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Patvirtinta 

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto  

Alumnų draugijos  
2010 m. lapkričio 20 d. 

steigiamajame susirinkime  

Vilniuje 

 

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto  

Alumnų draugijos  

ĮSTATAI 

P r e a m b u l ė 

Buvę Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentai ir darbuotojai, Vilniaus universiteto 

Filologijos fakulteto absolventai, 2010 m. lapkričio 20 d. susirinkę į Vilniaus universiteto 

Filologijos fakulteto alumnų susirinkimą Vilniuje,  

 

- a t s i ž v e l g d a m i  į tai, kad Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas kasmet išugdo 

daugiau nei 300 studentų, kurie vėliau tampa žymiais mokslininkais, pedagogais, poetais, 

rašytojais, vertėjais, literatūros kritikais, politikais, diplomatais, kultūros ir visuomeninio 

gyvenimo atstovais; 

- v e r t i n d a m i  įgūdžius bei žinias, įgytas senojoje Alma Mater;  

- a t m i n d a m i ,  jog Vilniaus universiteto absolvento, alumno, vardas yra ne tik akademinio 

išsilavinimo ir žinių vertės matas, bet ir įvairiapusės patirties bei priklausomybės garbingai 

Universiteto bendruomenei ženklas; 

- j a u s d a m i  poreikį prisidėti, remti ir palaikyti Vilniaus universiteto administracinių, 

akademinių bei studentų institucijų siekius, suformuluotus Universiteto statute bei kituose 

pamatiniuose Universiteto veiklą ir vaidmenį apibrėžiančiuose dokumentuose; 

- t ę s d a m i  daugelio senųjų Europos universitetų alumnų veiklos, formalaus ir neformalaus 

bendravimo tradicijas bei laiduodami Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto absolventų 

bendros veiklos tęstinumą; 

- s i e k d a m i  skatinti dvasinę visuomenės pažangą, išsaugoti, puoselėti ir plėtoti skirtingų 

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto bendruomenės kartų tarpusavio supratimą ir 

bendravimą prisiimant ne tik garbę, bet ir atsakomybę rūpintis Vilniaus universiteto 

Filologijos fakulteto vardo garsinimu, alumnų veiklos tradicijų Fakultete kūrimu, 

puoselėjimu bei skatinimu; 

- p r i i m d a m i  šiuolaikinės visuomenės iššūkius, tęsdami garbingiausių Europos 

universitetų tradicijas ir suvienydami seniausiojo Lietuvos universiteto vieno seniausių 

fakultetų aktyviausių alumnų pastangas;  

- į s t e i g i a  šioms vertybėms puoselėti, saugoti ir plėtoti skirtą Lietuvos Respublikos teisės 

normų saistomą Organizaciją, savo narių sutarimo bei valios reiškėją — V i l n i a u s  

u n i v e r s i t e t o  F i l o l o g i j o s  f a k u l t e t o  a l u m n ų  draugiją — ir tvirtina šiuos 

įstatus: 

I. Bendrosios nuostatos 

1. Organizacijos pavadinimas yra Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Alumnų draugija.  

2. Šiuose įstatuose vartojamos santraukos ir sąvokos:  

2.1. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Alumnų draugija — Draugija;  



 2 

2.2. Draugijos įstatai — įstatai;  

2.3. Draugijos nariai — nariai;  

2.4. Visuotinis narių susirinkimas — susirinkimas;  

2.5. Draugijos taryba — taryba; 

2.6. Draugijos tarybos prezidentas — prezidentas;  

2.7. Draugijos valdyba — valdyba;  

2.8. Draugijos valdybos pirmininkas — pirmininkas; 

2.9. Draugijos revizijos komisija — revizijos komisija;  

2.10. Draugijos iždininkas — iždininkas; 

2.11. Vilniaus universiteto alumnas — Vilniaus universiteto absolventas; 

2.12. Alma Mater — Vilniaus universitetas;  

2.13. VU FLF AD — Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Alumnų draugija. 

3. Draugija yra nepriklausoma, savanoriška, nepolitinė, ne pelno siekianti visuomeninė asmenų, 

baigusių Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, organizacija.  

4. Draugija veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.  

5. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais galiojančiais įstatymais ir teisės 

aktais bei šiais įstatais.  

