
KAUNO REGIONO BIBLIOTEKININKŲ DRAUGIJOS  
ĮSTATAI 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Draugijos samprata. 
1.1. Kauno regiono bibliotekininkų draugija (toliau tekste vadinama Kauno regiono  bibliotekininkų 
draugija arba Draugija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė 
forma – asociacija, profesiniu ir savanoriškumo principu jungianti bibliotekininkus bei kitus fizinius 
ir juridinius asmenis. 
1.2. Savo veikloje Draugija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos bibliotekų 
įstatymu, kitais teisės aktais, atsižvelgdama į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos reikalavimus ir savo veiklą grindžia šiais įstatais (toliau tekste vadinama 
Įstatais). 
1.3. Draugijos buveinės adresas yra Radastų g. 2, LT-44164 Kaunas. 
1.4. Draugija turi juridinio asmens statusą, savo antspaudą, sąskaitą banke. 
1.5. Draugijos  finansiniai metai trunka dvylika mėnesių – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., t. y. 
sutampa su kalendoriniais metais. 

II.  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2.  Draugijos tikslai. 
2.1.  Atstovauti Draugijos narių profesiniams interesams. 
2.2.  Dalyvauti, plėtojant Kauno regiono bibliotekų veiklą, didinti bibliotekininkų ir bibliotekų 
vaidmenį visuomenėje. 
2.3. Siekti, kad bibliotekų paslaugos būtų visuotinai prieinamos bei profesionalios, atitiktų 
intelektinės nuosavybės apsaugos ir panaudos bei informacijos vartotojų teises ir interesus. 
2.4. Skatinti bibliotekininkystės mokslo tiriamąjį darbą, mokslinių rekomendacijų įdiegimą 
bibliotekų veikloje, stiprinti bibliotekininkystės mokslo ir bibliotekų veiklos ryšius. 
2.5. Skatinti bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, bibliotekininkų profesinės etikos ir 
kultūros ugdymą. 
 
3. Draugijos uždaviniai. 
3.1. Rengti ir dalyvauti rengiant pasiūlymus valstybės ir savivaldos institucijoms bei kitoms 
organizacijoms, asociacijoms bibliotekų veiklos klausimais savo kompetencijos ribose. 
3.2. Ginti informacijos gavimo bei skaitymo laisvę ir sudaryti visuomenei galimybes nevaržomai 
naudotis bibliotekose sukauptais informacijos ištekliais. 
3.3.  Skleisti bibliotekininkų profesinės veiklos pažangiąją patirtį. 
3.4.  Kelti bibliotekų darbuotojų kvalifikaciją, plėtoti jų kompetencijas. Rengti bibliotekų 
darbuotojų kvalifikacijai ir kompetencijai skirtus renginius, projektus. 
3.5. Plėtoti Draugijos ryšius su analogiškomis arba veiklos profilį atitinkančiomis asociacijomis, 
organizacijomis bei įstaigomis Lietuvoje bei užsienyje.  
3.6. Rengti ir dalyvauti rengiant bei įgyvendinant bibliotekininkystės, kultūros, švietimo ir 
socialinius projektus. 
 
4.  Draugijos veiklos sritys ir rūšys. 
4.1. Draugijos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK) 2-ją 
redakciją: 
94.12  profesinių narystės organizacijų veikla 



58.11  knygų leidyba 
58.13  laikraščių leidyba 
58.14  žurnalų ir periodinių leidinių leidyba 
58.19  kita leidyba 
63.12  interneto vartų paslaugų veikla 
63.99  kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla 
72.20  socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 
73.20  rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa 
85.59  kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas 
91.01  bibliotekų ir archyvų veikla 
94.99  kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla. 
 
4.2. Draugijos profesinė veikla, šiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti: 
4.2.1. dalyvauti rengiant Lietuvos bibliotekininkų veiklą reglamentuojančių dokumentų  projektus ir 
siūlymus įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios institucijoms; 
4.2.2.  skatinti savo narių profesinę iniciatyvą; 
4.2.3. dalyvauti puoselėjant Lietuvos bei išeivijos bibliotekinį bibliografinį palikimą;  
4.2.4. skatinti savo narių profesinės kvalifikacijos kėlimą ir kompetencijų plėtrą;     
4.2.5. rengti paskaitas, visuomenės susitikimus su bibliotekininkais ir kitais specialistais;   
4.2.6. organizuoti ir dalyvauti organizuojant pasitarimus, konferencijas, simpoziumus, kongresus ir 
kitus renginius, susijusius su bibliotekų veikla;  
4.2.7. leisti bei platinti profesinės literatūros dokumentus; 
4.2.8. keistis informacija ir specialistų delegacijomis su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių 
bibliotekininkų asociacijomis, įstaigomis bei kitomis veiklos profilį atitinkančiomis 
organizacijomis; 
4.2.9.  ginti savo narių teises; 
4.2.10. užsiimti kitokia Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti būtina veikla, 
išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.  
 

