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Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų draugijos  

Į S T A T A I 

 

I. BENDROJI DALIS 

1.1. Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų draugija (toliau - Draugija) tai savo 
pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – 
asociacija.  

1.2. Draugija yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo. 

1.3. Draugijos pavadinimas: Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų draugija. 

1.4. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos 
Respublikos norminiais aktais, šiais įstatais. 

1.5. Draugija įsteigta neribotam laikotarpiui. 

1.6. Draugija yra paramos gavėja ir turi teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti ir teikti labdarą ir 
paramą. 

1.7. Draugijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 

 

II. DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI 

Draugijos veiklos tikslai:  

2.1. apjungti visų suinteresuotų asmenų žinias ir veiklą kailinės žvėrininkystės ir 
triušininkystės vystymui Lietuvoje; 

2.2. skatinti steigti kailinių žvėrelių ir triušių auginimo, tame tarpe veislines fermas, 
produkcijos perdirbimo ir prekybos įmones;  

2.3. rengti Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių populiacijos veislininkystės programas  vesti 
Lietuvoje veisiamų veislinių kailinių žvėrelių ir triušių kilmės knygas, išduoti kilmės pažymėjimus; 

2.4. rengti seminarus, konsultacijas, pasitarimus, metodines rekomendacijas, informacinius 
biuletenius. Organizuoti muges, parodas, parodas-pardavimus, konkursus, ekskursijas ir šventes, 
vykdyti kitą visuomenei naudingą veiklą; 

2.5. konsultuoti Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojus bei produkcijos perdirbėjus;   

2.6. atstovauti  Draugijos  narių bendrus interesus santykiuose su valstybės institucijomis, 
vidaus ir užsienio rinkų partneriais. Sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis įvairiais 
Draugijos veiklos klausimais; 

2.7. dalyvauti rengiant ir svarstant naujus Lietuvos Respublikos įstatymų projektus, 
reglamentuojančius  Draugijos  ir jos narių veiklą.  

Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Draugija: 

2.8.  koordinuoja narių veiklą sprendžiant kailinių žvėrelių ir triušių auginimo, įsigijimo ir 
platinimo, produkcijos perdirbimo ir realizavimo, šalyje auginamų kailinių gyvūnų veislių 
produktyvumo didinimo problemas; 

2.9. analizuoja rinką, informuoja narius apie jos pasikeitimus; 
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2.10. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos, tarptautinėmis ir kitų šalių analogiškomis 
organizacijomis; 

2.11. dalyvauja Lietuvoje ir užsienyje rengiamuose konferencijose, parodose, aukcionuose; 

2.12. dalyvauja įvairiuose projektuose, skirtuose kailinei žvėrininkystei bei triušininkystei 
plėtoti; 

2.13. įstatymų nustatyta tvarka steigia įmones ir savo struktūrinius padalinius;  

2.14. leidžia periodinius, vienkartinius spaudos ir kitus leidinius; 

2.15. organizuoja Draugijos narių kvalifikacijos kėlimą, mokymą, konsultavimą, stažuotes 
šalyje ir užsienyje; 

2.16. rengia seminarus, konferencijas, muges, parodas, ruošia metodines rekomendacijas, 
informacinius biuletenius Draugijos ir jos narių veiklos klausimais;  

2.17. pritraukia moksleivius ir jaunimą auginti kailinius žvėrelius ir triušius; 

2.18. dalyvauja rengiant ir svarstant naujus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 
projektus, reglamentuojančius Draugijos  ir jos narių veiklą. 

2.19. Draugija taip pat gali vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą ūkinę – komercinę 
veiklą, reikalingą jos tikslams pasiekti. Licenzijuojama veikla vykdoma gavus atitinkamus leidimus 
(licencijas). 

2.20. Draugija gali steigti fondus, atstovybes, taip pat viešąsias įstaigas, įmones, kitus 
juridinius asmenis bei tapti kitų juridinių asmenų dalyviu. 

2.21. Veiklos rūšys pagal klasifikatorių: 

 
- Kitų gyvūnų auginimas (01.49.); 
- Švelniakailių žvėrelių auginimas (01.49.10); 
- Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla (01.26.10); 
- Mėsos perdirbimas ir konservavimas (10.11); 
- Paruoštų pašarų ūkio gyvūnams gamyba (10.91); 
- Odinių drabužių siuvimas (14.11); 
- Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba (14.20); 
- Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių išdirbimas ir dažymas (15.11); 
- Gyvų gyvulių didmeninė prekyba (46.32); 
- Kailinių gaminių didmeninė prekyba (46.42); 
- Kita leidyba (58.19); 
- Agrarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.19.10); 
- Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20); 
- Kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas (85.59);  
- Švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60). 

