LIETUVOS AKTUARŲ DRAUGIJA
ĮSTATAI
Patvirtinta Visuotinio narių susirinkimo 2022-05-10

I skirsnis. Bendrieji nuostatai
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Lietuvos aktuarų draugija (toliau – Draugija) – tai Lietuvos aktuarų savanoriška organizacija,
vykdanti Draugijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo,
mokslinio tyrimo uždavinius ir funkcijas.
Draugija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą
– Lietuvos aktuarų draugija, antspaudą, simboliką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas. Pagal
savo prievoles Draugija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus
įsipareigojimus, o Draugijos nariai neatsako už Draugijos prievoles.
Draugija turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės
nutarimų suteiktą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų laisvę ir nustatytas pareigas, o savo
veiklą grindžia šiais įstatymų nustatyta tvarka įregistruotais Draugijos įstatais bei kitais teisės
aktais.
Draugija gauto pelno negali skirstyti savo nariams.
Draugijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Draugijos veikla neterminuota.
Draugija turi teisę steigti filialus. Jie steigiami įstatuose nustatyta tvarka.
Draugijos teisinė forma – asociacija.
II skirsnis. Draugijos tikslai, uždaviniai ir funkcijos

9.

Draugijos tikslas – koordinuoti Draugijos narių veiklą, vykdyti jos narių pavestus uždavinius,
savo veikla atstovauti jų interesus ir juos ginti, propaguoti aktuarų teikiamas paslaugas ir jų
naudą gyventojams, įmonėms ir organizacijoms, propaguoti savo narių profesionalumą,
remti ir vystyti aktuarų mokslą, praktinius tyrimus ir išsilavinimą, išlaikyti ir plėtoti ryšius su
valstybinėmis bei privačiomis įstaigomis, intelektualiai daryti įtaką sprendžiant aktuarines,
socialines, ekonomines ir finansines problemas Lietuvos Respublikoje.
10. Draugijos uždaviniai:
10.1. atstovauti ir ginti aktuarų profesinius interesus, siekti aktuaro profesijos pripažinimo;

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

remti ir vystyti aktuarinį mokslą, praktiką ir mokymą;
sukurti, vystyti ir įgyvendinti praktikoje aktuarų profesijos etikos kodeksą;
skatinti Draugijos narių profesinį aktuarinį išsilavinimą;
remti aktuarų kūrybinę veiklą aktuariniame moksle;
teikti Draugijos nariams praktinę pagalbą ir kitas paslaugas;
atstovauti Lietuvos aktuarų interesus užsienyje ir būti aktyvia tarptautinės aktuarų
bendruomenės nare;
10.8. siekti Draugijos pripažinimo tarptautinėje aktuarų bendruomenėje;
10.9. kiti uždaviniai, neprieštaraujantys šiems Įstatams.
11. Siekdama savo tikslo ir vykdydama savo uždavinius Draugija:
11.1. organizuoja mokslines konferencijas, seminarus, kursus ir susitikimus;
11.2. leidžia periodinius ir nereguliarius straipsnius bei publikacijas;
11.3. organizuoja ir kaupia profesinės literatūros biblioteką, bendradarbiauja su kitomis
bibliotekomis;
11.4. kuria, vysto, bendradarbiauja ir palaiko ryšius su kitomis mokslinėmis, išsilavinimo ir
profesinėmis įstaigomis;
11.5. stoja į kitas draugijas ir asociacijas;
11.6. organizuoja Draugijos narių priėmimą ar atstatydinimą;
11.7. teikia siūlymus teisės aktų srityje;
11.8. teikia išvadas Draugijai pateiktiems projektams ir dalyvauja darbo grupėse;
11.9. skiria ir tarpininkauja skiriant stipendijas, steigia prizus, organizuoja varžybas;
11.10. inicijuoja ir koordinuoja profesinius tyrimus ir diskusijas;
11.11. naudojasi Draugijos turtu ir lėšomis, skirtomis bei perduotomis Draugijai;
11.12. vykdo kitas funkcijas, būtinas sprendžiant Draugijos uždavinius bei įgyvendinant
Draugijos tikslus.
12. Draugija, įgyvendinama savo tikslus, vykdo šią ūkinę komercinę veiklą:
12.1. knygų leidyba (58.11);
12.2. profesinių narystės organizacijų veikla (94.12);
12.3. žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (58.14);
12.4. kita leidyba (58.19);
12.5. laikraščių spausdinimas (18.11);
12.6. kitas spausdinimas (18.12);
12.7. parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla (18.13);
12.8. duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla (63.11);
12.9. socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.20.20);
12.10. humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.20.10);
12.11. matematikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.19.30);
12.12. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20);
12.13. konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla (70.22);
12.14. posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);
12.15. švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60).
III skirsnis. Draugijos teisės ir pareigos
13. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta apimtimi ir tvarka, įstatuose numatytai veiklai
vykdyti, Draugija gali:

