LIETUVOS TĖVŲ FORUMAS
ĮSTATAI

1.

Bendroji dalis

1.1.

LIETUVOS TĖVŲ FORUMAS (toliau tekste - Asociacija) yra savo pavadinimą turintis

ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą su savo
pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą banke, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos
Respublikos Konstitucija (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu (toliau
– Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir veiklą
grindžiantis šiais įstatais.
1.2.

Pagal savo prievoles Asociacija atsako savo turtu. Asociacija neatsako už savo narių

prievoles.
1.3.

Asociacijos pavadinimas – „LIETUVOS TĖVŲ FORUMAS”.

1.4.

Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

1.5.

Asociacija gali būti kitų juridinių asmenų steigėju ir dalyviu.

1.6.

Asociacija gali jungtis į asociacijų sąjungas ir išstoti iš jų.

1.7.

Asociacija gali jungtis į tarptautines organizacijas.

1.8.

Asociacija palaiko ryšius ir bendradarbiauja su panašaus profilio asociacijomis,

organizacijomis, judėjimais, ar kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis Lietuvoje ir užsienyje, jei
jų veikla ar bendradarbiavimo sąlygos neprieštarauja šiems įstatams ir Lietuvos Respublikos
įstatymams.
1.9.

Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.10.

Asociacijos teisinė forma – asociacija.

2.

Asociacijos veiklos tikslai ir veiklos pobūdis

2.1.

Asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai yra:

2.1.1. apjungti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo, profesinių ir
aukštųjų mokyklų vaikų, moksleivių ir studentų (toliau – ugdytinių) tėvus (globėjus/rūpintojus)
bei kitus asmenis (toliau – tėvus) bendrai veiklai;
2.1.2. atstovauti ugdytinių ir tėvų interesams, vadovaujantis Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Konstitucija, ginti jų teises visose
institucijose;
2.1.3. ir galimybę dalyvauti visose institucijose rengiant ir svarstant, o taip pat kurti ir teikti
svarstymams Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius
švietimo ir ugdymo, teisėsaugos, sveikatos, aplinkosaugos ir kitų sričių klausimus ir veiklą;
2.1.4. dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje;
2.1.5. grąžinti dvasingumą į mokyklą;
2.1.6. organizuoti tėvų konferencijas, susitikimus, diskusijas, seminarus ir kitokią švietėjišką
veiklą, suteikiant tėvams žinias ir įvairią informaciją apie vaikų ugdymo principus, būdus ir
kryptis, šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo, švietimo įstaigų aprūpinimo klausimais, o taip
pat apie naudą, galimybę ir būtinumą patiems dalyvauti ugdymo procese, jo pertvarkoje ir
kūrime;
2.1.7. skatinti tėvus, švietimo ir ugdymo įstaigų darbuotojus, taip pat kitas institucijas bei
visuomenines organizacijas domėtis švietimo naujovėmis, plėtoti ugdytinių šeimų ryšius, skatinti
visapusišką bendradarbiavimą;
2.1.8. kelti visuomenės sąmoningumą ugdymo sistemos humanizavimo linkme;
2.1.9. inicijuoti ir populiarinti humanistinės pedagogikos principais grindžiamas naujas ugdymo
metodikas ir kryptis;

2.1.10. siekti išmintingo ugdymo turinio optimizavimo, harmonizuojant šiuolaikinės aukštosios
mokyklos reikalavimus ir bendrojo lavinimo mokyklos galimybes;
2.1.11. sukurti tėvų informavimo, konsultavimo ir mokymo sistemą, kaip būtiną sąlygą Lietuvos
švietimo sistemos atsinaujinimui bei visuomenės sąmoningumo kėlimui;
2.1.12. įvardinti ir šalinti prielaidas, skatinančias iškreiptos konkurencijos apraiškas tarp švietimo
institucijų bei pačių ugdymo proceso dalyvių;
2.1.13. siekti, kad mokytojams būtų sudarytos visapusiškai palankios sąlygos vykdyti pagrindinę
jų funkciją;
2.1.14. rengti

seminarus,

konferencijas,

diskusijas,

kitus

renginius,

ruošti

metodines

rekomendacijas, informacinius leidinius švietimo ir kitokios Asociacijos veiklos klausimais;
2.1.15. vykdyti visuomenės apklausas, diskusijas, ar kitaip rinkti, skleisti, analizuoti ir keistis
informacija apie švietimo situaciją, jo problemas ir galimus jų sprendimo būdus.
2.2.

