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1. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos terjerymegejq klubas (toliau - Asociacija arba LTMKyra savaranki5kas, savanoriSkas,

savo pavadinim4 turintis ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, furintis savo
antspaud4 su savo pavadinimu, simbolik4, kurioje pavaizduoti terjerq veisliq Sunys, v6liav4,
atsiskaitomqja bei valiuting sqskaitas banke, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos
Konstitucija (toliau - Konstitucija), Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu (toliau - Civilinis kodeksas),
Lietuvos Respublikos Asociacijq istatymu bei kitais Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais, kitais ieises aiaais i. veikl4 grnaZia
Siais'istatais.
1.2. Asociacijos pavadinimas - Lietuvos terjery megejq klubas.
1.3. Asociacijos buveine keidiama Prezidiumo sprendimu.
1 .4. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.
1.5. Asociacija gali jungtis i asociacijq sqjungas ir iSstoti i5 jq.
1.6. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
1.7. Asociacijos teisin6 forma - asociacija.
1.8. Asociacija turi teisg gauti parumql-R Labdaros ir paramos istatyme numat54a tvarka.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

2.1. Asociacijos veiklos tikslai ir uZdaviniai yra:
2.1.1. Koordinuoti nariq veiklq atstovauti nariq interesams ir juos ginti.
2.1.2. Lai$is Tarptautines kinologrl federacijos (toliau tekste - FCI) ir Lietuvos kinologq

draugijos (toliau tekste - LKD) bei Lietuvos terjery megejq klubo nustat5rtq veislininkystes

. principq.
2.1.3. Nustat5rti terjery veisliq Sunq veisimo nuostatus ir koordinuoti jq vykdym4.
2.1.4. Oryanizuoti oficialias nacionalines ir klubines bei tarptautines parodas, Sunq varZybas, seminarus,

apZiiiras, kursus, testus, apmokymus, egzaminus ir kitus renginius. Konsultuoti tderq
savininkus ir myletojus Sunq isigijimo, auginimo, prieZiiiros ir mokymo klausimais.

2. 1 . 5. Konsultuoti terj ery veisejus selekcij os klausimais.
2.1.6. Tarpininkauti norintiems gauti teisejo kategorij4 terjerq veislems.
2.1.7. Atstovauti terjery veisliq Sunq savininkq ir myletojq interesams Lietuvos Respublikoje ir uZsienyje.
2.1.8. Dalyvauti organizuojant ir vedant seminarus, mokslines-praktines konferencijas, kurios susijusios

su Asociacijos veikla.
2.1.9. Leisti moksling-metodologing ir kit4 literaturq leidinius.
2.1.10. fvairiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose kurti Asociacijos skyrius, kurie vadovautgsi Siais

istatais. .

2.l.ll. Pirkti ir kitaip isigyti savo veiklai reikaling4 turte, ji naudoti, valdyti ir juo disponuoti.
2.1 .12. Samdyti asmenis f statuose numatSrtai veiklai.
2.1.13. Steigti (b[ti steigeju) imones, registruojamas ir veikiandias pagal Lietuvos Respublikos

istatymus.
2.1.14. Steigti fondus.

III. ASOCIACIJOS NARIAI, JU TEISES IRPAREIGOS

3.1. Tikraisiais Asociacijos nariais gali buti visi Lietuvos Respublikos ir uZsienio piliediai bei uZsieniediai,
nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, kuriems yra sukakg 18 metq, pripaZistantys Asociacijos

istatus, dalyvaujantys veikloje ir mokantys nario mokest!.



