LIETUVOS LENKŲ MOKSLININKŲ DRAUGIJOS
ĮSTATAI
1. BENDRIEJI NUOSTATAI
1.1. Lietuvos lenkų mokslininkų draugija (toliau vadinama - Draugija) yra ribotos
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Draugija
— savanoriška, savivaldė,
nepriklausoma mokslininkų ir jaunųjų tyrėjų (mokslinį ar pedagoginį darbą dirbančių asmenų)
kūrybinė asociacija. Draugijos tikslas - koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti
asociacijos narių interesus ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacija tęsianti ir
plėtojanti pažangias 1907 m. Vilniuje įkurtos Mokslų Bičiulių Draugijos (Towarzystwo
Przyjaciół Nauk w Wilnie) tradicijas. Jos veikla grindžiama humanizmo ir tolerancijos vertybių
prioriteto, viešumo, savivaldos ir kitais demokratiniais principais. Draugija, būdama Europos
Sąjungos valstybės nevyriausybinė organizacija, siekia įsitrauktį į bendrą Europos mokslo erdvę,
savo galimybių rėmuose skatinti geros kaimynystės kontaktus, stiprinti ir plėtoti mokslininkų ir
jaunųjų tyrėjų tarpvalstybinius ir ypač Lietuvos-Lenkijos, ryšius.
1.2.Draugijos teisinė forma – asociacija.
1.3.Draugijos pavadinimas – Lietuvos lenkų mokslininkų draugija (pavadinimas lenkų
kalba – Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy) .
1.4.
Draugija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos
Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų Lietuvos
Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų Lietuvos Respublikos
teisės aktų bei veiklą grindžia šiais Įstatais ir europiniais mokslininkų veiklos ir kūrybos
principais. Draugija gali įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos
veiklos tikslams, numatytiems Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose
įstatuose. Draugija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę-komercinę veiklą, kuri
neprieštarauja šiems įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga Draugijos tikslams pasiekti.
Draugijos veiklos laikotarpis yra neribotas.
1.5. Draugija turi atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose, savo antspaudą ir simboliką.
1.6. Draugijos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.
2. DRAUGIJOS VEIKLA
2.1. Draugijos veiklos tikslai ir uždaviniai:
a) skatinti Draugijos bendruomenę aktyviai dalyvauti mokslinėje tiriamojoje veikloje,
šviesti visuomenę ir populiarinti mokslą;
b) atlikti tyrimus gamtos, humanitarinių, matematikos, medicinos, socialinių, technikos ir
teologijos, žemės ūkio mokslų srityse, atsižvelgiant į lenkų tautinei mažumai Lietuvoje aktualias
problemas;
c) tirti mokymo gimtąja kalba sistemą ir teikti rekomendacijas jos tobulinimui;
d) remti gabaus jaunimo pasirengimą studijoms ir moksliniam darbui;
e) leisti mokslinę didaktinę ir mokslo populiarinimo literatūrą;
f) bendradarbiauti su kūrybinėmis bei mokslą, švietimą ir meną remiančiomis
organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
g) organizuoti mokslinius kongresus, konferencijas, seminarus, konkursus ir panašius
renginius;
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h) skatinti Draugijos narių pedagoginį darbą bendrojo lavinimo, profesinėse,
aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose.
2.2. Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Draugija turi teisę:
a) nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą,
propaguoti Draugijos tikslus ir uždavinius;
b) kreiptis į valstybės institucijas, kitas įstaigas ir organizacijas dėl Draugijos arba jos narių
teisėtų interesų gynimo;
c) įstatymų nustatyta tvarka turėti atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas;
d) samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti;
e) pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, ji valdyti, naudotis ir disponuoti juo;
f) sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;
g) steigti filialus ir atstovybes, visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
h) vienytis į asociacijų sąjungas;
i) stoti į tarptautines nevyriausybines organizacijas ir asociacijas, palaikyti ryšius su kitų
valstybių tarptautinėmis organizacijomis;
j) Lietuvos teisei neprieštaraujančiais atvejais gauti paramą (lėšomis, turtu ar kitomis
formomis) statutiniams tikslams įgyvendinti iš valstybės ar savivaldybės institucijų,
tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat
privačių asmenų;
k) įstatymų nustatyta tvarka teikti paramą.