Asociacija, šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, turi teisę:

2.2.1. atstovauti ir ginti Asociacijos narių bendrus interesus santykiuose su valstybės ir
savivaldybių institucijomis bei trečiaisiais asmenimis.
2.2.2. raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos
tikslus ir uždavinius;
2.2.3. steigti visuomenės masinio informavimo priemones, užsiimti leidyba;
2.2.4. organizuoti susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes,
kitokius taikius, beginklius susirinkimus ir masinius renginius;
2.2.5. turėti kaupiamąją ir atsiskaitomąją sąskaitas litais ir valiuta Lietuvos ir užsienio bankuose
LR įstatymų nustatyta tvarka;
2.2.6. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, savarankiškai jį naudoti, valdyti ar
kitaip juo disponuoti;
2.2.7. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti, sudaryti darbo ir ekspertų grupes;

2.2.8. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, ne valstybinių
organizacijų; fondų, taip pat įvairių valstybinių institucijų, juridinių bei fizinių asmenų, esančių
šalyje ar užsienyje; pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, Asociacijos tarybos narių
bendru sutarimu jį naudoti, valdyti ir kitaip juo disponuoti;
2.2.9. steigti fondus, labdaringas ir kitas įvairaus profilio bei veiklos organizacijas;
2.2.10. steigti Asociacijos filialus, atstovybes Lietuvoje;
2.2.11. vienytis į visuomeninių organizacijų sąjungas, steigti regionines federacijas;
2.2.12. nustatyta tvarka steigti įmones, agentūras, skyrius Lietuvos Respublikoje ir užsienyje,
apibrėžti jų vidaus organizacinę struktūrą, teisinį statusą;
2.2.13. vykdyti kitą Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamą veiklą, kuri neprieštarauja
šiems įstatams, bei veiklos tikslams ir reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti.

3.

Asociacijai draudžiama:

3.1.1. neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą nuosavybėn Asociacijos nariui, valdymo ir
kolegialių organų nariui, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui, ar su juo
susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, pagal Labdaros
ir paramos įstatymą;
3.1.2. mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos
Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
3.1.3. Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal
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;
3.1.4. 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;
3.1.5. skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši
nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
3.1.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
3.1.7. 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;
3.1.8. 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;
3.1.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra
neribota, arba būti jo dalyviu;
3.1.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų
viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai;
3.1.11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų, bei pagal jų
kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių
asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias
funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
3.1.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius,
išskyrus LR įstatymų numatytus atvejus.
3.2. Šio straipsnio 3.1.1. ir 3.1.5. punktuose nurodoma sąvoka „susijęs asmuo“ suprantama kaip:
3.2.1. Asociacijos nario – fizinio asmens artimasis giminaitis, sutuoktinis (sugyventinis),
sutuoktinio (sugyventinio) artimasis giminaitis;

3.2.2. juridinis asmuo, kuris turi daugiau kaip pusę balsų Asociacijos nario – juridinio asmens
organe;
3.2.3. juridinis asmuo, kurio organe daugiau kaip pusę balsų turi Asociacijos narys, šios dalies
3.2.1. ir 3.2.2. punktuose nurodytas asmuo ar šie asmenys kartu.
3.3.

Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą

turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.
Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų
sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali
priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos
įstatuose yra nustatyta, tikslams.

4.

Asociacijos turtas, pajamų šaltiniai

4.1.

Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir

kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas už Asociacijai
priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
4.2.

Asociacijos pajamų šaltiniai:

4.2.1. Asociacijos tikrųjų narių stojamieji įnašai, mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
4.2.2. valstybės bei savivaldybių tikslinės paskirties lėšos (dotacijos);
4.2.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
4.2.4. palikimai pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
4.2.5. Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;
4.2.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
4.2.7. lėšos, teisėtai gautos iš ūkinės – komercinės veiklos;
4.2.8. parama ir labdara gauta pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

4.2.9. kitos, teisėtu būdu įgytos (gautos) lėšos ar materialinis turtas.
4.3.

