LIETUVOS PRANCŪZŲ BULDOGŲ IR MOPSŲ MYLĖTOJŲ KLUBAS
ĮSTATAI
1. Bendroji dalis
1.1. Lietuvos prancūzų buldogų ir mopsų mylėtojų klubas (toliau – Asociacija arba
LPBMMK) yra savarankiškas, savanoriškas, savo pavadinimą turintis ribotos civilinės
atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą su savo pavadinimu,
simboliką, kurioje pavaizduoti prancūzų buldogų ir mopsų veislių šunys, vėliavą,
atsiskaitomąja bei valiutinę sąskaitas banke, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos
Respublikos Konstitucija (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu (toliau
– Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir veiklą grindžia
šiais įstatais.
1.2. Asociacijos pavadinimas – Lietuvos prancūzų buldogų ir mopsų mylėtojų klubas.
1.3. Asociacijos buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.
1.4. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.
1.5. Asociacija gali jungtis į asociacijų sąjungas ir išstoti iš jų.
1.6. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
1.7. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
1.8. Asociacija turi teisę gauti paramą LR Labdaros ir paramos įstatyme numatyta tvarka.
2. Asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai
2.1. Asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai yra:
2.1.1. Koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti.
2.1.2. Laikytis Tarptautinės kinologų federacijos (toliau tekste – FCI) ir Lietuvos kinologų
draugijos toliau tekste – LKD) bei Lietuvos prancūzų buldogų ir mopsų mylėtojų klubo
nustatytų veislininkystės principų.
2.1.3. Nustatyti prancūzų buldogų ir mopsų veislių šunų veisimo nuostatus ir koordinuoti jų
vykdymą.
2.1.4. Organizuoti oficialias nacionalines ir klubines ir tarptautines parodas, šunų varžybas,
seminarus, apžiūras, kursus, testus, apmokymus, egzaminus ir kitus renginius. Konsultuoti
prancūzų buldogų ir mopsų savininkus ir mylėtojus šunų įsigijimo, auginimo, priežiūros ir
mokymo klausimais.
2.1.5. Konsultuoti prancūzų buldogų ir mopsų veisėjus selekcijos klausimais.
2.1.6. Tarpininkauti norintiems gauti teisėjo kategoriją prancūzų buldogų ir mopsų
veislėms.
2.1.7. Atstovauti prancūzų buldogų ir mopsų veislių šunų savininkų ir mylėtojų interesams
Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.
2.1.8. Dalyvauti organizuojant ir vedant seminarus, mokslines-praktines konferencijas,
kurios susijusios su Asociacijos veikla.
2.1.9. Leisti mokslinę-metodologinę ir kitą literatūrą, leidinius.
2.1.10. Įvairiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose kurti Asociacijos skyrius, kurie vadovautųsi
šiais įstatais.
2.1.11. Pirkti ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti.

2.1.12. Samdyti asmenis Įstatuose numatytai veiklai.
2.1.13. Steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus.
2.1.14. Steigti fondus.
3. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos
3.1. Tikraisiais Asociacijos nariais gali būti visi Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiai bei
užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, kuriems yra sukakę 18 metų,
pripažįstantys Asociacijos įstatus, dalyvaujantys veikloje ir mokantys nario mokestį.
3.2. Asociacija tenkina vaikų ir jaunimo poreikius, todėl jaunaisiais nariais gali būti ir
jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys. Jie dalyvauja Asociacijos veikloje, tačiau neturi
balsavimo teisės, nerenkami į vadovaujančius organus ir nemoka nario mokesčio.
3.3. Stodamas į LPBMMK, asmuo privalo pateikti prašymą LPBMMK Prezidento vardu.
Narys privalo susipažinti su LPBMMK Įstatais, įsipareigoti vykdyti jų ir kitų dokumentų
reikalavimus bei valdymo organų nutarimus. Už nepilnamečius prašymą tapti Asociacijos
nariais pateikia jų tėvai arba globėjai.
3.4. Kai LPBMMK prezidentas patenkina asmens prašymą bei asmuo sumoka stojamąjį ir
nario mokesčius, jis tampa LPBMMK nariu 12 mėn. (kalendoriniams metams) nuo
sumokėjimo datos. Jei vėluojama mokėti metinį nario mokestį daugiau kaip 2 mėn., asmuo
pašalinamas iš Asociacijos narių, ir jei toks narys pageidauja vėl stoti į Asociaciją, jis privalo
sumokėti ne tik metinį, bet ir stojamąjį mokestį.
