LIETUVOS – ITALIJOS PREKYBOS RŪMŲ ĮSTATAI
1 straipsnis
Asociacija yra ne pelno organizacija, kurios veiklą reglamentuoja šie įstatai ir Italijos įstatymai.
Asociacija, kurios oficialus pavadinimas yra „Italijos – Lietuvos prekybos rūmai“, toliau gali būti vadinama
sutrumpintai „Rūmais“.
2 straipsnis
Asociacijos veiklos tikslas – stiprinti ir plėtoti ekonominius ir prekybinius ryšius tarp Lietuvos ir Italijos.
Siekiant įgyvendinti šį tikslą Asociacija turi teisę:
a) organizuoti susitikimus, konferencijas ir kitus renginius, remti rinkos tyrimus, skatinti verslininkų dalyvavimą
mugėse ir pristatymuose; organizuoti verslo misijas iš Lietuvos ir į Lietuvą; vykdyti bet kokią kitą veiklą, kurios
tikslas – plėtoti ekonominius santykius tarp Lietuvos ir Italijos; skleisti informaciją apie pramonės, žemės ūkio,
prekybos ir turizmo sektorius abiem šalims, tokiu būdu sudarant palankesnes sąlygas technologijų plėtrai ir prekių
bei paslaugų mainams, bendrų įmonių steigimui;
b) siūlyti suinteresuotų šalių teisėtoms institucijoms, ypač diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms, iniciatyvas,
kurios galėtų padėti gerinti ekonominius santykius tarp Lietuvos ir Italijos;
c) suteikti visą įmanomą pagalbą sprendžiant kilusius ginčus tarp Lietuvos Respublikos ir Italijos Respublikos
subjektų;
d) kurti dokumentų bazę, kuri skelbtų galiojančius Italijos Respublikos bei Lietuvos Respublikos reglamentus ir
įstatymus, informaciją, naujienas, ypač pabrėžiant ekonominio, finansinio ir komercinio pobūdžio žinias, susijusias
su Asociacijos tikslu;
e) skatinti iniciatyvas, skirtas periodinių leidinių, monografijų, metraščių, susijusių su Asociacijos veikla arba su
Italijos ir Lietuvos santykiais, leidybai (laikraščių leidyba neremiama);
f) vykdyti bet kokią kitą veiklą, kuri yra įstaigų pripažinta kaip tinkama, tikslinga ir reikalinga Asociacijos raidai ir
jos tikslų įgyvendinimui;
Visu Asociacijos veiklos metu griežtai draudžiama tiesioginiu arba netiesioginiu būdu bet kokia forma skirstyti
Asociacijos pelną, turtą arba lėšas, vadovaujantis D. L. 2000 vasario 15 d. nr. 96, 2-o skyriaus nuostatomis.
Gautas veiklos pelnas turi būti naudojamas tik šiuose įstatuose nurodytos veiklos vykdymui.
3 straipsnis
VEIKLOS TRUKMĖ IR BUVEINĖ
Asociacijos veiklos trukmė neribojama nuo jos įsteigimo datos.
Asociacija įsikūrusi Romoje, Via Appia Antica 249/B. Ji turi teisę steigti atstovybes ir skirti atstovus kituose Italijos
miestuose ir Lietuvos teritorijoje.
4 straipsnis
ASOCIACIJOS TURTAS
Asociacijos turtą sudaro:
a) kilnojamas ir nekilnojamas turtas, priklausantis Asociacijai,
b) iš biudžeto pertekliaus sudaryti rezervai,
c) parama, neatlygintinai perduotos lėšos, testamentu paliktas turtas.
Asociacijos pajamų šaltinius sudaro:
a) narių mokesčiai,
b) pajamos už renginių organizavimą arba dalyvavimą juose,
c) valstybinių institucijų, fizinių ir juridinių asmenų parama,
d) pajamos už Asociacijos suteiktas paslaugas,
e) visos kitos pajamos, kurios lemia valdomo turto padidėjimą.