 
III. DRAUGIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

3.1. Draugijos nariu gali būti juridiniai asmenys ir 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai 
asmenys, kurie pripažįsta Draugijos tikslus.  

3.2. Asmuo, turintis priešiškų Draugijos tikslams interesų, gali būti nepriimtas, o priimtas – 
pašalintas iš Draugijos  narių. Minimalus Draugijos  narių skaičius yra trys.  

3.3. Draugijos  narys turi tokias teises: 
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3.3.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame Draugijos narių susirinkime; 

3.3.2. rinkti ir būti išrinktu į Draugijos organus; 

3.3.3. naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis; 

3.3.4. susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą Draugijos turimą informaciją apie 
jos veiklą; 

3.3.5. bet kada išstoti iš Draugijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai 
ar kitaip Draugijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami; 

3.3.6. Draugijos buveinėje, taip pat Draugijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų 
Draugijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Draugijos narys; 

3.3.7. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises. 

3.4. Draugijos narys privalo: 

3.4.1. Draugijos visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka mokėti stojamąjį ir metinį 
nario mokestį; nuo šių mokesčių sumokėjimo gali atleisti  visuotinis narių susirinkimas; 

3.4.2. nevykdyti veiklos, kuri kenktų Draugijos ir kitų Draugijos narių interesams; 

3.4.3. vykdyti Draugijos narių tarpusavio susitarimus ir įsipareigojimus; 

3.4.4. laikytis šių įstatų, vykdyti Draugijos  visuotinio narių susirinkimo, tarybos  
nutarimus, pirmininko paliepimus bei kitus sprendimus;  

3.4.5. vykdyti kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas pareigas. 

 

IV. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA 

 

4.1. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių susirinkimas 
atskiru dokumentu. 

 

V. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO  

IŠ DRAUGIJOS TVARKA IR SĄLYGOS 

 

5.1. Asmuo, pageidaujantis tapti Draugijos nariu, turi pateikti raštišką prašymą.  Naujus narius 
į Draugiją priima Taryba Pirmininko teikimu per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo padavimo įstoti į 
Draugiją gavimo dienos) Prieš priimant į Draugiją naują narį, jis supažindinamas pasirašytinai su 
šiais įstatais, stojamojo ir nario mokesčio dydžiu bei jų mokėjimo tvarka, su šios Draugijos tikslais. 
Draugijos Pirmininkas gavęs Tarybos  pritarimą įrašo asmenį į Draugijos narių sąrašą tą pačią dieną 
kai nusprendė priimti asmenį nariu ir šis asmuo sumokėjo stojamąjį mokestį ar visuotinis 
susirinkimas asmens prašymu nuo mokesčio atleido.  

5.2. Draugijos narys bet kada gali išstoti iš Draugijos, parašęs prašymą Draugijos Pirmininkui. 
Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Draugijos nuosavybėn perduotos 
lėšos ir turtas negrąžinami. 

5.3. Draugija turi teisę pašalinti narį. Draugijos Tarybos  nutarimu narys gali būti pašalintas, 
jei narys pasibaigus kalendoriniams metams iki naujų metų liepos 1 dienos nesumokėjo nario 
mokesčio ar pažeidinėja šiuos įstatus, nevykdė tarybos  nutarimų ar pirmininko pavedimų ar kitų 
sutartinių įsipareigojimų Draugijos ir kitiems jos nariams, savo veikla diskreditavo Draugiją  ar jos 
narius. 
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5.4. Draugijos nariui apie svarstymą dėl pašalinimo iš Draugijos yra pranešama registruotu 
laišku arba pasirašytinai, arba elektroniniu paštu. Draugijos narys turi teisę dėl savo elgesio 
pasiaiškinti raštu per 15 dienų nuo pranešimo gavimo dienos.  

5.5. Pašalinto nario stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Draugijos nuosavybėn 
perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.  

5.6. Draugija gali turėti garbės narius. Garbės nario titulą už nuopelnus siekiant Draugijos 
numatytų tikslų suteikia Visuotinis narių susirinkimas 2/3 susirinkime dalyvavusių narių balsų 
dauguma. 

