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l. BENDROSIOS NUOSTATOS 

l.l. Šiuose įstatuose vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai: 
l.l.l. Aukštoji mokykla - ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas; 
1.1.2. Atstovybė - Aukštosios mokyklos studentų atstovybė; 
1.1.3. Prezidentas - Atstovybės prezidentas; 
1.1.4. Viceprezidentai - Atstovybės viceprezidentai; 
1.1.5. Valdyba-Atstovybės valdyba; 
1.1.6. Visuotinis narių susirinkimas - Atstovybės visuotinis narių susirinkimas; 
1.1.7. Reglamentas - Atstovybės reglamentas, kuriuo, neprieštaraujant šiems įstatams, 

detaliau reglamentuojama Atstovybės veikla; 
1.1.8. Strategija - Atstovybės strategija. 

1.2. Atstovybės pavadinimas -ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentų atstovybė. 
1.3. Atstovybės teisinė forma - Asociacija. Atstovybės veiklos teisiniai pagrindai yra Lietuvos 

Respublikos aukštojo mokslo įstatymas, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, Lietuvos 
Respublikos civilinis kodeksas, kiti teisės aktai, Aukštosios mokyklos statutas bei įstatai ir 
Reglamentas . 

1.4. Atstovybės finansiniai metai: rugsėjo l d. - rugpjūčio 31 d. 
1.5. Atstovybės buveinė-Aušros Vartų g. 7A, Vilnius. 

2. ATSTOVYBĖS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2.1. Atstovybės veiklos tikslai ir uždaviniai: 
2.1.1. atstovauti studentams, besimokantiemsAukštojoje mokykloje; 
2.1.2. dalyvauti kuriant demokratines šalies švietimo bei Aukštosios mokyklos studijų 

sistemas, atitinkančias studentų interesus ir garantuojančias jų teisių apsaugą; 
2.1.3. remti ir ginti Aukštosios mokyklos studentų interesus klausimais, susijusiais su jų 

akademine ir socialine padėtimi, gerove bei statusu Aukštojoje mokykloje; 
2.1.4. remti ir skatinti bendradarbiavimą su kitų aukštųjų mokyklų studentais bei 

studentiškomis organizacijomis, siekiant aukščiau išvardintų tikslų; 
2.1.5. įgyvendinti aukščiau išvardintus tikslus Aukštojoje mokykloje bendradarbiaujant su 

kitomis organizuotomis Aukštosios mokyklos grupėmis ir kitomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis; 

2.1.6. organizuoti Aukštosios mokyklos studentų mokslinę, kultūrinę , kūrybinę veiklą. 

2.2. Atstovybės veikla, vykdoma tiesiogiai ir bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis, 
apima, bet neapsiriboja: 

2.2.1. tarptautinius, nacionalinius, ir vietinio lygio studentų susitikimus ar akcijas, 
reikalingas veiklos kryptims ar programoms numatyti bei joms įgyvendinti; 

2.2.2. darbą, siekiant aktyviausio studentų dalyvavimo akcijose, kurios lemia efektyvią ir 
vieningą studentų veiklą; 
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2.2.3. studentų ir jų organizacijų veiklas, siekiant geresnio tarpusavio supratimo, solidarumo, 
švietimo demokratizavimo, akademinės laisvės ir plačių studentų teisių, paramą ir 
skatinimą; 

2.2.4. pagalbą studentams siekiantiems gauti paramą ar pašalpą; 
2.2.5. ryšių su Aukštąja mokykla stiprinimą ir plėtojimą; 
2.2.6. studentų atstovų delegavimą į Aukštosios mokyklos organus; 
2.2.7. dalyvavimą organizuojant efektyvų studijų procesą, rengiant studijų programas bei 

Reglamentą; 