3.2. Asociacija tenkina vaikq ir jaunimo poreikius, todel jaunaisiais nariais gali buti irjaunesni kaip
18 metq amZiaus asmenys. Jie dalyvauja Asociacijos veikloje, tadiau neturi balsavimo teises,
nerenkami ! vadovaujandius organus ir nemoka nario mokesdio.
3.3. Stodamas i LTMK asmuo privalo pateikti pra5ym4 LTMK Prezidentui. Narys privalo susipaiinti
su LTMK {statais, isipareigoti vykdyti jq ir kitq dokumentq reikalavimus bei valdymo organq
nutarimus. UZ nepilnamedius pra5ym4 tapti Asociacijos nariais pateikia jq tevai arba globejai.
3.4. Kai LTMK prezidentas patenkina asmens pra5ym4 bei asmuo sumoka stojamqji ir nario

mokesdius, jis tampa LTMK nariu 12 men. (kalendoriniams metams) nuo sumokejimo datos. Jei
veluojama moketi metini nario mokest! daugiau kaip I mdn., asmuo palalinamas i5 Asociacijos nariq, ir,
jei toks narys pageidauja vel stoti ! Asociacij4, jis privalo sumoketi ne tik metini, bet ir stojam4ji mokesti.
3.5. Asociacijos nariai privalo:
3.5.1. Lailc5.tis LTMK [statq.
3.5.2. Kasmet sumoketi nario mokest!.
3.5.3. Lailgrtis LR Gyvtnq globos, laikymo ir naudojimo lstatymo.
3.5.4. Laikytis veislininkystes bei kitq nuostatq.
3.6. LTMK nariai turi teisg:
3.6.1. Da$auti visuose LTMK suvaZiavimuose, susirinkimuose su sprendZiamojo balso

teise.
3.6.2. Dalyvauti visuose LTMK renginiuose.
3.6.3. Rinkti ir buti i5rinktais ! visus Asociacijos organus.
3.6.4. Pateikti pasinlymus bei pageidavimus ivairiais Asociacijos veiklos klausimais ZodLfuir

raStu.

3.6.5. Asmeni5kai dalyvauti visais atvejais, kai svarstoma jo veikla ir elgesys.
3.6.6. Naudotis visomis LTMK teikiamomis paslaugomis.
3.6.7. Be atskiro leidimo dalyvauti kitq organizacijq veikloje, jei tai neprie5tarauja Siems

istatams.
3.6.8. Bet kada i5stoti i5 Asociacijos. Tokiu atveju LTMK narys ra5o pra5ym4 LTMK

prezidentui, nurodydamas dat4, nuo kurios nusprende i5stoti i5 LTMK. Asmens sumoketi
nario ir stojamieji mokesdiai bei kitaip LTMK perduotos leSos ir turtas negr4Zinami.

3.6.9. Bet kada, i5skyrus pa5alinimo del Siq istatq 3.7.1, 3.7.3 ir 3.7.4 nurodfi prieZasdiq
atvejus, vel stoti i LTMK pildydamas pra5ym4 bei mokedamas stojamqji ir nario
mokesdius.

3.7. I5 LTMK nariq Salinama:
3.7.1. Jei narys nesilaiko LTMK istatq ir valdymo organq nutarimq.
3.7.2. Jei laiku nesumokejo metinio nario mokesdio (su teise bet kada istoti i5 naujo).
3.7.3. Jei nesilaiko kinologijos etikos noffnq, susikompromitavus, arba savo elgesiu ir veikla diskredifuoja

LTMK irLKD veikl4.
3.7.4. Ui: finansinius paZeidimus.

3.8. I5 LTMK nariq Salinama Prezidento nutarimu, kurio sprendim4 galima apskqsti susirinkimui.
3.9. Garbes nario vard4 suteikia LTMK Prezidentas bet kurios Salies arba Lietuvos Respublikos

piliediams, ypatingai nusipelniusiems Lietuvos ar pasaulinei kinologijai bei LTMK veiklai. Garbes
narys atleidZiamas nuo mokesdiq ir renginiuose dalyvauja nemokamai, jis negali buti renkamas i
valdymo ir kontroles organus.

IV. ASOCIACIJOS VALDYMAS

4.1. Asociacijos organai yra Asociacijos nariq susirinkimas, prezidiumas ir vienasmenis valdymo
organas - Asociacij os Prezidentas.
4.2. Asociacijoje sudaromas kolegialus valdymo organas - Asociacijos prezidiumas.

V. ASOCIACIJOS NARTU SUSIRINKIMAS

Auk5diausias Asociacijos organas - Visuotinis Asociacijos nariq susirinkimas.
Asociacij os nariq susirinkimas :

5.1.
5.2.



