
 
 

LIETUVOS GRUPINĖS ANALIZĖS DRAUGIJOS  
ĮSTATAI 

 
 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
I.1. Lietuvos grupinės analizės draugija (toliau tekste „Draugija“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis 

juridinis asmuo, vienijantis Lietuvos Respublikos psichologus, psichoterapeutus, gydytojus psichiatrus ir 
kitus specialistus, dirbančius grupinės analizės srityje, sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams, 
neprieštaraujantiems Lietuvos Respublikos konstitucijai ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti.  

I.2. Draugija veikia laikydamasis Lietuvos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos 
Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir veiklą grindžia Respublikos šiais įstatais. 

I.3. Pavadinimas- Lietuvos grupinės analizės draugija. 
I.4. Teisinė forma- Asociacija. 
I.5. Veiklos trukmė - neribota. 
I.6. Finansiniai metai – kalendoriniai metai. 
I.7. Buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 
 

II.    DRAUGIJOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS 
 
2.1. Pagrindiniai Draugijos tikslai:  

2.1.1. vienyti Lietuvos grupinės analizės specialistus, padėti ginti jų teises, remti jų profesinį mokymą ir 
tobulinimą; 

2.1.2. vykdyti Lietuvos grupinės analizės specialistų profesinį vertinimą, dalyvauti jų licencijavime; 
2.2. Savo tikslų įgyvendinimui Draugija vykdo šia veiklą: 

2.2.1.  organizuoja įvairius mokymo, mokslinius ir kitokius renginius grupinės analizės srityje; 
2.2.2. dalyvauja vykdant grupinės analizės tarnybų kūrimą Lietuvoje; 
2.2.3. teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Lietuvos Respublikos Seimui, vyriausybei, ministerijoms, 

savivaldos institucijoms, aukštosioms ir aukštesniosioms mokykloms; 
2.2.4. bendradarbiauja su kitais savo veiklos turimu artimais profesiniais susivienijimais ir organizacijomis; 
2.2.5. atstovauja savo narių interesams Lietuvos Respublikos įstaigose bei organizacijose; 
2.2.6. organizuoja leidybinę veiklą savo tikslams įgyvendinti; 
2.2.7. dalyvauja tarptautinių grupinės analizės specialistų organizacijų veikloje. 

 
III. DRAUGIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 
3.1. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti ir aukščiau nurodytiems tikslams įgyvendinti Draugija gali: 

3.1.1. turėti sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka; 
3.1.2. valdyti, naudoti jam priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti; 
3.1.3. sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus; 
3.1.4. nustatyti savo organizacinę struktūrą, reorganizuotis; 
3.1.5. įstatymų nustatyta tvarka būti dalyviu ar steigti juridinį asmenį, kurio atsakomybė už juridinio 

asmens prievoles yra ribota; 
3.1.6. jungtis į sąjungas bei kitus įstatymams neprieštaraujančius judėjimus ir organizacijas, bei išstoti iš jų; 
3.1.7. dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje; 
3.1.8. užsiimti reklama, leidyba, steigti visuomenės informavimo priemones; 
3.1.9. steigti filialus, padalinius; 
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3.1.10. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai; 
3.1.11. gauti labdarą ir paramą. 
3.1.12. Draugija savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti naudoja savo narių neapmokamą organizacinį 

darbą, esant reikalui, samdomų darbuotojų darbą, LR įstatymais numatyta tvarka, Draugijos lėšas bei 
turtą. 

3.1.13. Draugija turi teisę vykdyti ūkinę, komercinę, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams ir 
šiems įstatams, reikalingą Draugijos tikslams siekti. 

 
IV. DRAUGIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS. DRAUGIJOS NARIU PRIĖMIMO, JŲ 

IŠSTOJIMO IR  PAŠALINIMO IŠ DRAUGIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS 
 

4.1. Draugijos nariu gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai: 
4.1.1. grupinės analizės specialistai, praktiškai dirbantys, atliekantys mokslinius tyrimus ar besimokantys 

grupinės analizės srityje; 
4.1.2. kitų artimų specialybių specialistai, kurių veikla yra glaudžiai susijusi su grupinės analizės vystymu 

Lietuvoje. 
4.1.3. Draugijos garbės nariais su patariamojo balso teise gali būti išrinkti asmenys, kurių veikla yra 

reikšminga grupinės analizės vystymui Lietuvoje. Draugijos garbės nariais gali būti  išrinkti ir ne 
Lietuvos Respublikos piliečiai. 