2.2.8. informacijos apie Aukštąją mokyklą skleidimas; 
2.2.9. glaudžių ryšių su vietinėmis, kitų valstybių nacionalinėmis ir tarptautinėmis 

organizacijomis plėtojimą, siekiant bendrų interesų; 
2.2.10. studentų akademinės, kultūrinės, sportinės ir poilsinės veiklos organizavimą; 
2.2.11. juridinių asmenų steigimą ar tapimą kitų juridinių asmenų nariais; 
2.2.12. Atstovybei reikalingo turto pirkimą ar kitokį teisėtą jo įsigijimą ir disponavimą juo; 
2.2.13. įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Atstovybės 

įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga Atstovybės tikslams pasiekti; 
2.2.14. visą kitą veiklą, numatytą Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatyme ir 

Aukštosios mokyklos statute bei kituose norminiuose ir lokaliniuose teisės aktuose; 
2.2.15. visą kitą bet kokią veiklą, kuri neprieštarauja Atstovybės veiklos tikslams, teisės 

aktams. 

3. ATSTOVYBĖS NARIAI 

3.1. Visi Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės arba užsieniečiai, nuolat 
gyvenantys Lietuvoje ir studijuojantys Aukštojoje mokykloje, gali būti Atstovybės nariais. 

3.2. Aukštosios mokyklos studentas Atstovybės nariu tampa, kai Reglamento nustatyta tvarka 
pasirašo narystės sutartį ir yra įrašomas į Atstovybės narių sąrašą. 

3.3. Atstovybės nariai turi šias teises: 
3.3.1. rinkti ir būti išrinktiems į Atstovybės organus; 
3.3.2. šių Įstatų nustatyta tvarka gauti išsamią informaciją apie Atstovybės veiklą; 
3.3.3. inicijuoti susirinkimus ir įvairaus pobūdžio projektus; 
3.3.4. išstoti iš Atstovybės ar laikinai sustabdyti savo narystę; 
3.3.5. naudotis Atstovybės žmogiškuoju ir materialiuoju kapitalu veiklai Atstovybėje 

vykdyti; 
3.3.6. kitas teises, kurios neprieštarauja šiems įstatams ar teisėms aktams. 

3.4. Atstovybės nariai turi šias pareigas: 
3.4.1. laikytis šių įstatų ir Atstovybės vizijos, misijos ir vertybių bei dalyvauti įgyvendinant 

Strategiją ir veiklos plane numatytus tikslus ir uždavinius; 
3.4.2. mokėti stojamuosius įnašus ir nario mokestį, jei toks įnašas ar nario mokestis yra 

nustatytas Visuotinio narių susirinkimo; 
3.4.3. dalyvauti Atstovybės organų, kurių narys jis yra, priimtų sprendimų įgyvendinime; 
3.4.4. dalyvauti Atstovybės organų posėdžiuose, kurių narys jis yra; 
3.4.5. atstovauti Aukštosios mokyklos studentams, ginti jų teises bei teisėtus interesus 

Atstovybės nustatyta tvarka; 
3.4.6. įgauti akademinę akreditaciją, įrodančią atstovavimo studentams kompetenciją. 

Akademinės Akreditacijos tvarką nustato Reglamentas; 
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3.4. 7. laikytis visuomenei priimtų elgesio ir moralės normų, savo elgesiu nediskredituoti 
Atstovybės ar Atstovybės nario vardo; 

3.4.8. laikytis Aukštosios mokyklos nustatytų normų ir savo elgesiu nediskredituoti 
Aukštosios mokyklos ir Aukštosios mokyklos studento vardo; 

3.4.9. kitas pareigas, susijusias su Atstovybės nario statusu ir/ar numatytas norminiuose ar 
·lokaliniuose teisės aktuose. 

Narystės Atstovybėje pasibaigimo pagrindai: 
3.5.1. Aukštosios mokyklos studento statuso netekimas; 
3.5.2. išstojimas iš Atstovybės arba ilgesnis nei 6 mėn. narystės Atstovybėje sustabdymas. 
3.5.3. pašalinimas iš Atstovybės narių Valdybos sprendimu, jeigu narys nesilaiko įstatuose 

ar kituose norminiuose ar lokaliniuose teisės aktuose numatytų pareigų, apie tai 
pranešant pašalintajam per 5 (penkias) dienas nuo pašalinimo. Pašalinimo data 
laikoma penktoji diena po Valdybos sprendimo. 

