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LIETUVOS KARJERŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI 

 

1 straipsnis. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos karjerų asociacija (toliau – Asociacija) tai savarankiškas, ribotos civilinės atsakomybės 

viešasis juridinis asmuo laisvanoriškumo pagrindu vienijantis juridinius ir fizinius asmenis.  

2. Asociacija yra juridinis asmuo, turintis teisinį ir finansinį savarankiškumą, ir veikia pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus ir šiuos įstatus. 

3. Asociacija turi savarankišką balansą, atsiskaitomąja sąskaitą ir kitas sąskaitas Lietuvoje ir kitose šalyse, 

antspaudą su savo pavadinimu ir firminį ženklą. Asociacija valdo, naudoja ir disponuoja jai patikėtu turtu 

pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir šiuos įstatus. 

4. Asociacija veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Asociacija gali įstoti į tarptautines 

organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai ar įstatymams. 

5. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, už savo prievoles atsako visu jai 

priklausančiu turtu, bet ji neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.  

6. Lietuvos karjerų asociacijos teisinė forma - asociacija. 

7. Asociacijos pilnas pavadinimas yra: Lietuvos karjerų asociacija. 

8. Asociacijos buveinės adresas yra keičiamas Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimu, 

priimamu susirinkime dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma.   

9. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas. 

 

2 straipsnis. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS BEI RŪŠYS 

 

1. Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai – ginti Asociacijos narių interesus nuo neteisingo galiojančių 

įstatymų ar nutarimų interpretavimo bei nuo neteisėtų veiksmų; skatinti taupiai, saugiai ir racionaliai 

eksploatuoti Lietuvos Respublikos gamtinius išteklius; garbingai atstovauti šalies nerūdinių medžiagų 

gamintojus Europoje bei pasaulyje; skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp aukšto mokslo įstaigų ir 

asociacijos narių, platinti gautą informaciją tarp Asociacijos narių. Įgyvendinant tikslus asociacijos 

veiklos sritys bei rūšys pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra: kita kasyba ir karjerų eksploatavimas (14), 

statyba (45), kita verslo veikla (74).  

2. Užtikrindama pagrindinių Asociacijos veiklos tikslų įgyvendinimą, Asociacija atlieka šias funkcijas: 

2.1. savo veiklą  planuoja atsižvelgdama į Asociacijos narių interesus ir veiklos pobūdį; 

2.2. organizuoja bendrų Asociacijos narių ekonominių ir socialinių programų paruošimą ir įgyvendinimą; 

2.3.  Asociacijos nariams teikia informacines paslaugas; 

2.4. pagal Asociacijos narių įgaliojimus jų vardu sudaro sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių įmonėmis; 

2.5. atstovauja Asociacijos interesus valstybinėse valdžios ir valdymo struktūrose, kitose įmonėse ir organizacijose; 

2.6.  pagal Asociacijos narių įgaliojimus atstovauja ir gina Asociacijos narių interesus teisme, arbitraže ir trečiųjų 

teisme; 

2.7. kaupia informaciją apie vidaus ir užsienio prekių rinkos konjunktūrą, teikia Asociacijos nariams, susijusias su 

šia veikla paslaugas; 

2.8.  reklamuoja savo ir Asociacijos narių teikiamas paslaugas, atliekamus darbus ir gaminius. 

 

3 straipsnis. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių juridiniai ir fiziniai asmenys. Į Asociacijos 

narius priima ir iš Asociacijos šalina Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. 

2. Visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui nusprendus priimti asmenį į Asociacijos narius, 

Asociacijos nariu tampama sumokėjus nario mokestį ir įtraukus asmenį į Asociacijos narių registrą. 

3. Asociacijos nariai turi teises: 

3.1. Dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame Asociacijos narių susirinkime; 

3.2. gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;  

3.3. apskųsti teismui visuotinio Asociacijos narių susirinkimo nutarimus; 
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3.4. motyvuotai reikalauti, kad Prezidentas paskirtų ekspertą (ekspertų grupę) Asociacijos reikalų tvarkymui ir 

apskaitos dokumentams patikrinti; 

3.5. išstoti iš Asociacijos narių apie tai pranešus prieš 2 (du) mėnesius. Asociacijos nario išstojimo iš asociacijos 

atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas 

negrąžinami; 

3.6. naudotis Asociacijos firminiu ženklu; 

3.7. pavesti Asociacijai organizuoti atskirų, ekonominių, gamybinių, mokslinių ir socialinių klausimų sprendimus. 

