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LIETUVOS TURTA IR VERSLA VERTINANCIU

lMoNru ASocrAcrJos

lsTATAl

Bendroji dalis

Lietuvos turtq ir verslE vertinanCiq imoniq asociacija (toliau vadinama Asociacija) yra ne pelno
oryanizacija, vienijanti Lietuvos turtq ir verslE vertjnandias imones ir fizinius asmenis - turto ir verslo
vertintojus.

Asociacija yra ribotos atsakomybes juridinis asmuo, turintis sqskaitas Lietuvos respublikoje ir kitose
valstybese iregistruotose banko jstaigose, savo atspaudq. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Asociacijrl
istatymu, kitais istatymais, Vyriausybes nutarimais bei kitais norminiais aktais, Siais istatais.

Asociaci.ia atsako uZ savo prievoles visu savo turtu. Asociacija neatsako uZ savo nariLl prievoles, o nariai
neatsako uZ Asociacijos prievoles.

Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

Asociacijos veiklos tikslai ir uzdaviniai

Asociacijos veiklos tikslai yra:

1) turto ir verslo vertinimo veiklos propagavimas, tobulinimas, vystymas ir igyvendinimas Lietuvos
Respublikoje;

tarptautiniq turto ir verslo vertinimo standartLl ir metodikLl diegimas ir populiarinimas Lietuvos
Respublikoje ir tuo pagrindu naujLl nacionaliniq standartq k0rimas;

turtq ir verslq vertinandiLl imoniq atestavimas beijq veiklos prieziiros uztikrinimas;

turta ir verslq vertinimo jmoniq vienijimas bendrai veiklai;

mokslines, metodines ir kitos pagalbos bei informacijos turto ir verslo vertinimo klausimais

2)

4)

kauoimas i r  o la t in imas.

2.2. Asociacijos veiklos uzdaviniai:

1) turtq ir verslq vertinanaiq jmoniq veiklos efektyvumo didinimas;

2) konferencijrl, seminarq - praktikumq, kursq ir kitq mokymo bei kvalifikacijos kelimo priemoniq
organizavimas turtq ir verslq vertinandiLl jmoniLl, kitq suinteresuotll instituc!r..1 darbuotojams, bei
fiziniams asmenims - turtO ir verslo veriintojams;

3) bendradarbiavimas su valstybindmis ir kitomis institucijomis turto ir verslo vertinimq ber tuo
uzsiimandiq imoniLl veiklq reglamentuojan6iq norminiq dokumentq sudarymo ir jgyvendinimo srityse,
lstatymq ir kitq norminiq aktq, liediandiq turto ir verslo vertinimq, pataisll projektq ruosimas ir jq

iregistravimo inicijavimas;

4) metodinil.l priemoniLl, rekomendacijLl, vadoveliq turtq ir verslq vertinandioms jmonems ir fiziniams
asmenims - turto ir verslo vertintojams, leidlmas ir recenzavimas;

5) asociacijos duomenLl bazes (baziq) sudarymas ir tvarkymas;

6) savo nariq atstovavimas Lietuvos Respublikos valstybindse ir kitose institucijose;

h bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis, iregistruotomis Lietuvos Respublikoje;

8) bendradarbiavimas su kitLl Saliq bei tarptautinemis organizacijomis, giminingomis Asociacijai, ir
dalyvavimas jq veikloje,

9) asociacijos nariLl teisill ir interesq gynimas Lietuvos Respublikos jstatymq nustatyta tvarka.



3. Asociacuos teises ir pareigos

3.1 . Asociacijos teises:

1) valdyti, naudoti jai priktausanti turtq ir tesas bei jais disponuoti;
2) gauti, valdyti ir naudoti paramq, beija disponuoti, teises aktq nustatyta tvarka igyjus paramos gavelo

statusE;

3) sudaryti sutartis ir prisiimti isipareigojimus;
4) steigti imones ir kitus juridinius asmenis. Jie steigiami ir veikia pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos

istatymus;
5) steigti visuomenes informavimo priemones:

6) .iungtis i asociacijr.t s4ungq (konfederacUq) ir isstoti iS jos.

7) stotiitarptautinesorganizacijas.

3.2. Asociacijos pareigos:

1) organizuoti turtq ir verslq vertinandiq jmoniq kvalifikactos atestatq isdavimq;
2) nustatyta tvarka priimti sprendimus del kvalifikacijos atestato anuliavjmol
3) vykdyli turtq ir verslq vertinanCiq jmoniq veiklos prieziUrq, uztikrinant vertinimo paslaugq kokybg;
4) organizuoti Asociacijos nariq priemimq ir pasalinimE;

5) tvarkyti buhalterlne apskaitq, teikti finansing - buhalterinq informacijq valstybes institucijoms ir moketi
mokesdius istatymq nustatyta tvarka.