Asociacijos pajamos, gautos iš veiklos, kuri nėra numatyta jos įstatuose, taip pat gautos

arba panaudotos pažeidžiant įstatymus išieškomos į valstybės biudžetą įstatymų nustatyta tvarka.
4.4.

Asociacijos turtas ir lėšos turi būti naudojamos įstatuose numatytiems tikslams ir

uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Asociacijos nariams.

5.

Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

5.1.

Asociacijos veikloje galima dalyvauti kaip tikrąjam nariui arba kaip palaikančiajam

nariui.
5.2.

Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų

Asociacijos tikrųjų narių ir palaikančiųjų narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti
kiekvienas Asociacijos narys.
5.3.

Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai

asmenys. Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.
Tikruoju Asociacijos nariu ir palaikančiuoju nariu gali būti tėvai (globėjai), kurių vaikai
(globotiniai) lanko lopšelius, darželius, bendrojo lavinimo mokyklas bei aukštąjį išsilavinimą
teikiančias įstaigas, o taip pat ir kiti asmenys, pritariantys Asociacijos veiklai bei šiems įstatams.
5.4.

Asociacijos tikrojo nario teisės:

5.4.1. Asociacijos tikrasis narys gali dalyvauti ir balsuoti Asociacijos narių suvažiavime;
5.4.2. Asociacijos tikrasis narys turi teisę naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
5.4.3. Asociacijos tikrasis narys turi teisę susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą
Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą, raštu pateikdamas prašymą pirmininkui;
5.4.4. Asociacijos tikrasis narys turi teisę dalyvauti rengiant ir tobulinant įvairius Asociacijos
dokumentus;

5.4.5. Asociacijos tikrasis narys turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji
nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas
negrąžinami, išskyrus lėšas, perduotas Asociacijai, kaip tikslinį įnašą nekilnojamam turtui pagal
sutartį įsigyti.
5.5.

Asociacijos tikrųjų narių pareigos:

5.5.1. Asociacijos tikrasis narys privalo laikytis Asociacijos įstatų;
5.5.2. Asociacijos tikrasis narys privalo mokėti Asociacijai Asociacijos Tarybos nustatytus
mokesčius.
5.6.

Asociacijos palaikančiųjų narių teisės:

5.6.1. Asociacijos palaikantysis narys gali dalyvauti, bet negali balsuoti Asociacijos
konferencijoje;
5.6.2. Asociacijos palaikantysis narys turi teisę naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
5.6.3. Asociacijos palaikantysis narys turi teisę, Asociacijos Tarybai pritarus, susipažinti su
Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą,
pateikdamas prašymą raštu pirmininkui;
5.6.4. Asociacijos palaikantysis narys turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju
Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami, išskyrus lėšas, perduotas
Asociacijai, kaip tikslinį įnašą nekilnojamam turtui pagal sutartį įsigyti.
5.7.

Asociacijos palaikančiųjų narių pareigos:

5.7.1. Asociacijos palaikantysis narys privalo laikytis Asociacijos įstatų;
5.7.2. Asociacijos palaikantysis narys neprivalo mokėti Asociacijai, Asociacijos Tarybos
nustatytų mokesčių.
5.8.

Asociacijos palaikantieji ir tikrieji nariai gali tapti savo regiono koordinatoriais.

Asociacijos regiono koordinatorius renkamas demokratiniu būdu iš Asociacijos palaikančiųjų
narių arba tikrųjų narių. Regiono koordinatorių tvirtina Asociacijos taryba.

5.9. Asociacijos taryba turi teisę atšaukti regiono koordinatorių, jeigu jis nesilaiko Asociacijos
įstatų, Asociacijos valdymo organų sprendimų, savo veikla kenkia Asociacijos ar jos narių
įvaizdžiui ir geram vardui, kitais Asociacijos tarybos nustatytais atvejais.
5.10. Asociacijos regiono koordinatoriaus pareigos:
5.10.1. Regiono koordinatorius privalo tinkamai, skaidriai ir atsakingai atstovauti Asociacijos
interesams koordinuojamame regione;
5.10.2. Regiono koordinatorius organizuoja susitikimus savo koordinuojamame regione,
informuoja palaikančiuosius ir tikruosius narius apie Asociacijos veiklą ir planus, teikia
Asociacijos tarybai koordinuojamo regiono narių pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos.
5.10.3. Regiono koordinatorius už savo veiklą atsiskaito Asociacijos tarybai.

