ir kuno kulttrrE kaip geriausi4 priemonE sveikatai ir darbingumui

palaikyti;- 
Z.t.S.palailryti ry5ius su vyriausybinemis ir nevyriausybinemis organiz'acijomis, Lietuvos

pugyruorriq Zmoniq ir nelgaliqiq draugijomis, uZsiimaneiomis pagyvonusiq Zmoniq

integracija i visuomeng;
11.A. Wstyti socialines apsaugos ir globos, sanitarines prieiifiros programas-

2.2. AsociacijosveiklosuZdaviniai:
2.2.1- Asociacijoje palaikyti draugi5k4 ir pozityvi4 atrnosfer4;

2.2.2. nuolat p"tlqytt draugiskus ir pitikimus ry5ius su ivairiomis organizacijomis, klubais

ir kitomis instituclomis;
2.2.3. nuolat ie5koti finansiniq Saltiniq Asociacijos efektyviai veiklai ufikrinti.

2.3. Asociacijos veiklos sritys ir rii5ys:
58.19 Kita leidyba;
63.9 Kita informaciniq paslaugq veikla;
7Z.ZO Socialiniq ir numanitariniq mokslq moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;

73.2 Rinkos tyrimas ir vie5osios nuomones apklausa;

74.2 Fotografavimo veikla;
74.9 Kita, niekur kinr nepriskirta" profesine, moksline ir technine veikla;

79.1 Kelioniq agenhlnl ir ekskursijq organizatoriq veikla;

79.9 Kitrl iSantcstinio uZsakymo ir susijusiq paslaugq veikla;

85.51. Sportinis ir rekreacinis Svietimas;

85.52. K ulttirinis Svietimas;
85.59. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas;

85.60 Svietimui btrdingq paslaugq veikla;
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88.10. Nesusijusio su apgyvendinimu sooialinio darbo su pagyyonusiais ir neigaliaisiais
asmenimis veikla;
88.99. Kita, nesusijusi su apgyvendinimrt socialinio darbo veikla;
90.0. Kiirybind, menine ir pramogr4 organizavimo veikliu
91.0. Biblioteh5 archyvq, muziejq ir kita kult[rine veiklq
93.1. Sportine veiklq
93.2. Pramogq ir poilsio organizavimo veikla;
94.9. Kitq narystes organizssijq veikla.

III. NARYSTE ASOCIACIJOIE, ASOCIAICIJOS NARIU TEISES IR PAREIGOS

5. Asociaciios nariais gali btiti l8 mefil sulaukg veiksn[s fizjniai ir juridiniai asmenys, pateikg
direlrtoriui pratym4 istoti i Asociacij4 ir isipareigojg laikytis istatq reikalavimq bei visuotinio
susirinkimo nustatyta tvarka sumokej g uustat5rto dydZio stojamaii mokesd.

6. Stojamqiq ina5+ nario mokesdio mokejimo tvarkq i5stojimo, pa5alinimo i5 Asociacijos nariq
tvarka tvirtinama visuotinio nariq susirinkimo sprendimu.
7. Asociacijos nariq teises nesiskiria nuo nurodytq Lietuvos Respublikos asociacijq istatyme (toliau -
Asociacij q i statymas).
8. Asociacijos narirtr pareigos:
8. 1. lailqrtis Asociacijos istatq;
8.2. vykdyti visuotinio nariq susirinkimo, direktoriaus nutarimus;
8-3. dalyvauti visuotiniuose nariq susirinkimuose.

rV. ASOCIACIJOS ORGANAI

9. Asociacijos organai yra:
9. l. visuotinis nariq susirinkimas;
9.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas - direktorius, kuri renka visuotinis nariq susirinkimas

trejiems metams.
9.3. revizorius.
10. Visuotinio nariq susirinkimo kompetencrja taip pat valdymo organo kompetencija nesiskiria nuo
ngrodyq Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnyje irAsociacijq istatyme.
11. Vizuotini eilini nariq susirinkim4 Saukia direltorius kart4 per metus, ne veliau kaip per 4
menesius nuo finansiniq metq pabaigos. Apie Saukiam4 visuotini susidnkim4 direkorius ne veliau
kaip 20 dienq iki susirinkimo dienos pranesa kiekvienam nariui istatq 18 punkte nwodytaWarka.
Jeigu visuotiniame susirinkime nera kvorumo, per penkiolika dienq Baukia",as pakartotinis visuotinis
nariq susirinkimas, kuris turi teisg priimti sprendimus neivykusio susirinkimo darbotvarkes

klausimais. Visuotinis nariq susirinkimas gali btrti Saukiamas nesilaikant Siq termintS jei su tuo ra5tu

sutinka og rnaiiau karp 2/3 Asociacijos nariq-
12. Visuotinis nariq susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2

Asociacijos nariq. Sprendimams priimti reikia ne maZiau karp 2/3 susirinkime dalyvaujanEiq

Asociacijos nariq balsq, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos istatus, pertvarkyti,

reorganizuoti ar likviduoti Asociacij4.
13. Neeilini visuotini nariq susirinkim? gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvine grupO, sudaryta ne

maiiau kaip i5 penkiq narir; arba direktorius.

Y. ASSCIACIJSS LESU IR PAJAIvIIJ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS YEIKLOS
KONTROLES TVARKA

14- Lesos ir pajamo:r naudojamos Asociacijos tikslams igyvendin'i.
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15. Direktorius per tris menesius po finansiniq metq pabaigos turi parengti ir pateiLr:ti eiliniam
visuotrniam nariq susirinkimui praejusiq finansiliq metq veiklos ataskait4.
16. Asociacijos veiklos kontrolg vykdo visuotinio narirl susirinkimo trejq metq laikota{piui Grinktas
revizorius.

VI. ASOCIACIJOS PRAI\'ESIMAI IR SKELBIMAI

17. Kai Asociacijos skelbimai turi btrti paskelbti viesai, jie skelbiami dienraityje,,Lietuvos rytas".
18. Asociacijos organq sprendimai ir praneSimai, kita reikalinga informacija iSsiundiama nariams
elektroniniu paStu arba pa5tu. Su visa informacija nariai turi galimybg susipaZinti Asociacijos
buveineje.
19. Dokumentq ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklE pateikimo nariams tvarka tvirtinama
direktoriaus.
20. Asociacijos dokumentai, jrl kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai-

vII. ASOCIACTJOS FILTALU IR ATSTOVYBT STEIGIMO BEr JU yEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARI(A

21. Sprendima steigti Asociacijos fi.lialus ir atstovybes, nutraukti jq veiklq skirti ir at5aukti filialq ir
atstovybiq vadovus priima taip pat filiulq ir atstovybiq nuostatus tvirtina Asociacijos direktorius,
vadovauda'nasis teises aktais.

VIIL ASOCIACIJOS ISTATU KETTTMO TVARKA

22. Asociacijos istatai keidiami visuotinio nariq susirinkimo sprendimu.

Dt ASOCIACIJOS BUYEINES KEITIMO TVARKA

23. Asociactos buveine keidiama vizuotinio nariq susfuinkimo sprendimu

)t ASOCIACIJOS PERWARI(YMAS IR PABAIGA

24. Jeiga Asociacijoje liko mafiau negu 3 nariai, per 30 dienq apie toki nariq sumaZejimt Asociacija
turi pranesti Juridinirl asmenq regrstrui.
25. Asociacija perfvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso
nustatyta tvarka

Jstatai pasiraSytl trimis vienod4juriding gaii4 turindiais egzernplioriais.
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