3.5. Asociacijos nariai privalo:
3.5.1. Laikytis LPBMMK įstatų.
3.5.2. Kasmet sumokėti nario mokestį.
3.5.3. Laikytis LR Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo.
3.5.4. Laikytis veislininkystės bei kitų nuostatų.
3.6. LPBMMK nariai turi teisę:
3.6.1. Dalyvauti visuose LPBMMK suvažiavimuose, susirinkimuose su sprendžiamojo balso
teise.
3.6.2. Dalyvauti visuose LPBMMK renginiuose.
3.6.3. Rinkti ir būti išrinktais į visus Asociacijos organus.
3.6.4. Pateikti pasiūlymus bei pageidavimus įvairiais Asociacijos veiklos klausimais žodžiu ir
raštu.
3.6.5. Asmeniškai dalyvauti visais atvejais, kai svarstoma jo veikla ir elgesys.
3.6.6. Naudotis visomis LPBMMK teikiamomis paslaugomis.
3.6.7. Be atskiro leidimo dalyvauti kitų organizacijų veikloje, jei tai neprieštarauja šiems
įstatams.
3.6.8. Bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju LPBMMK narys rašo prašymą LPBMMK
prezidentui, nurodydamas datą, nuo kurios nusprendė išstoti iš LPBMMK. Asmens sumokėti
nario ir stojamieji mokesčiai bei kitaip LPBMMK perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
3.6.9. Bet kada, išskyrus pašalinimo dėl šių įstatų 3.7.1, 3.7.3 ir 3.7.4 nurodytų priežasčių
atvejus, vėl stoti į LPBMMK, pildydamas prašymą bei mokėdamas stojamąjį ir nario
mokesčius.
3.7. Iš LPBMMK narių šalinama:
3.7.1. Jei narys nesilaiko LPBMMK įstatų ir valdymo organų nutarimų.
3.7.2. Jei laiku nesumokėjo metinio nario mokesčio (su teise bet kada įstoti iš naujo).

3.7.3. Jei nesilaiko kinologijos etikos normų, susikompromitavus, arba savo elgesiu ir veikla
diskredituoja LPBMMK ir LKD veiklą.
3.7.4. Už finansinius pažeidimus.
3.8. Iš LPBMMK narių šalinama Prezidiumo nutarimu, kurio sprendimą galima apskųsti
susirinkimui.
3.9. Garbės nario vardą suteikia LPBMMK Prezidiumas bet kurios šalies arba Lietuvos
Respublikos piliečiams, ypatingai nusipelniusiems Lietuvos ar pasaulinei kinologijai bei
LPBMMK veiklai. Garbės narys atleidžiamas nuo mokesčių ir renginiuose dalyvauja
nemokamai, negali būti renkamas į valdymo ir kontrolės organus.
4. Asociacijos valdymas
4.1. Asociacijos organai yra Asociacijos narių susirinkimas, prezidiumas ir vienasmenis
valdymo organas – Asociacijos Prezidentas.
4.2. Asociacijoje sudaromas kolegialus valdymo organas – Asociacijos prezidiumas.
5. Asociacijos narių susirinkimas
5.1. Aukščiausias Asociacijos organas – Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.
5.2. Asociacijos narių susirinkimo kompetencijai priklauso:
5.2.1. keisti ir papildyti Asociacijos įstatus;
5.2.2. rinkti ir atšaukti Asociacijos prezidiumo narius ir Prezidentą.
5.2.3. įvertinti Asociacijos prezidiumo darbą, audito įmonės išvadą dėl asociacijos
finansinės atskaitomybės.
5.2.4. tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
5.2.5. priimti sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo);
5.2.6. tvirtinti stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarką;
5.2.7. priimti kitus sprendimus LR Asociacijų įstatyme Asociacijos narių susirinkimo
kompetencijai priskirtus klausimus.
5.3. Asociacijos narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos tikrieji
nariai. Vienas narys susirinkime turi vieną balsą.
5.4. Asociacijos valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra Asociacijos
nariai, gali dalyvauti susirinkime be balso teisės.