4. ATSTOVYBĖS ORGANAI 

4.1. Atstovybės organai yra: 
4.1.1. Visuotinis narių susirinkimas; 
4.1.2. Valdyba; 
4.1.3. Prezidentas; . 
4.1.4. Revizijos komisija. 

4.2. Atstovybės kolegialių organų posėdžiai yra atviri, jei atitinkamas organas dėl atskiro 
posėdžio nenusprendžia kitaip. 

4.3. Kandidatų į Atstovybės renkamus organus tikrinimą ir vertinimą Reglamento nustatyta 
tvarka atlieka Valdyba. 

4.4. Atitinkamo Atstovybės organo sprendimai dėl konkrečių asmenų atšaukimo, atstatydinimo, 
šalinimo iš Atstovybės narių, šių įstatų keitimo, Reglamento tvirtinimo ir pakeitimo, 
Atstovybės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimami ne mažiau 
kaip 2/3 atitinkamame Atstovybės organo posėdyje dalyvaujančių atitinkamo Atstovybės 
organo narių balsų dauguma. 

5. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

5.1. Visuotinį narių susirinkimą sudaro ir balso teisę jame turi tik Atstovybės nariai. Vienas 
narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. 

5.2. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija: 
5.2.1. keičia Atstovybės įstatus; 

5.2.2. priima sprendimą dėl įvedimo ir nustato Atstovybės narių stojamųjų įnašų 
dydį bei nario mokesčio dydį; 

5.2.3. tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą; 
5.2.4. priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 

likvidavimo); 
5.2.5. priima sprendimą dėl Atstovybės buveinės keitimo; 
5.2.6. priima sprendimą steigti Atstovybės struktūrinius padalinius (filialus ir 

atstovybes) ar nutraukti jų veiklą; 
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5.2. 7. priima sprendimus steigti kitus juridinius asmenis ar nutraukti jų veiklą; 
5.2.8. tvirtina Strategiją; 
5.2.9. renka ir atšaukia Prezidentą; 
5.2.10. renka ir atšaukia Valdybos narius; 
5.2.11. renka ir atšaukia Revizijos komisijos narius; 
5.2.12. iš klauso ir sprendžia dėl Atstovybės metinės veiklos ir finansinės ataskaitos 

tvirtinimo; 
5.2.13. išklauso ir sprendžia dėl Revizijos komisijos Atstovybės veiklos ir finansinės 

veiklos patikrinimo ataskaitos tvirtinimo; 
5.2.14. svarsto ir priima sprendimus kitais šiuose įstatuose ir (ar) Reglamente 

nurodytais Atstovybės veiklos klausimais, bei klausimais, kurie nėra 
tiesiogiai pavesti kitiems Atstovybės organams, išskyrus tuos atvejus, kai šie 
organai kreipiasi į Visuotinį narių susirinkimą su prašymu priimti sprendimus 
jų kompetencijos klausimais ir tai neprieštarauja teisės aktams. Visais atvejais 
Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų dėl klausimų, 
kurių sprendimą Lietuvos Respublikos teisės aktai paskiria kitų organų 
kompetencijai. 

5.3. Atstovybės veiklos ataskaitą sudaro: 
5.3.1. informacija apie Atstovybės veiklą ir finansinę veiklą (Prezidento veiklos ataskaita 

gali būti integruota į informaciją apie Atstovybės veiklą); 
5.3.2. Atstovybės narių skaičius finansinių metų pabaigoje; 
5.3.3. samdomų Atstovybės darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje; 
5.3.4. į Aukštosios mokyklos organus deleguotų narių ataskaita; 

5.3.5. kita informacija, kurią nustato Visuotinis narių susirinkimas. 
5.4. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau nei pusė Atstovybės 

narių. Jei Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per l (vieną) mėnesį šaukiamas 
pakartotinis visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio 
susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek Visuotiniame narių susirinkime 
dalyvauja Atstovybės narių. 

