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I,BENDROSIOS NUOSTATOS
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2.

,,Linpra" (toliau

- Asociacija)

yra ribotos civitines atsakomybes
viesasis juridinis

Asociacijos veiklos laikotarpis _ neribbtas.
Asociacijos finansiniai metai- sutampa su
kalendoriniais metais,

3,

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS
IR RUSYS

4.

Asociacijos veiklos tikslai:
verslo aplink4

veikl4
K}iDE.

5,

Asociacijos veiklos uidaviniai:

bendrus versro interesus, gerinant inzinerinds pramon6s
versro
lio rinkose;
u socialiniais partneriais;

acinius verslo poreikius, sukuriant tam skirtq
efektyviq verslo

ugq verstui teikejq teikiamLi paslaugq
[vairovg, kokybg

5'4'1'

542

mokslo taikomqiq tyrimq eksperimentinds pretros
verslo reguliavimo aplinkos gerinimo;

ir,

bei

inovaciiq diegimo;

5.4.3. verslostrategijosformavimo;
5.4.4. eksporto skatinimo ir pletros:
5.4.5. investicijqskatinimo;
: 19
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5.4.8,

speciatisttl ugdymo ir profesinio parengimo;
gamtosaugos priemoniq kurimo ir dieiimo,
socialiniodialoqo.
vos Respublikoje ir uZsienyje;
inemis asociacijomis Lietuvoje bei uZsienyje pletoti
ir
bendrq
erines pramones konkurencingum4
slininkq ir mokslininkq poiencia14
savio bendradarbiavimE inZinerinds prarnones poritikos,
versro,

6,
t'

Asociacija:

tyrT]:irt;ukonferenciias,

seminarus, darbo grupes, tamines parodas, teikia pasiulymus,
susijusius su Asociacijos tikstri

ir vienkartinius informacinius, rekomenriacinius, rekramos

vauja [vairiuose projektuose;
jq teikiamas paslaugas;

bei

ietuvos ir uZsienio valstybiq partneriais;
dJ.

VATKA;

ti;

tarptautiniq organ izacijq veikloje;
ymams, Vyriausybes nutarimams ir kitiems
teis6s aktams bei

I'

Asociacija vykdo savo buhalterinq apskaitq,
teikia finansrl-buhalterijos informacijq valstybes institucijoms
mokesdius Lietuvos Respublikos
lstjtymq nustltyta tvarka.

ir
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ir ra5tines reikmenu ma2menine

imas ir transliavimas

Rinkos tyrimas ir vie5osios nuom-ones apklausa-

Kelioni
ekskursiiu organi,zatoriu, isankstinio u
SuaugusirljLl ir kitas, niekur kitur neori
kvaliflkacijos tobulinimas oaoildomas mcrk
Kita pramogine vejkla meni
veikla ir kt
ir kita kulturine veikla
ijq veikla,
veikla,

10'

Asociacija turi teisq vykdyti ir kit4
istatuose nenurodyt4 istatymq nedraudziamq rlking komercing vr;ikl4 kuri neprie5tarauja
jos [statarns bei veiklos tikslams ir rcikalinga jos tikslirns'pasiekti
Lei pagal galiojancius teises aktus tam tikrai ukinei veiklai
vykdyti yra reikalinga licencija leidinras, Asociacija gali veistis tot<ia veikli
tiligavusi reikalingq licenr:11q leidim4

lll. NARYSTE ASC)CIACIJOJE, ASOCTACTJOS NARTU TETSES tR PAREtcos

11'

12'

Asociacijos nariais gali brltijuridiniai asmenys ir 1B rnetq sulaukg veiksnus
fiziniai asmenys, kuriq veikla yra susijusi su
inzinerines pramones gamybine, verslo, mokymo ar mokslo veikla, taip pat
su ja susijusiomis paslaugomis, ir kurie remia
Asociacijos tikslus ir sutinka prisid6ti prie jq pgyvendininno.
Asmuo, nrlrintis tapti Asociacijos nariu, turi pateikti prailymq ra5tu Asociacijos direktoriui.
Sprendimap clet asmens priemimo

i
Asociacij4 del Asociacijos nario pa5alinimo, del kcnstaiavimo, kad slsipazinta
su nsociaclo! nario pareiskimu dtil
i5stojimo i5 Asociacijos priima prezidiumas artimiausiarne posddyje Asociacijos
direktoriaus teikimu.