6.

Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei

sąlygos
6.1.

Tapti Asociacijos tikruoju nariu galima pateikus Asociacijos tarybai užpildytą prašymą,

kuriame būtų nurodyti prašančiojo vardas, pavardė, gimimo metai ir jau registruoto Asociacijos
nario rekomendaciją. Prašymą ir rekomendaciją tapti tikruoju nariu galima pateikti praėjus metų
laikotarpiui nuo tapimo Asociacijos palaikančiuoju nariu ir aktyviai veikiant asociacijoje.
Pateiktas prašymas svarstomas Asociacijos Tarybos susirinkime, kur balsų dauguma nutariama,
ar palaikantysis narys gali tapti tikruoju Asociacijos nariu. Asociacijos tikrasis narys priimtu
laikomas, kai jo prašymą tapti tikruoju nariu patvirtina Asociacijos taryba.
6.2.

Tapti Asociacijos palaikančiuoju nariu galima pateikus Asociacijos pirmininkui užpildytą

prašymą, kuriame būtų nurodyti prašančiojo vardas, pavardė, gimimo metai. Asociacijos
palaikantysis narys laikomas priimtu, kai jo prašymą tapti palaikančiuoju nariu patvirtina
Asociacijos pirmininkas.
6.3. Asociacijos nariai gali išstoti iš Asociacijos pateikę prašymą raštu Asociacijos pirmininkui,
kurio sprendimu nariai išbraukiami iš Asociacijos tikrųjų ar palaikančiųjų narių sąrašo.

6.4.

Asociacija turi teisę pašalinti tikruosius ir palaikančiuosius narius iš Asociacijos, jeigu jis

nesilaiko Asociacijos įstatų, Asociacijos organų sprendimų, savo veikla kenkia Asociacijos ar jos
narių įvaizdžiui ir geram vardui, nemoka Asociacijos tikrojo nario mokesčio ilgiau nei 6
mėnesius, kitais Asociacijos tarybos nustatytais atvejais. Sprendimą dėl nario pašalinimo iš
Asociacijos priima Asociacijos taryba.
6.5.

Asociacijos narys gali būti suspenduotas nuo veiklos Asociacijoje. Suspendavimą tvirtina

Asociacijos Taryba.

7.

Stojamieji įnašai ir tikrųjų narių mokesčiai

7.1.

Asociacijos tikrųjų narių stojamųjų įnašų dydį ir tikrųjų narių mokesčių dydį, jų

mokėjimo tvarką nustato Asociacijos taryba atskiru sprendimu.

8.

Asociacijos valdymas

8.1.

Aukščiausias Asociacijos valdymo organas yra Asociacijos tikrųjų narių susirinkimas -

konferencija.
8.2. Asociacijoje sudaromas kolegialus valdymo organas – Asociacijos Taryba ir vienasmenis
valdymo organas – Asociacijos Pirmininkas.
8.3.

Asociacijos Pirmininkas kartu yra ir Asociacijos Tarybos pirmininkas.

9.

Konferencija

9.1.

Konferencijos kompetencijai priklauso:

9.1.1. keisti Asociacijos įstatus;
9.1.2. skirti (rinkti) ir atšaukti Asociacijos tarybos narius;
9.1.3. skirti (rinkti) ir atšaukti Asociacijos revizijos komisiją ir jos pirmininką;

9.1.4. tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
9.1.5. už nuopelnus Asociacijos veikloje suteikti garbės nario vardą;
9.1.6. kviesti nepriklausomą auditorių patikrinti Asociacijos ūkinę – finansinę veiklą ir atlikti
kitus patikrinimus;
9.1.7. priimti sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo);
9.1.8. priimti kitus sprendimus šiais įstatais ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu
Asociacijos narių konferencijos kompetencijai priskirtais klausimais.
9.2.

Konferencijoje sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos tikrieji nariai. Vienas

Asociacijos tikrasis narys konferencijoje turi vieną balsą. Renkant Asociacijos tarybos narius,
kiekvienas Asociacijos tikrasis narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus renkamos tarybos narių
skaičiui. Kandidatų į Asociacijos tarybą turi būti bent vienu daugiau, už numatytą tarybos narių
skaičių.
9.3.