5.5. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai (išskyrus numatytus Įstatų 5.2.1. ir 5.2.4. 
punktuose) priimami paprasta visuotinio susirinkimo posėdyje dalyvaujančių Atstovybės 
narių balsų dauguma. Įstatų 5.2.1. ir 5.2.4. punktuose nurodytiems Visuotinio narių 
susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių 
Atstovybės narių balsų. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai konkrečių asmenų 
atžvilgiu priimami slaptu balsavimu. 

5.6. Už Visuotinio narių susirinkimo sušaukimą ir darbų organizavimą atsakinga Valdyba. 
Visuotinį narių susirinkimą ne rečiau kaip l (vieną) kartą per kalendorinius metus. 
Visuotinio narių susirinkimams pirmininkauja Prezidento pasiūlytas ir Visuotinio narių 
susirinkimo patvirtintas pirmininkas. 

6. VALDYBA 

6.1. Valdyba yra kolegialus Atstovybės valdymo organas. Valdyba susideda iš 5 (penkių) narių -
Prezidento ir 4 (keturių) asmenų. 
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6.2. Valdybos nariai renkami Visuotinio narių susirinkimo l (vienerių) metų kadencijai. 
Valdybos nariu gali būti išrinktas kiekvienas esamas ar buvęs Atstovybės narys, kurio 
narystės Atstovybėje trunka arba truko ne trumpiau nei 12 (dvylika) mėnesių. Valdybos 
sudėtyje gali būti ne daugiau nei l (vienas) buvę Atstovybės narys. Kiekvienas Valdybos 
narys turi vieną balsą. 

6.3. Valdybos kompetencija: 
6.3.1. organizuoja Atstovybės veiklą; 
6.3.2. deleguoja esamus ar buvusius Aukštosios mokyklos studentus į kitus Aukštosios 

mokyklos organus bei esant poreikiui juos atšaukia; 
6.3.3. deleguoja Atstovybės narius į juridinių asmenų, kurių nare yra Atstovybė, visuotinius 

6.3.4. 
6.3.5. 

6.3.6. 

6.3.7. 

6.3.8. 
6.3.9. 

narių susirinkimus; 
priima sprendimus dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu arba atsisako juo būti; 
priima sprendimus dėl tapimo nare nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose arba 
dėl išstojimo iš jų; 
nustato Atstovybės strategines veiklos kryptis, tvirtina Atstovybės metinį veiklos 
planą ir biudžetą bei juos keičia; 
sudaro darbo grupes, pasitelkia specialistus atskiriems klausimams analizuoti bei 
spręsti, projektams realizuoti, skiria darbo grupių vadovus; 
šalina Atstovybės narius iš Atstovybės; 
tvirtina ir keičia Reglamentą; 

6.3.10. šaukia Visuotinį narių susirinkimą; 
6.3.11. tvirtina Atstovybės narių sąrašą. 

6.4. Valdybos darbui vadovauja bei jos posėdžiams pirmininkauja Valdybos pirmininkas. 
Valdybos pirmininkas l (vieneriems) metams renkamas pirmajame Valdybos posėdyje. 
Valdybos pirmininku negali būti Prezidentas. 

6.5. Valdybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Valdybos narių. 
6.6. Valdybos sprendimai priimami Valdybos posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų 

dauguma, jei šiuose įstatuose nenustatyta kitaip. Valdybos sprendimai konkrečių asmenų 
atžvilgiu priimami slaptu balsavimu. 

