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LIETUVOS ORMTOLOGU DRAUGIJOS ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Asociacijos oficialus pavadinimas yra ,,Lietuvos ornitologrl draugija". Oficialus

sutrumpintas pavadinimas - "LOD". Asociacijos pavadinimas anglq kalba - ,,Lithuanian
Ornithological Society".

2. Lietuvos ornitologq draugija (toliau - Draugija) yra ribotos civilines atsakomybes viesas
juridinis asmuo, kurio teisine forma yra asociacija.

3. Draugija yra savanori5ka, savaranki5ka ne pelno siekianti asociacija, vienijanti laukiniais
pauk5diais ir jq apsauga bei jq gyvenamqjq vietq ir buveiniq i5saugojimu besidomindius
Lietuvos Respublikos ir uZsienio fizinius bei juridinius asmenis.

4. Draugija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijq istatymu bei kitais istatymais,
Vyriausybes nutarimais, kitais teises aktais ir Siais fstatais.

5. Draugija gali vienytis i asociacijq s4jungas. Sprendimus Siuo klausimu priima Draugijos
taryba.

6. Draugija Draugijos tarybos sprendimu gali istoti i tarptautines asociacijas ir jq s4jungas,
benciraciarbiautt su kitq valstybiq bei tarptautinemis organizacijomis, sudaryti su jomis
susitarimus, neprie5taraujandius L,ietuvos Respr.lblikos Konstitucijai ir kitiems istatymams.

7. Draugija turi savo ld5as, turt4, antspaud4 su savo pavadinimu ir s4skait4 viename iS
Lietuvos Respublikoje fregistruotrl bankq, taip pat gali tureti s4skaitas bet kurioje kitoje
valstybeje. UZ savo prievoles Draugija atsako visu turtu. Draugijos narys neturi teises i
Draugijos turt4 ir neatsako uZ Draugijos prievoles.

8. Draugija gali vykdyti istatymq nedraudZiam4 fiking komercing veikl4, kuri nepriestarauja
jos istatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti. Licencijuoj arna arba
Lietuvos Respublikos istatymais reglamentuojama veikla, kuriai reikalingas leidimas,
Draugija gali verstis tik gavus atitinkam4licencij4 arba leidim4.

9. Draugija gali istatymq nustatyta tvarka teikti labdar4 ar paramE bei gauti param4 (bDti
paramos gaveju), siekiant igyvendinti bet kuriuos Draugijos veiklos tikslus.

10. Draugijos veiklos laikotarpis neribotas. Draugijos finansiniai metai yra kalendoriniai
metai.

II. DRAUGIJOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI
11. Draugijos veiklos tikslai ir uZdaviniaiyra:

11.1. r[pintis Lietuvoje aptinkamq laukiniq pauk5diq ir jq gyvenamqiq vietq apsauga bei
globa;

11.2. ugdyti Lietuvos visuomeneje pagarb4 ir meilg gamtai bei atsakomybg del jos
iSsaugojimo;

11.3. organizuoti ir vykdyti pauk5diq mokslinius ir kitus tyrimus bei jq stebesen4;
11.4. rupintis ornitologijos, gamtosaugos, gamtotvarkos mokymu ir Zinfi4populiarinimu,

ypaE tarpjaunimo;
11.5. skatinti draugijos nariq gamtosauging, Sviediam4j4 ir moksling veikl4 pauk5diq

apsaugos srityje, gilinti iq Zinias, gerinti tiriamojo darbo ig[dzius;
11.6. informuoti visuomeng apie naujausius pasiekimus ornitologijoje ir pauksdiq

apsaugoje, apie Lietuvos pauk5diq apsaugos problemas bei galimus jq sprendimo
budus;

11.7. skatinti Draugijos narirl rySius su kolegomis kitose valstybese bei informacijos
mainus;



11.8. kurti ir teikti siulymus del pauksdiq apsaugos ir racionalaus jq naudojimo

valstybinems ir kitoms institucijoms bei piliediams ir rupintis jq igyvendinimu;

11.9. kurti ir remti pauk5diq tyrimo bei jq apsaugos programas, ruo5ti projektus ir, esant

reikalui, jq ekspertizes, pasitelkiant ekspertus is Lietuvos, kitq valstybiq ir

tarptautiniq ot ganizac1t4;