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

turėti atsiskaitomąją ir valiutos bei kitas sąskaitas bankuose;
įsigyti, valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;
sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
steigti ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis, tapti jų dalininkais-savininkais
ar kitokiais dalyviais;
13.5. jungtis į asociacijas (konfederacijas);
13.6. stoti į tarptautines organizacijas;
13.7. turėti ir įsigyti kitas civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos
tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos
Asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose;
13.8. padengti aktuarams jų patirtas išlaidas susijusias su Įstatuose numatytos veiklos
vykdymu.
14. Draugija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę – buhalterinę informaciją valstybės
institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
IV skirsnis. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo tvarka
15. Draugijos nariai gali būti Tikraisiais, Asocijuotais arba Garbės nariais. Tikrieji, Asocijuotieji ir
Garbės nariai turi visas ir lygias Draugijos narių teises. Tikrieji nariai atitinka Pilnai atitinkančio
kvalifikacijos reikalavimus aktuaro (angl. „fully-qualified actuary“) apibrėžimą Actuarial
Association of Europe Tarpusavio kvalifikacijos pripažinimo sutarties tikslais.
16. Bet kuris fizinis asmuo, sulaukęs 21 metų amžiaus, pripažįstantis šiuos Įstatus, Aktuarų
profesinės etikos kodeksą ir pasiruošęs savo veikla siekti Draugijos tikslų ir spręsti Draugijai
iškeltus uždavinius, gali įstoti į Draugiją.
17. Asmuo gali tapti Asocijuotu nariu, jeigu tenkina kvalifikacinius Draugijos reikalavimus, yra
sumokėjęs stojamąjį mokestį, pateikia Draugijos Pirmininkui raštišką prašymą bei dviejų
Tikrųjų narių rekomendacijas. Valdyba, Draugijos Pirmininko teikimu, svarsto klausimą dėl
kandidato atitikimo keliamiems reikalavimams ir priima sprendimą dėl klausimo teikimo
Visuotiniam narių susirinkimui.
18. Asocijuotas narys gali tapti Tikruoju nariu, jeigu pateikia Draugijos Pirmininkui raštišką
prašymą ir tenkina kvalifikacinius Draugijos reikalavimus. Valdyba, Draugijos Pirmininko
teikimu, svarsto klausimą dėl kandidato atitikimo keliamiems reikalavimams ir priima
sprendimą dėl klausimo teikimo Visuotiniam narių susirinkimui.
19. Tikrasis narys gali tapti Garbės nariu, jeigu pasitraukia iš aktyvios profesinės veiklos ir yra
reikšmingai nusipelnęs aktuaro profesijai Lietuvoje. Valdyba, Draugijos Pirmininko teikimu,
svarsto klausimą dėl kandidato atitikimo keliamiems reikalavimams ir priima sprendimą dėl
klausimo teikimo Visuotiniam narių susirinkimui.
20. Steigėjai tampa Draugijos Tikraisiais nariais nuo Draugijos įregistravimo dienos.
21. Kvalifikacinius reikalavimus Asocijuotam nariui bei Tikrajam nariui nustato Visuotinis narių
susirinkimas Valdybos teikimu.
22. Stojimo mokesčio dydį ar reguliarius bei vienkartinius (tikslinius) nario mokesčius tvirtina
Visuotinis narių susirinkimas Valdybos teikimu.
23. Kiekvienas narys turi teisę išstoti iš Draugijos, prieš trisdešimt kalendorinių dienų raštu įspėjęs
Draugijos Pirmininką. Nuo pareiškimo įteikimo momento pareiškėjas turi nutraukti savo
funkcijų vykdymą Draugijoje. Draugijos nario mirties atveju jis laikomas išstojusiu iš Draugijos.