3. DRAUGIJOS TEISĖS, PAREIGOS, LĖŠŲ PANAUDOJIMAS IR VEIKLOS
RIBOJIMAI
3.1. Draugija gali turėti ir įgyti civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos
tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme
ir Įstatuose.
3.2. Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais
ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir
asmenims draudžiama kištis į draugijos veiklą ir į jo vidaus reikalus.
3.3. Draugija gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei įstatymams, kai sprendimą įstoti į tokią
organizaciją priima visuotinis narių susirinkimas ir įvykdomos narystei organizacijoje
būtinos sąlygos.
3.4. 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 teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti
Įstatuose nustatytus veiklos tikslus.
3.5. Net ir aukščiau esančiame punkte nurodytais tikslais Draugijai draudžiama:
a) neatlygintinai perduoti Draugijos turtą nuosavybėn Draugijos nariui, valdymo
organų nariams, Draugijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais
susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui;
b) mokėti Draugijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo
Draugijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
c) Draugijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, bet kokia forma, skirstyti Draugijos ir jos
valdymo organų nariams, Draugijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems
asmenims, 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;
d) suteikti paskolas, įkeisti Draugijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas
Draugijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų
prievolių įvykdymą, išskyrus kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos
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Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu
priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
e) skolintis pinigų iš Draugijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas,
išskyrus kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
f) skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
g) pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą;
h) parduoti Draugijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą;
i) steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra
neribota, arba būti jo dalyviu.
3.6. 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 laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat 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
šiuose Įstatuose yra nustatyta, tikslams.
4. DRAUGIJOS DALYVIAI
4.1. Draugijos dalyviai.
Draugijos dalyviai yra tikrieji nariai, asocijuoti nariai (jaunieji tyrėjai), nariai
emeritai ir garbės nariai.
4.1.2. Draugijos tikruoju nariu gali tapti kiekvienas mokslininkas, turintis daktaro ar
habilituoto daktaro mokslinį laipsnį, pripažįstantis šių Įstatų reikalavimus ir
įsipareigojantis aktyviai dalyvauti jos statutinėje veikloje. Draugijos narių skaičius
yra neribojamas.
4.1.3. Draugijos asocijuotu nariu (jaunuoju tyrėju) gali tapti magistro laipsnį turintis
asmuo, studijuojantis doktorantūroje arba dirbantis asistentu (lektoriumi)
aukštojoje mokykloje, pripažįstantis šių Įstatų reikalavimus ir įsipareigojantis
aktyviai dalyvauti jos statutinėje veikloje. Apgynus mokslo daktaro disertaciją
asocijuotas narys tampa tikruoju Draugijos nariu.
4.1.4. Į narius emeritus gali pereiti Draugijos tikrasis narys sulaukęs pensinio amžiaus ir
nedirbantis pagal darbo sutartį, bet pageidaujantis išlaikyti ryšį su šią organizaciją.
Perėjimo į narius emeritus klausimą sprendžia Draugijos valdyba.
4.1.5. Draugijos garbės nariais gali būti Lietuvos ir užsienio šalių asmenys, kurių veikla
skatina mokslo plėtrą, stipriną europinį identitetą ir nacionalinį kultūrinį savitumą,
puoselėja gerus mokslinius ir kitus Lietuvos ir Lenkijos santykius, aktyviai remia
Lietuvos lenkų mokslininkų draugijos statutinę veiklą. Garbės nario vardo
suteikimo klausimą sprendžia Draugijos valdyba.
4.2.
Draugijos tikruoju nariu ar asocijuotu nariu tampama:
4.2.1. pateikus Draugijos valdybai raštišką prašymą dėl priėmimo į Draugijos tikruosius
narius ar asocijuotus narius su dviejų tikrųjų narių rekomendacijomis ir
sumokėjus nario mokestį, kurio dydį nustato visuotinis narių susirinkimas. Toks
prašymas ne vėliau kaip per 2 mėnesius turi būti apsvarstytas Draugijos valdybos
posėdyje. Šiuo atveju Draugijos nariu tampama ir tikrojo nario ar asocjuoto nario
teisės bei pareigos įgyjamos nuo Draugijos valdybos posėdžio sprendimo
priėmimo dienos.