11.10. organizuoti konferencijas, pasitarimus, diskusijas, seminarus, pauk5diq apsaugos ir

svarbiq teritorijq issaugojimo akcijas ir kitus renginius;

11.11. leisti mokslo ir populiarius leidinius, konferencijq ir kiq renginiq darbus,

metodines rekomendacij as ;

ll.lz. bendradarbiauti su Lietuvos ir kifi+ valstybiq ivairiomis institucijomis bei

asociacij omis, dalyvauti j g veikloje;

11.13. dalyvauti tarptautiniuose gamtosauginiuose ir moksliniuose renginiuose ir

programose bei Projektuose.

TII. DRAUGIJOS TEISES IR PAREIGOS

12. Draugija gali tureti ir igyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios nepriestarauja

jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, LR Asociacijq istatyme ir Siuose

!statuose.
13, lsiek-dama savo,tikslq ir igyvendindama uZdavinius, Draugija turi teisg vykdyti istatymq

nedraudZiam4 flking komercinq veikl4, numatyt4 Ekonomines veiklos r[siq

klasifikatoriuje (EVRK 2 - oji redakcija), kuri nepriestarauja jos istatams bei veiklos

tikslams.

IV. DRAUGIJOS NARIAI IR REMEJAI, JU TEISES IR PAREIGOS

14. Draugij4 sudaro nariai ir garbes nariai (toliau - narys' kai nenorima isskirti titulo)'

15. Nariu gali btrti kiekvienas fizinis asmuo ir (ar) juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos ar

uZsienio pilietis, kuris pritaria Draugijos tikslams, pripaZista Siuos istatus ir laiku moka

nustatyto dydLio nario mokesti. Asmuo, norintis tapti Draugijos nariu, pateikia

stojandiojo prasym4-anket4 ir sumoka stojam4ii ina54 (ei taikoma)' Jaunesni kaip 18

, metq asmenys Draugijoje gali ig).ti teises ir pareigas Civitinio kodekso nustatyta tvarka'

Draugijos nariq sqrasa 0q duomenq bazil tvarko atsakingas Draugijos sekretoriato

darbuotojas.

16. Narys turi teisg:

16.1. dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniuose nariq susirinkimuose. Balsavimo teise

suteikiama nariams nuo 16 metq. Narys - juridinis asmuo - turi vien4 bals4;

L6.2. buti renkamas i visus Draugijos valdymo organus. Si teises suteikiama nariams nuo

18 metq;

16.3. naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis;

16.4. Draugijos buveineje susipaZinti su Draugijos dokumentais ir gauti vis4 Draugijos

turim4 informacij4 apie Draugijos veikl4 (darbo planai, posedZiq protokolai,

projektai ir Pan.);

16.5. Draugijos buveineje susipaZinti su Draugijos nariq sqrasu;

16.6. dalyvauti Draugijos nariams skirtuose renginiuose;

16.7. siulyti projektus, programas, bei dalyvauti juos vykdant;

16.8. pateikti savo darbus skelbti Draugijos leidiniuose;

16.9. paremti Draugij4 finansi5kai arba kitaip;

16.10. nemokamai gauti Draugijos nariams skirtus leidinius;



16.11. ra5tu teikti sitlymus Draugijos Tarybai d€l Draugijos nariq, Siurk5diai paZeidusiq

Siuos istatus ar Lietuvoje nustatSrQ aplinkosaug4 reglamentuojandiq teisiniq aktq

reikalavimus, Salinimo i5 Draugijos;

16.12. Draugijos visuotiniam nariq susirinkimui teikti pasiiilymus (nurodant prieZastis, del

ko toks pasillymas teikiamas) del Draugijos Tarybos nariq atstatydinimo;

16.13. bet kada iSstoti i5 Draugijos. Tokiu atveju stojamieji nario ina5ai ir nario mokesdiai

ar kitaip Draugijai nuosavyben perduotos le5os ir turtas negraZinami. I5 Draugijos

i5stojama para5ius Draugijos direktoriui pra5ym4 apie i5stojimq arba Siq istatq 21

punkte numatlrta tvarka;

16.14. kitas teises aktuose ir Draugijos istatuose nustatytas teises.