24. Visuotinis narių susirinkimas 2/3 visų narių balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą dėl
narystės sustabdymo arba dėl nario pašalinimo iš Draugijos Valdybos teikimu, jeigu:
24.1. nario veika ar įgyvendinami tikslai prieštarauja Draugijos tikslams ir uždaviniams;
24.2. narys daugiau kaip tris mėnesius iš eilės vėluoja mokėti stojamąjį įnašą ar reguliarius
bei vienkartinius (tikslinius) nario mokesčius, skaičiuojant nuo atitinkamo pranešimo
išsiuntimo dienos;
24.3. narys sistemingai nesilaiko Visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos priimtų nutarimų,
Aktuarų profesinės etikos kodekso, kvalifikacijos palaikymo reikalavimų.
25. Išstoję arba Visuotinio narių susirinkimo sprendimu pašalinti iš Draugijos narių asmenys
praranda bet kokias teises į Draugijai priklausantį turtą, įskaitant sumokėtų mokesčių
grąžinimą, bei privalo sumokėti įsiskolinimus Draugijai.
V skirsnis. Draugijos narių teisės ir pareigos
26. Draugijos buveinėje, taip pat draugijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Draugijos
narių sąrašas. Su šiais sąrašais turi teisę susipažinti kiekvienas Draugijos narys.
27. Draugijos narių pareigos:
27.1. vadovautis šiais Įstatais;
27.2. vykdyti Draugijos valdymo organų sprendimus;
27.3. vadovautis Draugijos patvirtintu Aktuarų profesinės etikos kodeksu;
27.4. mokėti nario mokesčius;
27.5. savo veikla padėti įgyvendinti Draugijos tikslus bei uždavinius;
27.6. kelti savo mokslinį lygį ir profesinę kvalifikaciją.
28. Draugijos narys turi teisę:
28.1. dalyvauti ir balsuoti Visuotiniuose narių susirinkimuose;
28.2. būti išrinktu į Draugijos valdymo organus ir dalyvauti jų veikloje;
28.3. dalyvauti Draugijos valdymo organų sudarytose darbo grupėse bei dalyvauti
sprendžiant iškilusius klausimus;
28.4. naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis, tame tarpe gauti organizacinę ir
metodologinę pagalbą susijusią su jo asmenine profesine, moksline ar pedagogine
veikla, jeigu tai suderinama su Draugijos veikla;
28.5. gauti informaciją apie Draugijos veiklą, įskaitant Draugijos organų posėdžių protokolus,
nutarimus ir sprendimus;
28.6. skelbti straipsnius Draugijos leidžiamuose leidiniuose;
28.7. naudotis Draugijos sukaupta informacija, susijusia su profesine, moksline ar
pedagogine veikla;
28.8. išstoti iš Draugijos šių įstatų nustatyta tvarka.
VI skirsnis. Draugijos valdymas
29. Draugijos organai yra Visuotinis narių susirinkimas, revizorius ir valdymo organai: kolegialus
valdymo organas - Valdyba bei vienasmenis valdymo organas - Draugijos Pirmininkas.
30. Sprendimą dėl Draugijos buveinės keitimo priima Visuotinis narių susirinkimas Valdybos
teikimu.
31. Draugija turi vyriausiąjį finansininką (buhalterį). Vyriausiojo finansininko (buhalterio)
funkcijas pagal sutartį gali atlikti juridinis asmuo.

