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Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos įstatai 

 

 

1 straipsnis. Bendroji dalis.  
 
 1.1. Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija (oficialus sutrumpinimas – KKJO) yra 
nepriklausoma, nepolitin÷, savanoriška, visuomenin÷ ne pelno siekianti organizacija, 
veikianti nevyriausybin÷je kurčiųjų jaunimo organizacijų asociacijoje. Ribotas civilin÷s 
atsakomyb÷s viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių 
veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešiuosius 
interesus. Turi teisę gauti labdarą ir paramą bei ją skirstyti. Pagal savo prievoles 
organizacija atsako tik savo turtu. 
 
1.2. Šiuose įstatuose vartojamas sąvokos: 
 
1.2.1.  Jaunas žmogus – asmuo, kurio amžius atitinka Lietuvos Respublikos teis÷s 
aktuose numatytą jauno žmogaus amžių; 
 
1.2.2. Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 
teis÷s aktų nustatyta tvarka įregistruota organizacija, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių 
sudaro jauni žmon÷s, 1/3 kiti žmon÷s. 
 
1.3.   Šiuose įstatuose vartojami trumpiniai: 
 
1.3.1.                 Taryba – Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijis Taryba; 
 
1.3.2.                 Pirmininkas – Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos Pirmininkas; 
 
1.3.3.                 Pirmininko pavaduotoja – Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos pirmininko 
pavaduotoja; 
 
1.3.4.                 Nariai – Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos nariai; 
 
1.3.5.                 Įstatai – Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija. 
 
1.4.                       KKJO teisin÷ forma yra asociacija. 
 
1.5.                       KKJO veiklos trukm÷ yra neterminuota. KKJO veikia visoje Kauno 
apskrityje. 
 
1.6.                       KKJO veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, kitais galiojančiais įstatymais ir teis÷s 
aktais, Lietuvos kurčiųjų jaunimo organizacijos Įstatais ir KKJO Įstatais. 



Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos įstatai 

 2 

 
1.7.                       KKJO yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, sąskaitą Lietuvos 
Respublikos banke, simboliką, galintis būti ieškovu ir atsakovu teisme. 
 
1.8.                       KKJO buvein÷: Panerių g. 151, Kaunas, LT – 48434, Lietuvos Respublika. 
 
 
2 straipsnis.     Asociacijos veiklos tikslai ir sritys. 
 
2.1.                      KKJO tikslai: 
 
2.1.1.                Skatinti pozityvias kurčiųjų jaunimo iniciatyvas; 
 
2.1.2.                Skatinti kurčiųjų jaunimo savitarpio supratimą ir bandradarbiavimą; 
 
2.1.3.                Skatinti visuomenei ir valstybei naudingą kurčiųjų jaunimo veiklą; 
 
2.1.4.                Atstovauti kurčiųjų jaunimo interesams; 
 
2.1.5.                Kurti palankią aplinką kurčiųjų jaunimui; 
 
2.1.6.                Formuoti ir kartu su kitomis institucijomis įgyvendinti jaunimo politiką; 
 
2.1.7.                Pad÷ti integruotis į visuomenę; 
 
2.1.8.                Skleisti kurčiųjų kultūrą. 
 
2.2.                      Siekdama savo tikslų, KKJO vykdo šias funkcijas: 
 
2.2.1.                Bendradarbiauja su kurčiųjų jaunimo organizacijomis, kitomis jaunimo 
organizacijomis, savo veikla tenkinančiomis kurčiųjų jaunimo poreikius, bendroms 
problemoms spręsti; 
 
2.2.2.                Teikia pasiūlymus valstyb÷s institucijoms, sprendžiančioms kurčiųjų 
jaunimo bei jų organizacijų problemas; 
 
2.2.3.                Renka, analizuoja, apibendrina, rengia ir teikia informaciją apie kurčiųjų 
jaunimo organizacijas, valstyb÷s institucijų, savo veikla tenkinančių kurčiųjų jaunimo 
poreikius, veiklą Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. 
 