7. PREZIDENTAS 

7.1. Prezidentas yra vienasmenis Atstovybės valdymo organas. 
7.2. Prezidentas renkamas Visuotinio narių susirinkimo l (vienerių) metų kadencijai. Prezidentu 

gali būti išrinktas kiekvienas esamas esamas Atstovybės narys, kurio narystės Atstovybėje 
. trunka ne trumpiau nei 12 (dvylika) mėnesių. 

7.3. Naujai išrinktas Prezidentas ne vėliau kaip per 30 dienų privalo Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka pateikti duomenis Juridinių asmenų registrui apie naujai išrinktą 

Prezidentą ar naujai išrinktus Valdybos narius. 
7.4. Prezidento kompetencija: 

7.4.1. atstovauja Atstovybei, veikia Asociacijos vardu, kai yra santykių su trečiaisiais 
asmenimis, išskyrus atvejus, kai tokia kompetencija yra priskirta kitiems organams, 
sudaro sandorius Asociacijos vardu; 

7.4.2. Atstovybės vardu sudaro sandorius, atidaro ir uždaro sąskaitas banke, Atstovybės 
vardu atlieka kitus juridinius veiksmus; 

7.4.3. vadovauja ir koordinuoja Atstovybės veiklą; 
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7.4.4. organizuoja Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos priimtų nutarimų vykdymą; 
7.4.5. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Atstovybės darbuotojais, jas keičia; 
7.4.6. organizuoja Atstovybės finansinę ir ūkinę veiklą ir atsako už ją šalies institucijose; 
7.4.7. gavęs Valdybos pritarimą sudaro sandorius, kurių įsipareigojimai viršija 500 EUR 

(penkis šimtus eurų) ir/ar tęsiasi daugiau nei 6 (šešis) mėnesius; 
7.4.8. rengia Atstovybės veiklos ir finansinės veiklos bei savo veiklos ataskaitą bei teikia 

ją Visuotiniam narių susirinkimui ir Valdybai; 
7.4.9. rengia ir atsako už Atstovybės biudžeto panaudojimą; 
7.4.10. skelbia ir organizuoja Atstovybės viešos informacijos paskelbimą; 
7.4.11. skelbia ir organizuoja skelbimą dokumentų ar kitos informacijos apie Atstovybės 

veiklą Atstovybės nariams; 
7.4.12. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas 

funkcijas; 
7.4.13. vykdo kitas funkcijas bei turi kitas teises ir pareigas. 
Prezidentas kartu su Viceprezidentais įgyvendina Strategiją ir veiklos metinius veiklos 
planus. Viceprezidentai skiriami Prezidento ir tvirtinami Valdybos. Prezidentas kartu su 
Viceprezidentais organizuoja Atstovybės darbą. 

7.6. Jei Prezidentas negali vykdyti savo funkcijų, jo funkcijas laikinai vykdo Valdybos paskirtas 
Valdybos narys. 

7.7. Prezidento įgaliojimai pasibaigia, kai jis atsistatydina, yra nušalinamas, netenka Aukštosios 
mokyklos studento statuso, kai Juridinių asmenų registre yra įregistruojamas naujai išrinktas 
Prezidentas arba dėl kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų atvejų. Jei Prezidento 
kadencijos metu pasibaigia jo Aukštosios mokyklos studento statusas, Prezidentui suteikiami 
3 mėn. po statuso pasibaigimo tęsti Prezidento pareigas. Per šiuos 3 mėn. privalo būti 
sušauktas Visuotinis narių susirinkimas, kurios metu išrenkamas naujas Prezidentas. 

8. REVIZIJOS KOMISIJA 

8.1. Revizijos komisija yra Atstovybės veiklos, Atstovybės finansinės veiklos bei Atstovybės 
materealinių išteklių naudojimo teisėtumą kontroliuojantis kolegialus organas. Revizijos 
komisija susideda iš 3 (trijų) narių. 