Konferencijoje gali dalyvauti Asociacijos palaikantieji nariai, be balso teisės.

9.4.

Eilinis visuotinis Asociacijos narių susirinkimas, pasibaigus finansiniams metams,

šaukiamas 4 mėnesių laikotarpyje. Asociacijos pirmininkas, apie konferencijos sušaukimą
paskelbia internetiniame puslapyje www.tevuforumas.lt, ne vėliau, kaip prieš 30 dienų. Neeilinė
konferencija turi būti sušaukta, jei to reikalauja ne mažesnė kaip 1/5 Asociacijos tikrųjų narių
grupė, Asociacijos taryba arba Asociacijos revizorius.
9.5.

Konferencija yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos tikrųjų narių.

Sprendimai konferencijoje priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma išskyrus šių įstatų
9.1.1. ir 9.1.7. punktuose nurodytus

sprendimus, kurie priimami ne mažiau kaip 2/3

konferencijoje dalyvaujančių Asociacijos tikrųjų narių balsų dauguma.
9.6.

Kiekvienas konferencijos dalyvis turi po vieną balsą, nepriklausomai nuo jo ar jo

atstovaujamojo Asociacijos nario įnašų dydžio, išskyrus įstatuose numatytus atvejus. Asociacijos
nariams atstovaujantis asmuo, turi tiek balsų, keliems Asociacijos nariams jis atstovauja.

9.7.

Jeigu konferencijoje nėra kvorumo, per

40 dienų turi būti šaukiama pakartotinė

konferencija. Asociacijos tikrieji nariai apie tai informuojami šių įstatų 9.4. nustatyta tvarka, ne
vėliau kaip likus 10 dienų iki pakartotinės konferencijos, kuri turi teisę priimti sprendimus
neįvykusios konferencijos darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek konferencijoje dalyvavo
Asociacijos tikrųjų narių.
9.8.

Konferencijoje balsavimas yra atviras, išskyrus Asociacijos tarybos narių rinkimus, kurių

metu Asociacijos tikrieji nariai balsuoja slaptai raštu.

10.

Asociacijos taryba

10.1.

Asocijacijos Tarybą sudaro tikrieji nariai, kurių skaičių nustato konferencija, renkami

Asociacijos konferencijos dviejų metų kadencijai.
10.2.

Asociacijos Tarybos veiklos forma – tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame

dalyvauja daugiau kaip pusė tarybos narių. Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių narių
balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia tarybos pirmininko balsas.
10.3.

Tarybos posėdžiai turi būti šaukiami ne rečiau, kaip kartą per ketvirtį. Tarybos posėdžius

šaukia tarybos pirmininkas.
10.4.

Esant reikalui Asociacijos taryba gali sudaryti administraciją, kuri organizuoja ir vykdo

Asociacijos ūkinę veiklą. Administracijos struktūrą nustato taryba savo sprendimu.
10.5.

Asociacijos Tarybos kompetencija:
10.5.1. vadovauja Asociacijos veiklai laikotarpyje tarp Asociacijos konferencijų;
10.5.2. sudaro ir tvirtina ūkinės finansinės veiklos pajamų ir išlaidų sąmatą;
10.5.3. nustato pirmininko ir vyriausiojo finansininko atlyginimus;
10.5.4. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių

asmenų

dalyviu;

10.5.5. analizuoja Asociacijos veiklą;

10.5.6. koordinuoja Asociacijos filialų (skyrių), atstovybių, ir regiono koordinatorių
veiklą;
10.5.7. nustato Asociacijos tikrųjų narių stojamųjų įnašų dydį ir tikrųjų narių mokesčių
dydį, jų mokėjimo tvarką.

11.

Pirmininko skyrimo ir atleidimo tvarka, jo kompetencija

11.1.

Asociacijos pirmininką renka ir atšaukia Asociacijos taryba. Sprendimas skirti

Asociacijos pirmininką priimamas paprasta balsų dauguma. Asociacijos pirmininkas yra
renkamas iš Asociacijos tarybos narių.
11.2.