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5 straipsnis
NARIAI

Asociacijos nariais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys būstinę arba gyvenamąją vietą Italijoje arba
Lietuvoje.
Nariu tampama, kai valdyba, kurios sprendimas yra neskundžiamas ir neprivalo būti paaiškintas, patvirtina prašymą
priimti į Asociaciją. Prezidentas ir generalinis sekretorius, sprendžiantys bendrai, gali laikinai leisti dalyvauti
Asociacijos veikloje ir naudotis jos teikiamomis paslaugomis bei turėti visas narių teises tiems asmenims, kurie yra
pateikę prašymą ir turi Lietuvos arba Italijos pilietybę.
Tokį kandidato prašymą privalo išnagrinėti taryba artimiausio posėdžio metu.
Narys privalo:
- laikytis šių įstatų ir Asociacijos sprendimų,
- nevykdyti veiklos, kuri prieštarauja Asociacijos tikslams,
- reguliariai mokėti valdybos nustatytą nario mokesčio sumą.
Nuo narystės Asociacijoje pradžios nariai įsipareigoja mokėti valdybos nustatomą metinį nario mokestį. Nariai,
kurie nepateikia savo išstojimo prašymo raštu iki kiekvienų metų spalio 30 dienos, yra laikomi nariais ir kitais
metais bei privalo mokėti metinį Asociacijos nario mokestį.
Nario mokestis yra neperleidžiamas kitiems asmenims, išskyrus fizinio asmens mirties atvejį, ir negali būti
perskaičiuotas.
Nariai turi dalyvavimo ir balsavimo teisę Asociacijos susirinkimuose.
Visi nariai yra laikomi lygiaverčiais.
Laikinas dalyvavimas Asociacijos veikloje nepripažįstamas.
Teisėti nariai gali būti priimti susirinkimo pasitarime, pasiūlius valdybai.
Eilinių narių ir teisėtų narių išskyrimas nelemia privilegijų vienai ar kitai pusei, abi kategorijos turi teisę dalyvauti
tarybos posėdžiuose, jei pilnamečiai – taip pat ir balsuoti.
6 straipsnis

Narystės netenkama dėl Asociacijos veiklos pabaigos, išstojimo ar pašalinimo iš jos.
Nario pašalinimą svarsto valdyba, jei vėluojama atsiskaityti daugiau nei šešis mėnesius arba narys vykdo veiklą, kuri
prieštarauja ar konkuruoja su Asociacijos veikla, o taip pat – jei narys nesilaiko įstatų arba valdybos ir tarybos
nutarimų.
Priėmus tokį nutarimą apie tai turi būti pranešta pripažintam pašalintu nariui, kuris per trisdešimt dienų nuo šio
pranešimo gali kreiptis į tarybą registruotu laišku, adresuotu Asociacijos prezidentui.
Visi nariai yra lygiateisiai ir turi vienodus įsipareigojimus. Jie skirstomi į garbės, nusipelniusius ir faktinius.
Faktiniai nariai turi aktyvią ir pasyvią balsavimo teises bei rėmėjus. Nariai-rėmėjai turi tik pasyvią balsavimo teisę,
atstovaudami tiems fiziniams arba juridiniams asmenims, kurie yra pasižymėję socialinėje ir ekonominėje plėtroje ir
remia Asociacijos veiklą naudodamiesi jos paslaugomis.
Narys, pažeidęs šių įstatų nustatytus įsipareigojimus arba kitus reglamentus, gali būti pašalintas iš Asociacijos
valdybos sprendimu.
7 straipsnis
VALDYMAS
Asociacijos valdymo organai yra šie:
- narių taryba,
- valdyba,
- prezidentas,
- audito valdyba,
- sekretoriatas,
- ekspertų komitetas.
Valdymo organų rinkimai, laikantis dalyvavimo ir balsavimo laisvės, vyksta lygiateisiškai dalyvaujant visiems
turintiems teisę nariams ir negali būti varžomi ar ribojami.