4.3. Narystė Draugijoje pasibaigia:
a) išstojus iš Draugijos;
b) pašalinus iš Draugijos;
c) mirus Draugijos nariui;
d) Draugiją likvidavus.
4.4. Draugijos narys gali bet kada išstoti iš Draugijos. Pareiškimą dėl išstojimo iš
Draugijos narys pateikia Draugijos valdybai.
4.1.1.
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4.5. Draugijos narys gali būti pašalintas iš Draugijos už šiurkščius šių įstatų pažeidimus.
Draugijos narys taip pat gali būti pašalintas iš Draugijos, jeigu daugiau nei vienerius
metus nemoka nustatyto nario mokesčio, nedalyvauja jos veikloje bei prarado ryšį su
organizacija. Draugijos narys yra pašalinamas Valdybos sprendimu, kvalifikuota 2/3
(dviejų trečdalių) valdybos posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma.
4.6. Draugijos tikrieji nariai turi tokias teises:
4.6.1. dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniuose narių susirinkimuose;
4.6.2. būti renkami ir rinkti į Draugijos valdymo organus;
4.6.3. dalyvauti Draugijos veikloje ir teikti pasiūlymus dėl Draugijos veiklos
tobulinimo;
4.6.4. naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis;
4.6.5. susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą Draugijos turimą informaciją
apie jos veiklą;
4.6.6. remti Draugiją turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;
4.6.7. bet kada išstoti iš Draugijos; tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai
ar kitaip Draugijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
4.6.8. kitas teisės aktuose ir Draugijos Įstatuose nustatytas teises.
4.7. Draugijos asocijuoti nariai, nariai emeritai ir garbės nariai turi tokias teises:
4.7.1. Aktyviai dalyvauti Draugijos visuotiniame narių susirinkime, išskyrus teisę rinkti
ir būti išrinktam į Draugijos valdymo organus;
4.7.2. teikti pasiūlymus dėl Draugijos veiklos;
4.7.3. aktyviai dalyvauti Draugijos veikloje;
4.7.4. remti Draugiją turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;
4.7.5. naudotis Draugijos sukaupta informacija;
4.7.6. bet kada išstoti iš Draugijos; tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai
ar kitaip Draugijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
4.7.7. kitas teisės aktuose ir Draugijos Įstatuose nustatytas teises.
4.8. Draugijos nariai privalo:
a) laikytis Draugijos įstatų, vykdyti visuotinių narių susirinkimų ir valdymo
organų sprendimus;
b) aktyviai dalyvauti Draugijos vykdomoje veikloje;
c) laiku ir tinkamai mokėti nario mokestį (išskyrus garbės narius);
d) pagal savo kompetenciją kurti pasirinktoje mokslo ar meno srityje, dirbti
pedagoginį ar kitą, su mokslu ar akademine veikla susijusį, darbą;
e) saugoti Draugijos nario garbę, nežeminti Draugijos autoriteto.
4.9. Metinio tikrųjų narių, asocijuotų narių ir narių emeritų mokesčio dydį nustato
visuotinis Draugijos narių susirinkimas. Stojamasis mokestis Draugijoje nenustatytas.
5. DRAUGIJOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS
5.1. Draugija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo
organus.
5.2. Aukščiausiu Draugijos organu yra visuotinis narių susirinkimas.
5.3. Draugijos kolegialus valdymo organas yra Draugijos valdyba (toliau – Valdyba), sudaryta iš
9 (devynių) narių, renkamų 3 metų laikotarpiui.