17. Draugijos narys privalo:

17.1. laikyis Draugijos istatq ir Draugijos Etikos kodekso;

17.2. stojant i draugij4 sumoketi stojam4ii ina54 (ei taikoma) ir kasmet moketi nario

mokesti. Stojamojo ina5o dydis, nario mokesdio dydis ir mokejimo tvarka

tvirtinami ir keidiami atskiru dokumentu Draugijos nariq visuotiniame susirinkime.

18. Garbes nariais gali tapti asmenys ypatingai pasizymejg Draugijos veikloje arba daug

. , nuveikg ornitologijoje iE / ar.paukidiq apsaugos srityje. Tarybos teikirnu juos tvirtina

Draugi-ios visuotinis nariq susirinkimas. :. :

19. Draugijos remejais gali bflti Lietuvos ar uZsienio piliediai, juridiniai asmenys,

visuomenines organizacijos, pritariandios Draugijos tikslams ir materialiai remiandios

jos veiklq.
20. Remejas turi teisg:

20.1. gauti informacij4 apie Draugijos renginius ir juose dalyvauti;

20.2. dalyvauti Draugijos nariams ir remejams skirtuose renginiuose;

20.3. gauti Draugijos metoding param4 ir rekomendacijas.

2L. Nariai ir remejai gauna atitinkam4 paZymejim4, garbes nariai - diplom4.

22. Draugijos nariai, Siurk5diai paLeidg Siuos istatus arba Draugijos Etikos kodeks4,

Draugijos Tarybos sprendimu gali btrti Salinami i3 Draugijos.

V. DRAUGIJOS ORGANAI
23. Draugija igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo

valdymo organus. Draugijoje yra Sie valdymo organai:

23.1. Draugijos nariq visuotinis susirinkimas;

23,2. Kolegialus Draugijos valdymo organas - Draugijos Taryba;

23.3. Vienasmenis Draugijos valdymo organas - Draugijos direktorius.

24. Auk5diausias Draugijos organas yra Draugijos nariq visuotinis susirinkimas (toliau -
Visuotinis susirinkimas).

24.1. Visuotini susirinkim4 Saukia Draugijos direktorius ne rediau kaip kart4 per metus.

Apie Visuotinio susirinkimo datq ir laik4 paskelbiama Draugijos oficialioje
rinterneto svetaineje www.birdlife.lt ir VI Registry centro leidZiamame

elektroniniame leidinyje,,Juridiniq asmenq vie5i prane5imai") likus ne maiiau}} d.

iki Visuotinio susirinkimo.

24.2. Neeilinis Visuotinis susirinkimas gali bflti kviediamas Draugijos direktoriaus,2l3
Draugijos Tarybos afua ll3 Draugijos nariq reikalavimu;

24.3. Visuotinis susirinkimas yra teisetas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip ll4
Draugijos nariq. Visuotiniam susirinkimui pirmininkauja susirinkimo i5rinktas tam

susirinkimui pirmininkauti asmuo.



24.4. Visi Visuotiniai susirinkimai yra protokoluojami, o protokolai saugomi Draugijos

buveineje. Su jais turi teisg susipaZinti kiekvienas Draugijos narys.

24.5. Konkrediais klausimais Draugijos nariai gali balsuoti pa5tu arba elektroniniu bldu.
Toki4 balsavimo tvark4 nustato Draugijos Taryba. Balsuojant tik pa5tu ir (ar)

elektroniniu b[du, balsavimo rezultatai turi toki4 pat gali1 kaip ir Visuotinio

susirinkimo balsavimo rczultatai, jei pa5tu ir (ar) elektroniniu biidu balsuoja

daugiau kaip puse Draugijos nariq. Kitais atvejais pa5tu ir (ar) elektroniniu biidu

balsuojantis Draugijos narys traktuojamas kaip dalyvaujantis Visuotiniame

susirinkime.
24.6. Visuotinis susirinkimas:

24.6.1. priima ir keidia Draugijos istatus;
24.6.2. keidia draugijos buveing;

24.6.3. Draugijos Tarybos teikimu (pagal Draugijos nariq siulymus) renka ir at5aukia

Draugijos Tarybos narius ir Draugijos kontroles komisijos narius. Balsavimo

tvark4 (slaptai ar atvirai) nustato Visuotinis susirinkimas;

