LIETUVOS GYVŪNŲ GLOBOS DRAUGIJOS VILNIAUS SKYRIAUS
ĮSTATAI

1. Bendroji dalis
1.1. Lietuvos gyvūnų globos draugijos (LGGD) Vilniaus skyrius (toliau vadinamas LGGD Vilniaus skyrius
arba Draugija) – tai savanoriška Lietuvos gyvūnų globos Draugija, Lietuvos gyvūnų globos draugijos dalis,
vienijanti gyvūnų mylėtojus bendriems narių poreikiams tenkinti bei įgyvendinti.
1.2. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija, LR asociacijų ir kitais
įstatymais, teisės aktais bei Draugijos įstatais.
1.3. LGGD Vilniaus skyrius yra viešasis juridinis asmuo, turi savo buveinę, antspaudą, atsiskaitomąją ir
valiutines sąskaitas LR įregistruoto banko įstaigoje.
1.4. LGGD Vilniaus skyrius yra ribotos turtinės atsakomybės, ne pelno siekiantis juridinis asmuo. Pagal
savo prievoles Draugija atsako tik savo turtu, iš kurio gali būti išieškoma LR įstatymų nustatyta tvarka.
Draugija neatsako už savo narių prievoles, o nariai – už draugijos prievoles.
1.5. Draugijos teisinė forma – asociacija.
1.6. Draugijos pavadinimas - LIETUVOS GYVŪNŲ GLOBOS DRAUGIJOS VILNIAUS SKYRIUS.
1.7. Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus buveinės adresas: S.Stanevičiaus g. 45-23,
Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.8. Draugijos veiklos laikotarpis - neribotas.
1.9. Draugijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
2. Draugijos tikslai, uždaviniai ir veikla
2.1. Pagrindiniai Draugijos tikslai:
1) globoti gyvūnus, kad jie būtų apsaugoti nuo kančių, žiauraus elgesio, žudymo ir kitų neigiamų
poveikių;
2) propaguoti visuomenės humaniško elgesio su gyvūnais švietimą;
3) padėti spręsti beglobių gyvūnų problemas;
4) propaguoti beglobių gyvūnų sterilizacijos programą ir siekti ją įgyvendinti.
2.2. Savo tikslams įgyvendinti LGGD Vilniaus skyrius vykdo šiuos uždavinius:
1) teikia mokslo žinias ir konsultacijas valstybinėms, visuomeninėms organizacijoms ir asmenims visais
gyvūnų globos klausimais;
2) skelbia konkursus, rengia bei organizuoja parodas, muges, seminarus, pasitarimus, konferencijas ir
kitus renginius;
3) leidžia knygas, brošiūras, plakatus, reklaminius lapelius ir kitus Draugijos veiklos leidinius,
4) miestuose organizuoja gyvūnų prieglaudas, veikiančias labdaros ir ūkiskaitos principu;
5) palaiko ryšius su kitomis gyvūnų globos draugijomis, dalyvauja tarptautiniuose renginiuose;
6) rengia gyvūnų globos klausimais projektus, reiškia savo nuomonę dėl valstybinių institucijų rengiamų
įstatymų, nutarimų ir programų projektų;
7) nustatyta tvarka steigia įmones ir savo struktūrinius padalinius;
8) leidžia periodinius ir vienkartinius spaudos leidinius, skelbia analitines apžvalgas, pataria Draugijos
nariams bei visuomenei gyvūnų globos klausimais;
9) palaiko ryšius su organizacijomis ir firmomis.
Draugija turi teisę užsiimti veikla, kuri neprieštarauja šiems Įstatams bei juose nustatytiems Draugijos veiklos
tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti: kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla.
2.3. Šiuose Įstatuose numatytai veiklai vykdyti Draugija gali:
1) turėti sąskaitas bankuose;
2) pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo Lietuvos Respublikos
įstatymuose, kituose teisės norminiuose akluose ir šiuose Įstatuose nustatyta tvarka;

sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;
teikti mokamas paslaugas bei nustatyti jų kainas;
teikti ir gauti labdarą ir paramą Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka;
steigti filialus ir atstovybes;
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka steigti ar dalyvauti steigiant kitus juridinius
asmenis ir tapti kitų juridinių asmenų dalyviu;
8) naudoti lėšas šiuose Įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti.
2.3. Draugija gali įgyti ir turėti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos
tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose Įstatuose.
3)
4)
5)
6)
7)