6. Draugija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma — 

asociacija. Draugija turi savo pavadinimą, antspaudą, sąskaitų bankuose, simboliką, gali savo vardu 

įgyti nuosavybės, atsakyti už ją, būti ieškovu ir atsakovu teisme.  

7. Draugijos simboliką, jos naudojimo tvarką ir apribojimus nustato taryba.  

8. Draugijos buveinės adresas: Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, S. Skapo g. 7, LT- 

01122 Vilnius. 

9. Draugijos veiklos laikotarpis yra neribotas.  

10. Draugijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.  

11. Draugijos pranešimų skelbimo tvarka bei naudojama simbolika:  

11.1. Pranešimai, kurie turi būti skelbiami viešai, pateikiami Lietuvos Respublikos dienraštyje 

„Lietuvos žinios― bei Draugijos tinklalapyje, jei pagal galiojančius įstatymus jie neturi būti 

skelbiami „Valstybės žinių― priede „Informaciniai pranešimai― ar kituose leidiniuose. 

11.2. Draugijos simbolika yra Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto herbas (balta knyga 

mėlyname fone, viršutinėje knygos dalyje užrašas „LITTERA OCCIDIT SPIRITUS VIVIFICAT―, raktas 

apatinėje dalyje), aplink kurį užrašyta „Universitas Vilnensis― bei „Facultas Philologiae―. Virš 

herbo skaičius – 1579. Apačioje užrašas „VILNIAUS UNIVERSITETAS ALUMNŲ DRAUGIJA 

FILOLOGIJOS FAKULTETAS―.  

 

 

II. Draugijos veiklos tikslai ir uždaviniai  

12. Draugijos veiklos tikslai (veiklos sritys):  

12.1. palaikyti ir skatinti tvirtus Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto absolventų (toliau — 

alumnų) tarpusavio ryšius ir jų ryšius su Alma Mater;  

12.2. skatinti alumnų bendruomenės profesinį tobulėjimą ir rūpintis jų galimybėmis 
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visuomenėje;  

12.3. bendradarbiauti su Lietuvos ir kitų valstybių tarptautinėmis universitetų ir kitų mokslo 

institucijų absolventų organizacijomis;  

12.4. prisidėti prie Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto veiklos plėtros;  

12.5. padėti palaikyti aukštą filologijos studijų Vilniaus universiteto Filologijos fakultete lygį;  

12.6. skatinti Filologijos fakulteto studentus rimtai atsidėti studijoms motyvuojant juos savo 

pavyzdžiu ir kitomis profesinėmis perspektyvomis;  

12.7. raginti Filologijos fakulteto studentus bei Draugijos alumnus būti atsakingais ir 

aktyviais teisinės valstybės piliečiais, siekiančiais apsišvietusios visuomenės idealo;  

12.8. siekti filologų bendruomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo bei pagarbos;  

12.9. puoselėti esamas ir kurti naujas Filologijos fakulteto alumnų tradicijas; 

12.10. saugoti ir ginti teisėtus Draugijos narių ir kitų alumnų interesus; 

12.11. priimti paramą ir teikti labdarą pagal Labdaros ir paramos įstatymą.  

13. Draugijos veiklos uždaviniai: 

13.1. sukurti alumnų kontaktinių duomenų bazę, ją prižiūrėti ir nuolat atnaujinti;  

13.2. kaupti ir skleisti aktualią informaciją apie Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto ir alumnų 

bendruomenės bei atskirų jos grupių veiklą;  

13.3. inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti alumnų susitikimus bei kitus renginius;  

13.4. kurti alumnų diskusijų ir bendravimo forumus bei juos palaikyti;  

13.5. rūpintis alumnų profesiniu švietimu, tęstiniu mokymu, jiems aktualių publikacijų ir 

informacijos sklaida;  

13.6. teikti studentams intelektinę pagalbą ir padėti organizuojant renginius;  

13.7. rinkti ir skleisti informaciją apie laisvas darbo vietas, konsultuoti alumnus ir studentus 

įsidarbinimo klausimais;  

13.8. teikti finansinę paramą Vilniaus universiteto Filologijos fakultetui, šio fakulteto studentams, 

plėtoti labdaringą veiklą;  

13.9. plėtoti kitą teisės aktų neuždraustą veiklą siekiant anksčiau išvardytų Draugijos veiklos tikslų.  