24.6.4. Draugijos Tarybos si[lymu nustato Draugijos nariq stojamqjq ina5q dydi ir
. nario mokesdio dydi, jq mokejimo tvark4; . :.: i

24.6.5. svarsto ir patvirtina Draugijos darbo kryptis, svarsto esminius su Draugijos

veikla susijusius klausimus;

24.6.6. i5klauso ir tvirtina Draugijos Tarybos ir Draugijos kontroles komisijos

ataskaitas;

24.6.7. tvirtina Draugijos garbes narius;

24.6.8. sprendZia apeliacijas del narystes;

24.6.9. tvirtina Draugijos meting finansing atskaitomybg;

24.6.10. priima sprendimus del kiq juridinirl asmenq steigimo ar del tapimo kitq
juridiniq asmenU dalyviu;

24.6.1,1. priima sprendimus del Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar

likvidavimo).
24.6.12. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos asociacijq lstatyme ir Siuose istatuose

Visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos

Respublikos asociacijq istatym4 tai nepriskirta kitq Draugijos organq

kompetencijai ir jei pagal esmg tai nera Draugijos Tarybos ir (ar) Draugijos

direktoriaus funkcij os.

24.7. Sprendimai del Draugijos istatq pakeitimo bei Draugijos pertvarkymo ar pabaigos

(reorganizavimo ar likvidavimo) priimami 213 Visuotiniame susirinkime

dallvaujandiq Draugijos nariq balsq. Kiti sprendimai priimami kai yra daugiau

balsq ,,uZoo negu ,,prieSo' (asmenys, balsuodami susilaikg, neskaidiuoj ami,tai yra, jie

laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).

24.8. Jeigu Visuotiniame susirinkime nera kvorumo, turi bflti Saukiamas pakartotinis
' Visuotinis susirinkimas, kuris turi teisg priimti sprendimus neivykusio Visuotinio

susirinkimo darbotvarkes klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame Visuotiniame

susirinkime dalyvauja Draugijos nariq.

24.9. Visuotinis susirinkimas gali bUti Saukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo

su5auktas Draugijos istatq nustat5rta tvarka ir del to i teism4 kreipesi Draugijos

narys, Draugijos Taryba ar Draugijos direktorius.

24.10. Kviestiniai svediai, jeigu jie ndra Draugijos nariai, gali dalyvauti Visuotiniame

susirinkime be balsavimo teises.
4



25. Draugijos kolegialus valdymo organas yra Draugijos Taryba.
25-1. Draugijos Taryb4 sudaro 7 asmenys: 6 Draugijos Tarybos nariai ir Draugijos

Tarybos pirmininkas. Draugijos Tarybos narius renka Visuotinis susirinkimas iS
Draugijos nariq - fiziniq asmenq ir Draugijos nariq - juridiniq asmenq pasitrlytq
fiziniq asmenq. Kandidatq i LOD Tarybos narius naryste Draugijoje turi b6ti ne
trumpesne nei 2 m. per pastarqjq l0-ies metq laikotarpi. Kandidatq I Draugijos
Tarybos narius s4ra54 Visuotiniam susirinkimui teikia Draugijos Taryba pagal
Draugijos nariq siulymus, pateiktus likus ne maLiau nei 10 dienq iki Visuotinio
susirinkimo.

25.2. Taryba gali pradeti veikti jei Visuotinio susirinkimo metu isrenkama ne maLiau
kaip % dalis istatuose numatytq nariq. Likusieji Tarybos nariai turi buti isrenkami
artimiausiame Visuotiniame susirinkime.

25.3. Draugijos Tarybos nario kadencijos trukme yra 2 metai. Draugijos Tarybos narys
gali eiti savo pareigas ne daugiau kaip tris kadencijas i5 eiles t.y. 6 metus, iSskyrus
Siame punkte nurodyt4 i5imt!, Daugiau nei trfq Draugijos Tarybos narir+
atsistatydinimo ar atstatydinimo atveju Draugijos Tarybos nariai vietoje

, j '''atsistatydinusirl rar, atstatydinfq, Draugijos Tarybos nariq, renkami. artimiausiame
Visuotiniame susirinkime likusiai kadencijos trukmei ir tokiu atveju Siame istatrl
punkte nurodytas 6 metq laikotarpis jiems pradedamas skaidiuoti nuo tada, ku
vietoj atsistatydinusio ar atstatydinto nario Draugijos Tarybos narys pakartotinai
i5renkamas visuotiniame susirinkime visai 2 metLkadencij ai.