3. Draugijos nariai. Jų teisės ir pareigos
3.1. LGGD Vilniaus skyriaus nariais gali būti pilnamečiai LR piliečiai, kurie pripažįsta Draugijos įstatus, remia
jo tikslus ir padeda juos įgyvendinti.
3.2. Draugijos veikloje gali dalyvauti ir kiti asmenys, kurie turi tokias pat teises ir pareigas, kaip ir nariai.
3.3. LGGD Vilniaus skyriaus narys turi teisę:
1) pagal nustatytas normas rinkti ir būti išrinktu į valdymo ir kontrolės organus;
2) teikti pasiūlymus Draugijos veiklos klausimais, gauti informacijos apie LGGD Vilniaus skyriaus veiklą;
3) dalyvauti kuriant ir įgyvendinant LGGD Vilniaus skyriaus programas, projektus, dirbti specialistų
(ekspertų) grupėse;
4) gauti iš LGGD Vilniaus skyriaus konsultacijas ir kitą jam reikalingą pagalbą;
5) dalyvauti susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu (priimant nutarimus, turėti vieną balsą);
6) bet kada išstoti iš LGGD Vilniaus skyriaus, apie tai raštu pranešus tarybai.
3.4. LGGD Vilniaus skyriaus narys privalo:
1) laikytis Draugijos nuostatų, valdymo organų priimtų sprendimų, aktyviai dalyvauti Draugijos veikloje;
2) susirinkimo sprendimais nustatytais terminais ir dydžiais mokėti mokesčius ir kitus tikslinius įnašus;
3) aktyviai dalyvauti LGGD Vilniaus skyriaus organizuojamuose renginiuose.
4. Priėmimo į narius, įstojimo, pašalinimo iš Draugijos sąlygos ir tvarka
4.1. Asmuo, norėdamas tapti LGGD Vilniaus skyriaus nariu, raštu kreipiasi į Draugijos tarybą, sumoka
stojamąjį mokestį.
4.2. Nariu tampama tarybai nutarus įtraukti į narių sąrašus. LGGD Vilniaus skyriui atsisakius įrašyti į sąrašus,
per 5 darbo dienas pateikiamos atsisakymo priežastys.
4.3. Asmuo negalintis aktyviai dalyvauti LGGD Vilniaus skyriaus veikloje, bet norintis ir galintis LGGD
Vilniaus skyrių paremti materialiai, tampa skyriaus rėmėju ir turi tas pačias teises kaip ir LGGD Vilniaus
skyriaus nariai.
4.4. Gavus pranešimą apie nario išstojimą, skyrius privalo jį išbraukti iš LGGD Vilniaus skyriaus sąrašo, apie
tai informuodamas LGGD Vilniaus tarybą.
4.5. Iš Draugijos išstojama, atsiskaitant su ja už turtinius įsipareigojimus.
4.6. LGGD Vilniaus skyriaus tarybos nutarimu narys gali būti pašalintas iš Draugijos narių, jei:
1) nevykdo tarybos, pirmininko sprendimų, priimtų įsipareigojimų ar kitaip pažeidžia įstatus;
2) nesumoka nario ar kitų mokesčių;
3) nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ar kitaip pažeidžia įstatus.
4.7. LGGD Vilniaus skyriaus nariui išstojus ar pašalintam iš skyriaus narių, įmokėti mokesčiai ar kitaip
perduotos lėšos ar turtas negražinami.
4.8. LGGD Vilniaus skyriaus narių sąrašai turi būti laisvai prieinami kiekvienam Draugijos nariui
5. Draugijos struktūra ir valdymas
5.1. Draugija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per šiuose Įstatuose
nustatyta tvarka sudarytus ir veikiančius Draugijos valdymo organus.
5.2. LGGD Vilniaus skyriaus organai yra:
1) Visuotinis narių susirinkimas;
2) Taryba;
3) Pirmininkas.
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Visuotinis narių susirinkimas
5.3 Visuotinis Draugijos narių susirinkimas yra aukščiausiasis Draugijos organas.
5.4. Visuotinis draugijos narių susirinkimas:
1) priima ir keičia Draugijos Įstatus;
2) numato Draugijos veiklos kryptis ir priima nutarimus;
3) nustato Draugijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
4) renka Draugijos pirmininką, Tarybos narius, Tarybos pirmininką;
5) išklauso, svarsto ir tvirtina draugijos Tarybos ataskaitas;
6) tvirtina Draugijos metinę finansinę atskaitomybę;
7) priima sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
8) balsuoja dėl Draugijos pirmininko ar Tarybos narių pašalinimo, jeigu jie nesilaikė Lietuvos
Respublikos įstatymų, draugijos Įstatų;
9) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.
10) sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės norminiuose aktuose bei šiuose Įstatuose
Visuotinio Draugijos narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
5.5. Visuotinis Draugijos narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Draugijos organams spręsti
Visuotinio Draugijos narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
5.6. Susirinkimai gali būti eiliniai ir neeiliniai. Eiliniai susirinkimai vyksta vieną kartą per metus, neeiliniai nutarus Draugijos Pirmininkui, Draugijos Tarybai balsų dauguma arba pareikalavus ne mažiau kaip
trečdaliui Draugijos narių.
5.7.
Visuotinis Draugijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė
Draugijos narių. Susirinkimo sprendimai teisėti, jeigu jie priimami narių paprasta balsų dauguma.
5.8. Klausimai dėl Įstatų pakeitimo ir papildymo bei Draugijos reorganizavimo ar likvidavimo sprendžiami
ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių Draugijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia
susirinkimo pirmininko balsas.
5.9. Jeigu Visuotiniame Draugijos narių susirinkime nėra kvorumo, Draugijos Taryba arba Pirmininkas šaukia
pakartotinį Visuotinį Draugijos narių susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio
susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Draugijos narių.