5.4. Draugijos vienasmenis valdymo organas yra Draugijos pirmininkas.
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6. DRAUGIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS :
6.1. Visuotinis narių susirinkimas:
6.1.1. keičia Draugijos įstatus;
6.1.2. renka ir atšaukia Draugijos valdybą, Draugijos pirmininką, revizijos komisiją;
6.1.3. nustato Draugijos tikrųjų narių, asocjuotų narių ir narių emeritų metinio mokesčio
dydį;
6.1.4. tvirtina Draugijos metinę finansinę atskaitomybę;
6.1.5. priima sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo);
6.1.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių
asmenų dalyviu;
6.1.7. priima sprendimus dėl įstojimo į tarptautines organizacijas, kurių veiklos tikslai ir
veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos
asociacijų įstatymui ir kitiems įstatymams;
6.1.8. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio
narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos
asociacijų įstatymą ir šiuos įstatus tai nėra priskirta kitų Draugijos valdymo organų
kompetencijai.
6.2. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Draugijos organams spręsti
visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
6.3. Susirinkimą ne rečiau kaip kartą per metus šaukia ir organizuoja Valdyba, apie susirinkimą
pranešdama kiekvienam nariui raštu (registruotu laišku ar telekomunikacijos įrenginiais
Draugijos nario nurodytu adresu) arba įteikdama pranešimą asmeniškai pasirašytinai likus
ne mažiau kaip 15 dienų iki susirinkimo dienos. Pranešime apie visuotinio susirinkimo
sušaukimą turi būti nurodyta:
6.3.1. Draugijos buveinė;
6.3.2. susirinkimo laikas ir vieta;
6.3.3. susirinkimo darbotvarkė;
6.3.4. valdymo organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti susirinkimą, neeilinio
susirinkimo sušaukimo iniciatoriai.
6.4. Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Draugijos tikrųjų narių, turinčių ne mažiau kaip
1/10 visų balsų, siūlymu įtraukti naujus klausimus. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti
pateiktas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo, o visi Draugijos nariai apie tai
informuojami raštu ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo.
6.5. Iki susirinkimo likus ne mažiau kaip 5 dienoms, Draugijos nariams turi būti sudaryta
galimybė susipažinti su visais turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo
darbotvarke, jie neatlygintinai turi teisę gauti elektronines dokumentų kopijas.
6.6. Neįvykus susirinkimui, apie pakartotinį susirinkimą nariams turi būti pranešta šių įstatų
6.3. punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki susirinkimo dienos.
Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės
klausimais, nepaisant dalyvaujančių tikrųjų narių skaičiaus.
6.7. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip ¼ (viena
ketvirtoji) Draugijos tikrųjų narių, Valdyba arba Pirmininkas.
6.8. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Draugijos tikrųjų narių.
Kiekvienas tikrasis narys susirinkime turi vieno balso teisę. Susirinkimo sprendimai
priimami paprasta dalyvaujančiųjų susirinkime tikrųjų narių balsų dauguma, išskyrus šių
įstatų 6.1.1. ir 6.1.5. punktus, kuriems priimti reikia 2/3 (dviejų trečiųjų) dalyvaujančių
susirinkime tikrųjų narių balsų daugumos.
6.9. Draugijos nariai gali balsuoti iš anksto. Šiuo atveju narys, susipažinęs su susirinkimo
darbotvarke, gali iš anksto raštu (registruotu laišku ar telekomunikacijų įrenginiais)
pranešti susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo.
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Pranešimas turi būti išsiųstas Valdybai ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo.
Išankstinis balsavimas įskaitomas į susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus.
7.
DRAUGIJOS VALDYBA
7.1. Draugijos valdyba yra kolegialus Draugijos valdymo organas, vadovaujantis Draugijos
veiklai tarp susirinkimų.
7.2. 9 (devynis) Valdybos narius 3 metų laikotarpiui renka visuotinis Draugijos narių
susirinkimas. Draugijos Valdybos pirmininku ex officio yra visuotiniame susirinkime
išrinktas Draugijos pirmininkas. Valdyba renka pirmininko pavaduotoją, iždininką
(buhalterį) ir mokslinį sekretorių.