3.8. rekomenduoti naujų Asociacijos narių priėmimą; 

4. Asociacijos nariai turi tokias pareigas: 

4.1. laikytis šių įstatų; 

4.2. dalyvauti Asociacijos veikloje; 

4.3. mokėti nustatytus mokesčius; 

4.4. elgtis lojaliai ir solidariai kitų Asociacijos narių atžvilgiu. 

5. Asociacijos narys gali būti pašalinamas iš Asociacijos visuotinio Asociacijos narių sprendimu, priimtu 

paprasta balsų dauguma, jeigu šalinamas narys kenkia Asociacijos ar jos narių interesams, jei nesumoka 

nario mokesčio, pažeidžia šiuos įstatus ar Asociacijos nario etiką. 

 

4 straipsnis. ASOCIACIJOS VALDYMAS IR STRUKTŪRA 

 

4.1. Asociacijos organai yra:  

4.1.1. Kolegialus Asociacijos organas: Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas; 

4.1.2. Vienasmenis Asociacijos valdymo organas: Asociacijos vadovas (Prezidentas);  

4.2. Asociacijos veiklos finansinei kontrolei Asociacijoje renkamas vienasmenis organas: Revizorius. 

 

Visuotinis narių susirinkimas 

4.3. Aukščiausias Asociacijos organas yra Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas, kuris šaukiamas 

Asociacijos vadovo (Prezidento) sprendimu. Eilinis Asociacijos narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau 

kaip du kartus per metus. Neeilinis Asociacijos narių susirinkimas šaukiamas esant reikalui arba jeigu to 

reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių.  

4.4. Apie šaukiamo Asociacijos narių susirinkimo vietą, laiką ir dienotvarkę Asociacijos vadovas 

(Prezidentas) privalo pranešti raštu arba faksu, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki susirinkimo 

dienos.  

4.5. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų 

Asociacijos narių. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas visuotiniame narių 

susirinkime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių. 

4.6. Visi Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo nutarimai priimami susirinkime dalyvaujančių narių 

balsų dauguma, išskyrus sprendimai dėl Asociacijos įstatų keitimo, Asociacijos pertvarkymo, 

reorganizavimo ar veiklos nutraukimo. Šiais klausimais nutarimai priimami balsavus dviem trečdaliams 

susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių. Asociacijos nariai balsuoti gali faksu, kitomis 

elektroninėmis ryšio priemonėmis, jei įmanoma nustatyti tokiu būdu balsavusių narių tapatybę bei yra 

aiškiai išreikšta balsavusio valia. Kiekvienas Asociacijos narys Visuotiniame Asociacijos narių 

susirinkime turi tik vieną balsą. Į susirinkimą kviečiami visi Asociacijos nariai. 

4.7. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas: 

4.7.1. keičia Asociacijos įstatus; 

4.7.2. renka Asociacijos vadovą (Prezidentą) ir revizorių; 

4.7.3. nustato Asociacijos nario ir kitų mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką; 

4.7.4. priima sprendimus dėl Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo; 

4.7.5. tvirtina Asociacijos finansinę atskaitomybę; 

4.7.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu. 
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Asociacijos vadovas (Prezidentas) 

 

4.8. Asociacijos vadovas (Prezidentas) tvarko visą Asociacijos veiklą tarp Visuotinių Asociacijos narių 

susirinkimų ir yra jiems atskaitingas.  

4.9. Asociacijos vadovas (Prezidentas) savo veiklą pradeda pasibaigus Asociacijos vadovą (Prezidentą) 

paskyrusiam Visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui. Asociacijos vadovas (Prezidentas) renkamas 2 

(dviejų) metų laikotarpiui. 

4.10. Už veiklą Asociacijos vadovui (Prezidentui) gali būti mokamas atlyginimas, jeigu tokį nustato 

Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. 

4.11. Asociacijos vadovas (Prezidentas): 

4.11.1. tvarko Asociacijos turtą ir finansus, Asociacijos narių apskaitą ir veiklos dokumentus; 

4.11.2. nustato Asociacijos administracijos aparato struktūrą, funkcijas, vidaus darbo taisykles ir 

išlaikymo išlaidas, kurios tvirtinamos Visuotiniame Asociacijos narių susirinkime; 

4.11.3. vykdo Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimus; 

4.11.4. pateikia Asociacijos revizoriui reikalingus dokumentus; 

4.11.5. ne vėliau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki eilinio susirinkimo parengia ir pateikia Asociacijos 

veiklos metinę ataskaitą Visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui; 

4.11.6. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką. 