4. Asociacijos nariai. Jq teis6s ir pareigos.

4.1. Asociacijos nariais gali b0tl Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, turintys galiojanti atestatq uzsiimti
turto ir verslo vertinimo veikla ir veiksnus, 18 metq sulaukg fiziniai asmenys - turto ir'verslo vertintojai,
dirbantys Asociacijos nariuose juridiniuose asmenyse, pateike valdybai prasymq jstoti i Asociacrjq ir
isipareigoje laikytls istatq reikalavimq bei visuotinio nariq susirinkimo nustatyta tvarka'surnoie;g nu.t"tyto
dydzio stojamqjj mokesti.

4.2. Asociacijoje jr filiale turi bUti visq Asociacijai priklausandiq nariLl sqrasas. Sis sqraias yra vieSas
4.3. Asociacijos narys turi teis?:

'l) dalyvauti ir balsuoti visuotiniame nariq susirinkime;
2) naudotisAsociacijosteikjamomispaslaugomis;

3) gauti informacijq apie Asociacijos veiklq;
4) naudotisAsociacijossukaupta informacija;

5) gindyti teisme vlsuotinio nariq susirinkimo nutarimus bei valdybos ir vadovo sprendimus:
6) i5stoti i5 Asociacijos.

4.4. Asociacijos narys privalo:

1) laikytis Asociacijos istatq ir Lietuvos Respublikos jstatymtl.

2) laiku moketi nario mokesti;

3) teikti informacijq Asociacijos duomenq bazei (bazems);

4) neplatinti informacijos, kuri Asociacijos visuotinio nariq susirinkimo nutarimu arba valdvbos
sprendimu pripaZinta konfidencialia.



4.5. Asociacijos remejais gali buti tiek Lietuvos Respublikos, tiek uzsienio juridiniai ir fiziniai asmenys, pareiskq
norq jais bUti ir teikti konsultacing arba materialing paramq.

5. Nariq priCmimo, jq isstojimo ir pasalinimo i5 Asociacijos tvarka ir sqlygos

5.1. Asociactos nariu gali tapti istatq 4.1. straipsnyje numatyti juridiniai ir fiziniai asmenys - turto ir verslo
vertintojai, pateik? reikalingus dokumentus. Nariai iAsociacijq priimami valdybos sprendimu, priimtu ne
maziau kaip 4/5 balsq dauguma.

5.2. NariLl pareiskimai del isstojimo i5 Asociacijos yra tenkinami valdybos sprendimu. Nariui, isstojusiam ar
pasalintam i5 Asociacijos, nario mokeseiai ar kitaip Asociacijai perduotos lesos ir turtas negrqzinami, jis
netenka jokiq teisir.l iAsociacijos turtq.

5.3. Asociacijos nariai Salinami Asociacijos valdybos sprendimu, priimtu 4/5 balsq dauguma, jeigu:

1) pazeidziami Asociacijos istatai ar vidaus taisykles;

2l laiku nesumokamas nario mokestis;

3) netenkama turto ir verslo vertinimo veiklos atestato.

5.4. Valdybos sprendimas del nario prlemimo ar pasalinimo i5 Asociacijos gali buti skundZiamas Asociacijos
visuotiniam nariq susirinkimui.

6. Asociacijos organai

6.1. Asociacijos organai yra:

1) visuotinis nariq susirinkimas;

2) vienasmenis valdymo organas - vadovas;

3) kolegialus valdymo organas - valdyba.

7. Visuotinis nariq susirinkimas

7.'1 . lSimtines susirinkimo teises:

1) priimti, keisti ir papildytl Asociacijos istatus;

2) nustatyti asociacijos tikslus ir pagrindinius uzdavinius;

3) nustatyti valdybos forryravimo tvarkq, rinkti jos narius bei pirmininkq ir juos atsaukti;

4l nustatyti Asociacijos nariq stojamojo inaso ir nario mokesoio dydzius bei mokejimo tvarkq;

5) per 4 menesius nuo finansiniq metL{ pabaigos tvirtinti asociacijos metiniq finansiniLl ataskaitq rinkini;

6) steigti Asociacijai priklausandias imones, visuomenes informavimo priemones, reorganizuoti,
likviduoti bei pertvarkyti Asociactq;

7) nagrineti skundus ir priimti nutarimus ddl valdybos sprendimLl.

7.2. Susirinkimas turi bUti Saukiamas ne rediau kaip vienq kartq per metus. Neeilinis susirinkimas turi biti
susauktas, jei to reikalauja ne maziau kaip 2/5 Asociacrjos nariq, valdyba jos priimtu sprendimu arba
revtzonus.

