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LIETUVOS GRAIKTJ DRAUGIJA,,PATtrUDA"

ISTATAI

I. BENDROJI DALIS

1.1. LIETUVOS GRAIKV DRAUGIJA ,,PATzuDA" (toliau vadinama .,Draugija") savo veikloje
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos asociacijq jstatl'rnu, kitais teises aktais ir Siais istatais.

1.2. Draugija yna ribotos civilines atsakomybes juridinis asmuo, turintis [kini, finansini, organizacini
ir teisrnj savaranki5kum4. Draugija vienyja Lietuvos Respublikoje gyvenandius graikq kilmes
Zmones. Draugija turi s4skaitas Lietuvos Respublikoje jregistruotose kredito jstaigose, taip pat
gali tureti s4skaitq uZsienio valstybese jregistruotuose bankuose irlar kredito istaigose teises aktq
nustat\ta tvarka. Draugija turi savo antspaud4, firminf blank4, kitus rekvizitus, istatymq numatytE
r-eikimo iniciatp'os bei sprendimq priemimo laisvg, taip pat teisE gauti paramE bei istatynq
numat).ta tvarka jgyi paramos gavejo statusq.

1.3. DraugijaatsakouZsavoprievolesvisujampriklausandiuturtu.DraugijaneatsakouZsavonariq
prisiimtus lpareigojimus, o nariai neatsako uZ Draugijos prievoles.

1.4. Draugija yra ne pelno organizacija, kurios veiklos tikslas ndra pelno siekimas. Draugija gauto
pelno negali skirstl'ti savo nariams. Kitus veiklos ribojimus nustato Lietuvos Respublikos
asociacijq f statlmas bei kiti teises aktai.

1 . 5. Draugij os pavadinimas: LIETUVOS GRAIKU DRAUGIJA,,PATRIDA".

1.6. Draugijos teisine forma: asociacija.

1.7. Draugijos finansiniai rnetai sutampa su kalendoriniais metais.

1 . 8. Draugij os veiklos laikotarpis neribotas.

II. DRAUGIJOS \'EII(LOS TIKSLAI, SRITYS IR RUSYS. TEISES IR PAREIGOS

2.1 Draugijos veiklos tikslai:

2.1.1 vienyi Lietuvos Respublikoje gyvenandius graikq kilmes Zmones, sudaryti s4lygas mokytis
graikLl kalbos bei paZinti graikq kultUr4 ir istorij4, pletoti nariq socialinj bei kultlrini akt1vum4,
koordinuoti nariq veik14, atstovauti jq interesus ir juos ginti, sutelkiant nariq leias ir tenkinant nariq
bendrus socialinius bei ekonominius poreikius;

2.1.2 atstovauti savo narius visuomeninese, valstybindse Lietuvos, Europos S4jungos ir tarptautinese
instrrucijose t organizacljose, ginti jq pilietines teises, nacionalinius, kult[rinius, religinius, turtinius ir
kitus vie5uosius interesus. Skatinti tarptautiSkum4 bei socialini dialog4.

2.1.3 sprgsti Draugijos nariq socialines problemas; sprQsti Draugijos nariq socialines integracijos ir
asmenq integracijos i darbo rink4 problemas

2.1.4 dalyvauti Lietuvos ir Europos Sqjungos teisds aktq, galindiq tureti itakos Lietuvos graikams,
renglmo procese

2.1.5 bendradarbiauti su Lietuvos valstybes institucijomis, taip pat Lietuvos
organizacijomis ir istaigomis, tautiniq maZumq organizacijomis, kitomis
organizacij omis visais Draugij o s narius dominandiai s klausimais;

2.I.6 teikti labdar4 ir param4bei gauti param4 istatyno nustatyta tvarka

ir tarptautinemis
ner,yriausybinemis
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2.1.7 visokeriopai skatinti tautines kult[ros tesiinum_a ir ilairiapusj jos pletojim4, graikq kultUrinio
paveldo iSsaugojim4 ir puoseiejim4

2.1.8 ugdyi tauting savimong, puoseleti graiku kalba: testi graikq nacionalines tradicijas, organizuoti
Svendiq bei atmintinq datq minejimus. skatinti nariu moklma graikq kulturos ir kalbos. Organizuoti
susitikimus su Zymiais Lietuvos ir uZsienio Saliq mokslo, meno, kult[ros veikejais, seminarus graikq
tauto s i storij os klausimais, festivalius, konferencij as

1.1.9 ypating4 demesi skirti graikq vaikq ir jaunimo auklejimui, ugdymui, graikq kultUros, istorijos,
rradicijos, religijos Ziniq diegimui, vaikq tautinds savimonds ugdymui, skatinti savi5viet4, profesini
mokY.rnE ir fizinE kulturq.