13'

Narystes
Asociacijo
laikoma Ar

lbaiga laikoma prezidiumo sprendimo apie priemimq
[Asooiacilq ar pasalinimo

iS

;ijos nario parei5kirno del i5stojimo i5 Asociacijos atveju Narystes Asociacijoje pabaiga
I nurodyta narystet; pabaigos d'ata

14'

Stojamasis ir nario mokescio dydis ir jo mokejimo tviarka nustatomi visuotiniame
nariq susirinkimer. pasibaigus narystei
Asociacijoie, nariui stojamieji [na5ai ir nario mokesciai negrq2inami. Narystes
Asociacijoje pabaiga nealeid2ia asmens nuo
stojamojo ir nario mokesdio lsiskolinirno Asociacijai sumoke'imo.

15'

Asociacijors nario praSymu, esant oblektyvioms prieZi:stims, prezidiumas
sumazintijo dyd[arba afleisti nuo dalies ar viso nario mokescio mokeiimo.

16,

gali atideti nario mokescio mokejim4 laikinai

Asociacijos narys u2 nustatytq nario mokesditl nemokerjim4 nedalyvavimqAsociacijos
veikloje ar veiklqnesuoennamEsu
ir sprendimais, uZ kitLl Asociacijjs nario pireigLl nevykoymq ar netinkamil vykdymq prezidiumo
sprendimu gali blti pa5alintas iS Asociacijos

Asociacijos tikslais

17. Naryste Asociacijoje nevarZo nario gamybinio tr Ikinio savarankiSkumo
bei asmens teisiLl.
Asociacijos nariq teises nesiskiria nuo nurodytrl Lietuvor; Respublikos asociacijq
[statyme (toliau
19, Asociacijos nariq pareigos:
18,

'1

9.1

19.2.
19.3.

20.

- As;ociacijrl ptatymas).

laikytis Asociacijos ptatLl;
vykdyti visuotinio nariq susirinkimo, valdymo organq nutarimus;
dalyvauti visuotiniuose nariq susirinkimuose.
Naryste Asociacijoje pasibaigia, kai:

20 l.narys i5stoja i5 Asociaciios;
Lietuvos iniinerines prarnonds rso.ia.ilos

"Lr.nrya'[st,rtui
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20'2'narys paiarinamas is Asociacijos nariq
siq [statq nustatyta tvarka;
20.3.nariui pradedama likvidavimo ar bankroto
procedUra;
20.4 narys-fizinis asmuo mir5ta arba yra pripaZfstamas
neveiksniu.
OS ORGANAI

0tumas;

vad0vas, kurio pareigybes pavadinimas
amas Direktoriumi);

_

Direktorius (toliau

Visuotinis nariu susirinkimas
ciacijq ptatyme nustatytos.

metus, ne veliau kaip per 4 menersius nuo
finansiniLl metr_i
visuotinio eilinio nariq susirinkimo nesuSaukia,
susirrnt<imq

veliau kaip 20 dienq iki susirinkimo dienos prane5ama

Saukiamas pakartotinis visuotinis nariLl
susirinkimas, kuris turi

1os nariq balsLl dauguma ne[vykusio susirinkimo darbotvarkes
nesilaikant Siq termint_i, jei su tuo ra5tu sutinka
ne maZiau t<aif

oti iniciatyvine grupe, sudaryta ne maZieru
kaip iS 20 Asociacijos

Prezidiumas

dovauja Asociacijai tarp visuotiniLl nariq sLrsirinkimq.
yvendinimu;
etq finansinq veiklos ataskaitq;
ymo ataskaitas;

iStekliLl panaudojimq, mokestiniq patikrinimq
ir auditr.1,
siurymus Siais krausimais visuotinianr nariq suiirinkimui
ir

tq asmenq valdymo organus, komitetus, tarybas,
valdybas,
ams tenkinti jr tikslams
[gyvendinti;

rbo reglamentus;

keliamus klausimus;
kt[rq ir darbuotojrl pareigybes, tvirtina darbuotojrl
ailyginimq
ciacijos vadovq_ direktoriLl, bei nustato
1o aflyginim4