32. Vienas asmuo negali eiti Draugijos Pirmininko ir vyriausiojo finansininko pareigų.
VII skirsnis. Visuotinis narių susirinkimas
33. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Draugijos organas.
34. Visuotinis narių susirinkimas:
34.1. keičia Draugijos įstatus;
34.2. priima ar šalina Draugijos narius;
34.3. nustato kvalifikacinius reikalavimus nariams;
34.4. tvirtina Aktuarų profesinės etikos kodeksą;
34.5. skiria (renka) ir atšaukia Valdybos narius bei Valdybos Pirmininką, ir skiria jį Draugijos
pirmininku;
34.6. nustato Draugijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo
tvarką;
34.7. nustato Draugijos Pirmininko ir vyriausiojo finansininko (buhalterio) pareiginius
atlyginimus;
34.8. nustato kitų darbuotojų skaičių ir pareiginius atlyginimus;
34.9. tvirtina Draugijos metinę finansinę atskaitomybę, veiklos ataskaitą, biudžetą;
34.10. renka Draugijos revizorių ir jį atšaukia;
34.11. priima sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo);
34.12. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo, pertvarkymo ar pabaigos
(reorganizavimo ar likvidavimo) ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.
35. Kiekvienas Draugijos narys Visuotiniame narių susirinkime balsuojant turi vieną
sprendžiamąjį balsą.
36. Eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus,
ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis narių susirinkimas turi
būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Draugijos narių arba Valdybos nutarimu.
37. Neeilinio Visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai Valdybai pateikia paraišką, kurioje
nurodytos neeilinio susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas,
pasiūlymai dėl datos ir vietos. Jeigu Valdyba negali iniciatorių siūlomų klausimų išspręsti
kitais būdais arba šie klausimai priklauso Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai, ji per 10
darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos paskelbia apie šaukiamą neeilinį susirinkimą,
nustatant jo datą ir vietą.
38. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Draugijos
narių. Sprendimai priimami 2/3 dalyvaujančių susirinkime Draugijos narių balsų dauguma.
39. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, įstatų nustatyta tvarka, ne vėliau kaip po
mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus
neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.
40. Visuotiniam narių susirinkimui medžiagą rengia Valdyba. Apie šaukiamą Visuotinį narių
susirinkimą Valdyba privalo informuoti narius. Pranešimas apie šaukiamą susirinkimą
išsiunčiamas elektroniniu paštu asmeniškai kiekvienam nariui bei patalpinamas Draugijos
interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas
pakartotinis narių susirinkimas, nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš vieną savaitę iki
numatomo Visuotinio narių susirinkimo dienos. Pranešime apie susirinkimą turi būti nurodyta
jo vieta, data, laikas bei darbotvarkė. Ne vėliau kaip prieš penkias kalendorines dienas iki