1.1.10 bendradarbiauti su kitq Salill graikq organizacijomis, ypatingai esandiomis Graikijoje ir
daln-auti jq veikloje;

1.1.1 1 pagal galimybes teikti pagalbq atvykstantiems graikams

I I Draugr.la. siekdama savo tikslq, gali:

1.1.i reorganizuotis, persitvarkyti, buti kitq pelno nesiekiandiq juridiniq asmem+ steigeju, steigti

':et:riius pelno juridinius asmenis ir bDti jq dalyviais, i5skyrrs juridinius asmenis, kuriq atsakomybe uZ

:::c:nio asmens prievoles 1,ra neribota teises aktq nustatl'ta tvarka

l.l-2 steigti filialus ir atstovybes Salle ir uZsienyje

tikslai ir veikla

l.l"J Orsanizuoti Draugijos nariq susitikimus, konferencijas, simpoziumus, varZybas, kitokius
>'-i-i- :-*rf us i r ivairus rengr n i us:

I Lj Ber.dradarbiauti su analogi5komis asociacijomis Lietuvoje ir uZ jos ribq;

I I 6 R;ici. kaupti ir platinti Draugijos nariams ir visuomenei aktualiq informacij4;
- '- -L-.-<i..-.'ei-l;i ir rjsomis salimomis teisdtomis priemonemis ginti Draugijos nariq interesus

l*::--:,s R.*sp::b.lkrrs \alst\tes ir vietos savivaldos institucijose, istaigose, kontroles organizacijose,
r-'r,r-ltr-i€ rc:u ielu oreanizacijose bei santykiuose su privadiais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

f f: \er,liudomai raStu. 2odZiuar kitais bDdais skleisti informacij4 apie savo veikl4, propaguoti
Dnug-rtrs rih:lus ir uzdar-inius:

1,1.6. Pirkti ar kitokiais b[dais !g1ti reikaling4 savo veiklai turt4, taip pat ji parduoti, i5nuomoti,
ikeisti ar kiraip juo disponuoti;

2.2.7. Naudoti Draugijos leSas jstatuose nustatytiems tikslams iglvendinti;

2.2.8. Skirti le5q labdarai ir paramai, sveikatos apsaugai, kulturai, mokslui, Svietimui, kDno kultfrai ir
sportui, taip pat stichiniq nelaimiq ir lpatingos padeties likvidavimui;

2.2.9. Samdyti asmenis istatuose numatl'tai veiklai ir tikslams lglvendinti;

2.2.70. Gauti le5q ar kitokio turto iS Lieluvos bei tarptautiniq visuomeniniq organizacijq,
nevalstybiniq organizacljq, fondq, taip pat kitq fiziniq ar juridiniq asmem+, gauti param4;

2.2.I\. Nustatyti Draugijos nariams teikiamq paslaugq ir sutartiniq darbq kainas, ikainius irtarifus,
iSskyms Lietuvos Respublikos ! statl.mq numatytus atvejus;

2.2.12. Skelbti konkursus projektams rengti bei kitus konkursus, susijusius su Draugijos veikla;

2.2.l3.ULmegztr tarptautinius ryiius, keistis delegacijomis, dalyvauti renginiuose uZsienyje;

2.2.14. Jungtis i asociacijq s4jungas, tarp jq ir tarptautines, bei dallvauti jq veikloje.
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l--l- Siekdam'a salo uklu Dr-aug:-ia r-eikia Svietimo, kult[ros, informaciniq, mokymo ir konsultavimopaslaugu rellrmr YIJS- nit:; *r pana:aus pobDdZio organizacljomis paluiiymo "ir kitose visuomeneinaudingose r-eiklc*s snryse hEi nt^l,o iia r-eiki4:

- Knfgrf leidyfie
- I-aikaSfiu leidrbe
- Zumalu irperiodiniu lei.-finiu leidrta:
- Garso irasu leidlta
- Kiu leidlta:
- Parengiamoji spausdinino veikla
- Pa_ealbine. zu spausdinimu susijusi seikla:
- Knlgq, Iaika5diq ir raStines reilrnenu maZmenine prekyba;
- Kita maZmenine pre$ta specializuotose parduotuvesei
- Kita maZmenine pre\fua ne parduorur.dse;
- Nuosar.o nekilnojamojo furto pirkimas ir pardavimas;
- \ekilnojamojo turto, priklausandio n,rosui'ybes ar kita teise, isnuomojimas;
- Istaigos maSinq ir lrenginiq, lskaitant kompiuterius, nuoma;
- K,,1, niekur kitur nepriskirtq, asmeniniq irnamq [kio reikmenq nuoma;
- Poilsio ir sporto reikrnenq nuoma ir iSperkamoji nuoma;
- Rinkos tgimas ir viesosios nuomones apklausa;
- Reklama;
- ^{tsrovavimas Ziniasklaidai ;
- Bendrieji patarimai ir konsultacijos; teisiniq dokumentq rengimas;
- Uzsakomqjq informaciniq paslaugq centro veikla;
- KultDrinis Svietimas;
- Sr-ietimui budingq paslaugq veikla;
- Sportinis ir rekreacinis Svietimas;
- Fizines geroves uZtikrinimo veikla;
- Krt]tine, menind ir poilsio organizavimo veikla;
- Ekskursijq organizavimo veikla;
- Aptamavimo veikla;
- Socialinio darbo veikla;
- Poilsiautojq ir kita trumpalaikio apglvendinimo veikla;
- Poilsinirl transporto priemoniq, priekabq aiksteliq ir stovyklaviediq veikla;
- Gerimq pardavimo vartoti vietoje veikla;
- Socialinirl ir humanitariniq mokslq moksliniai tlrimai ir taikomoji veikla;
- Kra5tovaizdZio tvarlgzmas;
- Vaikq dienos prieZiDros veikla.

l'-t' Draugija atlieka buhaltering apskait4, teikia .finansing - buhaltering informacij4 valstybesinstirucijoms ir moka mokesdius istatymq nustatyta tvarka.