5.7. Garbės narys turi teisę dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime su patariamojo balso 
teise. 

VI. DRAUGIJOS VALDYMO ORGANAI 

 

6.1. Draugija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo 
valdymo organus. 

6.2. Draugijos valdymo organai yra: 

6.2.1. Visuotinis narių susirinkimas- aukščiausiasis valdymo organas; 

6.2.2. Vienasmenis Draugijos valdymo organas – pirmininkas; 

6.2.3. Kolegialus Draugijos valdymo organas – taryba (toliau Taryba). 

    6.3. Draugijos  priežiūros organai:  revizijos komisija arba revizorius. 

     6.4. Už Draugijos nario veiklą valdymo organuose jo nariui gali būti atlyginama. 

 

VII. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

 

7.1. Eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas kiekvienais metais per 4 (keturis) 
mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. 

7.2. Neeilinis susirinkimas šaukiamas Tarybos iniciatyva arba jei to reikalauja ne mažiau kaip 
1/5 Draugijos narių. Pastaruoju atveju Susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 2 (du) 
mėnesius po raštiško pareiškimo dėl jo sušaukimo įteikimo Pirmininkui. 

7.3. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Tarybos  nutarimu. Pirmininkas rengia 
susirinkimo darbotvarkę. Pranešimas apie susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkė ne vėliau kaip 30 
(trisdešimt) dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos, kiekvienam Draugijos nariui išsiunčiamas 
elektroniniu paštu, kurį jis pateikė įstodamas į Draugiją ir vėliau nepakeitė arba patalpinant 
informaciją draugijos internetiniame puslapyje.   Visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas ir 
nesilaikant šių terminų, jeigu su tuo rašytiniu sutikimu sutinka visi Draugijos nariai. 

7.4. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne anksčiau kaip praėjus 10 (dešimt) 
dienų  ir ne vėliau kaip praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų nuo neįvykusio visuotinio narių susirinkimo 
dienos tokia pat tvarka turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę 
priimti sprendimus neįvykusio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek 
susirinkime dalyvavo Draugijos narių. Pranešimai apie pakartotinį susirinkimą išsiunčiami likus ne 
mažiau kaip 5 (penkioms) dienoms iki susirinkimo dienos. 

7.5. Visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti visi Draugijos nariai.. 

7.6. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi Draugijos nariai.  Vienas 
narys turi vieną balsą. Draugijos nariui ar nariams atstovaujantis narys turi tiek balsų, keliems 
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nariams jis atstovauja. Tokiu atveju kitam atstovaujantis narys turi turėti ir visuotiniam narių 
susirinkimui pateikti visuotiniame narių susirinkime nedalyvaujančio nario pasirašytą notaro 
patvirtintą įgaliojimą. 

7.7. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 
1/2 Draugijos narių.  

7.8. Sprendimus dėl Įstatų priėmimo, keitimo, papildymo, sprendimą dėl Draugijos 
pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) visuotinio narių susirinkimo 
sprendimams priimti reikia daugiau kaip 2/3, o kai renkami Draugijos Pirmininkas ar Revizorius, 
daugiau kaip 1/2 (50 % + 1 balsas )  susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų. 

7.9. Visuotinis narių susirinkimas: 

7.9.1. priima, keičia, papildo Draugijos įstatus; 

7.9.2. renka ir atšaukia Draugijos Tarybą, Pirmininką ir Revizijos komisiją ar Revizorių; 

7.9.3. tvirtina Draugijos metinę finansinę ataskaitą; 

7.9.4. priima sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 
likvidavimo); 

7.9.5. atskiru dokumentu nustato stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarką;  

7.9.6. nustato Draugijos simbolius ir jų naudojimo tvarką; 

7.9.7. išklauso Revizijos komisijos ar Revizoriaus ataskaitą ir jos išvadas; 

7.9.8. atleidžia narius nuo metinio ir stojamojo mokesčio;  

7.9.9. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir 
tvirtina jų nuostatus. 

7.9.10. priima sprendimą dėl įmonių, fondų, viešųjų įstaigų ir kitų juridinių asmenų 
steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu. 

7.9.11. sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose 
visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos 
asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Draugijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra 
valdymo organo funkcijos. 

7.9.12. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Draugijos organams 
spręsti pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą visuotinio narių susirinkimo išskirtinei 
kompetencijai priskirtų klausimų.  