4.2. Sprendimą dėl naujo nario priėmimo į Draugiją priima Draugijos Taryba, apsvarsčius raštišką stojančiojo 
prašymą. 

4.3. Draugijos garbės narius renka Draugijos konferencija, kandidatus pateikia Draugijos Taryba. 
4.4. Kandidatai į Draugijos narius privalo: 

4.4.1. pateikti prašymą Draugijos Tarybai; 
4.4.2. raštiškai įsipareigoti laikytis Draugijos įstatų; 
4.4.3. sumokėti stojamąjį mokestį, kurio dydį nustato ir gali keisti Draugijos Taryba. 

4.5. Draugijos narys turi teisę: 
4.5.1.  Dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniame narių susirinkime; 
4.5.2. Naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis sprendžiant profesines problemas ir konfliktus; 
4.5.3. Rinkti ir būti išrinktiems į Draugijos valdymo organus; 
4.5.4. Asmeniškai dalyvauti Draugijos tarybos posėdžiuose, kai svarstoma jų veikla; 
4.5.5. Teikti pasiūlymus Draugijos veiklos klausimais ir reikalauti jų svarstymo visuotiniame Draugijos 

narių susirinkime; 
4.5.6. Susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą Draugijos turimą informaciją apie jo veiklą; 
4.5.7. Pirmumo teise dalyvauti visuose Draugijos renginiuose bei konkursuose; 
4.5.8. Įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį  Draugijos konferencijoje; 
4.5.9. Bet kada išstoti iš Draugijos apie tai raštu pranešus Draugijos Tarybai ir pilnai atsiskaičius su 

Draugija; 
4.5.10. Kitas teisės aktuose nustatytas teises. 

4.6. Draugijos narių pareigos: 
4.6.1. Laikytis Draugijos įstatų, visuotinių narių susirinkimų ir valdymo organo priimtų sprendimų; 
4.6.2. Laikytis Lietuvos Psichoterapeutų draugijos etikos kodekso; 
4.6.3. Laiku mokėti Draugijos nario mokestį ir visas kitas nustatytas tikslines įmokas; 
4.6.4. Aktyviai dalyvauti Draugijos veikloje; 
4.6.5. vykdyti Draugijos tarybos pavedimus, susijusius su Draugijos veikla; 
4.6.6. Visokeriopai remti Draugijos veiklą. 
 

4.7. Narystė Draugijoje pasibaigia šiais atvejais: 
4.7.1. Išstojus iš Draugijos; 
4.7.2. Pašalinus iš Draugijos; 
4.7.3. Nariui mirus; 
4.7.4. Likvidavus Draugiją. 
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4.8. Draugijos narys šalinamas jei: 
4.8.1. Grubiai pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus, Draugijos įstatus ar Draugijos programas; 
4.8.2. Pažeidinėja Lietuvos Psichoterapijos draugijos etikos kodeksą; 
4.8.3. Pažeidinėja visuotinai priimtas elgesio normas arba gydytojo etikos kodeksą; 
4.8.4. Savo veikla kompromituoja  Draugiją; 
4.8.5. Be pateisinamos priežasties ilgiau kaip du metus nesumokėjo Draugijos nario mokesčio ar kitų 

tikslinių įmokų; 
4.8.6. Užsiėmė destruktyvia, ar bet kokia kita, Draugijai kenkiančia veikla. Jei dėl Draugijos nario 

destruktyvios veiklos, Draugijai yra padaroma moralinė ir (ar) materialinė žala ar kitoks nuostolis, šią 
žalą ar nuostolius, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, privalo atlyginti ją padaręs 
Draugijos narys. 

 
4.9. Draugijos narys, norėdamas išstoti iš Draugijos, teikia prašymą Draugijos tarybai. Išstodamas iš Draugijos 

narys, privalo baigti vykdyti arba perduoti kitiems nariams savo prisiimtus įsipareigojimus. 
4.10. Sprendimą dėl Draugijos nario pašalinimo priima Draugijos taryba. Tarybos nutarimą galima apskųsti 

Draugijos Konferencijai, kurios sprendimas šiuo klausimu yra galutinis.Nnario mokesčiai bei visi kiti įnašai, 
taip pat Draugijai perduotas turtas, išstojusiam arba pašalintam iš Draugijos nariui, negrąžinami. 

 
V. DRAUGIJOS VALDYMAS 

 
5.1. Draugijos organai yra: 

5.1.1. Draugijos konferencija. (Konferencija). 
5.1.2.  Kolegialus valdymo organas- Draugijos taryba.  
5.1.3. Vienasmenis valdymo organas- Draugijos prezidentas. 