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8 straipsnis
TARYBA
Taryba yra Asociacijos valdymo organas, kuris gali būti eilinė ir neeilinė. Jos susirinkimai vyksta ne tik Italijoje ir
Lietuvoje, bet ir kitose Rūmų būstinėse.
Taryba sušaukiama valdybos sprendimu, o ypatingais atvejais arba skubos tvarka – Rūmų vadovo ir generalinio
sekretoriaus sprendimu, apie susitikimą nariams pranešant registruotais laiškais arba elektroniniu paštu iki
susitikimo likus mažiausiai 30 dienų. Įstatų svarstymo posėdžiuose turi dalyvauti ne mažiau nei pusė tarybos narių,
o nutarimai turi būti priimami balsų dauguma.
Antrasis susitikimas gali vykti nepriklausomai nuo dalyvaujančių tarybos narių ir balsų skaičiaus, sprendžiant
daugumai. Sprendimams, susijusiems su Įstatų pakeitimais, priimti reikalingas ne mažesnis nei dviejų trečdalių narių
balsavimas.
Taryba šaukiama ne mažiau nei kartą per metus.
Tarybos kompetencija:
- valdybos pateikto galutinio ir planuojamo biudžeto tvirtinimas,
- valdybos skyrimas,
- auditoriaus, iždininko ir jų darbo užmokesčių skyrimas,
- kitų su Asociacijos valdymu ir Įstatais susisijusių klausimų sprendimas arba kuriuos iškelia valdyba.
Neeilinio tarybos susirinkimo kompetencija:
- įstatų keitimas,
- paskelbimas apie Asociacijos iširimą,
- sprendimai dėl likvidatorių įsipareigojimų ir jiems skirtų kompensacijų nustatymas.
Kvietime, kuris kiekvienam nariui išsiunčiamas ne vėliau kaip 30 dienų iki tarybos posėdžio, nurodoma dviejų
būsimųjų susitikimų data, vieta ir valanda.
Jei bent penktadalis narių pageidauja sušaukti tarybos susirinkimą, rašytiniame pranešime nurodydami norimus
aptarti klausimus, valdyba jį privalo surengti per 60 dienų.
Kiekvienas tarybos narys, turėdamas raštišką įgaliojimą, gali atstovauti kitą tarybos narį. Vienas narys gali atstovauti
ne daugiau kaip dviem kitiems nariams. Kiekvienas narys turi balso teisę.
Už dalyvavimo ir įgaliojimų patikrą atsakingi Rūmų vadovas ir generalinis sekretorius.
Tarybos susirinkimui pirmininkauja valdybos vadovas, jam nedalyvaujant – vienas iš jo pavaduotojų arba kitas
tarybos paskirtas narys. Valdybos vadovo teikimu taryba renka susirinkimo sekretorių.
Valdybos vadovas ir sekretorius tarybos susirinkimo protokole turi nurodyti dalyvaujančių arba atstovaujamų narių
vardus ir pavardes.
9 straipsnis
VALDYBA

Asociaciją valdo valdyba, kurią sudaro nuo trijų iki septynių narių, turinčių Lietuvos arba Italijos pilietybę.
Kadencija trunka penkerius metus, nariai gali būti perrenkami kitai kadencijai.
Valdyba iš savo narių renka prezidentą ir turi teisę išrinkti vieną arba daugiau viceprezidentų.
Jei mandato įsigaliojimo metu trūksta vieno arba daugiau valdybos narių, valdyba įtraukia naujus narius į savo
sudėtį (vietoje trūkstamų narių) be rinkimų; naujai paskirti nariai priklauso valdybai iki artimiausio posėdžio,
kuriame jiems gali būti palikta teisė veikti iki juos išrinkusios valdybos kadencijos pabaigos.