Li.trr* i.iir.r'ner
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3214.
32,15.
32.16.

steigia ir naikina komitetus, nuolatines ir lerikinas darbo grupes;
priima sprendimus d6l asmenq priemimo IAsociacijos narius, d6ljLl pa5alinimo i5 Asociacijos;

priima sprendimus del nario mokesdio nrokejimo atidejimo, sumaZinimo arba atleidimo nuo dalies ar viso naricr

mokesdio mokejimo;

32.17.

priima sprendimus d6l Asociacijos dalyvavimo steigiant kitus juridinius asmenis, ddl Asociacijos kaip kitq juridiniq

asmenq dalyviLl dalininko teisiq perleidimo;

32.18.

priima sprendimus d6l kolegialiq ir vierrasmenio valdymo organq, Asociacijos isteigtuose kituose juridiniuose
asmenyse, paskyrimo ir atleidimo;
priima sprendimus nekilnojamojo turto p,irkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybds teises apribojimLi klausimais,
nepaZeisdama istatymq nustatytti Asociacijos veiklos apribojimq;
priima sprendimus d6l kilnojamojo turto, liurio [sigijimo vertd 100 MGL, [sigijimo tikslingumo, d6l kilnojamojo turto
kurio vert6 100 MGL, perleidimo ar fkeitimo tikslingumo
priima sprendimus ddl paramos ar pa5alpos suteikimo
sprendZia kitus Asocracijos veikloje kylandius klausimus

32.19,
32,20.
32.21.
32.22,
32.23.
32.24.
33.

igyvendinavisuotinionariqsusirinkimonularimus;

sprendZia kitus teisds aktq ir SiLl [statLl Prezidiumo kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylandius klausimus,
Sprendimus Prezidiumas priima savo posedZiuose. Prezidiumo posddZius Saukia Prezidiumo pinnininkas. Prezidiumas gali

priimti sprendimus, kai jo posedyje dalyvauja daugiau
nariq balsq dauguma.

kaip 112 jos nariq. Sprendimai

priimami posedyje dalyvaujandiq

Prezidiumo pirmininkas (Prezidentas)

34,

Prezidentas vykdo Sias funkcijas:
vadovaujaPrezidiumui;

34.1,
34.2,
34 3.
34.4,
34.5,
34.6.
34.7.
34,8.

Saukia Prezidiumo pos(;dZius;
teikia visuotiniam nariq susirinkimui tvirtinti viceprezidentLl kandidaturas;

teikiaprezidiumuitvirtintikomitetLipirmininkqkandidaturas;

teikiaprezidiumuitvirtintidirektoriauskanclidat[r4
pasira5o darbo sutartfsu direktoriumi;
teikia prezidiumui tvirtinti direktoriaus kanclidatur4 Asociacijos lsteigtuose kituose juridiniuose asmenyse;

teikia prezidiumui tvirtinti kandidaturas i kolegialius valdymo organus, Asociacijos [steigtuose kituose juridiniuose

asmenyse;

34

9.

I

kitr4 juridiniLl asmenq

valdymo organus, kornitetus, tarybas, valdybas,
susirinkimus, asambldjas ir kt, kai ta[reikalinga Asociacijos poreikiams tenkinti ir tikslams igyvendinti;
teikia prezidiumui tvirtinti kandidat[ras

3410, suteikia [galiojimus kandidatams I kitq juridiniq asmenq valdymo organus,
' susirinkimus, asamblejas ir kt,
34,11, vykdo kitus visuotinio nariLl susirinkimo ir prezidiumo pavedimus.
35,

Asmuo gali

36.