5.2. Draugija įgyja teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo vienasmenį valdymo organą - 
Draugijos prezidentą, kuris kartu yra ir Tarybos pirmininkas. Draugija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines 
teises ir pareigas, kurios neprieštarauja šiems įstatams ir Draugijos veiklos tikslams. Draugijos santykiuose su 
kitais asmenimis, Draugijos vardu, vienvaldiškai veikia Draugijos prezidentas. 

 
 

VI. DRAUGIJOS KONFERENCIJOS KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO TVARKA, SPRENDIMŲ 
PRIĖMIMO TVARKA 

 
6.1. Draugijos konferencija (toliau - konferencija) yra aukščiausias organas: 

6.1.1. Keičia Draugijos įstatus; 
6.1.2. Priima sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo); 
6.1.3. Renka Draugijos Prezidentą, Draugijos tarybos narius bei nustato jų atlyginimus; 
6.1.4. Tvirtina Draugijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį bei Draugijos prezidento pateiktą Draugijos 

veiklos ataskaitą; 
6.1.5. Nustato  metinio nario mokesčio dydį; 
6.1.6. Tvirtina įnašus į Draugijos kapitalą ir jų vertę; 
6.1.7. Skiria ir atleidžia Draugijos revizorių, svarsto ir tvirtina Draugijos revizoriaus patikrinimų rezultatus; 
6.1.8. Suteikia Draugijos garbės nario vardą; 
6.1.9. Priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, filialų ir atstovybių 

vadovo paskyrimo, tvirtina jų nuostatus; 
6.1.10. Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; 
6.1.11. Skiria audito įmonę, nustato audito paslaugos apmokėjimo sąlygas (jei audito įmonė bus skiriama); 
6.1.12. Tvirtina ilgalaikes Draugijos programas; 
6.1.13. Sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose Konferencijos narių  

kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos. 
6.2. Konferencijoje sprendžiamojo balso teisę turi visi Draugijos nariai. Vienas narys Konferencijoje turi 

vieną balsą. 
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6.3. Eilinė Konferencija turi įvykt kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie 
Konferencijos datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus Draugijos taryba praneša įstatų 10.2 punkte 
nustatytais būdais ne vėliau kaip  prieš 30  dienų  iki Konferencijos dienos. 

6.4. Jeigu Konferencija dėl kvorumo stokos neįvyksta, per 15 dienų  šaukiama pakartotinė Konferencija, apie 
kurią Draugijos taryba praneša šių įstatų 10.2 punkte nustatytais būdais ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki 
jos. Pakartotinė konferencija turi teisę priimti sprendimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės 
klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo Draugijos narių. 

6.5. Draugijos narys, turintis balso teisę, ir susipažinęs su darbotvarke bei nutarimo projektu, gali raštu 
Konferencijai savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno nutarimo. Tarybos sprendimu galimas 
elektroninis balsavimas atskirais tarybos nustatytais klausimais. 

 
6.6. Neeilinė Konferencija gali būti šaukiama, jei to reikalauja daugiau kaip 1/3 Draugijos narių, Draugijos 

taryba, Draugijos prezidentas ar Draugijos revizorius. Konferencijos iniciatoriai Draugijos tarybai 
pateikia paraišką, kurioje nurodomos Konferencijos šaukimo priežastys ir tikslai, pateikiami pasiūlymai 
dėl darbotvarkės, datos, vietos, laiko ir siūlomų sprendimų projektai. Apie neeilinės Konferencijos datą, 
laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus Draugijos taryba praneša įstatų 10.2 punkte nustatytais būdais ne 
vėliau kaip likus 30 dienų iki Konferencijos dienos. 

6.7. Konferencija gali priimti sprendimus ir laikoma įvykusia, kai joje dalyvauja ne mažiau kaip pusė 
Draugijos narių. 

6.8. Konferencijos sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių 
Draugijos narių, balsų “už” negu “prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami).  