4.11.7. atsako už Visuotinių Asociacijos narių susirinkimų sušaukimą ir jų sprendimų vykdymą; 

4.11.8. pasirašo Asociacijos dokumentus, sutartis, priima į darbą ir atleidžia samdomus darbuotojus; 

4.11.9. atstovauja Asociaciją valstybės valdžios ir valdymo institucijose, teisme ir santykiuose su kitais 

fiziniais ir juridiniais asmenimis; 

4.11.10. užtikrina Asociacijos planų vykdymą; 

4.11.11. atsiskaito už savo darbą Visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui. 

 

Revizorius 

 

4.12. Revizorius yra vienasmenis Asociacijos organas, renkamas Visuotinio Asociacijos narių 

susirinkimo 2 (dviejų) metų laikotarpiui.  

4.13. Revizorius: 

4.13.1. kontroliuoja Asociacijos finansinę veiklą; 

4.13.2. tikrina Asociacijos veiklos teisėtumą ir buhalterinės-finansinės veiklos dokumentus; 

4.13.3. atlieka Asociacijos veiklos patikrinimą Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo pavedimu ar 

Asociacijos vadovo (Prezidento) prašymu. 

4.13.4. pateikia Visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui ataskaitą apie patikrinimo rezultatus ne rečiau 

kaip kartą per metus; 

4.14. Asociacijos vadovo (Prezidento) sprendimu gali būti sudaromos specialios Komisijos atskiriems 

renginiams organizuoti, rezultatams vertinti ar kitiems tikslams. Nurodytos komisijos nelaikomos 

Asociacijos organais.  

 

5 straipsnis. ASOCIACIJOS LĖŠOS, TURTAS IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA 

 

1. Asociacijos lėšas sudaro: 

1.1. Asociacijos narių stojamieji (vienkartiniai) mokesčiai; 

1.2. Asociacijos narių einamieji mokesčiai ir rėmėjų įnašai; 

1.3. Fizinių asmenų, labdaros bei kitų organizacijų skirtos, paaukotos lėšos ir turtas; 

1.4. Kredito įstaigų palūkanos už saugojamas Asociacijos lėšas; 

1.5. Lėšos, skirtos konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti; 

1.6. Kitos teisėtai gautos lėšos. 

2. Asociacijos lėšos naudojamos pagal sąmatas atlyginimams mokėti, organizacinei ir ūkinei veiklai, 

renginiams organizuoti, mokesčiams mokėti, sutartiniams įsipareigojimams vykdyti bei kitiems įstatuose 

numatytiems tikslams. 
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6 straipsnis. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ PAKEITIMAS 

 

1. Šie įstatai gali būti pakeisti Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau 

kaip dviejų trečdalių Visuotiniame Asociacijos narių susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų 

dauguma. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos. 

2. Asociacijos įstatai keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka. 

 

7 straipsnis. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS, 

LIKVIDAVIMAS 

 

1. Asociacija visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti reorganizuojama Lietuvos Respublikos 

asociacijų įstatymo, Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

2. Asociacija gali būti pertvarkoma Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka. 

3. Asociacija likviduojama Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka. 

4. Sprendimus dėl reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo visuotinis narių susirinkimas priima 

kvalifikuota balsų dauguma. 

 

8 straipsnis. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO 

TVARKA 

 

1. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiamos Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimu 

laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitų teisės aktų bei šių įstatų 

nustatytos tvarkos. 

2. Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimu dėl filialo ar atstovybės steigimo paskiriami filialo 

ar atstovybės valdymo organų nariai, nurodoma jų paskyrimo ir atšaukimo tvarka, patvirtinami filialo ar 

atstovybės nuostatai. 

 

9 straipsnis. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Asociacijos pranešimai nariams ir kitiems asmenims išsiunčiami faksu arba elektroniniu paštu, jeigu 

įstatymai ar šie įstatai nenumato kitaip. Jeigu naudojamas (reikalingas) viešas pranešimų skelbimo būdas, 

jie spausdinami dienraštyje "Lietuvos žinios". 

2. Jei kokie nors santykiai nėra sureguliuoti šių įstatų, taikomos atitinkamus santykius reguliuojančios 

Lietuvos Respublikos teisės aktų normos. 

3. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. 

 

 

Šie įstatai patvirtinti 2012 m. balandžio 27 d. Visuotiniame Asociacijos narių susirinkime. 

 

2012 m. balandžio 27 d. 

  

Lietuvos karjerų asociacijos vadovas 

 

Prezidentas Antanas Bartulis 

 

 

A.V.  

 