25.4. Renkant Draugijos Tarybos narius, balsavimo tvark4 (slaptai ar atvirai) nustato
Visuotinis susirinkimas.

25.5. Draugijos Tarybos narys atstatydinamas, kai ui jo atstatydinim4 Visuotiniame
susirinkime yra daugiau balsq ,,lJi", negu,,prie5'o (asmenys, balsuodami susilaikg,
neskaidiuojami, tai yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).

25.6. Draugijos Tarybos narys (nariai) savo atsistatydinimo parei5kim4 teikia Tarybos
posedZio metu Tarybos pirmininkui.

25.7. Draugijos Taryba:
25.7.1. priima ar keidia savo veiklos reglament4;
25.7.2. i5 savo nariq tarpo slaptu balsavimu renka Draugijos Tarybos pirminink4,

esant reikalui, sustabdo ar apriboja jo teises arba at5aukia ji bei priima jo
atsistatydinim4;

25-7.3. konkurso tvarka skiria Draugijos direktoriq, esant reikalui sustabdo ar
apriboja jo teises, atleidliai5 pareigq bei priima jo atsistatydinim4;
tvirtina sekretoriato darbuotoj q pareigybines instrukcd as;
numato, tvirtina ir pristato Visuotiniam susirinkimui Draugijos darbo kryptis,
darbo planus, projektus, progrzlmas;

priima sprendimus del Draugijos skyriq (filialq ir (ar) atstovybiq) isteigimo;
sudaro ir tvirtina prie Draugijos Tarybos veikiandias nuolatines ar laikinas
darbo grupes, komisij as;

tvirtina Draugijos etikos kodeks4;
svarsto rastu pateiktus sitlymus salinti Draugijos narius is Draugijos;
i5klauso Draugijos Tarybos pirmininko, Draugijos direktoriaus, projektq

koordinatoriq ataskaitas, prie Draugijos tarybos veikiandiq darbo grupiq bei
komisijq nuomong.

25.8. Draugijos Tarybos posedZiai kviediami reikalui esant, bet ne rediau kaip tris kartus
5
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25.7.9.

25.7.10.



per metus Draugijos Tarybos pirmininko, Draugijos sekretoriato arba ll2Draugijos
Tarybos nariq iniciatyva. Draugijos Tarybos posedis teisdtas, jeigu jame dalyvauja
ne maliaukaip ll2jos nariq.

25'9' Tarybos posedziq organizavimo tvarka nustatoma Tarybos veiklos reglamente.
25'10' Draugijos Tarybos posedZiuose su patariamojo balso teise gali dalyvauti

sekretoriato darbuotoj ai.
25'll' Draugijos Taryboje sprendimai priimami kai yra daugiau balsq ,srlo, negu,,pries.o

(asmenys, balsuodami susilaikg, neskaidiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu
nedalyvawsiais asmenimis). vienodai pasiskirsdius balsams, lemia Draugijos
Tarybos pirmininko balsas. Konkrediais klausimais Draugijos Tarybos nariai gali
balsuoti elektroniniu pa5tu.

25'12' visi Draugijos Tarybos posedZiai yra protokoluojami, o protokolai saugomi
Draugijos buveineje. Po kiekvieno posedZio per dvi savaites protokolai turi bDti
i5siqsti elektroniniu paitu visiems Draugijos Tarybos nariams.

25'13' Draugijos Tarybos darb4 organizuoja bei jam vadovauja Draugijos Tarybos narys -Draugijos Tarybos pirmininkas. Draugijos Tarybos pirmininka slaptu talsavimu iS' Draugijos'Tarybos nariq renk4 taip pat ji atsaukia,ar tvirtina, jo atsistatalrri"
pareiSkim4 pati Draugijos Taryba. Draugijos Tarybos pirmininkas renkamas
laikotarpiui, kuri jis turi teisg eiti Draugijos Tarybos nario pareigur. R";;
Draugijos Tarybos pirminink4, Tarybos posedZiui pirmininkauja vyriausias
amZiumi tarybos narys.