 

VIII. DRAUGIJOS TARYBA  

 

8.1. Taryba yra Draugijos valdymo organas, veikiantis laikotarpiu tarp visuotinių narių 
susirinkimų. Draugijos Tarybą sudaro 5 nariai: 

 8.1.1. Draugijos Pirmininkas; 

8.1.2. Visuotinio narių susirinkimo išrinkti Draugijos nariai 

8.2. Taryba  renkama 3 (trijų) metų laikotarpiu, kurią renka visuotinis narių susirinkimas. 

8.3.  Tarybos  renkamų narių skaičių nustato visuotinis narių susirinkimas. 

8.4. Taryba, vadovaudamasi įstatais, vykdo visuotinio surinkimo metu priimtus nutarimus. 

8.5. Taryba: 
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8.5.1. priima sprendimus dėl kilnojamo ir nekilnojamo Draugijos turto valdymo; 

8.5.2. tvirtina metines pajamų ir išlaidų sąmatas ir jas kontroliuoja; 

8.5.3. planuoja ir koordinuoja Draugijos veiklą. 

8.5.4. palaiko ryšius su Lietuvos  ir tarptautinėmis organizacijomis; 

8.5.5. sprendžia dėl Draugijos lėšų ir turto panaudojimo ir tvarkymo, sutinkamai su 
Draugijos veiklos tikslais, pagrindiniais principais ir Visuotinio narių susirinkimo nutarimais. 

8.5.6. tvirtina visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės projektą; 

8.5.7. Pirmininko teikimu, tvirtina ir atšaukia Draugijos Pirmininko pavaduotojo (-jų) 
kandidatūras. Pirmininko pavaduotojas (-jai) renkami iš Tarybos  narių; 

8.5.8. Pirmininko teikimu priima naujus narius į Draugiją; 
8.5.9. Nustato Draugijos teikiamų paslaugų kainas;  
8.5.10. sudaro Draugijos komitetus, darbo grupes ir kitus organus Draugijos veiklos 

užduotims vykdyti;  
8.5.11. sudaro Komisijas ūkiams gauti veislinių fermų statusą. Siūlo Valstybinei 

veislininkystės priežiūros tarnybai prie ŽŪM jas patvirtinti ar panaikinti; 
8.5.12. turi teisę priimti nutarimus visais Draugijos veiklos klausimais, išskyrus tuos, kurie 

šių įstatų priskirti Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai.  
8.5.13. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose 

valdybos kompetencijai priskirtus klausimus. 
8.6. Tarybos  posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ jos narių, o 

priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių 
tarybos narių. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Draugijos Pirmininko balsas.  

8.7.  Tarybos  posėdžius šaukia ir jų darbotvarkę sudaro Draugijos Pirmininkas. 
8.8. Tarybos  posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per  6 mėnesius. 
8.9. Tarybos  posėdis gali būti šaukiamas ir ketvirtadalio narių raštišku reikalavimu nurodžius 

svarstytinus klausimus bei pateikus sprendimų projektus. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauti ir 
sprendimus pasirašyti gali ir posėdyje išrinktas Tarybos  narys. 

8.10. 1/2 Draugijos narių pareiškus nepasitikėjimą Taryba  ar jos nariu, Taryba ar jos narys 
privalo sustabdyti įgaliojimus iki kol bus sušauktas neeilinis visuotinis narių susirinkimas.  

8.11. Tarybai  arba daugiau nei 1/2 jos narių sustabžius įgaliojimus, per 1 (vieną) mėnesį 
iniciatyvinė grupė, sudaryta iš Draugijos narių, šaukia neeilinį visuotinį narių susirinkimą. 
 

IX . DRAUGIJOS PIRMININKAS 

 

9.1. Draugijos pirmininką renka visuotinis narių susirinkimas 3 (trijų) metų laikotarpiui. 
Jo kadencijų skaičius neribojamas. Pirmininkas, kartu yra ir Draugijos Tarybos  narys ir vadovauja 
Draugijos Tarybai. 

9.2. Draugijos pirmininkas vykdo Tarybos  pavestas funkcijas bei jo nutarimus, organizuoja 
tarybos  veiklą.  

9.3. Veikia Draugijos vardu kai draugija palaiko santykius su kitais asmenimis, sudaro 
sandorius Draugijos vardu. 

9.4. Organizuoja Draugijos veiklą. 

9.5 Tarybai pritarus, šaukia ir rengia Visuotinius narių susirinkimus ir sudaro jų 
darbotvarkę. 
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9.6. Atsako už  Draugijos  visuotinio narių susirinkimo sušaukimą, duomenų ir 
dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, Draugijos nariams praneša apie esminius įvykius, 
turinčius reikšmės Draugijos  veiklai, organizuoja Draugijos narių apskaitą. 