2.2.4.                Vysto tarptautinius ryšius ir tarptautinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos 
Respublikos ir užsienio organizacijų, savo veikla tenkinančių kurčiųjų jaunimo 
poreikius; 
 
2.2.5.                Atlieka organizacijos nar÷s veiklos pobūdį atitinkančios informacijos paiešką 
ir teikia šią informaciją nariams; 
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2.2.6.                Rūpinasi KKJO veiklai reikalingų informacinių priemonių gamyba, 
platinimu ir pasikeitimu tarp organizacijų; 
 
2.2.7.                Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais asmenimis 
bei tarptautin÷mis organizacijomis; 
 
2.2.8.                Organizuoja  periodinių ir (ar) vienkartinių informacinių leidinių, 
aktualiomis temomis ir klausimais, informacijos pateikimą internete; 
 
2.2.9.                Organizuoja diskusijas, susitikimus, seminarius, visuotinius narių 
susirinkimus; 
 
2.2.10.            Narių prašymu, tarpininkauja  sprendžiant nesutarimus tarp kurčiųjų jaunimo 
organizacijos narių; 
 
2.2.11.            Steigia juridinius asmenis, sudaro sutartis ir pagal jas prisiima 
įsipareigojimus; 
 
2.2.12.            Konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis, teikia kitas paslaugas, reikalingas 
s÷kmingai kurčiųjų jaunimo organizacijos narių veiklai užtikrinti; 
 
2.2.13.            Sudaro galimybes nariams dalyvauti KKJO rengiamuose nacionaliniuose ir 
tarptautiniuose renginiuose; 
 
2.2.14.            Vykdo kitą veiklą, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams 
ir šiems Įstatams. 
 
 
3 straipsnis.     Asociacijos teis÷s ir pareigos. 
 
 
3.1.                        Savo įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, asociacija, 
pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus gali: 
 
3.1.1.                  Tur÷ti atsiskaitomąją ir valiutos sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 
3.1.2.                  Valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir l÷šas bei jais disponuoti; 
 
3.1.3.                  Sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus; 
 
3.1.4.                  Steigti organizacijas. Jos steigiamos ir veikia pagal atitinkamos rūšies 
organizacijų įstatymą; 
 
3.1.5.                  Steigti visuomen÷s informavimo priemones; 
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3.1.6.                  Jungtis į kitas asociacijos (konfederacijas) ir išstoti iš jų; 
 
3.1.7.                  Stoti į tarptautines organizacijas; 
 
3.2.                        Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę – buhalterinę 
informaciją valstyb÷s institucijoms ir moka mokesčius įtatymų nustatyta tvarka. 
 
3.3.                        Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę 
veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams 
pasiekti. 
 
3.4.                        Asociacija gali tur÷ti ir kitas civilines teises ir pareigas, jei jos 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei asociacijos įstatams. 
 
4 straipsnis.    Asociacijos atsakomyb÷. 
 
4.1.                    Asociacija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu. 
 
4.2.                    Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o jos nariai neatsako už 
Asociacijos prievoles. 
 
4.3.                    Asociacijos, padariusi žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, privalo ją 
atlyginti savo turtu Lietuvos Respublikos įstatymųnumatyta tvarka. 
 
 
5 straipsnis.     Naujų narių pri÷mimo, narių įstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka 
bei sąlygos. 
 
  
5.1.                    KKJO Nariais gali būti fiziniai asmenys: 
 
5.1.1.              Nariais gali būti asmenys ne tik turintys klausos negalią; 
 
5.1.2.              KKJO nariais gali būti ir jaunesni kaip 18 metų Lietuvos Respublikos ir (ar) 
užsienio šalių piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, jei organizacijos veikla tenkina jų 
poreikius; 
 
5.1.3.              Asmuo, pageidaujantis tapti KKJO nariu, pateikia prašymą ir kitus būtinius 
dokumentus organizacijos Pirmininkui. 
 
5.2.                    Narys gali būti pašalinamas iš KKJO Tarybos sprendimu: 
 
5.2.1.              Už šiuose Įstatuose numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar d÷l su šiais 
Įstatais nesuderinta veikla; 
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5.2.2.              Už laiku nesumok÷jus nario mokestį be priežasties. 
 