5.5. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia prezidiumas kartą per metus, ne vėliau kaip per
4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to
reikalauja ne mažesnė kaip 1/3 narių grupė arba Asociacijos prezidiumas. Pranešimas apie
susirinkimą išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu ne vėliau, kaip prieš 15 dienų
iki susirinkimo. Kvietime turi būti nurodyta susirinkimo data, vieta ir darbovarkė. Visuotinis
narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka visi
nariai.
5.6. Asociacijos narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2
Asociacijos narių. Sprendimai susirinkime priimami paprasta balsų dauguma išskyrus kai
šiuose įstatuose ir įstatymuose numatyta, kad reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime
dalyvaujančių Asociacijos narių balsų. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, ne
vėliau kaip per 30 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę
priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais.

5.7. Kiekvienas Asociacijos narys turi po vieną balsą, nepriklausomai nuo jo įnašo dydžio.
Susirinkime dalyvaujantys asmenys registruojami pasirašytinai registravimo sąraše.
6. Asociacijos prezidiumas
6.1. Asociacijos prezidiumas yra Asociacijos kolegialus valdymo organas.
6.2. Prezidiumą sudaro 5 nariai – Prezidentas ir 4 Susirinkime išrinkti nariai, renkami
Asociacijos narių susirinkimo trejų metų kadencijai. Prezidiumo nariais gali būti fiziniai
asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.
Prezidentas eina ir prezidiumo pirmininko pareigas.
6.3. Prezidiumo veiklos forma – prezidiumo posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame
dalyvauja daugiau kaip pusė prezidiumo narių. Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių
narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia prezidiumo pirmininko balsas.
6.4. Prezidiumo posėdžiai turi būti šaukiami ne rečiau kaip kartą per 6 kalendorinius
mėnesius. Prezidiumo posėdžius šaukia prezidentas.
6.5. Prezidiumas:
6.5.1. sudaro ir tvirtina ūkinės finansinės veiklos pajamų ir išlaidų sąmatą;
6.5.2. nustato samdomų darbuotojų atlyginimus;
6.5.3. ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos parengia praėjusių
finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių
susirinkimui;
6.5.4. tvirtina renginių planą ir tvarkaraštį;
6.5.5. svarsto pašalinimo iš Asociacijos klausimus;
6.5.6. svarsto paramos suteikimo klausimus;
6.5.7. nustato teikiamų paslaugų kainas ir tarifus;
6.5.8. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės
teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos
apribojimų;
6.5.9. priima sprendimą pakeisti asociacijos buveinės adresą.
7. Prezidentas
7.1. Asociacijos prezidentas yra Asociacijos vienasmenis valdymo organas.
7.2. Asociacijos prezidentą renka ir atšaukia Asociacijos narių susirinkimas. Sprendimas
skirti Asociacijos prezidentą priimamas paprasta balsų dauguma.
7.3. Prezidentas:
7.3.1. veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat
sudaro sandorius Asociacijos vardu;
7.3.2. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro
tvarkytojui;
7.3.3. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, prezidiumui ir
Asociacijos nariams;
7.3.4. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
7.3.5. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;
7.3.6. atlieka kitas Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytas funkcijas.
8. Lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat Asociacijos veiklos kontrolės tvarka

8.1. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja Asociacijos narių susirinkimo išrinkta audito
įmonė.
9. Pertvarkymas ir pabaiga
9.1. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą
Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
9.2. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso
nustatyta tvarka.
10. Įstatų keitimo tvarka
10.1. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
10.2. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.
11. Asociacijos pranešimai ir skelbimai
11.1. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro
leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
11.2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama
nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti
Asociacijos buveinėje.
11.3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką
tvirtina visuotinis narių susirinkimas.
11.4. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama
neatlygintinai.
12. Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo tvarka
12.1. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti
filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos
prezidiumas, vadovaudamasis teisės aktais.
LPBMM Įstatai pakeisti LPBMMK Susirinkime, įvykusiame 2014-04-25.
Įstatai pasirašyti Vilniuje, 2014-04-25.
Lietuvos prancūzų buldogų ir mopsų mylėtojų klubo
Prezidentė
Julija Ona Aidietienė