8.2. Revizijos nariu gali būti išrinktas kiekvienas esamas ar buvęs Atstovybės narys, kurio 
narystės Atstovybėje trunka arba truko ne trumpiau nei 12 (dvylika) mėnesių, arba kito 
juridinio amens atstovas. Kiekvienas Revizijos narys turi vieną balsą. Revizijos komisijos 
nariu negali būti Atstovybės valdymo organų nariu bei Viceprezidentu. 

8.3. Revizijos komisijos kompetencija: 
8.3.1. tikrina Atstovybės išlaidų panaudojimą; 
8.3.2. tikrina ir vertina Atstovybės ir Atstovybės įsteigtų juridinių asmenų veiklos 

teisėtumą, teikia Visuotiniam Narių susirinkimui ir Valdybai su tuo susijusias 
išvadas; 

8.3.3. turi teisę iš Atstovybės ir Atstovybės įsteigtų juridinių asmenų organų gauti visas su 
Revizijos komisijos vykdomais patikrinimais susijusius dokumentus ir paaiškinimus; 

8.3.4. turi teisę dalyvauti visuose Atstovybės ir jos įsteigtų juridinių asmenų organų 
posėdžiuose; 
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8.3.5. turi teisę sušaukti Visuotinį narių susirinkimą, jeigu nustato Atstovybės valdymo 
organų ir Atstovybės įsteigtų juridinių asmenų veiklos pažeidimus, prieštaraujančius 
Lietuvos Respublikos įstatymams, šiems įstatams arba Reglamentui; 

8.3.6. turi teisę teikti siūlymą dėl Prezidento atstatydinimo, jei jo veikloje nustato 
pažeidimų, prieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams, šiems įstatams arba 
Reglamentui; 

8.3.7. nerečiau kaip kas 3 (tris) mėnesius teikia ataskaitą Valdybai; 
8.3.8. už savo veiklą atsiskaito Visuotiniam narių susirinkimui teikdama Atstovybės ir 

Atstovybės įsteigtų juridinių asmenų veiklos patikrinimo ataskaitas; 
8.3.9. likus 2 (dviems) savaitėms iki Visuotinio narių susirinkimo, Revizijos komisija 

pateikia Valdybai preliminarią galutinės patikrinimo ataskaitos versiją; 
8.3.10. Revizijos komisijai nepateikus Visuotinio narių susirinkimo metu galutinės 

patikrinimo ataskaitos arba galutinė patikrinimo ataskaita Visuotinio narių 

susirinkimo metu nepatvirtinama, yra kviečiama Audito įmonė. 
Revizijos komisija šiuose įstatuose numatytą veiklos kontrolę (patikrinimus) atlieka 
remiantis Atstovybės Reglamentu. Jei Revizijos komisija turi atlikti patikrinimus Visuotinio 
narių susirinkimo pavedimu arba Valdybos prašymu, pastaruosiuose pavedimuose ar 
prašymuose privaloma aiškiai ir išsamiai suformuoti tikrinimo tikslus. 

8.5. Revizijos komisijos pirmininkas išrenkamas l (vieneriems) metams Visuotinio narių 

susirinkimo metu, kurios metu buvo išrinkta Revizijos komisija. Revizijos komisijos 
pirmininkas išrenkamas Revizijos komisijos narių balsų dauguma. 

8.6. Revizijos komisijos posėdis yra teisėtas jei jame dalyvauja daugiau nei pusė Revizijos 
komisijos narių. Revizijos komisija priima sprendimus, kai už juos pasisako bent 2 (du) 
Revizijos komisijos nariai. 

8. 7. Jei Revizijos komisijos narys gali būti atstatydintas už Įstatuose ar kituose norminiuose ar 
lokaliniuose teisės aktuose numatytų Revizijos komisijos nario funkcijų neatlikimą. 

9. FINANSINĖ IR ŪKINĖ VEIKLA 

9.1. Atstovybei nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, 
labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas Atstovybės tikslams ir uždaviniams 
įgyvendinti. Šis turtas gali būti įgytas už Atstovybei priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo 
ir kitokiu teisėtai įgytu būdu. 