5.10. Susirinkimo darbotvarkė, laikas ir vieta skelbiami ne vėliau nei likus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų
iki nustatytos Susirinkimo datos.
5.11. Visuotiniame Draugijos narių susirinkime kiekvienas Draugijos narys turi vieną balsą.
Draugijos taryba
5.12. Tarp Susirinkimų Draugiją valdo Taryba. Ji atsako už Susirinkime numatytos veiklos programos
įgyvendinimą, jai įgyvendinti nustato veiklos prioritetus, tvirtina priemonių planą ir atsiskaito
Susirinkimui.
5.13. Taryba yra kolegialus Draugijos valdymo organas, kurio veiklai vadovauja ir jo darbą organizuoja
Tarybos pirmininkas. Tarybą sudaro 3 (trys) nariai. Tarybos narius ir jos pirmininką trejiems metams
slaptu balsavimu iš Draugijos tikrųjų narių renka ir atšaukia Visuotinis Draugijos narių susirinkimas.
Visuotinis Draugijos narių susirinkimas gali atšaukti visą Tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų
kadencijai. Atšaukus pavienius narius, nauji Tarybos nariai renkami likusiam Tarybos įgaliojimų laikui.
Tarybos nariai gali būti perrenkami kitai kadencijai.
5.14. Tarybos narių darbo apmokėjimo tvarką ir dydį nustato Visuotinis Draugijos narių susirinkimas.
5.15. Tarybos posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per
pusmetį. Posėdžiai yra teisėti, jeigu dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Posėdžiui vadovauja
pirmininkas. Nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, Tarybos
pirmininko balsas lemiamas.
5.16. Taryba tvirtina narių informavimo apie Draugijos Susirinkimo sušaukimo ir narių informavimo apie
sprendimus, Tarybos pasiūlymus ir esminius įvykius tvarką.
5.17. Draugijos Taryba sprendžia dėl naujų narių priėmimo į Draugiją ir esančių pašalinimo iš jo,
atsižvelgdama į Draugijos narių pageidavimus ir įstatus.
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Pirmininkas
5.18. Draugijos vadovas-Pirmininkas-yra vienasmenis Draugijos valdymo organas. Draugijos Pirmininkas
kartu gali būti renkamas Draugijos Tarybos nariu ir Draugijos Tarybos pirmininku.
5.19. Draugijos Pirmininkas:
1) vykdo Susirinkimo ir Tarybos priimtus nutarimus ir kitus sprendimus savo kompetencijos ribose,
teikia informaciją apie Draugijos veiklą;
2) atsako už Draugijos metinės finansinės atskaitomybės sudarymą. Sudarytą Draugijos metinės
finansinės atskaitomybės projektą pateikia Visuotiniam Draugijos narių susirinkimui;
3) atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, už pranešimą nariams apie
įvykius, turinčius esminės reikšmės Draugijos veiklai;
4) atsako už Draugijos narių apskaitą;
5) priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
6) rengia ir pateikia Visuotiniam Draugijos narių susirinkimui Draugijos veiklos ataskaitą;
7) skelbia ir organizuoja viešosios informacijos paskelbimą.
5.20. Draugijos Pirmininką renka Visuotinis Draugijos narių susirinkimas iš Draugijos narių paprasta balsų
dauguma.
5.21. Draugijos Pirmininkas renkamas trejų metų kadencijai. Tie patys asmenys gali eiti Draugijos Pirmininko
pareigas neribotą kadencijų kiekį.
5.22. Draugijos Pirmininkas turi teisę atsistatydinti.
5.23. Draugijos Pirmininkas, pasibaigus jo kadencijos laikui, jeigu nėra išrinktas naujas Pirmininkas, laikinai
eina jo pareigas.
6. LGGD Vilniaus skyriaus lėšos ir finansinės veiklos kontrolė
6.1. Draugijos lėšas sudaro Draugijos nario mokestis, kurio dydį kiekvieniems metams nustato Visuotinis
Draugijos narių susirinkimas, įmonių, įstaigų ir organizacijų įnašai, aukos bei kitos teisėtai gautos
pajamos.
6.2. Draugija, kaip pilnateisis juridinis asmuo, laisvai disponuoja savo lėšomis, finansuodamas savo veiklą.
6.3. Draugijos lėšos naudojamos:
1) patalpų, poilsio ir kūrybos bazėms išlaikyti;
2) gamybinės - ūkinės veiklos reikmėms;
3) Draugijos narių profesiniam mokymui ir kvalifikacijos kėlimui;
4) Draugijos tinklalapio kūrimui bei išlaikymui;
5) Draugijos išvykoms rengti.
6.4. Visuotinis Draugijos narių susirinkimas iš Draugijos narių renka Revizijos komisiją, kurią sudaro 3 nariai
ir kurie yra renkami 3 metų laikotarpiui. Revizijos komisijos nariais negali būti Draugijos tarybos nariai,
siekiant patikrinti, ar Draugijos lėšos panaudojamos ir apskaitomos tinkamai. Savo ataskaitą apie tai
Revizijos komisija pateikia metiniam Visuotiniam Draugijos narių susirinkimui.
6.5. Revizijos komisija privalo:
1) tikrinti Draugijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
2) Visuotinio Draugijos narių susirinkimo ar Pirmininko pavedimu atlikti Draugijos finansinius
buhalterinius patikrinimus;
3) artimiausiame Visuotiniame Draugijos narių susirinkime pranešti apie patikrinimų metu nustatytus
pažeidimus;
4) Visuotiniame Draugijos narių susirinkimui pateikti Draugijos finansinės veiklos patikrinimo metų
ataskaitą.
5) saugoti Draugijos paslaptis, kurias sužino kontroliuodamas Draugijos veiklą.
6.6. Pirmininkas privalo pateikti Revizijos komisijai reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
6.7. Revizijos komisija įstatymų nustatyta tvarka atsako už Draugijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

