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Asociacijos,,Krantq redakcija,,
[statai

6
1. BENDROS

NUOSTATOS

1 .1. "Krantq redakcija" (toliau vadinama
- "Asociacija") yra juridinis asmuo, kurio teisine
forma yra asociacija. Asociacija turi sEskaitas banke, savo antspaud4 kur! gali naudoti savo
nuoziiira, taip pat [kini finansini organizacin[ ir teisin[ savarankiskum4 bei vykdanti savo
veikl4 pagal Lietuvos Respublikos civilin! kodeks4 Asociacijq istatym4 ir kitus istatymus
bei norminius teises aktus, o taip pat pagal [status.

1.2. Asociacija yra ribotos civilines atsakomybes vieBasis juridinis asmuo. Asociacija yra
jai priklausandiu turtu.

atsakinga uZ savo prievoliq vykdym4 tik
1

.3. Asociacijos pavadinimas:

"Krantq redakcija,,.

1.4. Asociacijos buveines adresas Tilto g. 8 / Z.Liauksmino g. 3, Vilniaus m. sav., Lietuvos
Respublika.
1.5. Asociacija Jra lsteigta neribotam terminui.
1.6. Asociacijos teisine forma

-

asociacija.

1.7. Asociacijos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

2. ASOCIACIJOS

TIKSLAT, \'EIKLOS RUsyS IR SRITYS

.

Pagrindinis Asociacijos tikslas 1,ra meno ir kultiiros puoselejimas ir skatinimas.
Asociacija koordinuoja savo nariq veikl% atstovauja Asociacijos nariq interesus ir juos gina.
Asociacija tikslo pasiekimui:
2.1

ir kulttr4
2) leidi,ia lvairitts meno ir kulttros leidinius;
3) daly.vauja meno kulturos renginiuose:
1) aktlwiai puoseleja men4

2.2. Siekdama igyvendinti auk5diau nurodJtuosius tikslus Asociacija r.ykdo 5i4 ukinq
komercing veikl4:

-

ir ira5ltq laikmenq atgaminimas;
22.13 Zmalt4ir periodiniq leidiniq leidyba;
22.15 Kitaleidyba;
22.2 Spausdinimas ir sujuo susijusi paslaugq veikla;
91.33 KitU niekur kitur nepriskirtr; narystes organizacijq
veikla;
92. Poilsio organizavimo, kulttirine ir sportine veikla.
22. Lei:1lba, spausdinimas

2.3. Asociacija gali

[kinE-komercinE veikl4 kuri
reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti.

vykfiti ir kit4 istatymq nedraudZiamE

nepriestarauja Siems istatams, veiklos tiksiams

ir

-,

Licencijuojam4 arba nustatlta tvarka vykdom4 veikl4 Asociacija vykdys
atitinkamas licencijas ar leidimus.

tik

gavusi

2.4. Siekdami igyvendinti istatuose numat).tus tikslus, Asociacija, istatymq nustatyta tvarka,
turi teisg gauti param4 teikti param4 bei labdar4
3. ASOCIACIJOS

NARIAI. NARIU TEISES IR PAREIGOS

Asociacijos nariais gali buti 18 metq sulaukg veiksn[s fiziniai asmenys (isskyrus
juridiniai asmenys. Minimalus Asociacijos nariq skaidius
istatymuose numatyas iSimtis) irlar
y.u iryr. Asociacijos steigejai tampa Asociacijos nariais nuo Asociacijos iregistravimo
Juridiniq asmenq registre dienos.

3.1.

3.2. Asociaciios narys turi tokias teises:

dallvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame nariq susirinkime;
2) naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3) susipaZinti su Asociacijos dokumentais ir gauti vis4 Asociacijos turim4 informacijq
apie jos veik16
+j u"t uau isstoti is Asociacijos; tokiu atveju stojamieji nario inasai ir nario mokesdiai
ar kitaip Asociacijos nuosalyben perduotos leSos ir turtas negrqZinami;
5) kitas teises aktuose ir Asociacijos [statuose nustat]tas teises'
1)

3.3. Asociacijos narys privalo

laikyis Asociacijos lstatq.

1. STOJ.{}IIEJI INASAI IR NARIO N{OKES.IAI. NAUJU NARIU PRIEMIMO,
rSsroJIMo IR PASALINIMO TVARKA IR sALYGos
4.l.AsociacijosnariqstojamqjqinaSqbeinariqmokesdiqdydi,mokejimotvark4irtermintts
nustato Visu;tinis nariq susirinkimas, priimdamas atitinkam4 sprendimq'
4'2.Sprendim4delnaujoAsociacijosnariopriemimopriimaAsociacijosPirmininkas.
nei pries 5 (penkias)
4.3. Asociacijos narys, i5 anksto rastu, tadiau bet kokiu atveju ne veliau

darbodienas,informavqsAsociacijosPirminink4galipasinaudotiSiuose{statuose|am
nera gr4Zinami stojimo
suteikta teise ir isstoti iS Asociacijos. Tokiu atveju isstojusiam nariui
"r