III. NARYSTE

3'l' Draugijos nariais gali tapti Lietuvos Respublikoje gyvenantys graikq kilmes asmenys ir jq seimosnariai, taip pat kitr+ tautybiq Lietuvos Respubiikos gy"reiiojai, kuriq vienas is tevq buvo graikas, arrkitiLietuvos Respublikos gyventojai turintys artimus !*i"yrter'ryrius su graikq kilmes Zmondmis, kuriepripazista Siuos fstatus, pasltyLE saugoti ir puoseleti grailq kuliur4, kalb4 ir istorij4, rastu pareiskg nor*tapti Draugijos nariais,.atitinkantys Tarybos nustatyfus papildomus ir iiuose istatuose nepamindtuskriterijus narystei Draugijoje, sumokejg visuotinio oi.iq *.irinkimo nustaty4 stojamqji nario mokesti.Jaunesni kaip 18 mefl+ asmenys Draugijoje gali lgyti teises ir pareigas Civilinio kodlkso nustat yra tvarka.Minimalus Draugijos nariq skaidiu, y.u tryr.
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l.l. \-isi Drausir.-'s s:.:::-- :-r,: lt-.*-r--"-,s -reslstrarimo tampa jos nanals.

l.-:. -\smut-r. nLrnr:ls::ri: D::--_--::-::'i- lateikia Vadolui ra5ti5k4 pra5y.rn4 tapti nariu. Vadovas 5i

o,- rusima teikia svars:..:, T,:-.:::

-:.-1. Kandidatas Drausr-'..,i :jj--- ::::.:.; :-*: :aSiiSko Draugijos nario statuso patvirtinimo Tarybos posedyje
iren.-rs. \auji Draug:.,ir-s l.:--:r ::-:=-::-: :.i rx.szesne kaip 213 posedyje dallvaujandiq Draugijos Tarybos
:eriu balsu dauguma.

l"i. Kandidatas. tapes D'aug-r-. r":-.:. isipareigoja laikyis Draugijos jstatqbei moketi metini Draugijos
r:fiLr mokesti. tausoti Draugi-i"-'s lu-"1

-'.5. Draugijos stojamqlu inasu rr:rlr-.tr rx.r-rkeseio mokejimo tvarka istatuose nenurodoma, ji tvirtinama
''n 

- 

: sutrti ni o n ari u susirinki mo spren,3i rnu .rt s kiru dokumentu.

3.-. Draugijos narvs bet kada gali iisroti iS Draugijos, ra5tu pateikgs praSyr4 Vadovui prieS 14

se:uriolika) dienq. Vador-as Si klausima teikia svarstyti Tarybai. Draugijos nariai i5braukiami i5 nariq
:5-io Tan bos sprendimu.

: q. Draugrjos narys gali buti pa5alintas iS Drau-uijos Tarybos sprendimu, jei:

-1.9. I Nesilaiko Draugrjos !statu:

-r.9.r. Nesumokejo metinio nario mokesdio pagal Visuotinio nariq susirinkimo nustatlt4 mokesdiq
-:-lke-,imo tvark4, kai Draugijos nariui buvo lteiktas raStiSkas Tarybos raginimas ir mokestis nesumokamas
:e: " (rien4) menesi nuo raginimo gavimo dienos;

-1.9.3. Jo veikla nesuderinama su Draugijos tikslais;

-r.9.-{. Kitais atvejais, kuriuos Taryba pripaZista svarbiais.

: - -1" Tar)'bos sprendimas del Draugijos nario paialinimo ne veliau kaip du mdnesius nuo sprendimo
::r3rrmo dienos gali b[ti apskqstas visuotiniam nariq susirinkimui.

I - -. Pasibaigus narystei stojamieji nario ina5ai ir nario mokesdiai ar kitaip Draugijos nuosavybdn
:eriut-,Ios leSos ir turtas negr4Zinami.

-: -1" Draugijos buveineje, taip pat Draugijos filialq ir atstovybiq buveindse turi bDti visq Draugijos nariq
:;:'-ias. Su Siuo s4raSu turi teisQ susipaZinti kiekvienas Draugijos narys, kuris isipareigoja neplatinti ir
:rsielbti informacijos apie Draugijos narius, iSsk5,rus Lietuvos Respublikos istatlnnq numat)'tus atvejus.

i -3. Tarybos sprendimu, Draugijai nusipelniusiam nariui gali bDti suteikimas Garbes nario statusas.
G-aes nariai turi tas padias teises ir pareigas kaip Draugijos nariai, tadiau jie atleidLiami nuo kasmetinio
-:.r-it-r mokesdio.