7.3. Valdyba:
7.3.1. šaukia visuotinius narių susirinkimus ir sudaro susirinkimų darbotvarkes;
7.3.2. Įstatų 4.2.2. punkte numatytu atveju ir tvarka priima naujus narius, nustato naujų
narių priėmimo, narių išstojimo ir šalinimo iš Draugijos tvarką ir sąlygas;
7.3.3. tvirtina Draugijos pirmininko pavaduotojo, mokslinio sekretoriaus, įždininko
(buhalterio) kandidatūras ir nustato jų pagrindines funkcijas; esant poreikiams ir
galimybėms, nustato jų atlyginimo dydį;
7.3.4. vykdo Draugijos visuotinio narių susirinkimo sprendimus;
7.3.5. nagrinėja ir svarsto tikslines Draugijos vykdomas programas. Tvirtina tikslinių
programų vykdymo planą ir lėšų šioms programoms vykdyti paskirstymą. Prižiūri jų
vykdymo eigą;
7.3.6. kaupia lėšas Draugijos veiklai finansuoti;
7.3.7. svarsto Draugijos narių pasiūlymus ir pageidavimus;
7.3.8. organizuoja konkursus, konferencijas, seminarus, posėdžius, sudaro komisijas
atskiroms darbo sritims;
7.3.9. tvirtina Draugijos vykdomų tyrimų bei taikomųjų darbų temas ir jų vadovus;
7.3.10. tvirtina vidaus tvarkos taisykles, Draugijos struktūrą;
7.3.11. priima sprendimus dėl Draugijos ilgalaikio turto pardavimo ar kitokio perleidimo,
įkeitimo, nuomos ar panaudos, taip pat sprendimus įsigyti ilgalaikio turto, jeigu
sandorio vertė viršija 10000 (dešimt tūkstančių) Lt.
7.3.12. tvirtina Draugijos bendradarbiavimo sutartis;
7.3.13. sprendžia etatinių darbuotojų reikalingumo klausimus, tvirtina darbo užmokesčio
normatyvus;
7.3.14. tvirtina nepiniginių (turtinių) įnašų įvertinimus;
7.3.15. nustato Valdybos darbo reglamentą;
7.3.16. nagrinėja ir svarsto Pirmininko pateiktą metinį Draugijos pajamų ir išlaidų sąmatos
projektą (Draugijos biudžeto projektą), teikia jį tvirtinti visuotiniam narių
susirinkimui;
7.3.17. teikia išvadas visuotiniam susirinkimui dėl metinės finansinės atskaitomybės bei
Draugijos veiklos ataskaitos.
7.4. Valdyba privalo laiku rengti visuotinius narių susirinkimus ir sudaryti visuotinių narių
susirinkimų darbotvarkes, pateikti susirinkimui reikiamą informaciją darbotvarkės
klausimams svarstyti.
7.5. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurio veiklai vadovauja Valdybos pirmininkas.
Valdybos pirmininkas, kuris yra kartu ir Draugijos pirmininkas yra renkamas visuotinio
narių susirinkimo.
7.6. Valdybos pirmininkas:
7.6.1. sušaukia Valdybos posėdžius ir juose pirmininkauja;
7.6.2. organizuoja Valdybos veiklą;
7.6.3. atsiskaito už Valdybos veiklą susirinkimuose.
7.7. Pirmininkui nedalyvaujant, posėdžiams pirmininkauja jo pavaduotojas.
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7.8. Valdybos Pirmininkas gali įgalioti savo pavaduotoją vykdyti ir kitas funkcijas, išskyrus
tas, kurios yra priskirtinos išskirtinai Draugijos pirmininko kompetencijai.
7.9. Valdybos mokslinis sekretorius tvarko Draugijos narių sąrašą ir kitą dokumentaciją bei yra
atsakingas už Valdybos veiklos organizacinį darbą.
7.10. Valdybos iždininkas (buhalteris) renka nario mokesčius ir tvarko Draugijos finansinę
dokumentaciją.
7.11.Valdybos posėdžius ne rečiau kaip 8 (aštuonis) kartus per metus šaukia Valdybos
pirmininkas. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė
Valdybos narių, o priimti sprendimai teisėti, jeigu už juos balsuoja ne mažiau kaip
pusė dalyvaujančių narių. Visi nariai turi lygias balsavimo teises. Jeigu balsai
pasiskirsto po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.