7.3. Eilini visuotlnj nariq susirinkimq organizuoja valdyba, kurios pirmininkas rastu - registruotu laisku arba
asmeniSkai pasiraSytinai, arba elektroniniu pastu pranesa kiekvienam Asociacijos nariui organizuojamo
susirinkimo datq, vietq, jo darbotvarkds projektq.

7.4. Susirinkimas yra teisdtas, jeigu jame dalyvauja ne maziau kaip puse Asociacijos nariq. Sprendimai
priimami paprasta balsLl dauguma, o nutarimams 7.1 . straipsnio 1 , 3, 6 ir 7 punktq klausimais priimti reikia



ne maZiau kaip 2/3 visL.l dalyvaujan6iq susirinkime atstovq balsLl. Kiekvienas Asociacijos narys balsuojant
tui vienq sprendziamqli balsq.

7.5. Jeigu susirinkime ndra kvorumo, jis laikomas nejvykusiu ir ne veliau kaip po menesio turi biiti susauktaa
pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisg priimti nutarimus nejvykuslo susirinkimo darbotvarkes klausimais
nepaisant dalyvaujan6iq nariq skaiaiaus.

8. Asociacijos valdymo organai

8.1. Asociacijos veiklai laikotarpiui tarp visuotiniq nariq susirinkimq vadovauja kolegialus valdymo organas -
valdyba ir vienasmenis valdymo organas - Asociaci.jos vadovas.

8.2. Valdybq sudaro penki nariai, kuriuos trejiems metams renka visuotinis nariq susirinkimas. Vienas i5
valdybos nariq visuotinio nariq susirinkimo nutarimu paskiriamas valdybos pirmininku, kuris vadovauja
valdybos darbui.

8.3. Valdyba:

1) organizuojaAsociacijosveiklq;

2) tvirlina Asociacijos biudZetq;

3) steigia Asociacijos padalinius ir tvirtina jq nuostatus;

4) nustato administractos funkcijas, etatq skaidiq;

5) pateikia visuotiniam nariq susirinkimui svarstyti klausimus;

6) koordinuoja ir kontroliuoja Asociacijq padaliniLl ir administracijos veiklq;

7) disponuoja Asociacijos turtu, uZtikrina jo apskaitq, apsaugq bei gausinimq;

8) kei6ia Asociacijos buveing;

9) per tris mdnesius nuo finansiniq metq pabaigos parengia ir teikia finansiniLt ataskaitq rinkinl ir
asociactos veiklos ataskaitq visuotiniam nariq susirinkimL,.

8.4. Praojusitl finansiniq metq asociacijos veiklos ataskaita yra viesa. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens
reikalavimu Asociacija sudaro sqlygas asociacijos buveineje ir (ar) kitais bUdais su 5ia ataskaita vtstems
susipaZinti.

8.5. Valdybos posed2io Saukimo iniciatyvos teisg turivaldybos pirmininkas, taip pat daugiau negu 1/2 valdybos
nariq, o priimti sprendimai yra teiseti, kai uZ juos balsuoja ne maZiau kaip 4/5 valdybos nariq. Nariai turi
lygias balso teises.

8.6. Valdyba ir jo pirmininkas atsiskaito eiliniam, o reikalui esant ir neeiliniam Asociaciios nariu visuotiniam
susirinkimui.

8.7. Asociacios vadovq trejiems metams renka Asociacijos visuotinis nariq susirinkimas.

8.8. Vadovas vykdo Sias funkctas:

1) vadovauja Asociacijos veiklai tarp visuotiniLl nariLl susirinkimq;

2) organizuojaAsociaci.josveiklQ;

3) atstovauja Asociaci.jq teisme bei jos santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

4) atidaro ir uzdaro sqskaitas bankq jstaigose;

5) pasiraso darbo ir kitas sutartis bei dokumentus.

9. Asociacijos fil ialq steigimo bei likvidavimo tvarka



9.1. Filialas yra Asociacijos strukturinis padalinys, turintis savo buveing ir atliekantis visas arba dal,Asociacijos
funkcijq. Filialas nera juridinis asmuo ir naudojasi Asociactos, kaip juridinio asmens, vardu. Filialas veikia
pagal Asociacijos visuotinio nariq susirinkimo patvirtintus nuostatus.

9.2. Filialas registruojamas, perregistruojamas ir iSregistruojamas istatymLl nustatyta tvarka.

'10. Asociacijos turtas ir pajamq saltiniai

10.1. Asociacijai nuosavybes teise gali priklausyti pastatai, transporto priemones, irenginiai ir kitas jos
istatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali buti igytas i5 10.2. straipsnyje nustatytq Saltiniq
te5q.