I\-. DRAUGIJOS NARIU TEISES IR PAREIGOS, DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS
APIE DRAUGIJOS VEIKLA PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

-{.1. Draugijos nariq teisds:

4. 1.1. Dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame nariq susirinkime;

4.1.2. Naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis, nuolaidomis, lengvatomis;

4.1.3. SusipaZinti su Draugijos dokumentais ir gauti vis4 Draugijos turim4 informacij4 apie jos veikl4;

4.7.4.Bet kada iSstoti i5 Draugijos. Tokiu atveju stojamieji nario jna5ai ir nario mokesdiai ar kitaip
Draugijai nuosavyb6n perduotos 1e5os ir turtas negr4Zinami;

4.1.5. BDti i5rinktu iDraugijos valdyrno organus;

4.1.6. Reik5ti savo nuomong ir siDlyrnus visais Draugijos veiklos klausimais;

4i510



6.4. Visuotinis nanu s'lsintlklll"t:

6.4. 1. Keidia ir papildcr pi3il('11trs istatus:

6.4.2.NustatoLarr'bosrraritlskaiiir-r.skiria(renka)irat5aukiaTarybosnarius;

6.4.3. Renka ir atiaukia Draugrlos Yadova:

6.4.4. Renka Revizijos konisija:

6.4.5. Nustato Draugijos nariq stojamLULi inasli dyd! ir uariq mokesdiq dydi' jq mokeiimo tvark4;

6.4.6. Tvirtina Draugijos metinq finansinE atskaitomybg;

6'4'7' Priima sprendim4 del Draugijos pertvarkl'mo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavirno);

6.4.8. Nustato uZdavinius Tarybai ir Vador'ui;

6.4.9. Tvirtina kasmetin! Draugijos veiklos planq' kuri parengia Draugijos Vadovas ir aptarta su

Taryba;

6.4.10. Iiklauso Draugijos vadovo metinds veiklos ataskait4, aptaria Draugijos metinq veikll ir'"r:r-';'':'

veikios gaires ateinarrtl"-r'*"tums, taip pat vertina Draugijos Tarybos ir Vadovo darb4:

6.4.rr.SprendZia kitus Lietuvos Respublikos asociacijq istatyme ir Siuose istatuose Yis":c'.::':- r-.i: "

susirinkimo t or''p"r"n"4"ip".i.i.,""klu"iim'"'' jeigu pagal Lietuvos Respublikos asocl3cir-' S :'ri-.': -

nepriskirla *tq orgu'fi"-jp*r"irai ir jei pugui"tig tui tteru valdyro organo funkciios'

6'5.Visuotiniamenariqsusirinkime.sprendZiamojoba1soteis9.turivisiDraugi-1.'lsrrln":'-.:-........-
metq. Vienas narys Visuotiniame nariq susirinkime turi vien4 bals4'

6.6. Visuotinis nariq susirinkimas gali priirnti sprendimus' kai jame dallvauja daugiau.k:r;' t t D:::-,j 
-

nariq. visuotinio nariq susirinkimo .pr"nJi-u, laikomas priimtu, kai uz ji gauta d:''r'jl:" s*s:r.:f in'

daiyvaujandiq Draugijos nariqbalsq,,uZ" ".r",'nt*,". 
Sitil"tutq 6'4'I''6'42 ' 613 ir 6I - L'u.ktuose

nurodyi sprendimai priimami ne maZesne iuii- ztz susirinkime da11,r'aujanciLr Draugilos na.u balsq

dauguma.

6.7. Jeigu Visuotiniame nariq susirinkime ndra kvorumo, per 30 (trisdeiimt) dienu Saukran-ras pakartotinis

Visuoti.is nuriq ruririntimas. Draugij"t;;;;i;pie tai'rnformuojami Siq lstatu 6'2 punkte nustatya

r'arka ne r.61iau kaip likus 14 (keturiolik"1;;;'r r'l" pakartotinio Visuotinio nariq susirinkimo, kuris turi

teise pnilrrti ,p,""ai-u, *1l,yt..',io .o,iinr.i*o daibotvarkes klausimais. rresvarbu, kiek susirinkime

d.-ilr r ar o Draugijos nariq'

6.S.\'isuotinisnariqsusirinkimasgalibutiSaukiamasnesilaikantlstatq6.2ir6.Tpunktuosenumatltq
t..r-,ttn,-,. jeigu visi Oraugijos nariai su tuo ra5ti5kai sutinka'

6.g.DraugrjosVisuotinissusirinkimaspriimasprendimusatviru-balsavimu.Narysgalibalsuotitiekatviro
balsavimobDdu,tiekirra5tu,uZpildydama'bul'ut'i-obiuleteni'Balsavimuira5tuprilyginamas
balsavimas telekomunikacijq galiniais irenginiais, je.ieu yra uZtikrinta teksto apsauga ir galima

identifikuotl purusq. Buf.uui-Jbirrl.teniq forma tvirtinama atskiru dokumentu'