9.7. Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis.  

9.8. Sprendžia klausimus, susijusius su Draugijos veiklos organizavimu. 

9.9. Prižiūri ir kontroliuoja kaip Draugijos nariai vykdo įsipareigojimus. 

9.10. Rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Draugijos veiklos ataskaitą. 

9.11. Skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą. 

9.12. Organizuoja Draugijos veiklą ir sprendžia einamuosius klausimus. 

9.13. Pirmininkui laikinai negalint eiti savo pareigų, jį pavaduoja Pirmininko pavaduotojas 
(arba Tarybos sprendimu vienas iš pavaduotojų). Pirmininko pavaduotojas (-ai) yra Tarybos  nariai. 
Pirmininko pavaduotojas (- ai) tvirtinami ir gali būti atstatydinami Tarybos, Pirmininko teikimu.  

9.14. 1/2 Draugijos narių pareiškus nepasitikėjimą Pirmininku, jis privalo sustabdyti savo 
įgaliojimus iki neeilinio visuotinio narių susirinkimo. Iki Visuotinio narių susirinkimo Pirmininko 
pareigas eina Pirmininko pavaduotojas arba vienas iš Pirmininko pavaduotojų patvirtintų Tarybos. 
Neeilinis visuotinis narių susirinkimas privalo būti sušauktas nevėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo 
raštiško nepasitikėjimo pateikimo dienos. 

 

IX. DOKUMENTŲ  IR KITOS INFORMACIJOS APIE DRAUGIJOS VEIKLĄ 
PATEIKIMO NARIAMS TVARKA 

 

10.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Draugijos veiklą pateikimo nariams tvarką 
nustato  visuotinis susirinkimas atskiru dokumentu, o nesant šios tvarkos Draugijos nariui raštu 
pareikalavus, Pirmininkas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo reikalavimo gavimo 
dienos privalo sudaryti Draugijos nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: 
asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, asociacijos veiklos ataskaitų, 
auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Susirinkimo protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti 
narių susirinkimo sprendimai, Asociacijos narių sąrašų, kitų Asociacijos dokumentų, kurie turi būti 
vieši pagal įstatymus. 

 
X. DRAUGIJOS  REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA 

 
 

10.1. Draugija gali būti reorganizuota visuotinio narių susirinkimo nutarimu. Ją galima 
reorganizuoti šiais būdais: jungiant su kitomis asociacijomis ar skaidant į kelias asociacijas. 

10.2. Reorganizuojant Draugiją būtinas jos turto įvertinimas, dėl kurio išvadą raštu iki 
visuotinio narių susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti Draugijos reorganizavimą, turi pateikti 
auditorius. 

10.3. Reorganizuotos Draugijos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo 
veikiančios asociacijos. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką ir terminus nustato visuotinis narių 
susirinkimas. 

10.4. Draugijos likvidavimo pagrindas gali būti: visuotinio narių susirinkimo nutarimas; 
faktas, kad liko mažiau narių negu trys; teismo sprendimas likviduoti Draugiją už įstatymų 
pažeidimus. 

10.5. Institucija, nutarusi likviduoti Draugiją, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, 
likvidavimo terminus, turto inventorizacijos ir jo perėmimo tvarką. 
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10.6. Paskyrus likvidatorių, Draugija įgyja likviduojamos Draugijos statusą: valdymo 
organai netenka įgaliojimų ją valdyti, jų funkcijas vykdo likvidatorius. 

10.7. Apie Draugijos likvidavimą ar reorganizavimą viešai skelbiama dienraštyje 
„.Valstiečių laikraštis “ du karus, antrą kartą – ne anksčiau kaip po 30 dienų po pirmojo skelbimo. 

10.8. Draugiją likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti jos likvidavimo aktą, ją išregistruoti 
ir grąžinti registracijos pažymėjimą jį išdavusiam rejestro tvarkytojui. 

10.9. Likvidavus Draugiją, jos turtas ir lėšos, likusios sumokėjus skolas, naudojami įstatuose 
nustatyta tvarka. Jos nariams gali būti grąžinti tik stojamieji įnašai.  

 
XI. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA 

 

11.1. Kai Draugijos skelbimai turi būti vieši, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame 
leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. 