Visuotinio narių susirinkimo, nariams turi būti pateikti darbotvarkės dokumentai. Visuotinis
narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų ir sąlygų, jeigu visi nariai su tuo
sutinka.
41. Visuotinio narių susirinkimo posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokolas turi atitikti teisės
aktų nustatytus reikalavimus. Protokolai turi būti saugomi ne mažiau kaip dešimt metų ir
kiekvieno nario ar valdymo organo nario, dalyvavusio ar turėjusio teisę dalyvauti susirinkime,
reikalavimu turi būti išduota kopija.
42. Visuotiniame narių susirinkime sprendimai priimami atviru balsavimu arba balsavimu
elektroniniu būdu. Bent vienam nariui pareikalavus turi būti balsuojama slaptai.
VIII skirsnis. Valdyba
43. Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas darbo
reglamentas.
44. Valdybos narių, įskaitant Valdybos Pirmininką, skaičius lygus penkiems. Valdybos darbui
vadovauja Valdybos Pirmininkas.
45. Valdybą ketverių metų laikotarpiui renka Visuotinis narių susirinkimas iš Draugijos narių
šiuose įstatuose nustatyta tvarka. Valdybos Pirmininkas skiriamas tik išrinkus visus Valdybos
narius. Visuotiniam narių susirinkimui nepatvirtinus pilnos Valdybos sudėties, yra
organizuojami nauji rinkimai likusiems neišrinktiems Valdyboms nariams bei Valdybos
Pirmininkui šiuose įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis narių susirinkimas turi teisę prieš
terminą atšaukti visą Valdybą ar bet kurį jos narį ir patvirtinti naujus Valdybos narius bei
Valdybos Pirmininką.
46. Valdybos nariai turi teisę atsistatydinti iš pareigų, apie tai raštu įspėję Valdybą prieš mėnesį.
Jeigu Valdybos narys nutraukia savo narystę Draugijoje savanoriškai arba pašalinimas iš
Draugijos dėl kitų priežasčių, jis netenka Valdybos nario įgaliojimų. Visais šiais atvejais
Valdyba per tris savaites nuo Valdybos nario pasitraukimo privalo sušaukti neeilinį Visuotinį
narių susirinkimą naujo Valdybos nario patvirtinimui.
47. Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžio šaukimo
iniciatyvos teisę turi Draugijos Pirmininkas bei Valdybos nariai, jei tam pritaria daugiau kaip
pusė Valdybos narių.
48. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Valdybos narių, o
priimami sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja nemažiau kaip 1/2 visų Valdybos narių.
Nedalyvaujantis valdybos posėdyje Valdybos narys turi teisę pareikšti savo nuomonę raštu.
Valdybos narys gali balsuoti pats arba už save įgalioti balsuoti kitus asmenis. Nariai turi lygias
balso teises. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos Pirmininko balsas.
49. Valdybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais.
50. Darbo sutartį su Draugijos Pirmininku Draugijos vardu pasirašo, bei sprendžia kitus su jo darbo
santykiais susijusius klausimus Valdybos sprendimu įgaliotas bet kuris valdybos narys,
išskyrus Valdybos Pirmininką. Valdybos pirmininkas, kuris kartu yra ir Draugijos Pirmininkas,
Valdybos posėdžiuose, kuriuose sprendžiami su jo veikla susiję klausimai neturi balso teisės.
51. Valdyba:
51.1. rengia Draugijos biudžeto projektą ir teikia jį patvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui;
51.2. rengia ir tvirtina Draugijos veiklos instrukcijas, darbo reglamentus, pasiūlymus, savo
kompetencijos ribose priima nutarimus, rekomendacijas ir kitus sprendimus;

51.3. rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti kvalifikacinius reikalavimus
Draugijos nariams bei teikia tvirtinimui Draugijos Tikrųjų, Asocijuotųjų ir Garbės narių
kandidatūras;
51.4. rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti Aktuarų profesinės etikos
kodeksą;
51.5. vertina Aktuarų profesinės etikos kodekso pažeidimus;
51.6. inicijuoja sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, rengia
jų įstatus, nuostatus ir teikia juos tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui, skiria filialų ir
atstovybių vadovus;
51.7. svarsto Draugijos narių pasiūlymus ir pageidavimus;
51.8. priima sprendimus dėl sandorių Draugijos vardu sudarymo;
51.9. sprendžia kitus Draugijos organizacinius, socialinius, ūkinius bei finansinius klausimus,
kurie išimtinai nepriskiriami kitų organų (Visuotinis narių susirinkimas ir Draugijos
Pirmininkas) kompetencijai;
51.10. atsako už Draugijos turtą bei jo naudojimą suderinamai su Draugijos veikla.