 
 
6 straipsnis.     Asociacijos narių teis÷s ir pareigos. 
 
 
6.1.                  Asociacijos nariai turi tokias teises: 
 
6.1.1.            Dalyvauti KKJO organizuojamuose renginiuose, projektuose ir programuose; 
 
6.1.2.            Teikti KKJO pasiūlymus d÷l jų veiklos; 
 
6.1.3.            Naudotis KKJO pagalba, ginant savo teis÷tus interesus ir jiems atstovaujant; 
 
6.1.4.            Susipažinti su KKJO dokumentais ir gauti KKJO turimą informaciją apie jos 
veiklą; 
 
6.1.5.            Išstoti iš organizacijos narių, pateikus prašymą Pirmininkui; 
 
6.1.6.            Dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime; 
 
6.1.7.            Naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis; 
 
6.1.8.            Bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario 
mokesčio ar kitaip asociacijos nuosavyb÷n perduotos l÷šos ir turtas negrąžinami; 
 
6.1.9.            Kitas teises aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises. 
 
6.2.                  Nariai įsipareigoja: 
 
6.2.1.            Laikytis Įstatų; 
 
6.2.2.            Pad÷ti įgyvendinti KKJO tikslus; 
 
6.2.3.            Bent vieną kartą per metus dalyvauti visuotiniame narių susirinkime; 
 
6.2.4.            Mok÷ti nario mokestį.       
 
  
7 straipsnis.     Stojamųjų įnašų ir nario mokesčių mok÷jimo tvarka. 
 
7.1.                KKJO Nario mokestis – privaloma kasmetin÷ įmoka, šių Įstatų 12.1.2. punkte 
numatyta tvarka. Nario mokesčio apskaičiavimo ir mok÷jimo tvarka nustato 
visuomeninis narių susirinkimas. 
 
7.2.                Fizinio nario mokestis yra lygus: 
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7.2.1.          Nario mokestis (metinis) – 5 Lt. 
 
7.2.2.          Įstojamasis mokestis – 10 Lt. 
 
8 straipsnis.     Asociacijos organai 
 
8.1.              Visuotinis narių susirinkimas – KKJO aukščiausias organas, turintis visas 
visuotinio narių susirinkimo teises; 
 
8.2.              KKJO sudaro šie valdymo organai: 
 
8.2.1.        Kolegialus valdymo organas – Taryba; 
 
8.2.2.        Vienasmenis valdymo organas – Pirmininkas. 
 
8.3.              KKJO visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti sudaromi kiti organai. 
 
8.4.              Biurą sudaro KKJO darbuotojai, su kiriais sudaromos darbo sutartys, taip pat 
kitais pagrindais dirbantys asmenys ir savanoriai. 
 
8.5.              Biuro darbą organizuoja ir jam vadovauja Pirmininkas arba kitas pirmininko 
teikimu Tarybos paskirtas asmuo. 
 
 
9 straipsnis.     Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų 
pri÷mimo tvarka. 
 
9.1.                Visuotiniame narių susirinkime turi teisę dalyvauti: 
 
9.1.1.          Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos 
nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Jeigu asociacijos 
įstatuose numatytas kitas visas ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių turintis organas 
(konferencijos, suvažiavimas, kongresas, asambl÷ja ar kt.), kai šis organas priima 
sprendimus, kiekvienas asociacijos nariams jis atstovauja, jei asociacijos įstatai 
nenustato kitaip; 
 
9.1.2.          Asociacijos valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie n÷ra 
asociacijos nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teis÷s; 
 
9.1.3.          Kiti Prezidento, Valdybos pakviesti dalyvauti asmenys ir valstybinių institucijų 
atstovai, biuro darbuotojai. Šie asmenys dalyvauja svečių teis÷mis. 
 