14. Draugijos veikla:  

14.1. spausdinimas ir su juo susijusios paslaugos; 

14.2. parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla; 

14.3. įrašytų laikmenų tiražavimas; 

14.4. knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla; 

14.5. kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla; 

14.6. fondų valdymo veikla; 

14.7. viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla; 

14.8. socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai bei taikomoji veikla; 

14.9. reklamos agentūrų veikla; 

14.10. vertimo raštu ir žodžiu veikla; 

14.11. kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla; 

14.12. užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla; 

14.13. posėdžių ir verslo renginių organizavimas; 

14.14. švietimui būdingų paslaugų veikla; 

14.15. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla; 

14.16. kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla. 

 

III. Nariai 

15. Draugijos nariais gali būti Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą baigę asmenys.  

16. Narius priima taryba nutarimu. Asmuo, siekiantis tapti nariu, turi tarybai pateikti prašymą ir 

sumokėti Draugijos stojamąjį mokestį, jeigu jis nustatytas.  
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17. Iki artimiausio tarybos posėdžio, kuriame bus svarstomas asmens priėmimo į narius klausimas, 

valdybos nutarimu jam gali būti suteiktas asocijuotojo nario statusas. Šis statusas suteikia visas 

nario teises ir pareigas, išskyrus nustatytąsias įstatų 21.4 ir 21.6 punktuose. Asocijuotojo nario 

statuso netenkama įstatų 20 punkte nurodytais pagrindais su ta išimtimi, kad asocijuotojo nario 

pašalinimo klausimą (įstatų 20.1 punktas) sprendžia valdyba.  

18. Narių sąrašą tvarko valdybos pirmininkas arba kitas jo įgaliotas asmuo.  

19. Taryba nutarimu taip pat gali suteikti Draugijos garbės nario vardą ypač nusipelniusiems 

asmenims. Draugijos garbės nario vardas nesuteikia jokių Draugijos nario teisių arba pareigų, 

išskyrus teises, nurodytas šių įstatų III dalies 21.1 ir 21.2 punktuose. 

20. Asmens narystė Draugijoje baigiasi:  

20.1. tarybos nutarimu pašalinus asmenį iš Draugijos už įstatuose numatytų įsipareigojimų 

nevykdymą, su įstatais nesuderinamą veiklą arba nario vardo pažeminimą, taip pat kai išaiškėja, kad 

asmuo neatitinka reikalavimų, keliamų Draugijos nariui;  

20.2. kai asmuo Draugijos pirmininkui įteikia rašytinį pareiškimą dėl išstojimo iš Draugijos;  

20.3. kai asmuo miršta arba netenka veiksnumo.  

21. Narių teisės:  

21.1. dalyvauti Draugijos renginiuose;  

21.2. inicijuoti bei organizuoti renginius;  

21.3. dalyvauti svarstant Draugijos veiklos klausimus;  

21.4. naudotis sprendžiamojo balso teise susirinkimuose;  

21.5. gauti visą Draugijos turimą informaciją, išskyrus tą, kuri tarybos arba valdybos nutarimu 

pripažinta konfidencialia arba neteiktina visiems arba kai kuriems atskiriems nariams;  

21.6. rinkti ir būti išrinktam į Draugijos valdymo ir kontrolės organus;  

21.7. išstoti iš Draugijos įstatų 20.2 punkte nustatyta tvarka.  

22. Narių pareigos:  

22.1. laikytis įstatų;  

22.2. padėti įgyvendinti Draugijos veiklos tikslus ir uždavinius;  

22.3. dalyvauti susirinkimuose;  

22.4. mokėti nario mokestį, jeigu toks nustatytas;  

22.5. vykdyti Draugijos organų nutarimus.  

IV. Draugijos padaliniai (filialai ir atstovybės)  

23. Draugijos padalinius (filialus ir atstovybes) steigia, reorganizuoja, likviduoja, jų santykius su 

valdymo organais ir teises nustato susirinkimas arba taryba ar valdyba susirinkimo pavedimu.  

V. Draugijos organai 

24. Draugijos organai yra: 

24.1. susirinkimas, 

24.2. taryba,  

24.3. tarybos prezidentas,  

24.4. valdyba, 

24.5. valdybos pirmininkas, 

24.6. revizijos komisija.   