Visuotinis nariqsusirinkimas galiskirtiiS AsociacijainusipelniusiqfiziniLlasmenqGarbds
prienrimo galios, tadiau gali atstovauti Asociacijqjam Prezidiumo paskirtais klausimais.

b[ti renkamas IPrezidento pareigas

komitetus, tarybas, valdybas,

nr: daugiau kaip 2 kadencijas i5 eiles.

Prezident4 kuris neturisprendimq

Direktorius

37.
38,
39.

Direktorius skiriamas tokiam laikotarpiui, kuris atitirka Prezidento kadencijq.

40.
41.

Direktoriq skiria, at5aukia i5 pareigq, nustato jo atlyginim4 tvirtina pareiginius nuostatus Prezidiumas,
Direk,torius veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip

Su direktoriumi sudaroma terminuota darbo sutartis.
Perrinkus prezidentu tq patiasmeninaujai kadencijai, direktoriaus pareigas einantis asmuo turi pirmumo teisg bUti paskirtas;
; direktoriaus pareigas naujam laikotarpiui.

pat sudaro

sandorius;

Asociacijos vardu.

42.

Direktorius, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytLlfunkcijLl:

42.1,
42.2.
42.3.
42.4,
42.5,
42.6.
42.7.
42.8.
42.9.
42.10,
42.11.
42.12.
42.13,

atsako u2 Asociacijos tikslq lgyvendinim4
priima darbuotojus idarbq ir atleid2ia i5 jo, sudaro darbo sutartis su jais;
parengia praejusiq flnansinir.i metq Asociar;ijos metines veiklos ataskaitq ir pateikia j4 visuotiniam nariq susirinkimui;
pateikia Asociacijos duomenis, informacijq ir dokumentus Juridiniq asmenq registro tvarkytojui;
pateikia informacijq ir dokumentus visuotiniam nariq susirinkimui, Prezidiumui ir Asociacijos nariams;
igyvendina visuotinio nerriq susirinkimo ir Prezidiumo nutarimus;

analizuojaPrezidiumopasi[lymus;
vie5ai skelbia ar organizuoja teises aktuose nustatytos informacijos vie5q paskelbim4
organizuoja savanori5kq darbq organizavirnq Lietuvos Respublikos savanoriSkos veiklos [statymo nustatyta tvarker;
organizuoja Asociacijos kasdienq veiklq lgyvendinant jos tikslus;
Saukia Asociacijos visuotini nariq susirinkirn4

atsako u2 Asociacijos darbuotojr.l darbo veiklq bei komitetq veiklos techninIorganizavim4
priima ldarbq ir atleidZia Asociacijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato jq sqlygas;
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42.14.

paveda dalI savo funkcijtl, jam nesant ar del kitq prieZasdiLl negalint eiti savo pareigq vykdyti Asociacijos

darbuotojui;

42.15.
42,16.

teikia prezidiumui tvirtinti komitetr-1 nuostatls, skiria Asociacijos darbuotojus komitetq kuratoriais;
kartu su komitetq pirnrininkais rengia komitetq ir Asociacijos veiklos planus bei ataskaitas ir teikia jas tvirtinti

orezidiumui:

42.17. disponuoja Asociacijos le5omis pagal prez:idiumo patvirtint4 biudZet4
42.18. atlieka kitas teises aktuose, Siuose [statuose ir vadovo pareigintuose

nuostatuose nustatytas i5 Asociacijos veiklos

kylandias funkcijas,

43.

Direktoriui atsistatydinus ar derl kittl prieZasdiLl negalint eiti savo pareigLl, Prezidiumas
viceprezidentui, kitam prezidiumo nariui ar Asociac;ijos darbuotojui

jo

pareigas laikinai paveda eiti

Komitetai

44.

45.
1

46,
47.

