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Mes, Mindaugas Balčiūnas, Justina Budreikaitė, Aleksej Burov,

Daiva Daugirdienė, Laima Grigalauskaitė, Sabina Jakutovič,
Gabrielė Jazukevičiūtė, Daumantas Katinas,
Raminta Kerpiškytė, Augustina Kliukaitė, Marytė Kontrimaitė,
Liutauras Leščinskas, Olga Lesničenko, Akvilė Markauskaitė,
Aušrinė Marija Pavilionienė, Aistė Pivoriūnienė, Rosita Rastauskienė,
Pavel Rogovič, Daiva Selickaitė, Veronika Senkutė,
Asta Skaisgirytė-Liauškienė, Antanas Smetona, Rūta Tuomaitė,
Asta Urbanavičiūtė, Donatas Valančiauskas,
Aleksandras Valentas, Rita Vickienė, Danutė Visockienė,
Vaiva Ţeimantienė, Eglė Ţilinskaitė (toliau – steigėjai) sutarėme steigti Vilniaus universiteto Filologijos
fakulteto Alumnų draugiją ir sudarėme šią sutartį:

I. Bendrieji nuostatai
1. Sutarties objektas – nepriklausomos, nepolitinės, ne pelno siekiančios organizacijos, kurios teisinė
forma – asociacija, įsteigimas.
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Steigiamos organizacijos pavadinimas yra Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Alumnų
draugija (toliau — Draugija).
Draugijos buveinės adresas: S. Skapo g. 7, LT- 01122 Vilnius.
Draugijos veiklos laikotarpis — neribotas.
II. Draugijos veiklos tikslai

5. Draugijos veiklos tikslai (veiklos sritys):
5.1. palaikyti ir skatinti tvirtus Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto absolventų (toliau — alumnų)
tarpusavio ryšius ir jų ryšius su Alma Mater;
5.2. skatinti alumnų bendruomenės profesinį tobulėjimą ir rūpintis jų galimybėmis visuomenėje;
5.3. bendradarbiauti su Lietuvos ir kitų valstybių tarptautinėmis universitetų bei kitų mokslo institucijų
absolventų organizacijomis;
5.4. prisidėti prie Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto veiklos plėtros;
5.5. padėti palaikyti aukštą filologijos studijų Vilniaus universiteto Filologijos fakultete lygį;
5.6. skatinti Filologijos fakulteto studentus rimtai atsidėti studijoms motyvuojant juos savo pavyzdţiu ir
kitomis profesinėmis perspektyvomis;
5.7. raginti Filologijos fakulteto studentus bei Draugijos alumnus būti atsakingais ir aktyviais teisinės
valstybės piliečiais, siekiančiais apsišvietusios visuomenės idealo;
5.8. siekti filologų bendruomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo bei pagarbos;
5.9. puoselėti esamas bei kurti naujas Filologijos fakulteto alumnų tradicijas;
5.10. saugoti ir ginti teisėtus Draugijos narių ir kitų alumnų interesus.
5.11. priimti paramą ir teikti labdarą pagal Labdaros ir paramos įstatymą.
III. Draugijos veiklos uždaviniai
6. Draugijos veiklos uţdaviniai:
6.1. sukurti alumnų kontaktinių duomenų bazę, ją priţiūrėti ir nuolat atnaujinti;
6.2. kaupti ir skleisti aktualią informaciją apie Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto ir alumnų
bendruomenės bei atskirų jos grupių veiklą;
6.3. inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti alumnų susitikimus bei kitus renginius;
6.4. kurti alumnų diskusijų ir bendravimo forumus bei juos palaikyti;
6.5. rūpintis alumnų profesiniu švietimu, tęstiniu mokymu, jiems aktualių publikacijų ir informacijos
sklaida;
6.6. teikti studentams intelektinę pagalbą ir padėti organizuojant renginius;
6.7. rinkti ir skleisti informaciją apie laisvas darbo vietas, konsultuoti alumnus ir studentus įsidarbinimo
klausimais;
6.8. teikti finansinę paramą Vilniaus universiteto Filologijos fakultetui, šio fakulteto studentams, plėtoti
labdaringą veiklą;
6.9. plėtoti kitą teisės aktų neuţdraustą veiklą siekiant anksčiau išvardytų Draugijos veiklos tikslų.
7. Draugija vykdo šią veiklą (veiklos rūšys):
7.1. spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos;
7.2. parengiamoji spausdinimo ir ţiniasklaidos veikla;
7.3. įrašytų laikmenų tiraţavimas;
7.4 knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla;
7.5. kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla;
7.6. fondų valdymo veikla;
7.7. viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla;
7.8. socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
7.9. reklamos agentūrų veikla;
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7.10. vertimo raštu ir ţodţiu veikla;
7.11. kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
7.12. uţsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla;
7.13. posėdţių ir verslo renginių organizavimas;
7.14. švietimui būdingų paslaugų veikla;
7.15. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;
7.16. kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla.
IV. Steigiamasis susirinkimas
Steigiamasis Draugijos susirinkimas įvykęs 2010 m. lapkričio mėn. 20 d. Vilniaus universiteto
Filologijos fakulteto patalpose, Universiteto g. 5, LT-01513 Vilniuje, jame dalyvauja pareiškę norą
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto absolventai.
9. Steigiamajame susirinkime balso teise dalyvauja steigėjai. Draugijos steigėjai yra Vilniaus
universiteto Filologijos fakultetą baigę asmenys, pareiškę norą tapti Draugijos nariais ir įsipareigoję
laikytis šios sutarties, Draugijos įstatų bei vykdyti juose numatytas Draugijos narių pareigas.
10. Sprendimai steigiamajame susirinkime priimami paprasta balso teisę turinčių asmenų balsų dauguma.
11. Steigiamajame susirinkime sprendţiami susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimų, darbotvarkės
tvirtinimo, įstatų tvirtinimo, organų sudarymo, stojamojo ir nario mokesčių bei jų dydţių nustatymo
ir kiti klausimai.
Steigiamasis susirinkimas patvirtintuose Draugijos įstatuose numatytai kadencijai, kuri kadencijos
pabaigos apskaičiavimo tikslais skaičiuotina nuo įstatų įregistravimo dienos, ir laikydamasis juose
nustatytų sąlygų išrenka Draugijos tarybos prezidentą bei kitus Tarybos narius, iš jų — Draugijos
pirmininką (valdybos pirmininką), bei Draugijos pirmininko teikimu tvirtina kitus valdybos narius.
Taip pat gali būti renkami revizijos komisijos pirmininkas ir kiti jos nariai.
Patvirtinęs Draugijos įstatus ir išrinkęs organų narius, steigiamasis susirinkimas sudaro redakcinę
komisiją galimiems įstatų netikslumams ištaisyti. Į šią komisiją ex officio įeina išrinkti Draugijos
tarybos prezidentas ir Draugijos pirmininkas, kurie priimtus Draugijos įstatus pasirašo. Draugijos
pirmininkas, be to, atsakingas uţ visų veiksmų, būtinų įstatams įregistruoti, atlikimą laiku. Draugijos
pirmininkas Daumantas Katinas, a/k 38108220022, taip pat yra įgaliotas atstovauti steigiamai
Draugijai Juridinių asmenų registrą tvarkančioje įstaigoje pateikiant dokumentus dėl Draugijos
įregistravimo, įregistruojant bei atsiimant dokumentus, patvirtinančius Draugijos įregistravimą.
8.