Susirinkimas   

25. Susirinkimas yra aukščiausias Draugijos organas.  

26. Susirinkimas:  

26.1. priima, keičia ir papildo įstatus;  

26.2. nustato nario ir stojamąjį mokesčius bei jų dydį. 
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26.3. steigia, reorganizuoja ir likviduoja padalinius (filialus ir atstovybes) arba paveda tai atlikti 

kitiems Draugijos valdymo organams;  

26.4. renka ir atšaukia tarybos prezidentą bei tarybos narius ir revizijos komisijos pirmininką bei 

kitus narius, kontroliuoja tarybos ir revizijos komisijos veiklą;  

26.5. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka steigia, reorganizuoja, pertvarko ir likviduoja 

įmones, fondus ir kitus juridinius asmenis savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti arba paveda tai 

atlikti kitiems Draugijos valdymo organams;  

26.6. tvirtina Draugijos metų finansinę atskaitomybę; 

26.7. svarsto ir tvirtina tarybos prezidento, Draugijos pirmininko ir revizijos komisijos pirmininko 

ataskaitas arba paveda tai atlikti tarybai;  

26.8. priima sprendimą dėl Draugijos buveinės vietos keitimo arba paveda tai spręsti kitiems 

Draugijos organams; 

26.9. sprendžia kitus klausimus arba paveda juos spręsti kitiems Draugijos valdymo organams.  

27. Susirinkimas šaukiamas kartą per metus valdybos nustatytu laiku ir išrinktoje vietoje.  

28. Ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki susirinkimo dienos apie susirinkimo laiką ir vietą Draugijos 

pirmininkas išsiunčia pranešimus visiems nariams.  

29. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų Draugijos narių. 

Nustatytu laiku nesusirinkus reikiamam narių skaičiui, po vieno mėnesio įstatų 27 ir 28 punktuose 

nustatyta tvarka šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris yra teisėtas nepriklausomai nuo jame 

dalyvaujančių narių skaičiaus.  

30. Susirinkimui pirmininkauja tarybos prezidentas. Jam nesant arba negalint — kitas susirinkimo 

išrinktas narys. Šiuo atveju susirinkimą pradeda Draugijos valdybos pirmininkas, o jam nesant arba 

negalint — kitas valdybos narys daugumos susirinkime dalyvaujančių valdybos narių pritarimu.  

31. Susirinkimo darbotvarkė tvirtinama jo pradžioje ir gali būti bet kuria apimtimi keičiama bei 

pildoma susirinkimo metu. Preliminari valdybos patvirtinta darbotvarkė paprastai išsiunčiama kartu 

su pranešimais apie susirinkimo laiką ir vietą.  

32. Susirinkimo nutarimai priimami dalyvaujančių posėdyje narių paprasta balsų dauguma, jeigu 

įstatymuose ir (arba) įstatuose nenustatyta kitaip.  

33. Neeilinius susirinkimus šaukia valdyba savo, tarybos, revizijos komisijos arba 1/10 visų 

Draugijos narių iniciatyva. Neeilinis susirinkimas šaukiamas ir vyksta eiliniam susirinkimui 

nustatyta tvarka. Neeilinis susirinkimas privalo būti sušauktas per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai 

paaiškėja, kad kuris nors iš susirinkimo sudarytų valdymo organų nebegali vykdyti veiklos.  

Valdymo organai:  

34. Taryba yra strateginio valdymo organas, atliekantis šiuose įstatuose pavestas funkcijas.  

35. Tarybą sudaro trejų metų kadencijai susirinkimo išrinkti nariai. Tarybos narių skaičius turi būti 

nelyginis ir ne mažesnis kaip penki bei ne didesnis kaip penkiolika.  

36. Taryba: 

36.1. priima ir pašalina narius;  

36.2. iš tarybos narių jų kadencijos laikui (likusiam kadencijos laikui) renka ir atšaukia Draugijos 

pirmininką; 

36.4 Draugijos pirmininko teikimu tvirtina valdybos narius; 

36.5. vykdo strateginio planavimo veiklą;  

36.6. vykdo valdybos veiklos kontrolę;  

36.7. sprendžia kitus šiuose įstatuose numatytus klausimus ir tuos klausimus, kuriuos spręsti 

tiesiogiai paveda susirinkimas;  

36.8. valdybos prašymu gali spręsti valdybos kompetencijos klausimus — koordinuoti svarbiausius 

projektus ir kt.  

37. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus ir yra teisėti, jeigu juose 

dalyvauja ne mažiau kaip pusė tarybos narių. Tarybos posėdis privalo būti sušauktas per vieną 

mėnesį nuo tos dienos, kai paaiškėja, kad tarybos prezidentas, valdyba arba Draugijos pirmininkas 



 6 

nebegali vykdyti pareigų.  

38. Tarybos posėdžius turi teisę šaukti tarybos prezidentas, 1/3 tarybos narių arba valdyba. 

Posėdžius organizuoja valdyba.  

39. Sprendimai taryboje priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. 

Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.  

40. Tarybos prezidentas: 

40.1. pirmininkauja tarybos posėdžiams;  

40.2. atsiskaito už tarybos veiklą susirinkimuose;  

40.3. valdybos arba Draugijos pirmininko prašymu gali atstovauti Draugijai;  

40.4. atlieka kitas šiuose įstatuose nustatytas funkcijas.  

41. Senosios tarybos įgaliojimai baigiasi į pirmąjį posėdį susirinkus naujosios kadencijos tarybai.  

42. Valdyba yra aukščiausias kolegialus Draugijos valdymo organas laikotarpiu tarp susirinkimų ir 

tarybos posėdžių.  

43. Valdybą sudaro Draugijos pirmininkas, iždininkas ir kiti valdybos nariai. Finansinius reikalus 

pavedus tvarkyti samdomam personalui, iždininkas gali būti nerenkamas. Valdyba sudaroma iš 

nelyginio skaičiaus, kuris yra ne mažesnis kaip trys ir ne didesnis kaip devyni, nariai.  

44. Valdyba:  

44.1. organizuoja Draugijos veiklą;  

44.2. vykdo susirinkimo ir tarybos nutarimus;  

44.3. koordinuoja ir kontroliuoja renginių organizavimą, programų bei projektų įgyvendinimą;  

44.4. rūpinasi lėšų Draugijos veiklai kaupimu ir tikslingu jų panaudojimu;  

44.5. sudaro finansinę atskaitomybę ir teikia ją tvirtinti;  

44.6. Draugijos pirmininko teikimu nustato valdybos narių veiklos sritis;  

44.7. organizuoja susirinkimus ir tarybos posėdžius;  

44.8. sprendžia dėl pranešimo nariams apie kitus, šiuose įstatuose nenumatytus, esminius įvykius, 

turinčius reikšmės Draugijos veiklai, ir įpareigoja Draugijos pirmininką arba kitus narius apie juos 

pranešti visiems nariams;  

44.9. atlieka kitas šiuose įstatuose nustatytas funkcijas ir vykdo kitą vykdomąją veiklą.  

45. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį ir yra teisėti, jeigu juose dalyvauja 

ne mažiau kaip pusė valdybos narių.  

46. Valdybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių valdybos narių paprasta balsų dauguma. 

Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas. 

47. Draugijos pirmininkas: 

47.1. Draugijos pirmininkas yra vienasmenis draugijos valdymo organas, vykdantis ir Draugijos 

valdybos pirmininko funkcijas; 

47.2. vadovauja Draugijai, jai atstovauja arba įgalioja atstovauti kitus narius;  

47.3. organizuoja valdybos darbą, šaukia valdybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;  

47.4. sudaro sandorius su įvairiais ūkio subjektais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, priima ir 

atleidžia samdomus darbuotojus, atidaro ir uždaro Draugijos sąskaitas bankuose, Draugijos vardu 

atlieka kitus juridinius veiksmus, taip pat įgalioja kitus narius sudaryti sandorius ir atlikti kitus 

juridinius veiksmus;  

47.5. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą visuomeninių organizacijų (juridinių asmenų) 

registrui;  

47.6. atsako už tinkamą privalomų Draugijos dokumentų tvarkymą ir saugojimą;  

47.7. pavaduoja tarybos prezidentą, kai šis negali eiti pareigų;  

47.8. iš Draugijos narių renka bei teikia tarybai tvirtinti Valdybos narius; 

47.9. vykdo kitą šiuose įstatuose nustatytą ir iš jos išplaukiančią veiklą;  

47.10. atsiskaito už savo ir valdybos veiklą tarybai bei susirinkimams.  