6.9. Šiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip ⅔ Konferencijoje dalyvavusių Draugijos narių balsų. 
6.9.1. Kai keičiami Draugijos įstatai; 
6.9.2. Priimami sprendimai dėl Draugijos pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo); 
6.9.3.  Filialų bei atstovybių steigimo, likvidavimo; 
6.9.4.  Draugijos turto dalies, sudarančios daugiau nei 20 % (dvidešimt procentų) viso Draugijos turo 

perdavimo ar perleidimo kitiems asmenims ar organizacijoms; 
6.9.5. Dėk kitų subjektų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo Draugijos turto dalimi, didesnei 

negi 20 % (dvidešimt procentų) viso Draugijos turto. 
6.10. Draugijos tarybos sprendimu atskirais klausimais Konferencijos sprendimai gali būti priimami balsuojant   
              raštu arba elektroniniu būdu. 
 

VII. DRAUGIJOS TARYBA 
 

7.1. Draugijos veiklai tarp Konferencijų vadovauja taryba. Draugijos tarybą sudaro 7 nariai. Taryba renkama 2 
(dvejiems) metams Draugijos konferencijoje 2/3 balsų dauguma. Tarybą sudaro Draugijos prezidentas, 
viceprezidentas, sekretorius, iždininkas ir trys tarybos nariai.  Tarybos narių kadencijų skaičius neribojamas. 

7.2. Taryba yra kolegialus valdymo organas, kurios veiklai vadovauja Draugijos Prezidentas, kuris kartu yra ir 
Tarybos pirmininkas.  

7.3. Tarybos viceprezidentas, pasibaigus jo kadencijai, sekančiai kadencijai tampa Draugijos Prezidentu. Ši 
rotacija vyksta kas dveji metai, išskyrus tuos atvejus, kai Draugijos prezidentas ar viceprezidentas negali eiti 
savo pareigų (atsisako pareigų ar yra atšaukiamas pirma laiko).  

7.4. Tais atvejais, kai 7.3. p. nustatyta rotacija negali vykti dėl to, kad Prezidentas ar viceprezidentas atsisako savo 
pareigų ar yra atšaukiamas pirma laiko, tuomet kol Draugijos Konferencija išrinks naujus narius į šiuos 
postus, Prezidento pareigas laikinai vykdo viceprezidentas, o kitas pareigas laikinai vykdo kiti Draugijos 
tarybos nariai, paskirti Tarybos sprendimu.  

7.5. Taryba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus paskirta ar išrinkta ir pradės dirbti nauja 
taryba. 

7.6. Draugijos taryba: 
7.6.1. Šaukia Konferencijas; 
7.6.2. Organizuoja Draugijos veiklą ir Konferencijos priimtų programų įgyvendinimą; 
7.6.3. Nustato Draugijos narių stojamųjų įnašų dydį; 
7.6.4. Teikia Draugijos Konferencijai svarstyti ir tvirtinti metinę veiklos ataskaitą bei finansinį ataskaitų 

rinkinį ir  veiklos programas; 
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7.6.5. Teikia Draugijos Konferencijai Draugijos įstatų pakeitimus bei papildymus; 
7.6.6. Teikia Draugijos Konferencijai kandidatūras Draugijos garbės nario vardo suteikimui; 
7.6.7. Teikia Draugijos Konferencijai revizoriaus kandidatūras; 
7.6.8. Priima naujus narius į Draugiją; 
7.6.9. Priima sprendimus dėl narių šalinimo; 
7.6.10. Stebi Draugijos įstatų laikymąsi; 
7.6.11. Tvarko Draugijos lėšas ir turtą; 
7.6.12. Tvirtina samdomų darbuotojų kandidatūras; 
7.6.13. Analizuoja Draugijos veiklos rezultatus, Konferencijos priimtų programų įgyvendinimą, pajamų ir 

išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijų ir kitus vertybių apskaitos duomenis. 
7.7. Taryba posėdžiauja ne rečiau, kaip kartą per pusmetį. Tarybos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne 

mažiau kaip pusė visų tarybos narių. Tarybos sprendimai priimami tarybos narių balsų dauguma. Nariai turi 
lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia tarybos pirmininko - Draugijos  prezidento balsas. 

7.8. Tarybos narius Konferencija gali atšaukti ir nepasibaigus kadencijai. Tarybos nariai gali atsistatydinti, padavę 
raštišką pareiškimą. Jeigu atšaukiama ar atstatydina visa taryba, Konferencija išrenka naują tarybą. Jeigu 
atšaukiami ar atsistatydina atskiri tarybos nariai, naujai išrenkamas tik trūkstamas tarybos narių skaičius. 