V. Narystė Draugijoje, steigėjų ir kitų asmenų įsipareigojimai
12. Steigėjai bei asmenys, sprendţiamojo balso teise dalyvavę steigiamajame susirinkime, nuo Draugijos
įstatų įregistravimo dienos tampa Draugijos nariais. Kiti asmenys į Draugiją priimami įstatuose
nustatyta tvarka.
Steigėjai ir kiti šios sutarties 12 punkte nurodyti asmenys įsipareigoja laikytis patvirtintų Draugijos
įstatų, padėti atlikti visus būtinus veiksmus Draugijai įregistruoti ir sėkmingai jos veiklai pradėti.
Šios sutarties 13 ir 14 punktuose nurodyti asmenys taip pat įsipareigoja iki 2010 m. lapkričio 29 d.
sumokėti 30 litų Draugijos įregistravimo ir veiklos pradţios reikmėms. Ši įmoka įskaitoma kaip
stojamasis mokestis ir, steigiamajam susirinkimui arba Draugijos narių visuotiniam susirinkimui
nutarus, gali būti laikoma nario mokesčiu susirinkimo nustatytą laikotarpį.
VI. Asmenys, turintys teisę atstovauti steigiamai Draugijai, jų teisės ir įgaliojimai
13. Steigiamai Draugijai turi teisę atstovauti steigiamajame susirinkime išrinktas Draugijos pirmininkas,
jeigu jis negali, Draugijos įstatuose numatytais atvejais, kai valdybos pirmininkas negali eiti pareigų,
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nustatyta tvarka — kiti valdybos nariai. Išrinkto Draugijos pirmininko arba valdybos prašymu
Draugijai turi teisę atstovauti steigiamajame susirinkime išrinktas tarybos prezidentas.
14. Iki Draugijos įstatų įregistravimo šios sutarties 13 punkte nurodyti asmenys Draugijos vardu gali
prisiimti tik tuos įsipareigojimus ir atlikti tik tuos veiksmus, kurie būtini Draugijai įregistruoti ir jos
veiklai pradėti.
15. Draugijos vardu iki jos įregistravimo sudarytus sandorius įregistravus tvirtina Draugijos valdyba.
VII. Baigiamosios nuostatos
16. Steigimo išlaidų kompensavimo klausimus įregistravus Draugiją sprendţia Draugijos valdyba.
17. Visi ginčai tarp šios sutarties 13 punkte nurodytų asmenų dėl sutarties vykdymo ir su ja susiję turi
būti sprendţiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčus nagrinėja steigiamasis susirinkimas,
vėliau — išrinktoji revizijos komisija, o jeigu ji nesudaryta, iki jos sudarymo — išrinktoji taryba. Jei
ginčo nepavyksta išspręsti ir nurodytuose organuose, jo nagrinėjimas gali būti perkeliamas į teismą.
18. Visi kiti šioje sutartyje neaptarti klausimai sprendţiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų
normomis.
19. Ši sutartis sudaroma trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, vienas jų paliekamas
notarų kontoroje, kiti du įteikiami Draugijos steigėjams ir įsigalioja nuo pasirašymo momento.
Su sutarties turiniu susipažinę, jį visiškai supratę ir jam pritarę, šią sutartį tvirtiname:
Steigėjo vardas ir
pavardė

Asmens kodas

Adresas

Parašas
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_____ m. ________ mėn. ___ d.
Aš, __________________________________ notarų biuro notarė (-as) ___________________,
šią Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Alumnų draugijos steigimo sutartį, pasirašytą
_______________________,
_______________________,
_______________________,
_______________________,
_______________________,
_______________________,
_______________________, ir _______________________, _______________________, tvirtinu.
Registro Nr.
Notaro atl.
Notarė (-as)

Lt

5