9.2. Atstovybė yra paramos gavėjas. 
9.3. Atstovybės lėšos naudojamos vadovaujantis Valdybos patvirtintu metiniu veiklos planu ir 

biudžetu. Metinis veiklos planas ir biudžetas tvirtinamas iki kiekvienu Atstovybės finansinių 
metų pradžios. 

10. VIEŠI PRANEŠIMAI 

10.1. Atstovybės v1es1 pranešimai ir skelbimai skelbiami Atstovybės interneto svetainėse, 

Atstovybės informaciniuose stenduose ar, kai tai būtina pagal teisės aktus, VĮ „Registrų 
centro" leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai". 
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10.2. Informacija apie Atstovybės veiklą Atstovybės nariams platinama elektroniniu paštu. 
Atstovybės nariui pageidaujant, Prezidentas Atstovybės nariui Atstovybės buveinėje sudaro 
sąlygas susipažinti su Atstovybės veiklos dokumentais. 

10.3. Informacijos teikiamą apie Atstovybės veiklą numato Reglamentas. 
10.4. Informacija apie Visuotinį narių susirinkimo datą, laiką, vietą, darbotvarkę Atstovybės 

nariams ir delegatams yra skelbiama ne vėliau kaip prieš dvi savaites Atstovybės interneto 
svetainėse arba informaciniuose stenduose. Reglamente gali būti numatyta kitokia ar 
detalesnė tvarka. 

10.5. Atstovybės finansinių ir veiklos dokumentų bei viešų pranešimų saugojimą organizuoja ir už 
jį yra atsakingas Prezidentas. 

10.6. Visi Atstovybės finansiniai ir veiklos dokumentai privalo būti saugomi Atstovybės 

buveinėje. 

l O. 7. Pasibaigus Atstovybės Prezidento įgaliojimams visi finansiniai ir veiklos dokumentai privalo 
būti saugomi Atstovybės archyve. 

10.8. Visi Atstovybės finansiniai ir veiklos dokumentai bei vieši pranešimai yra vieši dokumentai. 
10.9. Apie Atstovybės valdymo organų posėdžius pranešama Atstovybės narių elektroninėje 

konferencijoje ir Atstovybės interneto svetainėje ne vėliau kaip l (viena) savaitė prieš posėdį. 
Informacija apie Visuotinį narių susirinkimą pranešama 2 (dvi) savaitės prieš posėdį . 

10.10. Atstovybės organizuojama veikla ir vieši pranešimai viešinami Atstovybės narių 

elektroninėje konferencijoje ir Atstovybės interneto svetainėje. Už šios informacijos teikimą 
atsakingas Prezidentas pasitarus su Valdyba. 

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11.1. Teisiniai santykiai susiklostantys Atstovybės veikloje, kurie nereglamentuojami Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose, šiuose įstatuose ir Reglamente, nepažeidžiant Lietuvos 
Respublikos teisės aktų, šių įstatų ir Reglamento, gali būti reguliuojami Valdybos 
sprendimais. 

11.2. Atstovybės įstatus keičia Visuotinis narių susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 Visuotiniame 
narių susirinkime dalyvaujančių Atstovybės narių balsų dauguma. 

11.3. Įstatų keitimo projektas Atstovybės nariams pateikiamas ne vėliau kaip viena savaitė iki 
Visuotinio narių susirinkimo, kurioje planuojama priimti sprendimą dėl įstatų pakeitimo. 

11.4. Įstatų pakeitimai įsigalioja juos įregistravus teisės aktų nustatyta tvarka. 
11.5. Atstovybė gali būti pertvarkoma ar pabaigiama (likviduojama ar reorganizuojama) 

Visuotininio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių 

Atstovybės narių balsų dauguma arba teismo sprendimu, Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

Šių įstatų nauja redakcija patvirtinta 2018 m. gruodžio 6d. vykusiame Visuotiniame narių 
susirinkime. 
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