6.15.Visuotiniainariqsusirinkimaiturib[tiprotokoluojami.VisuotinionariqsusirinkimoprotokolE
pasira.o pirmirrirrkJr'i-r"r.rl,orius. Kai iuiruui-u, visuotiniame nariq susirinkime vykdomas ra.tu'

pr"at"fq p"gu1 gu.rt n balsus sura5o ir pasira5o Draugijos Vadovas'

6.16.VisuotinisnariqsusirinkimasgalibltiSaukiamasteismosprendimu,-jeijisnebuvosusauktasSiq
lstatq nustatyu tuurt Ji, aJf a i teism"4 kreipesi Draugijos narys' Diaugijos Vadovas ar Taryba'
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6.4. Visuotini s nariu susirinkimas:

6.4.1. Keidia ir papildo Draugijos !status;

6.4.2. Nustato Tarybos nariq skaidiq, skiria (renka) ir at3aukia Tarybos narius,

6.4.3. Renka ir atSaukia Draugrjos Vadov4;

6.4.4. Renka Revizijos komisij4;

6.4.5. Nustato Draugijos nariq stojamqiq ina5q dydi ir nariq mokesdiq dydi, jq mokejimo tvark4;

6.4.6. Tvirtina Draugijos metinE finansinq atskaitomybg;

6.4.1.Pnima sprendim4 del Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

6.4.8. Nustato uZdavinius Tarybai ir Vadolui;

6.4.9. Tvirtina kasmetini Draugijos veiklos plan4, kurj parengia Draugijos Vadovas ir aptaria su

Taryba;

6.4.10.Ilklauso Draugijos Vadovo metines veiklos ataskait4, aptariaDraugijos metinq veiklE, numato

veiklos gaires ateinantiems metams, taip pat vertina Draugijos Tarybos ir Vadovo darb4;

6.4.11. SprendZia kitus Lietuvos Respublikos asociacijq lstatyme ir Siuose istatuose Visuotrnio nariu

susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal Lietuvos Respublikos asociacr.lq istatrma tai

nepriskirla kitq organq kompetencijai ir jei pagal esmg tai ndra valdyrno organo funkc4os.

6.5. Visuotiniame nariq susirinkime sprendZiamojo balso teisE turi visi Draugijos nariai nresni nei lt
metq. Vienas narys Visuotiniame nariq susirinkime turi vien4 bals4.

6.6. Visuotinis nariq susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1 2 Draugi-jos

nariq. Visuotinio nariq susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai uL ji gauta daugrau susirinkime

dallvaujand.iq Draugijos nariq balsq ,,u2" negu ,,prieS". Siq lstatq 6.4.I.,6.4.2.,6.4.3. ir 6.4.7. punktuose

nurodyti sprendimai priimami ne maZesne kaip 213 susirinkime dallvaujandiq Draugijos nariq balsq

dauguma.

6.7. Jeigu Visuotiniame nariq susirinkime ndra kvorumo, per 30 (trisde5imt) dienq Saukiamas pakartotinis

Visuotinis nariq susirinkimas. Draugijos nariai apie tai informuojami Siq istatq 6.2. punkte nustatyta

tvarka ne veliau kaip likus 14 (keturiolikai) dienq iki pakartotinio Visuotinio nariq susirinkimo, kuris turi
teisg pnimti sprendimus neivykusio susirinkimo darbotvarkes klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime

dalyvavo Draugijos nariq.

6.8. Visuotinis nariq susirinkimas gali b[ti Saukiamas nesilaikant istatq 6.2 ir 6.7 punktuose numatytq

terminq, jeigu visi Draugijos nariai su tuo ra5ti5kai sutinka.

6.9. Draugijos Visuotinis susirinkimas priima sprendimus atviru balsavimu. Narys gali balsuoti tiek atviro

balsavimo b[du, tiek ir raStu, uZpildydamas balsavimo biuleteni. Balsavimui ra5tu prilyginamas

balsavimas telekomunikacijq galiniais irenginiais, jeigu yra uZtikrinta teksto apsauga ir galima

identifikuoti paraS4. Balsavimo biuleteniq forma tvirlinama atskiru dokumentu.

6.15. Visuotiniai nariq susirinkimai turi b[ti protokoluojami. Visuotinio nariq susirinkimo protokol4

pasiraSo pirmininkas ir sekretorius. Kai balsavimas visuotiniame nariq susirinkime vykdomas ra5tu,

protokol4 pagal gautus balsus sura5o ir pasira5o Draugijos Vadovas.

6.16. Visuotinis nariq susirinkimas gali b[ti Saukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo su5au(tas Siq

istatq nustatl4a tvarka ir del to i teism4 kreipesi Draugijos narys, Draugijos Vadovas ar Taryba.
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VII. DRAUGIJOS TARYBA

7 .7. Taryba yra kolegialus Draugijos valdymo organas. Draugijos Tarybos nariq skaidiq nustato visuotinis

nariq susirinkimas. Draugijos Tarybos narius renka Visuotinis nariq susirinkimas 2 (dviejq) metq

laikotarpiui. Tarybos nariq kadencijq skaidius neribojamas. Tarltos pirmininkas )ra Draugijos
pirmininkas.