25.14. Draugij os Tarybos pirmininkas:
25'14'1' pasiraso Draugijos Tarybos priimtus dokumentus ir kontroliuoja Draugijos

Tarybos priimtq sprendimq r,ykdym4;
or ganizuoj a Drau gij o s Taryb o s darb q bei j am vadovauj a.
vykdo kitas Siuose istatuose nurodytas funkcijas;
reprezentuoja Draugii4 Lietuvoje ir uZsienyje, o taip pat tarptautinese
organizacijose.

25'15' Draugijos Tarybos pirmininkui atsistatydinus, ji atsaukus arba pasibaigus jo, kaip
Draugijos Tarybos nario kadencijai, Draugijos Taryba siuose istatuose numatyta
tvarka renka nauj4 Draugijos Tarybos pirminink4.

25'16' Draugijos Tarybos pirmininkas savo atsistatydinimo pareiskim4 pateikia Tarybos
posedZio metu vyriausiajam Tarybos nariui.

26' vienasmenis Draugijos valdymo organas yra Draugijos direktorius (toliau - Direktorius).26'l' Direktoriq konkurso tvarka skiria Draugijos Taryba. Direktorius atleidZiamas
Draugijos Tarybos sprendimu.

26.2. Direktorius:
26.2.1. vadovauj a Draugijos veiklai;
26.2.2.vadovauja Draugijos sekretoriato

darbuotojq pareigybines instrukcijas,
kontroliuoj a j q vykdym4;

26'2'3. atstovauja Draugii4 Lietuvoje ir uZsienyje, o taip pat tarptautinese
organizacijose;

26.2.4. pri im a ir atleidria etatinius Draugij o s darbuotoj us ;
26'2'5'rdpinasi Draugijos turto apsauga, Draugijos sekretoriato darbuotojq darbo

saugumu, tvarka;
26.2.6. yra materialiai atsakingas Draugij os darbuotoj as;
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26.2.7 . Draugijos vardu sudaro sandorius;
26.2.8. atstovauja Draugrj4 teisme, valstybes valdZios ir valdymo institucijose,

santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis Lietuvoje ir uZsienyje, o
taip pat tarptautinese organizacijose;

26.2.9-parengia ir pateikia Visuotiniam susirinkimui kiekvienq praejusiq finansiniq
metq Draugijos veiklos ataskait4. Si ataskuta yra vie5a. Kiekvieno Draugijos
nario ar remejo pra5ymu, Draugija turi sudaryti s4lygas Draugijos buveineje ar
kitais b[dais jiems su Sia ataskaita susipaZinti. Draugijos veiklos ataskaitoje turi
btti nurodyta:

26.2.9.1. informacija apie Draugijos veikl4 lgyvendinant jos istatuose nustatytus
veiklos tikslus;

26.2.9.2. Draugijos nariq skaidius finansiniq metq pabaigoje;
26.2.9.3. Draugijos metine finansine atskaitomybe;
26.2.9.4- samdomq Draugijos darbuotojq skaidius finansiniq metq pabaigoje.

26.2.10. vykdo kitas Siuose istatuose nurodytas funkcijas. Direktoriaus rastiSku
pavedimu padeti Direktoriui administravimo darbe bei vykdyti Direktoriaus
igaliojirnus privalo kiti sekretoriato darbuotojai" . ... -:, ,: , :: :., . : j

VI. DRAUGIJOS STRUKTURA
27. Draugijoje taip pat veikia: Draugijos sekretoriatas, Draugijos skyriai (filialai ir

atstovybes), Draugijos darbo grupes, komisijos, Draugijos klubai, Draugijos kontroles
komisija.

VII. DRAUGIJOS SEKRETORIATAS
28. Draugijos administracija yra vadinama Draugijos sekretoriatu. Draugijos sekretoriat4

sudaro etatiniai darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Draugijos sekretoriatas:
28.1. lykdo Draugijos Tarybos ir Direktoriaus sprendimus;
28.2. Direktoriaus pavedimu organizuoja Visuotinius susirinkimus, Draugijos Tarybos

posedZius;

28.3. tvarko Draugijos nariq s4ra54 (q duomenq bazg);
28.4. registruoja Draugijos klubus;
28.5. koordinuoja Draugijos skyriq ir Draugijos klubq veikl4;
28.6. renka Draugijos nariq mokesdius, priZitri Draugijos turt4 ir lesas;
28.7. teikia informacij4 apie Draugijos veikl4;
28.8. organizuoja Draugijos renginius, ruo5ia ir vykdo projektus.