7. Pranešimų skelbimo tvarka
7.1. Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyti viešo pobūdžio pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos
dienraštyje “Respublika” Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.
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7.2. Už Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose
Įstatuose nustatytos informacijos viešą skelbimą, pranešimų nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų
registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako Pirmininkas.

8. Dokumentų ir kitos informacijos apie draugijos veiklą pateikimo tvarka
8.1. Draugija privalo raštu pateikti savo nariams jų pageidaujamus Draugijos dokumentus ar kitą informaciją.
8.2. Dokumentai ir informacija pateikiama nariams susipažinti ir kopijuoti Draugijos buveinėje arba kitoje
Pirmininko nustatytoje vietoje, kurioje yra tokie dokumentai ir informacija, bet kurią nario pageidaujamą
darbo dieną Draugijos darbo valandomis.
8.3. Dokumentai ir informacija Draugijos nariams turi būti pateikti nemokamai.
8.4. Kiti asmenys su Draugijos dokumentais ir kita informacija apie jos veiklą susipažįsta įstatymų nustatyta
tvarka.

9. Draugijos filialai ir atstovybės
9.1. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys. Draugijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos
nutraukimo klausimus sprendžia, filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia, nuostatus tvirtina
Draugijos Taryba. Draugijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

10. Draugijos pertvarkymas ir pabaiga
10.1. Draugijos veikla gali pasibaigti Visuotinio Draugijos narių susirinkimo nutarimu likviduoti ar
reorganizuoti Draugiją, priimtu ne mažiau kaip 2/3 Visuotiniame Draugijos narių susirinkime
dalyvaujančių Draugijos narių balsų dauguma, arba Lietuvos Respublikos teismui priėmus sprendimą
nutraukti Draugijos veiklą.
10.2. Visus klausimus, susijusius su Draugijos veiklos pasibaigimu, sprendžia Visuotinio Draugijos narių
susirinkimo paskirtas likvidatorius ar už Draugijos reorganizavimą atsakingas organas.
10.3. Pasibaigus Draugijos veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų likviduojamo Draugijos kreditorių
reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, Visuotinio Draugijos narių
susirinkimo sprendimu perduodamos kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kurių tikslai artimi
likviduojamo Draugijos Įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių juridinių asmenų nėra, - kitoms
organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.
10.4. Draugija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos Civilinio
kodekso nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo numatytus
ypatumus.

11. Draugijos įstatų keitimo tvarka
11.1. Draugijos Įstatai gali būti keičiami Visuotinio Draugijos narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau
kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų dauguma.
11.2. Visuotiniam Draugijos narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Įstatus, surašomas visas pakeistų
Įstatų tekstas ir po juo pasirašo Pirmininkas arba kitas Visuotinio Draugijos narių susirinkimo įgaliotas
asmuo.
11.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.
11.4. Šiuose Įstatuose neaptarti kiti su Draugijos veikla susiję klausimai yra reguliuojami Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Įstatai pakeisti, patvirtinti ir pasirašyti 2009 m. balandžio 1 d.
Susirinkimo įgaliotas asmuo ____________________________________________ A.V.
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