7.2. Tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip vien4 kartq per kalendoriniq metq ketvirti.

7.3. Tarybos narys gali atsistatydinti i5 pareigq nesibaigus kadencijai, prie5 tai raitu ispejgs Taryb4 ne

veliau kaip prieS i5 (penkiolika) dienq. Tokiu atveju narys perrenkamas artimiausiame Visuotiniame
susirinkime.

7 .4. Taryba:

7.4.1.Priima sprendim4 d€l asmens priemimo iDraugijos narius ir pa3alinimo i5 Draugijos nariq,

nustato papildomus kriterijus narystei;

1.4.2. Prnma sprendimus del filialq, atstovybiq steigimo bei jq veiklos nutraukimo ir tvirtina jq
nuostatus, skiria bei at5aukia filialq irlar atstovybiq valdyno organus;

7.4.3. Yykdo Visuotinio nariq susirinkimo sprendimus ir tvirtina veiklos programas, organizuoja

Visuotinio nariq susirinkimo numatytus renginius;

7.4.4. Ruo5ia istatq pakeitimus ir juos pateikia svarstl4i Visuotiniam nariq susirinkimui;

7.4.5. Rengia Draugijos planus ir kitus dokumentus, susijusius su Draugijos veikla, tvirtina meting

iSlaidq samat4;

7. 4. 6. Saukia Visuotinius nariq susirinkimus ;

7 .4.1. Analizuoja Draugijos veikl4, finansiniq i5tekliq panaudojim4 ir teikia si[l]nnus Visuotiniam
susirinkimui;

7.4.8. Pateikia pasillymus ir atsiliepimus Visuotiniam susirinkimui apie Draugrjos metini balansa bel

Draugijos veiklos ataskait4;

7.4.9. Koordinuoja Draugijos veik14, organizuoja Draugijos veiklos tikslu igp'endinina. 3ps'"'irs:.
Draugrjos veiklos p1an4, tvirtina Draugijos veiklos projektus;

7.4.10. PriZiDri mokesdiq mokejimo tvark4, priima sprendim4 del Draugij3i 1uL'\53',its :.:se
priklausandio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutani r: i-<ertirl.
atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos !statymuose ir kituose teisds aktuose nustatltus apnbojimus:

7.4.11. Priima sprendim4 del kitq juridiniq asmenll steigimo ar del tapimo kitu juridiniu 3-inenLr

dallviu;

7 .4.12. Svarsto bei tvirtina darbuotojq pareigybes, nustato jq pareigybinius atlygrnimus;

7.4.13. Nustato Draugijos organizacing struktlr4, tvirtina specialybiq Sakas, strukturinius
organizacijos vienetus, padalinius bei programinius vienetus, tvirtina jq nuostatus;

7.4.14. Priima sprendimus del Draugijos buveinds adreso keitimo.

7.4.15. Vykdo kitas funkcijas, kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatynams, kitiems teises

aktams bei Siems istatams.

7.5.Taryba gali priimti sprendimus, kai posedyje dalyvauja daugiau kaip Il2 Tarybos nariq. Balsavimo
metu kiekvienas narys turi vien4 bals4. Tarybos sprendimas laikomas priimtu, kai uLji gauta daugiau
balsq,,uZ" negu,,prieS", iSsky,rrs Siq istatq 3.4ft7.4.I1 punktuose numatus atvejus, latomet sprendimai
priimami ne maZesne kaip 213 posedyje dalyvaujandiq Tarybos nariq balsq dauguma. Balsams ,;rL" ir
,,prieS" pasiskirsdius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Tarybos posedZiai turi buti
protokoluoj ami. PosedZio protokol4 pasira5o Tarybos pirmininkas.
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VIII. DRAUGIJOS VADOVAS

8.1. Draugijos Vadovas (Pinnininkas) yra vienasmenis valdyno organas. Draugijos Vadovas renkamas 2
(dviejq) metq laikotarpiui. Draugijos Vadovas vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatynais bei kitais
teises aktais, Draugijos lstatais, Visuotinio nariq susirinkimo ir Tarybos sprendimais.

8.2. Draugijos Vadovas:

8.2.1. Sudaro sandorius bei veikia Draugijos vardu;

8.2.2. Atsako uZ Draugijos veiklos organizavim4 bei jos tikslq igyvendinim4;

8.2.3. Atidaro ir uZdaro Draugijos s4skaitas bankuose;

8.2.4. Atsako uZ metinds finansinds atskaitomybes ir Draugijos veiklos plano sudarl.rn4;

8.2.5. Sudaro su darbuotojais darbo sutartis,

8.2.6. Parengia ir pateikia Visuotiniam nariq susirinkimui Draugijos veiklos ataskait4;

8 . 2. 7. S kelbi a ir or ganintoj a vie5o s informacij o s paskelbim4;

8.2.8. Atsako uZ duomenq ir dokumentq pateikim4 Lietuvos Respublikos juridiniq asmenu reeistrui:

8.2.9. Koordinuoja naujq nariq istojimo tvark4;

8.2.10. Savo kompetencijos ribose tvarko Draugijos leias ir turt4;

8.2. 11. Vadovauia Draugijos darbuotojams, savo kompetencijos ribose leidzia:sa.-.::::-.-
reguliuojandius Draugij os veikl4;

8.2.I2. Prane5a Draugijos nariams apie esminius jvykius, turindius reikSmes Draugijos tei*".:

8.2.I3. Organizuoja ir tvarko Draugijos nariq apskait4;

8.2.14. Atsako uZ kitq Lietuvos Respublikos asociacijq istatyme ir kituose teises akut-rse bei Siuo=e

istatuose Draugijos Vadovo kompetencijai priskirtq pareigq vykdym4.