IX skirsnis. Draugijos Pirmininkas
52. Visuotiniam narių susirinkimui paskyrus Valdybos pirmininką, jis skiriamas ir Draugijos
pirmininku. Pasibaigus Valdybos pirmininko kadencijai ar jį atšaukus iš pareigų, kartu
atleidžiamas ir Draugijos pirmininkas, išskyrus kai Valdybos pirmininkas perrenkamas kitai
kadencijai.
53. Draugijos Pirmininkas vadovauja Draugijos veiklai, vykdo pareiginiuose nuostatuose
nustatytas pareigas ir taip pat atlieka šias funkcijas:
53.1. rengia ir pateikia Visuotiniam narių susirinkimui Draugijos veiklos ataskaitą;
53.2. organizuoja Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos posėdžių sušaukimą, rengia
medžiagą Visuotiniam narių susirinkimui ir Valdybai, rengia posėdžių darbotvarkes;
53.3. vadovaudamasis Visuotinio narių susirinkimo sprendimais, Valdybos sprendimais,
Draugijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Draugijai teismuose, valstybinės
valdžios ir valdymo institucijose ir santykiuose su kitais trečiaisiais asmenimis, taip pat
vienvaldiškai veikia Draugijos vardu atlikdamas įprastines ūkines, organizacines
Draugijos veiklos funkcijas;
53.4. priima ir atleidžia iš darbo darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, vadovauja ūkinei,
organizacinei Draugijos veiklai;
53.5. savo kompetencijos ribose išduoda įgaliojimus Draugijos darbuotojams ar kitiems
asmenims;
53.6. organizuoja Visuotinio narių susirinkimo bei Valdybos nutarimų įgyvendinimą;
53.7. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą, sudaro sąlygas su ja susipažinti.
X skirsnis. Draugijos filialų ir atstovybių steigimo bei likvidavimo tvarka
54. Filialas ir atstovybė yra Draugijos struktūrinis padalinys, turintis atskirą buveinę. Filialas ir
atstovybė nėra juridinis asmuo ir naudojasi Draugijos, kaip juridinio asmens, vardu.
55. Filialas veikia pagal Draugijos įstatus ir patvirtintus filialo įstatus. Atstovybė veikia pagal
patvirtintus Draugijos įstatus ir atstovybės nuostatus.

56. Filialas ir atstovybė steigiama, jų veikla nutraukiama Valdybos inicijuotu Visuotinio narių
susirinkimo sprendimu.
XI skirsnis. Draugijos turto ir lėšų šaltiniai
57. Draugijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas
šiuose įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šiuose įstatuose
nustatytų bei kitų, įstatymu leidžiamų, Draugijos pajamų šaltinių.
58. Draugijos pajamų šaltiniai:
58.1. narių stojamieji įnašai, narių reguliarūs ir vienkartiniai (tiksliniai) mokesčiai;
58.2. Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
58.3. parama;
58.4. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
58.5. palikimai, pagal testamentą tenkantys Draugijai bei neatlygintinai perduotos lėšos;
58.6. Draugijos ir jos įsteigtų ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų pelnas;
58.7. kreditų įstaigų palūkanos, mokamos už juose saugomas lėšas;
58.8. skolintos lėšos;
58.9. lėšos iš parduoto Draugijos turto;
58.10. kitos lėšos, uždirbtos vykdant veiklą.
XII skirsnis. Draugijos finansinės veiklos kontrolė
59. Revizorius tikrina Draugijos finansinę veiklą vieną kartą per metus. Juo gali būti fizinis asmuo,
turintis kvalifikacijos diplomą, arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas.
Revizoriumi negali būti Draugijos Valdybos narys bei Draugijos darbuotojas.
60. Revizorius turi teisę samdyti ekspertus ir specialistus, iš anksto tai suderinęs su Draugijos
Pirmininku.
61. Revizorius kontroliuoja Draugijos finansinę veiklą. Jis privalo:
61.1. tikrinti Draugijos metų finansinę atskaitomybę;
61.2. Visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlikti Draugijos finansinius
buhalterinius patikrinimus;
61.3. artimiausiame Visuotiniame narių susirinkime arba Valdybos posėdyje pranešti apie
patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
61.4. Visuotiniame narių susirinkime pateikti Draugijos finansinės veiklos patikrinimų metų
ataskaitą.
62. Savo funkcijoms atlikti Revizorius turi teisę gauti visą reikalingą informaciją.
63. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Draugijos veiklos trūkumų nuslėpimą.
64. Gautų valstybės ir savivaldybių lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Valstybės kontrolė.