9.2.                Visuotinis narių susirinkimo kompetencija: 
 
9.2.1.          Priima, keičia ir (ar) papildo Įstatus; 
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9.2.2.          Renka ir atšaukia Pirmininką, Tarybos narius; 
 
9.2.3.          Priima sprendimą d÷l KKJO pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 
likvidavimo); 
 
9.2.4            Steigia, skiria (renka) ir atšaukia naujus KKJO organus; 
 
9.2.5            Tvirtina KKJO metinę finansinę atskaitomybę; 
 
9.2.6            Svarsto ir tvirtina Pirmininko ir Tarybos ataskaita bei metinę veiklos ataskaitą; 
 
9.2.7            Sprendžia klausimus d÷l naujų narių pri÷mimo ir pašalinimo; 
 
9.2.8            Sprendžia klausimus d÷l naryst÷s sustabdymo; 
 
9.2.9            Nustato KKJO veiklos kryptis ir tvirtina bei keičia KKJO veiklos strategiją 
 
9.2.10        Priima, keičia ir (ar) pildo KKJO vidaus teis÷s aktus; 
 
9.2.11        Sprendžia kitus visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančius 
klausimus; 
 
9.2.12        Nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų 
mok÷jimo tvarka, jei asociacijos įstatuose mok÷jimo tvarka nenustatyta; 
 
9.2.13        Priima sprendimą d÷l kitų juridinių asmenų steigimo ar d÷l tapimo kitų 
juridinių asmenų dalyviu, jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip. 
 
9.3.                Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia Taryba vieną kartą per metus – 
pavasarį. 
 
9.4.                Pirmininkas prieš 30 (trisdešimt) dienų iki visuotinio susirinkimonarių 
susirinkimo privalo nariams raštu (paštu) pranešti visuotinio narių susirinkimo datą. 
Pirmininkas ne v÷liau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki visuotinio narių 
susirinkimo privalo nariams elektroniniu paštu pranešti visuotinio narių susirinkimo 
vietą ir pateikti jiems preliminarią visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę. Dokumentai 
šio punkto numatytais terminais skelbiamo KKJO interneto svetain÷je. 
 
9.5.                Visuotinis narių susirinkimas laikomas tais÷tu, kai hame dalyvauja daugiau 
kaip 1/2 organizacijos narių. Sprendimų pri÷mimo tvarka. 
 
9.6.                Jeigu visuotiniame narių susirinkime n÷ra kvorumo, tuomet šaukiamas 
pakartotiniai visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio 
visuotinio narių susirinkimo darbotvark÷je numatytais klausimais, nežiūrint į tai, kiek 
pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime dalyvauja organizacijos narių. 
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Pakartotiniai visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne v÷liau kaip 30 dienų po 
neįvykusio visuotinio narių susirinkimo. 
 
9.7.                Atsistadydinus Pirmininkui arba 1/2 tarybos narių šaukiamas neeilinis 
visuotinis narių susirinkimas. Šaukiamas Pirmininko, ¼ organizacijos narių arba 
Tarybos iniciatyva. Taryba ar Pirmininkas praneša neeilinio visuotinio narių susirinkimo 
datą ir vietą, o iniciatoriai pateikia preliminarią darbotvakę pirmininkui ar tarybai, 
organizacijos nariams ne v÷liau 10 dienų iki neeilinio visuotinio narių 
susirinkimo.neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip pra÷jus 
10 dienų nuo sprendimo šaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą pri÷mimo ir ne 
anksčiau nei 30 dienų po eilinio visuotinio narių susirinkimo. 
 
9.8.                Visuotinį narių susirinkimą pradeda KKJO Pirmininkas. Jis pirmininkauja 
visuotiniam narių susirinkimui, kol išrenkamas visuotinio narių susirinkimo Pirmininkas 
(-÷). Visuotinio narių susirinkimo eigą protokoluoja visuotiniame narių susirinkime 
organizacijos narių išrinktas sekretorius (-÷).protokolą pasirašo visuotinio narių 
susirinkimo pirmininkas (-÷) ir sekretorius (-÷). 
 
  
10 straipsnis.     Asociacijos pirmininkas. 
 
10.1.            Pirmininkas yra vienasmenis KKJO valdymo organas. 
 
10.2.            Pirmininku gali būti renkamas asmuo, kuris turi klausos negalią ir kurio amžius 
jo rinkimų metu atitinka Lietuvos Respublikos teis÷s akuose numatytą jauno žmogaus 
amžių. 
 