IX. REVIZIJOS KOMISIJA

10.1. Draugijos finansinds veiklos kontrolg vykdo Visuotinio nariq susirinkimo 2 (dviejq) metq
laikotarpiui iSrinkta Revizijos komisija. Revizijos komisija i5 savo nariq renka Revizijos komisijos
pirminink4. Revizijos komisijos nariu negali bDti Draugijos Tarybos nariai ir Draugijos Vadovas.

I 0.2. Revizijos komisija:

10.2.1. Tikina Draugijos finansing veikl4;
10.2.2. Tikrina Draugijos metinQ finansing atskaitomybg ir kitus

dokumentus;
10.2.3. Atlieka bet kokius veiklos patikrinimus Visuotinio nariq

pavedimu;
10.2.4. Atsiskaito Visuotiniam nariq susirinkimui. Kiekvienais metais eiliniam visuotiniam nariq

susirinkimui Revizijos komisija privalo pateiki Draugijos veiklos patikrinimo ataskait4;
10.2.5. Artimiausiame Visuotiniame nariq susirinkime prane5a apie visus patikrinimq metu nustatltus

paZeidimus.

10.3. Revizijos komisija privalo laikyis
informacij 4, kuri4 suZinoj o kontroliuodamas

1 0.4. Revizij os komi sij a istatl.rnq numatl'ta
veiklos tr[kumq slepim4.

fi nansines-buhalterines veiklos

susirinkimo, Tarybos, Vadovo

konfidencialumo bei saugoti vis4 su Draugija susijusi4
Draugijos veikl4.

tvarka atsako uZ nepatenkinam4 Draugijos veiklos kontrolg ir
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10.5 Revizijos komisija gali priimti sprendimus, kai posedyje dals-au_ia ,j:'.:g:au kaip 1 2 Revizijos
komisijos nariq. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vien4 balsa. Rerizirrrs kornisijos sprendimas
laikomas priimtu, kai uZ ji gauta daugiau balsq ,,uL" negl,,prieS". Balsams --uz-' ir --prie>" pasiskirsdius po
lygiai, lemia Revizijos komisijos pirmininko balsas. Revizijos korn-rsijos posedZiai ruri buti
protokoluojami. PosedZio protokol4 pasiraSo Revizijos komisijos pirmininkas.

X. DRAUGIJOS LESOS IR TURTAS

11.1. Draugijai nuosavytes teise gali priklausyti turtas, reikalingas Siuose lstaruose numatl'tai veiklai,
tikslams ir uZdaviniams igyvendinti, jis gali blti iglaas uZ draugijai priklausandias 1d5as, taip pat
dovanojimo, paveldejimo ar kitokiu budu.

1 1.2. Draugijos le5as sudaro:

I1.2.I. Draugijos nariq stojamieji ina5ai ir nariq mokesdiai;

11.2.2. Ld5os, kitas tufias ir paslaugos, gautos kaip parama;

11.2.3. Fiziniq, juridiniq asmenl+ dovanotos, paramos organizacijq ir labdaros bei paramos fondq
paaukotos ar programoms r,ykdyti neatlygintinai perduotos 1e5os bei turtas;

11.2.4. Pagal testament4 gautos leSos;

11.2.5. Kredito jstaigq pallkanos, mokamos uZ jose saugomas ldSas,

1I.2.6. Kitos teisetai igytos leSos ir turtas.

11.3. Draugijos leSos naudojamos Siuose istatuose numatytiems tikslams ir uZdaviniams igyvendinti.
Draugijos le5as ir jos turt4 kaupia bei naudoja, taip pat Draugijos rurt4 valdo ir juo disponuoja Draugijos
Vadovas savo kompetencijos ribose.

11.4. Draugija pinigus, gautus kaip param4, taip pat kitus negr4Zintinai gautus pinigus ir kit4 turt4 naudoja
juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurod6. Draugija Siuos gautus
pinigus privalo laikyti atskiroje s4skaitoje, taip pat sudaryti i5laidq s4mat4, jei tai numatyta teises aktuose
arba pinigus davgs asmuo to reikalauja. Draugija negali priimti pinigq ar kito turto, jei duodantis asmuo
nurodo juos naudoti kitiems, negu Siuose jstatuose I'ra nustatyta, tikslams.