ar lesos'
r"rytrOt mokesdiai ar kitaip Asociacijos nuosalyben perduotas turtas

4.4.AsociacijosnarysgalibutipaSalintasi5AsociacijosVisuotinionariqsusirinkimo
sprendimu,

jei Asociacij

os narYs:

ir
1) du metus i5 eiles nesumokejo istatuose numaq'tq mokesdiq

jq nesumoka raSti3ko

ispej imo gavimo;
jos
status4
)j nesitailo Siq [statq ar teises akttL reglamentuojandiq Asociacijos bei nariq

ir veikl4
5. ASOCIACIJOS

VALDYMAS

5.1. Asociacijos organai yra Visuotinis nariq susirinkimas
Pirmininkas.

ir

Asociacijos vadovas

-

5.2. Visuotinis nariq susirinkimas yra aukidiausias Asociacijos
organas.

6.

VISUOTINIS NARIU SUSIRINKIMAS

6.1. Tik Visuotinis nariq susirinkimas turi iSimtinp teisE:
1) keisti Asociacijos lstatus;
2) skirti ir atSaukti Asociacijos pirmininkq

3) nustatl'ti Asociacijos nariq stojamqjq inaSq dydi ir nariq mokesdiq dydl
bei jq
mokejimo tvark4
4) tvirtinti Asociacijos metinE finansinE atskaitomybp;
5) priimti sprendim4 del Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo);
6) priimti spendimq der kitq iuridiniq asmenq steigimo ar del tapimo kitq juridiniq
asmenq dalywiu;
7) priimti kitus sprendimus, kurie pagal Siuos
[status ar taiklinus istatymus yra
priskirti visuotinio nariq susirinkimo kompetencijai.
6'2. Eilinis visuotinis nariq susirinkimas privalo b[ti saukiamas kasmet ne veliau kaip per 4
menesius nuo finansiniq metq pabaigos. Neeilinis visuotinis nariq susirinkimus
uuti
su5auktas:

t*i

1) atsistatl'dina ar negali toliau eiti pareigrl visuotinio nariq susirinkimo i5rinktas
Asociacijos Pirmininkas;
2) to reikalauja ne maZiau kaip 1i5 Asociacijos nariq ar Asociacijos pirmininkas;
3) kitais istatymq nustat).tais atvejais.
6.3. visuotinis nariq susirinkimas Jra saukiamas Asociacijos pirmininko sprendimu, isskyrus
atvejus, kuomet Saukiamas neeilinis susirirkimas pagal 6.2 (1) it 6.2 (2) punktus, kuomet

sprendim4 del susirinkimo suiaukimo priima 1/5 dalis Asociacijos nariq. pranesimas apie
visuotinio nariq susirinkimo susaukim4 turi blti viesai paskelbtas dienraityje .,Lietuvos
rytas" arba lteiktas kiekvienam Asociacijos nariui pasira5ytinai ar i5siqstas registruotu lai5ku
ne veliau kaip likus 20 (dvideSimt) dienq iki visuotinio nariq susirinkimo dienos. visiems
nariams raStu sutikus, visuotinis nariq susirinkimas gali br.rti Saukiamas nesilaikant aukidia;
minetos tvarkos.

6.4. Visuotiniame nariq susirinkime sprendZiamojo balso teisE turi visi Asociacijos nariai.
Kiekvienas narys Visuotiniame nariq susirinkime turi po vien4 ba1s4.
6.5. Visuotinis nariq susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip
1/2 Asociacijos nariq. Visuotinio nariq susirinkimo sprendimas, iskaitant sprendim4 del
Asociacijos Pirmininko skyrimo ar atSaukimo, yra laikomas priimtu, jei uZ ji gauta daugiau
balsavimo metu dalyvaujandiq nariq balsq "uZ" negu "prieS" (asmenys, balsuodami susilaikg,
neskaidiuojami, tai J,ra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), iSskyrus
sprendimus, nurodytus Siq [statq 6.1. straipsnio 1 ir 5 punktuose, kuriems priimti yra
reikalinga ne maZesne nei 2/3 kvalifikuota visq nariq dalyvaujandiq susirinkime, balsq
dauguma.

6.6. Jeigu visuotiniame nariq susirintime ndra kvorumo, Asociacijos pirmininko sprendimu,
Siq {statq 6.3. straipsnyje nustat}ta tvarka yra Baukiamas pakartotinis visuotinis nariq
susirinkimas, kuris turi teisg priimti sprendimus neirykusio susirinkimo darbotvarkes
klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos nariq.
6.7. Asociacijos visuotinis nariq susirinkimas gali
nustatlta tvarka.
7. ASOCIACIJOS

btti

saukiamas teismo sprendimu istatymq

PIRMININKAS

7.1. Asociacijos Pirmininkas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas. Asociacijos
Pirmininkas renkamas Visuotinio nariq susirintimo 4 (ketverir, metq laikotarpiui. Visuotinis
susirinkimas gali at5aukti Asociacijos Pirminink4 nesibaigus jo kadencijai.
7.2. Asociacijos Pirmininkas:
7.2. 1. svarsto

ir tvirtina Asociacijos veiklos strategij4;

I .2.2. tyirtita metini Asociacijos biudZetq

.2.3. witina Asociacijos etatq sq,ra34, nustato darbuotojq atlyginimq dydZius, priima
sprendimus del darbuotojq idarbinimo, atleidimo, premijavimo ar darbo sutardiq s4lygq
7

keitimo.
7.2.4. sudaro Asociacijos vardu sandorius:
7

.2.5. ne veliau kaip likus 10 (de5imdiai) dienq

iki metinio Visuotinio nariq

susirinkimo

parengia Asociacijos veiklos ataskaitq ir pateikia jqVisuotiniam nariq susirinkimui.