10.3.            Pirmininkas renkamas visuotiniame narių susirinkime, slaptu balsavimu trijų 
metų kadencijai. Asmuo gali būti pirmininku ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eil÷s ir 
perrenkamas trečiai kadencijai išimties tvarka. 
 
10.4.            Pirmininkas gali būti pašalintas iš pirmininko d÷l negal÷jimo ar nesugeb÷jimo 
tinkamai atlikti savo pareigų 2/3 visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių 
organizacijos narių balsų dauguma, esant 1/5 organizacijos narių atstovų, Tarybos 
iniciatyva. 
 
10.5.            Pirmininkas turi teisę atsistatydinti nesibaigus kadencijai. Pareiškimą d÷l 
atsistatydinimo Pirmininkas pateikia tarybai, kuri šių įstatų nustatyta tvarka šaukia 
neeilinį visuotinį narių susirinkimą. 
 
10.5.1.      Visuotiniame narių susirinkime išrenkamas laikinai einantis pareigas 
Pirmininkas laikotarpiui iki atsistatydinusio pirmininko kadencijos pabaigos. 
 
10.5.2.      Jei perrenkamas tas pats laikinai ÷jęs pareigas pirmininkas ir jo laikino 
vadovavimo laikotarpis buvo mažiau nei pus÷ kadecijos, ši kadecija neįskaičiuojama į 
10.3. punkte numatytą kadencijų skaičių. 
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10.6.            Pirmininkas: 
 
10.6.1.      Įgyvendina visuotinio narių susirinkimo ir Tarybos priimtus sprendimus; 
 
10.6.2.      Organizuoja Tarybos darbą; 
 
10.6.3.      Organizuoja Biuro darbą, jei Biuro darbui organizuoti ir jam vadovauti 
pirmininko teikimu Taryba n÷ra paskyrusi kito asmens; 
 
10.6.4.      Atstovauja ar Tarybos nustatyta tvarka įgalioja kitus asmenis atstovauti KKJO 
santykiuose su valstyb÷s institucijomis, kitomis organizacijomis, kitais fiziniais ir 
juridiniais asmenimis; 
 
10.6.5.      Sudaro sandorius, atlieka kitus juridinius veiksmus, atidaro KKJO sąskaitą 
banke, tarybos pritarimu pasirašo darbo sutartis (nutraukia darbo sutartis) su samdomais 
biuro darbuotojais ar įgalioja asmenis atlikti šiame punkte numatytus darbus; 
 
10.6.6.      Ruošia visuotinį narių susirinkimų, Tarybos pos÷džių darbotvarkes, KKJO 
programų projektus; 
 
10.6.7.      Teikia Tarybai svarstyti visuotinių narių susirinkimų sprendimų ir Tarybos 
nutarimų projektus; 
 
10.6.8.      Teikia Tarybai tvirtinti biuro darbuotojų skaičių, pareigybes, kandidatus ir 
atlyginimų dydžius; 
 
10.6.9.      Palaiko ryšius su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje; 
 
10.6.10.  Tvarko KKJO l÷šas ir turtą, atsako už tinkamą turto ir l÷šių panaudojimą; 
 
10.6.11.  Rengia ir pateikia visuotinių narių susirinkimų kiekvienų pra÷jusių metų KKJO 
veiklos ataskaitas; 
 
10.6.12.  Kiekvienam visuotiniam narių susirinkimui parengia ir pateikia Pirmininko ir 
Tarybos ataskaitą bei kiekvienų pra÷jusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitų; 
 
10.6.13.  Vykdo kitą šiems įstatams neprieštaraujančią veiklą. 
 
10.6.14.  Pirmininkas tvirtina KKJO biuro darbuotojų skaičių, pareigybes ir atlyginimą; 
 
10.7.            Pirmininkas yra atsakingas ir atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui. 
 
10.8.            Pirmininkui laikinai išvykus ar d÷l kitų objektyvių priežasčių negalinti vykdyti 
savo tiesioginių funkcijų, jo pareigas laikinai vykdo pavaduotojas. Jeigu pavaduotojas 
tuo metu negali vykdyti pirmininko pareigų, pirmininkauti skiriamas Tarybos paskirtas 
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narys. 
 