11.5. Draugija laiko savo pinigines le5as kedito jstaigose ir atlieka visas kasos ir atsiskaitom4sias
operacijas Lietuvos Respublikos istatymq bei kitq teises aktq nustat).ta tvarka.

11.6. Draugija vykdo buhaltering apskait4, teikia finansing, buhaltering ir statisting informacij4 valstybes
institucijoms ir moka mokesdius Lietuvos Respublikos istatynq bei kitq teises aktq nustatyta tvarka.

11.7. Draugijos 1e5os ir turtas negali bDti skirstomi Draugijos nariams ir valdyrno organams, i5skyrus
teisds akluose nustatytas i5imtis.

XI. DRAUGIJOS VEIKLOS ATASKAITA

12.1. Draugijos Vadovas kasmetiniam eiliniam Visuotiniam nariq susirinkimui turi parengti ir pateikti
praejusiq finansiniq metq Draugijos veiklos ataskait4. Si ataskaita yra vieSa. Kiekvieno fi zinio arjuridinio
asmens reikalavimu Draugija turi sudaryti s4lygas Draugijos buveineje ar kitais b[dais su Sia ataskaita
visiems susipaZinti. 

q

72.2.Draugijos veiklos ataskaitoje turi bUti nurodyta:

I2.2.l.Informacija apie Draugijos veikl4 igyvendinant jo istatuose nustatltus veiklos tikslus;

12.2.2. Draugijos nariq skaidius finansiniq metq pabaigoje;

12.2.3. Draugijos metind finansine atskaitomybe;
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12.2.4. Samdomq Draugijos darbuotoiq skaidius finansiniq merq pabaigoje.

XII. DRAUGIJOS FILIALAI IR ATSTO\YBES

13'1' Draugija turi teisg steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.Filialo ir atstovybes pavadinime privalo buti D;augijos pavadinimas ir atitinkamai Zodis ,,filialas,, 
arba"atstovybe". Draugijos filialq ir atstovybiq skaidius tr"riuoiu*ur.

13'2' Sprendimus del Draugijos filialq ir atstovybiq steigimo bei jq veiklos nutraukimo priima Taryba.
13'3' Filialas yra struktDrinis Draugijos padalinys, turintis savo buveing ir atliekiantis visas arba daliDraugijos funkcijq, sudarantis sandorius bei prisiimantis jsipareigojimus tik pagal Draugijos suteiktus
igaliojimus. IJL filialo prievoles Draugija atsako visu savo turtu subsidiariai.
13'4' Atstovybe yru Draugijos padalinys, turintis savo buveing ir atliekantis veiksmus, nurodltus LietuvosRespublikos istatynuose ir atstovybes nuostatuose.

13'5' Filialas ir atstovybd ndra juridinis asmuo. Jq veikl4 organizuoja ir vykdo filialo ar atstor.ybes
vadovas.

13'6' Taryba, priemusi sprendim4 nutraukti filialo ar atstovybes veikl4, paskiria atsaking4 asmen! r.eiklosnutraukimo proced[rai atlikti. Apie sprendim4 nutraukti nlialo ar atstovybes veikl4 vien4 kart4 r-iesai
skelbiama V{ Registrq centro leidZiamame elektroniniame leidinyje ,juridiniq asmenq viesi pareiSkimai.-.

XIII. DRAUGIJOS ISTATU IR BU\'EINES KEITIMAS

14.1.. Draugijos jstatai keidiami Visuotinio nariq
susirinkime dalyvaujandiq Draugijos nariq balsq
susirinkimo igaliotas asmuo.

susirinkimo sprendimu, priimfu ne maZesne kaip 213
dauguma. Pakeistus lstatus pasira5o Visuotinio nariq

14'2' Naujos redakcijos istatai isigalioja nuo jq iregistravimo Lietuvos Respublikos juridiniq asmenqregistre dienos' Kartu su istatq pakeitimais Draugija iietuvos Respublikos juridiniq asmenq registrui turipateikti vis4 pakeistq Draugijos istatq tekst4 (nau1a redakcija).

14'3' Draugijos buveine keidiama Tarytros sprendimu. Apie pasikeitusiq Draugijos buveing pranesamaDraugijos nariams Siq jstatq nustatyta tvarka.

XIV. DRAUGIJOS VIESOS INFORMACIJOS SKELBIMAS

15'1' Pranesimai ir skelbimai apie Draugijos esminius ivykius, taip pat su Draugijos veikla susijusi viesainformacija yra skelbiami viesai vJ Rigistrq centro'leidziu-u-" elektroniniame leidinle ,juridiniqasmenq viesi pareiskimai", jeigu istatuose atskirais atvejais nenustatyta kitaip. Draugijos prane5imai yraskelbiami/pateikiami laikantis Lietuvos Respublikos Gises aktuose nustatytq terminq. uZ savalaikiprane5imq iSsiuntim4/paskelbim4 atsako Draugijos pirmininkas.

lstatai pusiruiyti Vilniuje, du tilkstaniiai penkiotiktr.ljtp metr.y lapkriiio minesio 2g dienq 
qj

Visuotinio nariq susirinkimo igaliotas asmuo:
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