Valdyba turi visus įgaliojimus prižiūrėdama Asociacijos veiklą, išskyrus tuos įgaliojimus, kurie pagal įstatymus ir
įstatus priklauso tarybai. Valdyba sudaro planuojamą ir galutinį biudžetus ir teikia juos tvirtinti tarybai. Valdyba
nustato nario mokesčius ir priemones gauti valdymo išlaidoms reikalingų lėšų.
Valdyba gali nuspręsti pakviesti kitus asmenis dalyvauti susirinkimuose.
Valdyba turi svarbiausius įgaliojimus vykdyti ar leisti vykdyti visų rūšių veiklą, susijusią su vertybinių popierių ar
nekilnojamojo turto operacijomis, įskaitant nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo arba pardavimo operacijas,
kurios atitinka Asociacijos tikslus ir už kurių vykdymą, kaip nustatyta šiuose įstatuose, nėra atsakinga taryba.
Valdyba vienintelė atsakinga narių tarybai.
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Ji taip pat vienintelė atsakinga trečiosioms šalims už priimtus sprendimus ir jų įgyvendinimą.
Valdyba iš savo narių skiria prezidentą, generalinį sekretorių ir iždininką, nustatydama jų darbo užmokestį.
Valdyba turi teisę paskirti mokslinį patarėją ar įsteigti bet kokį kitą organą, kuris laikomas būtinas įgyvendinant
Asociacijos uždavinius, skiriant jam tam tikras pareigas ir galimą darbo užmokestį, laikantis D. Lgs. 4.12.1997, n.
460. 10 straipsnio e) raidės, 6 pastraipos nuostatų.
Nutarimu, priimtu balsų dauguma, valdyba gali perduoti dalį savo įgaliojimų vienam ar daugiau valdybos narių,
nustatant atlygį už tai; metinis darbo užmokestis žmogui negali viršyti auditorių valdybos prezidento akcinėje
bendrovėje atlyginimo.
Valdyba galės užpildyti reglamentą, kuris leis valdyti ir organizuoti Asociacijos veiklą. Reglamentas turės būti
pateiktas tvirtinti tarybai.
Valdyba sprendžia savo narių balsų absoliučia dauguma; ją šaukia prezidentas, viceprezidentas arba trečdalis
valdybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, pirmininko balsas yra lemiamas.
Valdyba šaukiama likus bent aštuonioms dienoms iki posėdžio datos raštišku pranešimu, išsiųstu registruotu laišku
arba elektroniniu paštu. Ypatingos skubos atvejais pranešimas gali būti išsiųstas telegrama likus mažiausiai dviem
dienoms iki nustatyto posėdžio.
10 straipsnis
PREZIDENTAS
Prezidentas, o jo nebuvimo ar kitų kliūčių atveju, viceprezidentas, yra teisėtas įstaigos atstovas tretiesiems asmenims
ir prižiūri generalinio sekretoriaus darbą, tarybos ir valdybos nutarimus suderinant su generaliniu sekretoriumi.
Ypatingos skubos atvejais jis turi teisę naudotis valdybos įgaliojimais, patvirtintais pirmame valdybos posėdyje.
Prezidentas turi teisę dalyvauti teisminiuose procesuose ir inicijuoti teisminius procesus, apeliacijas, sprendimų
apskundimus baudžiamosios ir administracinės jurisdikcijos lygiais, bet kokio baudžiamosios ir administracinės
jurisdikcijos lygio, tokius veiksmus patvirtinus Rūmų valdybai.
Prezidentas, kartu su generaliniu sekretoriumi, gali vykdyti indėlių ir grynųjų pinigų operacijas, atidaryti ir uždaryti
einamąsias sąskaitas bankuose, pašto įstaigose ir kitose institucijose. Jie gali prašyti banko bei draudimo garantijų ir
vykdyti kiekvieną reikalingą operaciją, kuri leistų užtikrinti teisingą Asociacijos visuomeninės paskirties išteklių
naudojimą.