VIII. DRAUGIJOS SKYRIAI (FILIALAI IR ATSTOVYBES)
29. Draugija gali steigti savo filialus ir atstovybes Lietuvoje ir uZsienyje, kurie yra vadinami

Draugijos skyriais.
29.1. Draugijos Taryba Siuose istatuose ir Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatlta

tvarka priima Sprendimus del Draugijos skyriq steigimo, jq veiklos nutraukimo,
tvirtina jq nuostatus bei skiria ir atleidhiaDraugijos skyriq vadovus.

IX. DRAUGIJOS DARBO GRUPES, KOMISIJOS
30. Konkredius Draugijos uZdavinius vykdo Draugijos darbo grupes, komisijos. Jos

kuriamos Draugijos Tarybos sprendimu ir veikia pagal Draugijos Tarybos patvirtint4
reglament4.

30.1. Draugijos darbo grupg ar komisij4 sudaro ne maZiau kaip trys Draugijos nariai.
30.2. Grupes ar komisijos vadov4 iSrenka jose dirbantys Draugijos nariai. Grupes,
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komisijos vadovas reikalui esant kviediamas i Draugijos Tarybos posedZius zu
patariamojo balso teise.

30.3. Draugijos darbo grupes ir komisijos apie savo veikl4 atsiskaito Draugijos Tarybai
ar Visuotiniam susirinkimui.

30.4. Draugijos darbo gilpe, komisija vienerius metus nepateikusi darbo rezultaq,
laikoma nutraukusia savo veikl4.

IX. DRAUGIJOS KLUBAI
31. Draugijos klubai kuriasi teritoriniu principu arbapagal Draugijos nariq interesus.

31.1. Draugijos klub4 sudaro ne maZiau kaip 10 nariq.
31.2. Draugijos klubus registruoja Draugijos sekretoriatas, pateikus ra5ti5k4 Draugijos

klubo vadovo pra5ym4 ir klubo nariq sqraS4.

31.3. Savo veikloje Draugijos klubai vadovaujasi Siais istatais. Tarybos sprendimu jie
gali gauti Draugijos le5q. Jrl veikl4 koordinuoja Draugijos sekretoriatas.

31.4. Draugijos klubo vadovas materialiai atsakingas uZ Draugijos turt4, Draugijos
perduot4 klubui naudoti.

,31.5. 
Draugijos klubas likviduojamas padiam klubui nutarus baiet]klubo yeikl4.

X. DRAUGIJOS KONTROLES KOMISIJA
32. Draugijos kontroles komisijos nariai Draugijos Tarybos teikimu (pagal Draugijos nariq

siUlymus, kurie priimami 10 d. iki Visuotinio susirinkimo dienos) renkami Visuotiniame
susirinkime i5 3 arba 5 asmenq (tai nusprendlia Visuotinis susirinkimas) 2 metams.

Draugijos kontroles komisijos narys gali eiti savo pareigas ne daugiau kaip tris
kadencijas i5 eiles t.y. 6 metus, i5skyrus Siame punkte nurodyt4 i5imti. Daugiau nei vieno
(esant 3 asmenq komisijai) arba daugiau nei dviejq (esant 5 asmenq komisijai) Draugijos
kontroles komisijos nariq atsistatydinimo atveju, nauji Draugijos kontroles komisijos
nariai vietoje atsistatydinusiq renkami artimiausiame Visuotiniame susirinkime likusiai
kadencijos trukmei ir tokiu atveju Siame istatq punkte nurodyas 6 metq laikotarpis jiems
pradedamas skaidiuoti nuo tada, ku vietoj atsistatydinusio ar atstatydinto Draugijos
kontroles komisijos nario Draugijos kontroles komisijos narys pakartotinai i5renkamas

Visuotiniame susirinkime visai 2 metq kadencijai.