Asociacijoje atskiroms jos veiklos kryptims vystyti bei tikslams igyvendinti gali buti steigiami konritetai,
Komitetq steigimq gali inicijuoti Asociacijos narys ar nariq grup6, siulydami steigti atitinkamos krypties komitet4 Kornitetq
steigimo ir
re
Komiteto
rganizavimo pobudis, taip pat komiteto teisds ir
pareigos yra
prezidiumas.
Komitetq sudaro:
riai bei komiteto kuriatorius, Komiteto pirmininkq
prezirjento teikimu tvirtina prezidiumas;

naikinimo
uZdaviniai,
numatyt
ko

s'
di
in

48. Komiteto veiklos planq bei ataskaitq komiteto pirmininko parengtas kartu su administracijos direktoriumi,

tvirtina

prezirjiumas.

49.

Komiteto kuratorius organizaciniu, techniniu ir informaciniu aspektais uZtikrina komiteto veikl4

\'. ASOCIACTJOS LESU

50,
51.
52.

rR PAJAMU NAUDOJTMO BETASOCTACTJOS VETKLOS KONTRCTLES TVARKA

Le5os ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams; lgyvendinti.
Vadovas ne daugiau kaip 4 menesius nuo finansiniq metq pabaigos iuri parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam nariq
susirinkimui praejusiLi fl nansinir.l metq veiklos ataskait4
Asociacijos veiklos kontrolg vykdo visuotinio nariq, susirinkimo 4 metrl laikotarpiui iSrinkta reviz:ijos komisija, veikianti pagal
Prezidiumo patvirtintus Revizijor; komisijos darbo reglamentq ir Revizijos komisijos nuostatus.
VI. ASOCIACIJOfi PRANESIMAI IR SKELBIMAI

53. Kai Asociacijos

-

54,

55.
56.

b[ti paskelbti vie5ai, jie skelbiami V[ RegistrLl centro leid2iamame elektroniniame leidinyje
prane5imai"
ir tinklalapyje http://www.linpra.lt,
,,Juridiniq asmenq vie5i
Asociacijos organq sprendimai ir prane5imai, kita reikalinga informacija i5siundiama nariams elektroniniu pa5tu arba paitu.
skelbimai turi

Su visa informacija nariai turi galimybq susipaZinti Asociacijos buveineje. Asociacijos nariai, Asociacijos valdymo organq
nariai privalo pateikti Asociacijos direktoriui duomernis apie pasikeitusius jq el. pa5to adresus ar kitq pasikeitusiq kontakting
inforntacijq. PraneSimai, iSsiLlsti Asociacijos turimais adresais, laikomi iSsir.lstais teisingai.
Dokumentq ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklq pateikimo nariams tvarkq tvirtina Asociacijos prezidiumas.
Asociacijos dokumentai, jL1 kopijos ar kita informacija nariams pateikiami u2 Asociacijos prezidiumo nustatytq mokest[, kuris
skirtas kopijLl ruo5imo ir susijusirl i5laidq atlyginimui.

vll, AsoctActJos FrLrALu

57.

rR

ATsTovyEilJ sTEtGtMo

tR

Ju vEtKLos NUTRAUKTMO TVARKA

Sprendim4 steigti Asociacijos fllialus ir atstovybesi, nutraukti jq veikl4 skirti ir atSaukti filialtl ir atstovybiq vadovus priima,
taip pat filialq ir atstovybiq nuostatus tvirtina Asociacijos prezidiumas, vadovaudamasi teises aktais

Vlll, ASoclAClJoS ISTATU KElTlM0 TVARKA

58.

Asociacijos istatai keidiami visuotinio nariq susirinkimo sprendimu,
IX, ASOCIACIJOS BUVEINES KEITIMO TVARKA

59.

Asociacijos buveine keidiama visuotinio nariq susirinkimo sprendimu,

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

60.
61.

Jeigu Asociacijoje liko ma2iau negu 3 nariai, per 30 dienq apie toki nariq suma2ejimq Asociacija turi prane5ti JuridiniLg
asmenq registrui.
Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojanra ar Iikviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka,

fstataipatvirtinti20l4-10-15 Visuotiniame nariLlsusirinkime, kuriame lstatus pavesta pasira5ytiAsociacijor; direktoriui GintaruiVildai,
pasiraSvtr. 201- 4-1 0-1 5.
lstatai
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