5.2.1. keidia asociacijos istatus;
5.2.2. skiria (renka) ir at5aukia Asociacijos prezidiumo narius ir Prezident4;

5.2.3. nustato asociacijos nariq stojamqjq ina5rl dydi ir nariq mokesdiq dydi, jrl mokejimo tvark4

5.2.4. per 4 menesius nuo finansiniq metq pabaigos tvirtina asociacijos metiniq finansiniq ataskaiq rinkini;

5.2.5. ivertinta Asociacijos prezidiumo darb4, audito imones iSvad4 del asociacijos finansin6s

atskaitomybes (ei ji atliekama);
5.2.6. priima sprendim4 del Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

5.2.7. priima kitus sprendimus LR Asociacijq istatyme Asociacijos nariq susirinkimokompetencijai

priskirtus klausimus.

5.3. Asociacijos nariq susirinkime sprendZiamojo balso teisg turi visi Asociacijos tikrieji nariai.

5.4. Asociacijos valdymo orgaml ir kitq kolegialiq organq nariai, jeigu jie nera Asociacijos nariai,

gali dallvauti susirinkime be balso teises.

5-.5. Visuotini eilini nariq susirinkim4 Saukia prezidiumas kart4 per metus, ne veliau kaip per 4 menesius

nuo finansiniq metq pabaigos. Neeilinis susirinkimas turi biiti su5auktas, jei to reikalauja ne maZesn6

kaip ll3 nariq grupe arba Asociacijos prezidiumas. PraneSimas apie susirinkim4 i5siundiama nariams

elektroniniu pa5tu arba pa3tu ne veliau, kaip pries 15 dienq iki susirinkimo. Kvietime turi biiti nurodyta

susirinkimo data, vieta ir darbovarke. Visuotinis nariq susirinkimas gali blti Saukiamas nesilaikant 5iq

terminq, jei su tuo ra5tu sutinka visi nariai'
5.6. Asociacijos nariq susirinkimas yra teisetas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip ll2 Asociacijos nariq.

Sprendimai susirinkime priimami paprasta balsq dauguma i5skyrus kai Siuose istatuose ir istatymuose
numa6ta, kad reikia ne maZiau kaip 213 susirinkime dalyvaujandiq Asociacijos nariq balsq' Jeigu

visuotiniame susirinkime ndra kvorumo, ne veliau kaip per 30 dienq Saukiamas pakartotinis visuotinis

nariq susirinkimas, kuris turi teisg priimti sprendimus neivykusio susirinkimo darbotvarkes klausimais.

5.7. Kiekvienas Asociacijos narys turi po vien4 bals4, nepriklausomai nuo jo ina5o dydZio. Susirinkime

dalyvauj antys asmenys registruoj ami pasiraSytinai registravimo s4ra5e'

VI. ASOCIACIJOS PREZIDIUMAS

6.1. Asociacijos prezidiumas yra Asociacijos kolegialus valdymo organas.

6.2. Prezidium4 sudaro 3 nariai - Prezidentas i 2 Susirinkime i5rinkti nariai, renkami Asociacijos

nariq susirinkimo penkeriq metq kadencijai. Prezidiumo nariais gali bUti fiziniai asmenys - Asociacijos

nariai ir Asociacijos nariq - juridiniq asmenq pasiulyti fiziniai asmenys. Prezidentas eina ir prezidiumo

pirmininko pareigas.

6.3. Prezidiumo veiklos forma - prezidiumo posedis. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja daugiau

kaip puse prezidiumo nariq. Sprendimai priimami paprasta dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Jei balsai

pasiskirsto po lygiai, lemia prezidiumo pirmininko balsas.