7.2.6. piima visus kitus Asociacijos valdymo organo kompetencijai priskitus sprendimus.
7

.2.7. atslovarja Asociacijq santykiuose su trediaisiais asmenimis.

7.3. Asociacijos Pirmininku gali buti

tik

veiksnus fizinis asmuo. Asociacijos Pirmininko

kadencijq skaidius neribojamas.

7.4. Asociacijos Pirmininkas gali atsistatydinti i5 Asociacijos Pirmininko pareigq praneSqs
apie tai Asociacijai prieS 14 (keturiolika) dienq.

8. ASOCIACIJOS DOKUMENTV IR KITOKIOS INFORMACIJOS PATEIKIMO
TVARKA
8.1. Nariui ra5tu pareikalavus, Asociacija ne veliau kaip per 10 (de5imt) dienq nuo
reikalavimo gavimo dienos privalo sudarl.ti nariui galimybg susipaZinti ir (ar) pateikti kopijas
su visais Asociacijos dokumentais.
9. PRANESIMU

IR SKELBIMU SKELBIMO TVARKA

9'1' Kai to reikarauja taikltini
figtul0s Respublikos isratymai ir .ie
pranesimai ir skerbimai vra
skerbiami die#;;T"il;os.r),ras.-. [statai, vieii Asociacijos
Kirais atvejais Asociacijas
praneSimus gali perduoti pasirasyinai
u,,u;;;,eir,r;;;;Lrstr.
*bu reregrafinio. raksimirinio
rlsro ar kirokiais retekomunikaci,q

ii.;eir"" ;.i yr, ,;iil;;;;,;0r,"?o,ilr*.
uz'ari.ir.,:"r';r"ffi;
savaraikj iSsiunrimq

galima identifikuori paras4arsako Asociacijos pirmininias.

e",ri"i,

":"i ar".il.i:i, ;;k'""ior:r"rr,

10.

ASOCIACIJOS F'ILIAI,AI IR
ATSTO\'].BES

l0

r'

_ Iikvidarorius.

,.

1puJt.tui.a,

Sprendimus sreisri Asociacijos
firiaius ar atsto,ulbes arba nulraukri
Asociacijos pirminin-k-as.
iq veikl4 priima
pat
skiria
arsaukia r-rriartl ir
atstor,ybiq vadovus, svarsto ir tvirtina

aro.ir.i.;or'ei*-iff;;';il

ru*iul.-r1.,*yUir"ruostatus.

11. ASOCIACTJOS

ir

ISTATU KETTTMO TVARKA

11 1' Asociacijos Istatai wa keiiiami
visuotinio nari4 susirinkimo sprendimu,
priimamu 2/3
Asociacijos nariLL daryvaujareiq
pakeirimai
Israru
isigarioja nuo
.;q lregrstravimo Juridiniq asmenq regislre.

rrr;riJi,,.:'ffiil;r;r.

rZ.

lTSq

TAJAMU NAUDOJIMO TVARKA. VEIKLOS
KONTROLE
I2.1. Asociacijos leSos ir
TR

pa*irrintuAsol,*,:",i1#,,0#ffi"i,#1,ffil1"3,1T:i;,Xi",""1]J3Xtu[,"i,iill,,,li,lor",,,
12

2

-{sociacijos
kontroliuoja revizorius. kuri 1 (vieneriems)
metams skiria visuotinis
nariq susirinlimas.'eiki4
Rer.izorius:
12'2 1' tlfuina ir vertina Asociacijos.
veikr4 ir jos atitikim4 Siems
rstarams bei taikyiniems
teise aktams, Asociacijos IeSq paniudojim6

lii,fu?ff:t

bet kokIkirEAsociaciios veikros

12.2.3. praneia

apie

rikrinim4iei raijam paveda Visuorinis

nariq

bet kokius neatitikimus, rastus atliekant
tikrinimus.

12'3 Revizoriui uZ suteiktas paslaugas yra
atlyginama, atlyginimo dydi nustato visuotinis
nariq susirinJ<imas.

Sie

lai.isis^al]o11.1go

iq iregistravimo Juridiniq asmenrl registre. Istatai pasiraSlri 2004 m.
men. 8 d. Vilniuje 3 (trimis) egzemplioriais.

Asociacijos stei giamojo susiri nk
EZ. Sabaseviiius

imo igaliotas asm uo