  
11 straipsnis.     Asociacijos Taryba. 
 
11.1.          Taryba yra kolegialus KKJO valdymo organas. Tarybą sudaro Pirmininkas ir 
šeši tarybos nariai. 
 
11.2.          Tarp visuotinių narių susirinkimų Taryba yra aukščiausias KKJO valdymo 
organas. 
 
11.3.          Tarybos narius renka visuotiniame narių susirinkime slaptu balsavimu trijų 
metų kadencijai, kiekvienais metais išrenkant šešis taybos narius. Asmuo gali būti 
Tarybos nariu ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eil÷s ir perrenkamas trečiai kadencijai 
išimties tvarka. 
 
11.4.          Tarybos nariai gali būti pašalinti iš tarybos narių d÷l negal÷jimo ar 
nesugeb÷jimo tinkamai atlikti savo pareigas 2/3 visuotiniame susirinkime dalyvaujančių 
balsų dauguma, esant 1/5 narių, Pirmininko, Tarybos narių iniciatyva. 
 
11.5.          Tarybos narys turi teisę atsistatydinti iki jo kadencijos pabaigos. Pareiškimą d÷l 
atsistatydinimo Tarybos narys pateikia Pirmininkui. Tarybos narys netenka įgaliojimų 
nuo pareiškimo d÷l atsistatydinimo pasirašymo datos. Pirmininkas privalo per 7 
(septynias) kalendorines dienas nuo pareiškimo gavimo dienos apie taielektroniniu 
paštupranešti nariams ir apie tai paskelbti KKJO interneto svetain÷je. 
 
11.6.          Visuotiniame narių susirinkime išrenkamas naujas Tarybos nariui. Jei laiko liko 
mažiau nei pus÷ kadencijos, ši kadencija neįskaičiuoja į 11.3. punkte numatytą kadencijų 
skaičių. 
 
11.7.          Taryba: 
 
11.7.1.    Nustato priemones visuotinių narių susirinkimų sprendimų įgyvendinimui, jeigu 
tokių reikia; 
 
11.7.2.    Inicijuoja, tvirtina, koordinuoja ir kontroliuoja programų ir projektų 
įgyvendinimą; 
 
11.7.3.    Priima nutarimus įjungti kitus fizinius asmenis savo tikslams ir uždaviniams 
įgyvendinti arba juos pašalinti; 
 
11.7.4.    Priima nutarimus d÷l kitų fizinius asmenų įstojimo į KKJO; 
 
11.7.5.    Ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus svarsto ir tvirtina darbuotojų 
ataskaitas; 
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11.7.6.    Rūpinasi KKJO l÷šų tvarkymu ir tikslingu jų panaudojimu; 
 
11.7.7.    Pirmininko teikimu iš tarybos narių skiria pavaduotoją; 
 
11.7.8.    Ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus kalendorinius metus tikrina, ar Nariams 
pateikia informacija apie padalinių skaičių atitinka šiuose įstatuose narystei KKJO 
nustatytus reikalavimus; 
 
11.7.9.    Tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie KKJO veiklą pateikimo Nariams 
tvarką; 
 
11.7.10.Likus ne daugiau kaip 7 (septynioms) kalandorin÷ms dienoms iki visuotinio 
narių susirinkimo, sprendžia naryst÷s sustabdymo klausimą pagal šių įstatų 9.2.8. 
punktą; 
 
11.7.11.Vykdo kitą šiems įstatams neprieštaraujančią veiklą. 
 
11.8.          Eilinius Tarybos pos÷džius Pirmininkas šaukia ne rečiau kaip vieną kartą per 
m÷nesį. Eilinio tarybos pos÷džio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę siūlo Pirmininkas ir 
praneša apie tai Tarybos nariams prieš dvi savaites iki eilinio Tarybos pos÷džio. 
 
11.9.          Neeiliniai Tarybos pos÷džiai gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 tarybos 
narių iniciatyva. Tokiu atveju pirmininkas praneša neeilinio Tarybos pos÷džio datą, 
vietą, o iniciatoriai pateikia preliminarią Tarybos pos÷džio darvotvarkę. 
 