11.2. Draugijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama 
nariams elektroniniu paštu ar paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Draugijos 
buveinėje.  

11.3  Visi kiti pranešimai ir skelbimai Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo ir LR 
Civilinio kodekso nustatytais privalomais atvejais pranešami nariams ir kreditoriams Lietuvos 
Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka ir terminais. 

 

XII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO 
TVARKA 

12.1. Draugija  turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio 
valstybėse. 

12.2. Sprendimus dėl Draugijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo 
priima visuotinis narių susirinkimas.  

12.3. Draugijos filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina visuotinis narių susirinkimas. 

 

XIII. DRAUGIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 

 

13.1. Sprendimą dėl Draugijos įstatų keitimo ir papildymo priima Visuotinis narių 
susirinkimas didesne kaip 2/3 visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma. 

13.2. Draugijos įstatų pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka 
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.  

 

XIV.  DRAUGIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA 

14.1. Draugijos buveinės adresas keičiamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu.  

 

XV. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA 

 

15.1. Draugijos lėšų ir pajamų naudojimo veiklos kontrolę atlieka Revizijos komisija arba 
Revizorius. 
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15.2. Revizijos komisiją ar Revizorių renka visuotinis narių susirinkimas 3 (trijų) metų 
laikotarpiui. 

15.3 Revizijos komisija ar Revizorius, kontroliuodamas Draugijos lėšų ir pajamų 
naudojimą, privalo:  

15.3.1. ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrinti Draugijos metinių finansinių 
atskaitų rinkinį ir kitus buhalterinius bei  veiklos dokumentus; 

15.3.2. visuotinio narių susirinkimo ar Tarybos  pavedimu atlikti neeilinius 
finansinius ir buhalterinius veiklos patikrinimus; 

15.3.3. kontroliuoti, kaip laikomasi Draugijos įstatų ir jos valdymo organo 
reikalavimų finansų klausimais; 

15.3.4. artimiausiame Visuotiniame narių susirinkime arba/ir Tarybai pranešti apie 
nustatytus pažeidimus; 

15.3.5. visuotiniam narių susirinkimui pateikti Draugijos finansinės veiklos metų 
ataskaitą; 

15.3.6. pateikti pasiūlymus visuotiniam narių susirinkimui dėl patikrinimo rezultatų; 

15.3.7. siūlyti  priemones siekiant pagerinti finansinę ir vadybinę veiklą. 

 

XVI. DRAUGIJOS TURTAS IR LĖŠOS 

 

16.1. Draugijos nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir 
kitas jos veiklai reikalingas turtas. 

16.2. Draugijos turtą sudaro: 
16.2. l. savanoriški Draugijos narių įnašai bei narių mokesčiai, kurių mokėjimo tvarką 

nustato visuotinis narių susirinkimas; 
16.2.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) 

lėšos; 
16.2.3.  nevalstybinių   organizacijų,   tarptautinių   visuomeninių   organizacijų   

dovanotos (paaukotos) lėšos; 
16.2.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Draugijos  lėšas; 
16.2.5. skolinto kapitalo lėšos; 
16.2.6. pajamos, gautos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą; 
16.2.7. Draugijos įsteigtų juridinių asmenų ar juridinių asmenų, kurių dalyviais Draugija 

yra dividentai ar kitokios pajamos;  
16.2.6. kitos teisėtai gautos, įgytos lėšos. 

16.3. Draugija lėšas naudoja finansuoti išlaidoms, susijusioms su jos tikslų ir uždavinių 
įgyvendinimu. 

16.4. Visos lėšos ir turtas naudojamas tik Draugijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir 
jokia forma negali būti skirstomos Draugijos nariams, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo 
užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu 
mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes. 

16.6. Pirmininkas apskaito Draugijos lėšas, turtą, surenka nario mokestį bei tvarko narių 
sąrašą.  
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XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17.1. Kiti klausimai neaptarti šiuose įstatuose yra sprendžiami visuotiniame narių 
susirinkime, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos tvarkos. 

17.2. Šie įstatai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos Civiliniam 
kodeksui, Asociacijos įstatymui nei kitiems įstatymams. 

 
Nauja įstatų redakcija priimta ir pasirašyta 2013 m. lapkričio 23 d. įvykusiame visuotiniame 

narių susirinkime. 
 

 Įgaliotas asmuo: Artūras Stimbirys  

                                                                        (parašas)                                                        