11 straipsnis
AUDITORIŲ VALDYBA
Audito valdybą renka taryba. Audito valdybą sudaro trys asmenys, nebūtinai priklausantys Asociacijai, turintys
reikiamų profesinių įgūdžių. Jų funkcija – kontroliuoti valdymo korektiškumą, atsižvelgiant į teisės aktus ir įstatus,
bei parengti metinį pranešimą, kai patvirtinamas galutinis biudžetas.
11 straipsnis bis
GENERALINIS SEKRETORIUS
Generalinis sekretorius turi teisę ir pareigą stebėti valdymo proceso eigą ir taikyti visas įmanomas priemones, kad
užkirstų kelią ar sušvelnintų žalingų teisės aktų pasekmes tais atvejais, kai tai yra būtina, norint atstovauti
Asociacijos interesus.
Asociacijos funkcinę veiklą vykdo generalinis sekretorius, skiriamas valdybos. Sekretorius turi teisę į pagalbinį
personalą, kurį siūlo pats sekretorius, o tvirtina valdyba.
Sekretoriaus funkcija gali būti paskirta išoriniam padėjėjui, tačiau visais atvejais tai nesiremia darbdavio ir
darbuotojo santykiais. Generalinis sekretorius dalyvauja visų kolegialių organų susirinkimuose, turėdamas
patariamąjį balsą ir užfiksuodamas raštu susirinikimo eigą.
Sekretorius vykdo savo nuožiūra valdybos ir tarybos nutarimų pakeitimus.
Prezidento neveiksnumo atveju numato tarybos ir valdybos sušaukimą.
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11 straipsnis - ter
EKSPERTŲ KOMITETAS
Prezidento pasiūlymu, taryba gali paskirti nusipelniusius, kompetetingus ir turinčius patirtį ekonomikos,
socialiniame ir kultūriniame sektoriuose asmenis, nebūtinai priklausančius Asociacijai, kurie gali sudaryti rūmų
patariamąjį organą – ekspertų komitetą.
Ekspertų komiteto atstovai, kurie nėra rūmų nariai, neturi balsavimo teisės.
Ekspertų komiteto sprendimai neįtakoja valdybos sprendimų.
12 straipsnis
BIUDŽETAS
Biudžetiniai metai baigiasi kiekvienų metų gruodžio 31 dieną. Iki balandžio 30 dienos valdyba pateikia galutinį
biudžetą už praėjusius metus tarybai, o iki gruodžio 31 dienos jai teikia suplanuotą ateinančių metų biudžetą.
Galimas veiklos pelnas turi būti naudojamas tik 2 straipsnyje aprašomai veiklai vykdyti.
Gautas veiklos pelnas bei fondai, rezervai ar kapitalas negali būti skirstomi Asociacijos nariams, net netiesiogiai,
visu Asociacijos veiklos laikotarpiu, nebent įstatymuose nustatyta kitaip.
13 straipsnis
LIKVIDACIJA
Pagal Civilinio kodekso 27-ą straipsnį Asociacija yra likviduojama, kai:
- Asociacijos lėšų nepakanka vykdyti veiklą;
- susidaro kitos sąlygos, apibrėžtos Civilinio kodekso 27-jame straipsnyje.
Neeilinio tarybos susirinkimo metu paskiriami likvidatoriai, kurie paskelbia apie Rūmų likvidavimą ir pateikia
tarybai galutinę ataskaitą. Taryba sprendžia dėl Lietuvos ir Italijos asociacijoms ir ne pelno siekiančioms
institucijoms, atsakingoms už dviejų šalių bendradarbiavimą, skirtų Rūmų lėšų paskirstymo.
14 straipsnis
UŽDARYMO AKTAS
Asociacijos veiklos klausimai, kurių nereglamentuoja šie įstatai, sprendžiami vadovaujantis Civiliniu kodeksu ir
kitais teisės aktais. Kilus ginčams tarp Rūmų ir Rūmų narių, juos sprendžia Romos teismas.
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