7.12.Valdybos posėdžiuose su patariamuoju balsu gali dalyvauti Revizijos komisijos
pirmininkas.
7.13.Valdybos posėdžiuose gali dalyvauti kiekvienas Draugijos narys, jei nėra skelbiamas
uždaras posėdis.
7.14.Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius
nepasibaigus Valdybos kadencijai.
7.15. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai ne
vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Draugiją.
8. DRAUGIJOS VADOVAS
8.1.Draugijos pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas, kurį 3 metų laikotarpiui renka
visuotinis tikrųjų narių susirinkimas. Draugijos pirmininku asmuo gali būti renkamas ne
daugiau dviejų kadencijų iš eilės.
8.2. Draugijos pirmininkas:
8.2.1. atstovauja Draugijai visuomenėje, santykiuose su trečiaisiais asmenimis, su kitomis
organizacijomis, įmonėmis, įstaigomis bei institucijomis, teisme ir arbitraže;
8.2.2. sudaro sandorius Draugijos vardu;
8.2.3. atidaro ir uždaro Draugijos sąskaitas bankų įstaigose ir jomis disponuoja;
8.2.4. vykdo visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos priimtus sprendimus;
8.2.5. atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą;
8.2.6. tvarko duomenis ir pateikia dokumentus juridinių asmenų registrui;
8.2.7. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
8.2.8. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, išskyrus buhalterį ir mokslinį sekretorių,
sudaro su jais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareiginius nuostatus;
8.2.9. rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių
metų Draugijos veiklos ataskaitos projektą;
8.2.10. pagal savo kompetenciją išduoda įgaliojimus.
8.3.Draugijos vadovas per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir
pateikti visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų Draugijos veiklos ataskaitą.
Ši ataskaita yra vieša ir Draugija turi sudaryti sąlygas su šia ataskaita susipažinti visiems
nariams.
8.4.Draugijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
a) informacija apie Draugijos veiklą įgyvendinant Įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
b) Draugijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
c) Draugijos metinė finansinė atskaitomybė;
d) samdomų Draugijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
e) kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.
8.5.Už savo darbą Pirmininkas atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui kartą per metus.
Pirmininkas įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti Draugijai dėl jo kaltės padarytus
nuostolius.
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9. INFORMACIJOS APIE DRAUGIJĄ PATEIKIMO TVARKA
9.1. Draugijos nariui raštu pareikalavus, Valdyba ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo
reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti savo nariui galimybę susipažinti su
dokumentais ar pateikti dokumentų kopijas (įstatų, metinės finansinės atskaitomybės,
veiklos ataskaitų, visuotinių narių susirinkimų protokolų, narių sąrašų, kitų dokumentų).
9.2. Jei tam tikrus dokumentus Draugija pateikti atsisako, atsisakymą pateikti dokumentus turi
įforminti raštu, jeigu Draugijos narys to pareikalauja. Ginčus dėl nario teisės į informaciją
sprendžia teismas.
9.3. Draugijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams turi būti pateikiama
neatlygintinai, arba už atlygį, neviršijantį dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.
9.4. Visuotinių narių susirinkimų ir Valdybos posėdžių priimti sprendimai ir kiti pranešimai, su
kuriais reikia supažindinti visus Draugijos narius arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau
kaip per 15 dienų po sprendimo priėmimo. Už sprendimų ir pranešimų išsiuntimą laiku
atsako Pirmininkas. Visi sprendimai ir pranešimai siunčiami registruotu laišku, faksu ar
elektroniniu paštu.
9.5. Apie numatomą Draugijos reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą Pirmininkas privalo
viešai paskelbti dienraštyje „Kurier Wilenski“ ir Draugijos internetiniame puslapyje bei
pranešti visiems kreditoriams raštu.
9.6. Visi kiti vieši Draugijos pranešimai ir skelbimai skelbiami dienraštyje „Kurier Wilenski“ ir
Draugijos internetiniame puslapyje.
10. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO
TVARKA
10.1. Draugija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
Draugijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
10.2. Filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Draugijos visuotinio narių
susirinkimo nutarimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka.