 
VIII.  DRAUGIJOS PREZIDENTAS 

 
8.1. Draugijos operatyviai veiklai vadovauja Draugijos Prezidentas, renkamas Draugijos Konferencijoje  2 (dvejų) 

metų laikotarpiui. Jis yra vienasmenis valdymo organas. 
8.2. Draugijos Prezidentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, 

Draugijos įstatais, Konferencijos bei Draugijos tarybos sprendimais. 
8.3. Draugijos Prezidentas: 

8.3.1. Atsako už Draugijos veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą; 
8.3.2. Per 4 mėnesius nuo praėjusių finansinių metų pabaigos parengia ir teikia Draugijos tarybai veiklos 

ataskaitas; 
8.3.3. Atsako už metinės finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir pateikimą visuotiniam narių 

susirinkimui; 
8.3.4. Atsako už Draugijos narių apskaitą; 
8.3.5. Vadovauja Draugijos darbuotojams, jei Draugija turi samdomų darbuotojų, savo kompetencijos 

ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius Draugijos veiklą, priima ir atleidžia darbuotojus, nustato jų 
pareiginius atlyginimus, sudaro su jais darbo sutartis (jei Draugijai reikės samdomų darbuotojų); 

8.3.6. Draugijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Draugijai teisme, valstybinės valdžios ir valdymo 
institucijose esant santykiams su trečiaisiais asmenimis; 

8.3.7. Skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą; 
8.3.8. Atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose; 
8.3.9. Užtikrina Draugijos turto apsaugą bei gausinimą, normalių darbo sąlygų užtikrinimą; 
8.3.10. Sudaro ir pasirašo sutartis bei kitus ūkinius ir finansinius sandorius; 
8.3.11. Draugijos vardu įgyja ir nuomoja Draugijai reikalingas patalpas, įrengimus ar kitą turtą, taip pat 

žaliavas, medžiagas, kultūrines ir kitas gėrybes; 
8.3.12. Analizuoja finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus, Draugijos sandorius, revizijų 

rezultatus, sprendžia turto įsigijimo klausimus; 
8.3.13. Sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose jo kompetencijai 

priskirtus klausimus. 
8.4. Draugijos viceprezidentas pavaduoja Draugijos prezidentą, kai jis negali eiti savo pareigų arba jo pavedimu, o 

taip pat yra atsakingas už tam tikrą Draugijos veiklos sritį, kuri nustatoma Tarybos. 
8.5. Draugijos iždininkas yra atsakingas už  finansinę Draugijos veiklą ir dokumentaciją, kurią privalo pateikti 

revizijos komisijai ir kitiems įstatymų numatytiems organams. Jis atsiskaito už savo veiklą kiekvienai 
Draugijos Konferencijai. Iždininko kadencijų skaičius neribojamas. 

8.6. Draugijos sekretorius atlieka Draugijos administratoriaus funkcijas, tvarko Draugijos dokumentaciją ir atlieka 
Tarybos ir Prezidento pavedimus. Administratoriaus kadencijų skaičius neribojamas. 
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IX.  DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS IR KITIEMS 
ASMENIMS TVARKA 

 
9.1. Draugijos nariui raštu pareikalavus, Draugijos vadovas, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo 

dienos, privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Draugijos įstatų, 
metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Draugijos veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, jeigu 
tokios yra parengtos, visuotinių narių susirinkimų protokolų, Draugijos narių sąrašų, kitų Draugijos 
dokumentų. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja 
narys. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas. Draugijos dokumentai ir kita informacija 
pateikiama jos nariams neatlygintinai Draugijos buveinėje. 

9.2. Su praėjusių finansinių metų Draugijos veiklos ataskaita gali susipažinti visi to pareikalavusieji fiziniai ir 
juridiniai asmenys. Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo raštiško jų pareikalavimo, Draugijos vadovas privalo 
sudaryti galimybę tokiam asmeniui susipažinti ir (ar) pateikti kopiją Draugijos buveinėje ar kitais būdais 
susipažinti su veiklos ataskaita. Atlyginimas už pateiktų dokumentų kopijas negali viršyti jų pateikimo 
sąnaudų. 

 
X.  PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA 

 
10.1. Visi Draugijos vieši pranešimai, tame ir tie, kuriuos reikia skelbti pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą 

bei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, yra skelbiami Juridinių asmenų registro leidinyje „Vieši 
juridinių asmenų pranešimai“.   

10.2. Kiti pranešimai ar skelbimai, tame ir apie Konferencijos sušaukimą, išsiunčiami Draugijos nariams 
elektroniniu paštu, SMS žinute, informuojama telefonu, o kitiems suinteresuotiems asmenims registruotais 
laiškais.  