11.10.      Tarybos pos÷dis yra teis÷tas, jeigu jame dalyvauja nemažiau kaip 1/2 Tarybos 
narių.Tarybos nariai, savo nuomonę darbotvark÷s klausimais išreiškę raštu ar kitu būdu 
laikomi dalyvavusiais tarybos pos÷dyje. 
 
11.11.      Tarybos nutarimai priimami pos÷dyje dalyvaujančių Tarybos narių paprasta 
balsų dauguma. Priimant Tarybos nutarimus visi jos nariai turi po vieną balsą. Balsams 
pasiskirsčius po lygiai pirmininkauja Pirmininkas ar tarybos paskirtas pos÷džio 
sekretorius, Tarybos pos÷džių protokolus pasirašo pos÷džio pirmininkas ir sekretorius. 
 
11.12.      Tarybos nariai atsiskaito Tarybos Pirmininkui prieš visuotinį narių susirinkimą. 
 
 
12 straipsnis.     Asociacijos l÷šų ir pajamų naudojimas, veiklos kontrol÷s tvarka. 
 
  
12.1.          KKJO l÷šas sudaro: 
 
12.1.1.    Valstybin÷s skiriamos l÷šos; 
 
12.1.2.    Nario mokestis; 
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12.1.3.    savanoriški narių įnašai; 
 
12.1.4.    Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gautos l÷šos; 
 
12.1.5.    Fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai suteiktos l÷šos; 
 
12.1.6.    Kredito įstaigų palūkanos už saugomas KKJO l÷šas; 
 
12.1.7.    Skolintos l÷šos; 
 
12.1.8.    Kitos teis÷tai gautos l÷šos. 
 
12.2.          Asociacija savo turimą ar įgytą turtą bei l÷šas naudoja šiuose įstatuose 
numatytiems tikslams. 
 
12.3.          Asociacijos turto ir l÷šų panaudojimą bei veiklą kontroliuoja Asociacijos 
revizijos komisija. 
 
12.4.          Revizijos komisija renkama asociacijos visuotiniame narių susirinkime. 
Revizijos komisiją sudaro 3 nariai, renkami 3 metams. Revizijos komisija kasmet 
atsiskaito asociacijos visuotiniam narių susirinkimui. 
 
 
13 straipsnis.     Įstatų keitimo tvarka. 
 
 
13.1.        Teikti įstatų keitimo ir (ar) papildymo projektus turi teisę: 
 
13.1.1.  Ne mažiau kaip 1/5 KKJO nariai; 
 
13.1.2.  Ne mažiau kaip trys Tarybos nariai; 
 
13.1.3.  Pirmininkas. 
 
13.2.        Įstatų pakeitimai ir (ar) papildymai priimami 2/3 visuotiniame narių susirinkime 
dalyvaujančių narių atstovų bazinių balsų dauguma. Balsvaimo tvarką nustato 
visuotiniame narių susirinkime patvirtintas darbo reglamentas. 
 
13.3.        Įstatų pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja, kai jie įregistruojami Lietuvos 
Respublikos teis÷s aktų nustatyta tvarka. 
 
  
14 straipsnis.     Informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo visuomenei tvarka. 
 
14.1.        Informacija apie asociacijos veiklą skelbiama oficialiame Asociacijos interneto 
puslapyje. 
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14.2.        Kauno kurčiųjų reabilitacijos ir Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centruose. 
 
14.3.        Informaciją kurią įstatymai numato skelbti, viešai skelbiama – Kauno dienoje. 
 
 
15 straipsnis.     Sprendimų d÷l asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos 
nutraukimo pri÷mimo tvarka. 
 
  
15.1.        Asociacija teis÷s aktų nustatyta tvarka gali steigti filialus ir atstovybes tiek 
Lietuvos Respublikoje, tiek užsienio valstyb÷se. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius 
neribojimas. 
 
15.2.        Sprendimą d÷l Asociacijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo priima 
taryba paprasta balsų dauguma. Taryba paprasta balsų dauguma tvirtina Asociacijos 
filialo nuostatus. Patvirtinus filialo nuostatus, Asociacijos Pirmininkas skiria bei sudaro 
darbo sutartį su filialo vadovu, kuris registruoja filialą ir organizuoja filialo veiklą. 
 