48. Kai valdybos pirmininkas negali eiti pareigų, jį pavaduoja iždininkas, jei šio nėra — kitas 

valdybos narys, kurį įgalioja dauguma gebančių eiti pareigas valdybos narių.  
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49. Valdybos nariai koordinuoja jų veiklos sričiai priskirtų programų ir projektų kūrimą bei 

įgyvendinimą, taip pat tvarko kitus valdybos reikalus.  

50. Iždininkas tvarko Draugijos finansinius reikalus, rengia finansinę atskaitomybę ir vykdo kitą 

įstatuose numatytą veiklą.  

51. Valdybos nariai atskaitingi ir atsakingi tarybai bei atskaitingi Draugijos pirmininkui.  

52. Senosios valdybos įgaliojimai baigiasi į pirmąjį posėdį susirinkus naujosios kadencijos 

valdybai.  

53. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas jo sutikimu ex officio tampa tarybos nariu. 

Tuo tikslu Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanui rezervuojama viena tarybos nario 

vieta (35 įstatų punktas).  

Revizijos komisija:  

54. Revizijos komisiją sudaro trejiems metams išrinkti pirmininkas ir du kiti nariai.  

55. Revizijos komisija:  

55.1. tikrina Draugijos ir jos organų veiklos teisėtumą;  

55.2. vykdo Draugijos finansinės veiklos kontrolę;  

55.3. priima galutinį įstatų ir kitų Draugijos organų priimtų vidaus veiklos klausimus 

reglamentuojančių tvarkomųjų ir organizacinių dokumentų komentarą;  

55.4. vykdo kitą šiuose įstatuose nustatytą veiklą.  

56. Revizijos komisija per pirmąjį eilinį finansiniais metais vykstantį susirinkimą pateikia Draugijos 

finansinės veiklos atskaitomybės įvertinimo ataskaitą.  

57. Revizijos komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos 

narių. Sprendimai priimami paprasta revizijos komisijos narių balsų dauguma. Balsams 

pasiskirsčius po lygiai lemia pirmininko balsas.  

58. Revizijos komisijos narys negali būti tarybos ir valdybos nariu.  

59. Revizijos komisija atsakinga ir atskaitinga susirinkimui.  

60. Senosios revizijos komisijos įgaliojimai baigiasi į pirmąjį posėdį susirinkus naujosios 

kadencijos revizijos komisijai. 

VI. Draugijos finansai 

61. Draugijos lėšas ir pajamas sudaro:  

61.1. stojamasis ir nario mokesčiai, jeigu jie nustatyti;  

61.2. pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gautos lėšos;  

61.3. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) 

lėšos;  

61.4. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) 

lėšos;  

61.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Draugijos lėšas;  

61.6. skolinto kapitalo lėšos;  

61.7. valstybės skiriamos lėšos;  

61.8. kitos teisėtai gautos lėšos.  

62. Draugijos lėšos ir turtas turi būti naudojami įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams 

įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomi nariams.  

63. Lėšų ir pajamų naudojimą kontroliuoja revizijos komisija, taip pat kiti įstatuose numatyti 

organai neviršydami savo kompetencijos.  
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VII. Įstatų keitimas ir pildymas  

64. Įstatai keičiami ir pildomi susirinkimo nutarimu 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų 

dauguma.  

65. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja, kai yra įregistruojami juridinių asmenų registre.  

VIII. Draugijos reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas 

66. Draugija gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama susirinkimo nutarimu 2/3 visų 

susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma, o įstatymų nustatytais atvejais — teismo 

sprendimu.  

67. Kai Draugija reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama susirinkimo nutarimu, 

reorganizavimo, pertvarkymo arba likvidavimo tvarką nustato susirinkimas 2/3 visų susirinkime 

dalyvaujančių narių balsų dauguma priimtu nutarimu. Tokia pat tvarka nepažeidžiant Lietuvos 

Respublikos asociacijų įstatymo ir Civilinio kodekso reikalavimų sprendžiamas Draugijos turto ir 

lėšų sunaudojimo klausimas, kai Draugija yra likviduojama.  

Draugijos tarybos prezidentas  

 

Draugijos pirmininkas 