11.

ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

11.1. Asociacijos buveinė keičiama Valdybos sprendimu.
12.
ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
12.1Draugijos Įstatai yra teisinis dokumentas, kuriuo Draugija grindžia savo veiklą.
12.1.Įstatai keičiami ir papildomi visuotinio narių susirinkimo 2/3 (dviem trečdaliais) balsų
priimtu sprendimu.
12.2.Pakeisti Draugijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
12.3.Pakeistus Draugijos įstatus pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo arba
Draugijos pirmininkas.
13. DRAUGIJOS LĖŠOS IR PAJAMOS
13.1.Draugijos lėšų šaltiniai yra narių mokesčiai, pajamos, gautos iš Draugijos vykdomos
veiklos, kredito įstaigų palūkanos už saugomas Draugijos lėšas, kitos teisėtai gautos
pajamos, dovanos.
13.2.Draugija turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo bei kitų
teisės aktų nustatyta tvarka.
13.3.Draugijos lėšos naudojamos visuotinio narių susirinkimo sprendimais, šiuose įstatuose
numatytiems Draugijos tikslams pasiekti.
13.4.Kiekvienų finansinių metų pabaigoje Draugija privalo atlikti savo finansinės veiklos
patikrinimą. Jį atlieka revizijos komisija, kurią trejų metų laikotarpiui renka visuotinis narių
susirinkimas. Revizijos komisija renkama iš trijų asmenų. Susirinkimo metu išrinkti
revizijos komisijos nariai renka Revizijos komisijos pirmininką, apie ką pranešama
dalyvaujantiems posėdyje.
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13.5.Revizijos komisijos nariu negali būti Valdybos narys, Pirmininkas.
13.6.Revizijos komisija:
13.6.1. tikrina Draugijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės veiklos
dokumentus;
13.6.2. visuotinio narių susirinkimo pavedimu arba Valdybos prašymu atlieka bet kokius
Draugijos veiklos patikrinimus ir operatyviai informuoja visuotinį narių susirinkimą ir Valdybą
apie Draugijos ūkinės ar finansinės veiklos pažeidimus;
13.6.3. finansiniams metams pasibaigus, visuotiniam narių susirinkimui pateikia išvadą dėl
Draugijos metinės finansinės atskaitomybės.
13.7.Revizijos komisija įstatymų nustatyta tvarka atsako už blogą Draugijos finansinės veiklos
kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.
14. DRAUGIJOS PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
14.1.Draugija pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų nustatyta tvarka.
14.2.Sprendimą dėl Draugijos reorganizavimo padalijant ją į kelias organizacijas ar prijungiant
prie kitos organizacijos turi teisę priimti Draugijos narių visuotinis susirinkimas.
14.3.Draugija gali būti reorganizuota šiais būdais:
13.3.1. jungimo būdu;
13.3.2. skaidymo būdu.
14.4.Jeigu Draugija reorganizuojama padalijant ją į kelias organizacijas, jos turtas ir lėšos
atitenka toms organizacijoms, prie kurių prisijungiama.
14.5.Reorganizuojamos Draugijos turto įvertinimą ir išvadas revizijos komisija pateikia iki
visuotinio narių susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti organizacijos reorganizavimą.
14.6.Draugijos veiklos nutraukimo pagrindas gali būti:
14.6.1. Draugijos narių visuotinio susirinkimo priimtas sprendimas nutraukti Draugijos
veiklą;
14.6.2. teismo sprendimas nutraukti Draugijos veiklą.
14.7.Pasibaigus Draugijos veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų Draugijos kreditorių
reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitoms
organizacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamos Draugijos įstatuose deklaruotiems
tikslams, o jei tokių nėra – kitoms organizacijoms, labdaros ir paramos fondams.
14.8.Šiuose įstatuose neaptarti kiti su Draugijos veikla susiję klausimai sprendžiami Lietuvos
Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.
Įstatai patvirtinti 2014 m. gegužės 08 dienos Draugijos pakartotiname visuotiniame narių
susirinkime.
Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas pasirašyti įstatus :
Hendryk Malevski
(vardas, pavardė, parašas)
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