15.3.        Sprendimą d÷l Asociacijos atstovyb÷s steigimo ir jos veiklos nutraukimo priima 
Asociacijos taryba. Ji ir skiria atstovyb÷s valdymo organus. 
 
15.4.        Nutraukus KKJO veiklą, KKJO turtas ir l÷šos naudojami Lietuvos Respublikos 
teis÷s aktuose numatyta tvarka. 
 
15.5.        Asociacija atsako už savo filialo ar atstovyb÷s prievoles visu savo turtu. 
 
 
16 straipsnis.     Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo 
nariams tvarka. 
 
 
16.1.        Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacija ne v÷liau kaip per 7 dienas nuo 
reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti 
kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s ataskaitų, 
Asociacijos veiklos ataskaitų, visuotinio susirinkimo ar valdybos protokolų ar kitų 
dokumentų, kuriais įforminti visuotinio susirinkimo ar valdybos sprendimai, narių 
sąrašų, kitų Asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Atsisakymą 
pateikti dokumentus Asociacija turi įforminti raštu, jeigu narys to pareikalauja. Ginčus 
d÷l nario teis÷s į informaciją sprendžia Lietuvos kurčiųjų jaunimo organizacija. 
 
16.2.        Įgyvendinant šių įstatų 16.1. punktą, Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita 
informacija nariams turi būti pateikiama neatlygintinai. 
 
16.3.        Dokumentai ir kita informacija Asociacijos nariams pateikiama raštu arba 
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elektroniniu paštu pagal tarybos nustatytą tvarką. Informacija apie visuotinį narių 
susirinkimą skelbiama oficialiame Asociacijos interneto puslapyje bei visiems nariams 
pranešama registruotu paštu ne v÷lau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo. 
 
  
17 straipsnis.     Asociacijos pranešimų skelbimo tvarka. 
 
  
17.1.      Apie numatomą KKJO reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą skelbiama 
viešai 3 (tris) kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų intervalais ir 
registruotu laišku ar įteikiant pranešimą asmeniškai pasirašytiniai informuojant narius ir 
kiekvieną kreditorių. 
 
17.2.      KKJO sprendimai patalpinami: 
 
17.2.1.  Valdymo ir kitų organų – KKJO interneto svetain÷je ne v÷liau kaip per 7 
(septynias) kalendorines dienas nuo sprendimo pri÷mimo; 
 
17.2.2.  Visuotinio narių susirinkimo – KKJO interneto svetain÷je ne v÷liau kaip per 14 
(keturiolika) kalendorinių dienų nuo sprendimo pri÷mimo. 
 
17.2.3.  KKJO nariams jų prašoma informacija (išskyrus / 16.1.p.) pateikiama ne v÷liau 
kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užklausimo gavimo dienos. Kita su 
KKJO susijusi informacija gali būti skelbiama KKJO interneto svetain÷se ir kitose 
žiniasklaidos priemon÷se. 
 
17.3.      Už informacijos teikimą nariams ir informacijos paskelbimą atsakingas 
Pirmininkas. 
 
 
18 straipsnis.     Asociacijos pertvarkymo ir pabaigos ypatumai. 
 
  
18.1.      KKJO likviduojama: 
 
18.1.1.  Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu dvejose visuotiniuose narių 
susirinkimuose iš eil÷s, ne mažesne kaip 2/3 visų narių atstovų balsų dauguma, remiantis 
Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teis÷s aktais; 
 
18.1.2.  Lietuvos Respublikos teis÷s aktuose numatytais atvejais. 
 
18.2.      KKJO reorganizuojama visuotinio narių susirinkimo sprendimu 2/3 visų narių 
atstovų balsų dauguma, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teis÷s aktais. 
 
 
19 straipsnis.     Įstatų pasirašymo data. 
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19.1.      Įstatai priimti ir patvirtinti 2006 m. lapkričio m÷n. 18 d. 12 val. įvykusiame 
Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos visuotiniame narių susirinkime. 

 