10.3. Jei Draugijos narys keičia savo adresą, elektroninį paštą ar telefono numerį, jis privalo Draugijai apie tai 
pranešti. To nepadarius, senuoju adresu išsiųstas pranešimas bus laikomas įteiktu. 

10.4. Bet kuris Draugijos siunčiamas pranešimas ar atsakymas adresatui laikomas įteiktu, jeigu jis įteikiamas iki 
nustatyto termino pabaigos. 

10.5. Pranešime turi būti nurodyta susirinkimo darbotvarkė, vieta ir laikas. 
10.6. Už savalaikį pranešimų išsiuntimą ir paskelbimą atsakinga Draugijos Taryba.  

 
 

XI. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA 
 

11.1. Draugija turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Draugija atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo 
turtu. 

11.2. Draugijos Konferencijos sprendimu steigiami Draugijos filialai ir atstovybės, nutraukiama jų veikla, 
patvirtinami ir pakeičiami nuostatai, skiriami ir atšaukiami filialų ir atstovybių vadovai. 

 
 

XII. DRAUGIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, TAIP PAT DRAUGIJOS VEIKLOS 
KONTROLĖ 

 
12.1. Draugijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės ir kitas turtas, reikalingas 

šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti, kuris gali būti įgytas iš šių įstatų 12.2.  punkte nustatytų šaltinių. 
12.2. Draugijos pajamų šaltiniai: 

12.2.1. Narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tikslinės įmokos; 
12.2.2. Draugijos komercinės - ūkinės veiklos, kuri neprieštarauja jo įstatams bei veiklos tikslams, pajamos; 
12.2.3. Fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas, taip pat lėšos gautos kaip parama; 
12.2.4. Palikimai pagal testamentą, tenkantys Draugijai; 
12.2.5. Pajamos iš ūkinės komercinės veiklos ir Draugijos įsteigtų įmonių pelnas; 
12.2.6. Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas; 
12.2.7. Valstybės ar savivaldybių tikslinės paskirties lėšos; 
12.2.8. Įstatymų nustatyta tvarka skolintos lėšos; 
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12.2.9. Kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas (tame tarpe ir paramos lėšos). 
12.3. Draugijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo 

prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teisę į jį tik tuo atveju, kai tuo 
siekiama įgyvendinti Draugijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus 
pagal Labdaros ir paramos įstatymą). 

12.4. Draugija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos 
davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Draugija šiuos gautus pinigus 
privalo sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. 
Draugija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Draugijos 
įstatuose yra nustatyta, tikslams. 

12.5. Draugijos veiklos ir finansinę kontrolę užtikrina Draugijos revizorius. Draugijos revizorius renkamas 
visuotiniame Draugijos narių susirinkime trejų metų laikotarpiui. Draugijos revizoriumi negali būti Draugijos 
tarybos narys, Draugijos vadovas ir asmenys, kuriuos su Draugijos tarybos nariais bei Draugijos prezidentu 
sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, broliai, seserys, taip pat 
sutuoktinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai). 

12.6. Draugijos revizorius kontroliuoja Draugijos įstatų laikymąsi, Draugijos vadovo sudaromų sutarčių teisėtumą, 
lėšų gavimą, panaudojimą bei apskaitą, atskaitomybę bei atsiskaitymus su fiziniais bei juridiniais asmenimis. 
Per metus Draugijos revizorius atlieka ne mažiau kaip vieną Draugijos veiklos patikrinimą. Visi patikrinimų 
rezultatai pateikiami svarstyti bei tvirtinti  Draugijos Konferencijoje 

 
 

XIII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 
 

13.1 .      Draugijos įstatai keičiami Draugijos Konferencijos sprendimu, priimtu ne mažiau kaip ⅔ susirinkime  
dalyvaujančių Draugijos narių balsų dauguma. 

13.2 .       Pakeistus įstatus pasirašo Draugijos vadovas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. 
13.3 .      Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. 

 
 

XIV.  DRAUGIJOS REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA 
 
14.1. Draugijos reorganizavimo ir likvidavimo klausimus sprendžia Konferencija 2/3 balsų dauguma. 
14.2. Draugija likviduojama ar reorganizuojama LR CK ir Asociacijų  įstatymo nustatyta tvarka. 
 
 
Įstatai patvirtinti  2018-11-02   pakartotinėje ataskaitinėje -rinkiminėje konferencijoje Protokolas Nr.2 
 
Įgaliotas įstatus pasirašyti Jūratė Daškevičienė ________________ 
 
Kaunas, 2018-11-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