6.4. Prezidiumo posedLiai turi biiti Saukiami ne rediau kaip kart4 per metus. Prezidiumo posedZius

Saukia prezidentas.
6.5. Prezidiumas:
6.5. 1 . sudaro ir tvirtina [kines finansines veiklos pajamq ir i5laidq s4mat4;

6.5.2. nustato samdomq darbuotojq atlyginimus;
6.5.3. ne veliau kaip per 4 menesius nuo finansiniq metq pabaigos parengia praejusiq finansiniq

metq Asociacijos metines veiklos ataskait4 ir pateikia j4 visuotiniam nariq susirinkimui;

6.5.4. tvirtina renginiq plan4 ir tvarkara5ti;
6.5.5. svarsto nariq priemimo ir pa5alinimo i5 Asociacijos klausimus;

6.5.6. svarsto paramos suteikimo klausimus;
6.5.7. nustato teikiamq paslaugq kainas ir tarifus;
6.5.8. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybes

teises apribojimq klausimais, nepaZeisdama istatymq nustat5rtq Asociacijos veiklos

apribojimq;
6.5.9. priima sprendim4 pakeisti asociacijos buveines adres4.



VII. PREZIDBNTAS

7.1. Asociacijos prezidentas yra Asociacijos vienasmenis valdymo organas.

7.2. Asociacijos prezident4 renka ir at5aukia Asociacijos nariq susirinkimas. Sprendimas skirti
Asociacijos prezident4 priimamas paprasta balsq dauguma.

7.3. Prezidentas:
7.3.1. veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro

sandorius Asociacij os vardu;
7.3.2. patelkia Asociacijos duomenis, informacij4 ir dokumentus Juridiniq asmenq registro tvarlqrtojui;
7.3.3. patelkia informacij4 ir dokumentus visuotiniam nariq susirinkimui, prezidiumui irAsociacijos

nariams;
7.3.4. viesai skelbia ar organizuoja teises aktuose nustatltos informacijos vie54 paskelbim4;

7.3.5. priima darbuotojus ! darb4 ir atleidLia i5 jo, sudaro darbo sutartis su jais;
7 .3.6. atlieka kitas Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustat;rtas funkcijas.

VTTI. LESU IR PAJAMU NAUDOJIMO, TAIP PAT ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLTS TVARKA

8.1. Asociacijos finansing veikl4 kontroliuoja Asociacijos nariq susirinkimo iBrinkta auditolmone.

IX. PERTVARKYMAS IR PABAIGA

9.1. Jeigu Asociacijoje liko maZiau negu 3 nariai, per 30 dienq apie tokinariq sumaZ6jim4 Asociacija turi
prane5ti Juridiniq asmenq registrui.
9.2. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustaq/ta

tvarka.

x. ISTATU KEITIMO TVARKA

I 0. 1 . Asociacijos istatai keidiami visuotinio nariq susirinkimo sprendimn 213 balsq.

10.2. {statq pakeitimai isigalioja nuo jq lregistravimo juridiniq asmem} registre .

XI. ASOCIACIJOS PRANESIMAI IR SKELBIMAI

11.1. Kai Asociacijos skelbimaikurie turi blti paskelbti vie5ai, jie skelbiami V{ Registrq centro

leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenq vie5i prane5imai".

11.2. Asociacijos organq sprendimai ir prane5imai, kita reikalinga informacija i5siundiamanariams

elektroniniu pa5tu arba pa5tu. Su visa informacija nariai turi galimybg susipaZinti Asociacijos

buveineje.
11.3. Dokumentq ir kitos informacijos apie Asociacijos veikl4 pateikimo nariams tvark4tvirtina

visuotinis nariq susirinkimas.
11.4. Asociacijos dokumentai, jq kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

XII. ASOCIACIJOS FILIALU IR ATSTOYYBIU STEIGIMO IR JU VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

12.1. Sprendim4 steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jq veikl4, skirti ir at5aukti filialq ir
atstovybiq vadovus priima, taip pat filialq ir atstovybiq nuostatus tvirtina Asociacijos prezidiumas,

vadovaudamasis teises aktais.

LTMK [statai patvirtinti LTMKSusirinkime, ivykusiame 2016-04-24 Protokolas Nr. 1/16

fstatai pasiraSyti Kaune 2016-04-24.

Lietuvos terjerq megejq klubo / -
Prezidente
Ramune Garuckaite fiPrud(/
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