32.1. Draugijos kontroles komisija priZiflri kaip vykdoma Draugijos [kine ir finansine
veikla, kaip paskirstomos ir naudojamos Draugijos 1e5os.

32.2. Draugijos kontroles komisijos veiklai vadovauja Draugijos kontroles komisijos
pirmininkas, kuri i5sirenka pati Draugijos kontroles komisija.

32.3. Draugijos kontroles komisija kiekvienais metais pateikia ataskait4 Visuotiniam
susirinkimui bei esant reikalui papildomai informuoja Draugijos Tarybq ir
Direktoriq.

33. Draugijos kontroles komisijos narys atstatydinamas, kai uL jo atstatydinim4
Visuotiniame susirinkime yra daugiau balsq ,,u2", negu ,,prieS" (asmenys, balsuodami
susilaikg, neskaidiuojami, tai yrd, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais
asmenimis).

34. Draugijos kontroles komisijos narys (nariai) savo atsistatydinimo parei5kim4 teikia
Draugij os Tarybos pirmininkui.

XI. DRAUGIJOS LESOS IR FINANSINE VEIKLA
35. Draugijos leSq Saltiniaiyra:

35.1. stojamieji nariq lna5ai ir metiniai nariq mokesdiai;
35.2. fiziniq asmenrl ir labdaros organizacijq dovanotos leSos, nariq ir remejq paramos
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le5os;

35.3. kiq institucijq, tarptautiniq visuomeniniq organizaciir4dovanotos leSos;

35.4. kredito istaigq palfikanos, mokamos uZ jose saugomas lesas;

35.5. kitos teisetai igytos leSos ir turtas.

36. Draugijos leSos naudojamos:

36.1. atskiroms programoms a.r projektams, moksliniams tyrimams, konkursams,

Draugij os skiriamoms premij oms, apdovanoj imams ;

36.2. leidybinei veiklai, informacinems ir edukacinems programoms;

36.3. konferencijoms, parodoms, mokomiesiems seminarams, susirinkimams ir kitiems

renginiams organizuoti ;

36.4. Draugijos nariq dalyvavimui Lietuvos bei kitq valstybiq renginiuose;

36.5. darbuotojams samdyti;

36.6. organizacinems, flkinems, reprezentacinems Draugijos reikmems.

36.7. kitoms Draugijos, jos nariq ir I ar valdymo organq reikmems, jeigu tai

nepriestarauj a Draugij os veiklos tikslams ir uZdaviniams.

37. Sutartis bei kitus isipareigojimus, kuriq igyvendinimui naudojamos Draugijos 1e5os,

pasiraSo Direktorius arba jo ra5tu igalioti asmenys.

38. Pavedimus bankui ir kitus finansinius dokumentus gali pasira5yti: pirmojo paraSo teise --

Direktorius, ra5tu jo igalioti sekretoriato darbuotojai, antrojo para5o teise - atsakingi

darbuotojai.

XII. ISTATU KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA
39. Teisg keisti ir papildyti Draugijos istatus turi Visuotinis susirinkimas. [statq pakeitimai ir

papildymai tvirtinami Visuotiniame susirinkime 213 jame dalyvaujandiq nariq balsq

dauguma.

N. Pakeistus Draugijos istatus pasira5o, Visuotinio susirinkimo, priemusio sprendim4

pakeisti istatus, igaliotas asmuo. fstatq pakeitimai ir papildymai isigalioja nuo jq

iregistravimo lstatymq nustatyta tvarka momento.

xrrr. PRANnSruq IR SKELBTMU PASKELBIMO TVARKA
41. Informacij4, kuri vadovaujantis istatymais ir kitais teises aktais turi bflti skelbiama

viesai, skelbiama V{ Registry centro leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq

asmenq viesi pranesimai" teises aktq ir siq istatq nustatyta tvarka.

n. UZ savalaiki ir tinkam4 vie5os informacijos pateikim4 atsako Direktorius.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. SprendZiant Draugijos veikloje kilusius klausimus, kurie nera sureguliuoti Siuose

istatuose, turi btrti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos

Respublikos asociacijq istatymo, kitq Lietuvos Respublikos istatymq bei teises aktq

nuostatomis.

/
Visuotinio Draugijos nariq susirinkimo igaliotas asmuo

S/-',

furc -oi-LL