XIII skirsnis. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka
65. Visuotinių narių susirinkimų nutarimai ir Valdybos posėdžių priimti sprendimai bei kiti
pranešimai, su kuriais reikia supažindinti visus Draugijos narius arba kitus asmenis išsiunčiami
ne vėliau kaip per 15 dienų po sprendimų priėmimo. Už savalaikį sprendimų ir pranešimų
išsiuntimą atsako Draugijos Pirmininkas. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai ir

pranešimai siunčiami nariams elektroniniu paštu. Su visa informacija Draugijos nariai turi
galimybę susipažinti Draugijos interneto svetainėje arba Draugijos buveinėje.
66. Apie numatomą Draugijos reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą Draugijos Pirmininkas
privalo viešai paskelbti VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių
asmenų vieši pranešimnai“ ir pranešti visiems kreditoriams elektroniniu paštu Lietuvos
Respublikos Civilinio kodekso nustatytais terminais ir tvarka. Kitais atvejais, kai Draugijos
pranešimai turi būti skelbiami viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame
elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimnai“, Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka ir terminais.

XIV skirsnis. Dokumentų ir kitos informacijos apie Draugijos veiklą pateikimo nariams
tvarka
67. Draugijos nariui raštu pareikalavus, Draugijos Pirmininkas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo
reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę neatlygintinai susipažinti ir
pateikti kopijas šių dokumentų: Draugijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų,
Draugijos veiklos ataskaitų, revizoriaus išvadų bei ataskaitų, Visuotinių narių susirinkimų ar
kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio narių susirinkimo sprendimai, narių sąrašų, kitų
dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės
paslapties. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma komercine paslaptimi. Už komercinės
paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.
XV skirsnis. Draugijos pertvarkymo ir pabaigos ypatumai
68. Draugija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos
Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
69. Jeigu Draugijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Draugija
turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
70. Draugija gali būti likviduota teismo sprendimu arba pritarus ne mažiau kaip 2/3 Draugijos
narių.
71. Likęs Draugijos turtas ir lėšos, įstatymų tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir
Draugijos narių reikalavimus dėl Draugijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo
ar mokesčio, iki Draugijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar
kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Visuotinis narių susirinkimas ar
teismas, priėmę sprendimą likviduoti Draugiją.
72. Be kitų teisės aktuose nustatytų pareigų, likvidatorius privalo:
72.1. viešai paskelbti 66 punkte nurodytame leidinyje apie Draugijos likvidavimą ir pateikti
juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Draugiją
bei savo duomenis;
72.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
72.3. perduoti likusį Draugijos turtą teisės aktų nustatyta tvarka;
72.4. sudaryti Draugijos likvidavimo aktą. Draugijos likvidavimo akte aprašoma likvidavimo
eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
72.5. perduoti dokumentus saugoti Lietuvos Respublikos Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

72.6. pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Draugijos likvidavimo aktą ir kitus
dokumentus, reikalingus Draugijai išregistruoti.
XVI skirsnis. Baigiamosios nuostatos
73. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
74. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
įstatymais ir kitais dokumentais.