10.2. Asociacijos pajamq Saltiniai

1) nariq stojamieji inasai, nariq mokesdiai ir tiksliniai inasai;
2) valstybes ir savivaldybiq tikslines paskirties lesos;

3) fiziniq irjuridiniq asmenq neatlygintinai perduotos ldsos ir turtas;

4) palikimai, pagal testamentq tenkantys Asociacijai;

5) Asociacijos isteigtr{ imoniq pelnas;

6) kreditr.i jstaigq pal0kanos, mokamos uZ jose saugomas ldsas;

7) lesos, gautos i5 Asociacijos veiklos.

1 1. Asociacijos finansines veiklos kontrole

1 1 .1 . Asociacijos finansing veiklq periodiSkai tikrina samdomas revizorius.

1 1.2. Revizorius privalo:

1) tikrinti Asociacijos metq finansing atskaitomyb? ir kitus finansin€s buhalterinds veiklos dokumentus;

2) visuotinio nariq susirinkimo ar valdybos pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius
oatikrinimus:

3) artimiausiame visuotiniame nariq susirinkime arba valdybos posedyje praneSti apie patikrinimo metu
nustatytus pazeidimus;

4) visuotiniame nariq susirinkime pateikti Asociacijos finansinds veiklos patikrinimo metq ataskaitq.

11.3. Asociacijos vadovas ir valdyba privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius
dokumentus.

1 '1.4. Revizorius jstatymq nustatyta tvarka atsako uZ Asociacijos veiklos trukumq nuslepimq.

12. Asociacijos pertvarkymas, reorganizavimas ir likvidavimas

12.1 . Asociacr.ia gali bUti pertvarkoma, pakeiaiant jos teisin? formq, kai naujos teisines formos juridinis asmuo
perima visas pertvarkytos Asociacijos teises ir pareigas.

12.2. Asociacija gali bUti reorganizuota visuotinio nariq susirinkimo nutarimu. Asociacijq galima reorganizuoti
jungimo ir skaidymo bUdu.

12.3. Reorganizuojant Asociactq butinas .ios turto ivertinimas, apie kurl isvadas rastu iki visuotinio nariq
susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti Asociacijos reorganizavimq, turi pateikti revizorius arba
auditorius.

12.4. Reorganizuotos Asociacijos teisir.l ir prievolir.l peremejos yra po reorganizavimo veikiandios asociacijos.
Teisiq ir prievoliq peremimo tvarkq bei terminus nustato visuotinis nariq susirinkimas.



12.5. Reorganizuotos asociacijos registruojamos istatymq nustatyta tvarka.

12.6. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali b0ti:

1) visuotinio nariq susirinkimo nutarimas;

2) Asociacijos nariq skaidiaus sumaZejimas ma2iau negu istatymq leidziamas minimumas, jeigu
visuotinis nariq susirinkimas per Sesis menesius po tokio sumaZejimo nenutaria Asociacijos
reorganizuoti ar pertvarkyti;

3) teismo sprendimas likviduoti Asociacijq.

12.7 valdymo organas ar institucija, nutarusi (nusprendusi) likviduoti Asociacrjq, skiria likvidatoriq, nustato Jo
igaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perdjimo tvarkq. paskyrus tit uiOatoriq,
Asociacija igyja likviduojamos asociacijos statusq: valdymo organai netenka jgaliojimq jaldytiAsociacijq,
jq funkcrlas atlieka likvidatorius.

12 8 Apie Asociacrjos likvidavimq ar reorganizavimq turi biti skelbiama respublikiniame dienrastyje tris kartus
ne mazesniais kaip 30 dienq intervalais arba skelbiama respublikiniame dienrastyje vienq kartq ir
prane5ama raitu visiems kreditoriams. Apie likvidavimq taip pat prane5ama juridiniq ismenq registrui
ne veliau kaip pirmq vieSo paskelbimo dienA.

l2.9 Asociacijq likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti l ikvidavimo aktq, isregistruoti Asociacijq, grq2inti
pazymejime ji isdavusiam registro tvarkytojui.

12.10. Likviduojant AsociacijE, jos turtas ir lesos, likg sumokejus skolas, perduodami kitai ar kitoms
asociacijoms, visuomeninems organizacijoms, kuriq tikslai artimi Iikviduojamos Asociacijos istatuosedeklaruotiems tikslams, o jei tokiq organizac[q nera - kitoms visuomeninems organizacijoms arba
labdaros organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams. Jos nariams,jiems pageidaulani, gali boti
grqzinami tik stojamieji inaSai.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Sie istatai pasirasyti 2016 m. rugsejo 26 d. 3 (Aimis) egzemplioriais.

13.2. lstatai jsigaliola nuo jq iregistravimo juridiniq asmenq registre momento.
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