Pirmininko kompetencija:

11.2.1. tvirtinti Asociacijos tarybos sprendimus dėl naujų Asociacijos tikrųjų narių priėmimo
arba šalinimo iš Asociacijos, tvirtinti narių savanorišką išstojimą iš Asociacijos ir asmenų
prašymus stoti į Asociaciją palaikančiaisiais nariais;
11.2.2. užtikrinti Asociacijos veiklos organizavimą;
11.2.3. steigti, organizuoti ir likviduoti Asociacijos struktūrinius padalinius;
11.2.4. sudaryti specialistų (ekspertų, konsultantų) grupes Asociacijos tikslams ir funkcijoms
vykdyti;
11.2.5. tvirtinti samdomų darbuotojų etatų sąrašą, nustatyti jų darbo reglamentą;
11.2.6. Asociacijos vardu sudaryti sandorius bei atstovauti Asociacijai kitose institucijose;
11.2.7. priimti ir atleisti iš darbo darbuotojus, nustatyti jų pareigybinius atlyginimus, sudaryti su
jais darbo sutartis;
11.2.8. spręsti organizacinius, ūkinius, socialinius, finansinius klausimus;
11.2.9. organizuoti viešos informacijos paskelbimą;
11.2.10.

atlieka kitas jam pavestas funkcijas.

11.3.

Asociacijos pirmininkas atsako už:

11.3.1. praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės
sudarymą;
11.3.2. konferencijos sušaukimą;
11.3.3. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
11.3.4. pranešimą Asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos
veiklai;
11.35. Asociacijos dalyvių apskaitą.
11.5. Asociacijos pirmininkas už savo veiklą atsiskaito Asociacijos tarybai, o už tarybos veiklą –
konferencijai.

12.

Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka

12.1.

Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką

nustato Asociacijos Taryba atskiru sprendimu.

13.

Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija

13.1.

Visa vieša informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Asociacijų

įstatymą turi būti skelbiama viešai, skelbiama dienraštyje “Lietuvos Rytas” arba internetiniame
puslapyje www.tevuforumas.lt.

14.

Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

14.1.

Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta

tvarka. Jų skaičius neribojamas.

14.2.

Sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo, jų valdymo organų skyrimo ir atšaukimo,

filialų ir atstovybių veiklos nutraukimo ir nuostatų tvirtinimo, priima Asociacijos taryba.

15.

Lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat Asociacijos veiklos kontrolės tvarka

15.1.

Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja Asociacijos revizijos komisija. Ji renkama

atviru balsavimu iš konferencijos dalyvių dvejiems metams. Sprendimas priimamas paprasta
balsų dauguma.
15.2.

Revizijos komisijos narių skaičius – ne mažiau kaip 3 nariai. Revizijos komisijos nariai,

negali būti Asociacijos valdymo organų nariais bei administracijos darbuotojais.
15.3.

Revizijos komisijos kompetencija:

15.3.1. tikrina Asociacijos finansinę veiklą bei visus su šia veikla susijusius dokumentus;
15.3.2. apie nustatytus finansinius pažeidimus informuoja atitinkamus Asociacijos valdymo
organus;
15.3.3. teikia ataskaitą konferencijoje apie lėšų kaupimą ir jų panaudojimą.
15.4.

Revizijos komisija (komisijos nariai) turi teisę:

15.4.1. tikrindama Asociacijos finansinę veiklą, esant reikalui, pasitelkti ekspertus konsultantus;
15.4.2. dalyvauti tarybos posėdžiuose.
15.5.

Revizorius, įstatymų nustatyta tvarka, atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

15.6.

Revizijos komisija atskaitinga konferencijai.

15.7.

Gautų valstybės ir savivaldybių lėšų panaudojimą turi teisę tikrinti Valstybės kontrolė LR

valstybės kontrolės bei kitų LR teisės aktų nustatytą tvarka.

16.

Asociacijos reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas

16.1.

Asociacija gali būti pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama konferencijos

sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos tikrųjų narių balsų dauguma.
16.2.. Asociacija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos
Civilinio kodekso ir Asociacijų įstatymo numatyta tvarka.

17.

Įstatų keitimo tvarka

17.1.

Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti Asociacijos įstatus turi Asociacijos taryba.

17.2.

Įstatų pakeitimai tvirtinami ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos konferencijoje dalyvavusių

tikrųjų narių balsų dauguma.
17.3.

Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.
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Asociacijos įgaliotas pasirašyti šiuos įstatus,
Pirmininkas ______________________