III. DRAUGIJOS TURTAS IR LĖŠOS 

5. Draugijos turtas. 
5.1. Draugijos turtą sudaro pirktas, dovanotas ar kitaip įgytas ir patikėjimo būdu gautas bei pagal 
testamentą paveldėtas turtas. 
5.2. Draugijos turtas gali būti neatlygintinai perduotas panaudos pagrindais. 
5.3. Draugija gali nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, 
užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo turimas jo valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo teises tik siekdama įgyvendinti Įstatuose nurodytus veiklos tikslus ir tik Draugijos 
narių susirinkimo sprendimu. 
5.4. Draugija, perleidusi jos veiklai nereikalingas materialines vertybes, gautas pajamas naudoja 
Įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti. 
5.5. Draugijos lėšas, gautas kaip paramą, taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas ir kitą turtą 
naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu šis tokius tikslus nurodė. Draugija negali 
priimti pinigų ar kitokio turto, jeigu duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, nei nustatyta 
Įstatuose, tikslams. 
5.6. Draugija neturi teisės: 
5.6.1. neatlygintinai perduoti Draugijos turtą nario, kolegialios valdymo institucijos nario, 
Draugijoje pagal darbo sutartį dirbančio asmens arba su juo susijusio asmens ar trečiojo asmens 
nuosavybėn; 



5.6.2. teikti paskolas, įkeisti Draugijos turtą (išskyrus atvejus, kai jis įkeičiamas Draugijos 
prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši 
nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų; 
5.6.3. pirkti prekes, paslaugas ar darbus už akivaizdžiai per didelę kainą; 
5.6.4. parduoti Draugijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą. 
5.6.5. vykdyti kitas LR asociacijų įstatyme nurodytas draudžiamas veiklas. 
 
6. Draugijos lėšų šaltiniai. 
6.1. Draugijos nario vienkartinis stojamasis ir nario metinis mokestis. 
6.2. Pajamos už suteiktas paslaugas. 
6.3. Fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas. 
6.4. Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos. 
6.5. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų, fondų skirtos lėšos. 
6.6. Gauta parama ir labdara. 
6.7. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas Draugijos lėšas. 
6.8. Pagal testamentą paveldėtas turtas. 
6.9. Skolintos lėšos. 
6.10. Kitos teisėtai gautos lėšos. 
 
7. Draugijos lėšos Draugijos tarybos sprendimu naudojamos ryšių su analogiškomis asociacijomis 
plėtojimui, projektinei veiklai, leidinių rengimui ir spausdinimui, renginių, ekskursijų, išvykų 
organizavimui, premijų ir pašalpų išmokėjimui, korespondencijai ir kitiems šiuose Įstatuose 
numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. 
 
 8. Draugijos finansinės veiklos tikrinimas. 
Draugija kasmet atlieka finansinės atskaitomybės ir veiklos auditą. Auditą atlieka Draugijos 
Revizijos komisija. 

IV. DRAUGIJOS IR JOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

9. Kauno regiono bibliotekininkų draugijos teisės. 
9.1. Draugija gali turėti ir įgyti civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, 
nustatytiems Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose. 
9.2. Valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas ir jomis disponuoti siekiant įgyvendinti šiuose 
Įstatuose nurodytus veiklos tikslus ir uždavinius. 
9.3. Gauti paramą. 
9.4. Steigti visuomenės informavimo priemones, verstis leidyba. 
9.5. Samdyti asmenis Įstatuose numatytai veiklai vykdyti. 
9.6. Rengti bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo ir jų kompetencijų plėtros renginius, projektus. 
9.7. Stoti į Lietuvos ir tarptautines bibliotekų ir bibliotekininkų asociacijas bei kitas veiklos profilį 
atitinkančias organizacijas. 
9.8. Organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus ir kitus taikius, beginklius masinius renginius 
atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka. 
9.9. Raštu, žodžiu ir kitais būdais skleisti informaciją apie Draugijos veiklą. 
 
10. Draugijos pareigos. 
10.1. Bendradarbiauti rengiant bibliotekinės veiklos standartus.  
10.2. Atlikti kitus veiksmus, būtinus Draugijos tikslams, funkcijoms ir uždaviniams, nurodytiems 
šiuose Įstatuose, įgyvendinti, išskyrus tuos, kuriuos draudžia įstatymai.  
10.3. Vesti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms, 
mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka. 
10.4. Garantuoti finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą. 



  
 
11. Draugijos nario samprata, nario teisių įgijimas. 
11.1. Draugiją sudaro nariai ir nariai - senjorai.  
11.2. Nariais gali būti 18 metų sulaukę fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys, pripažįstantys 
Draugijos įstatus, padedantys įgyvendinti Draugijos veiklos kryptis ir mokantys nario vienkartinį 
stojamąjį ir nario metinį mokestį.  
11.3. Naujus Draugijos narius, gavus jų prašymą raštu, priima Draugijos taryba. Narių sąrašą tvarko 
Draugijos tarybos sekretorius. 
 
12. Draugijos narių teisės. 
12.1. Dalyvauti Draugijos veikloje, teikti pasiūlymus veiklos klausimais. 
12.2. Siūlyti atstovus į Draugijos valdymo institucijas, būti patiems išrinktiems. 
12.3. Nemokamai naudotis Draugijos sukaupta informacija ir gauti informaciją apie Draugijos 
veiklą. 
12.4. Savo kompetencijos ir įgaliojimų ribose atstovauti Draugiją kitose įstaigose ir organizacijose. 
Įgaliojimus suteikia Draugijos Pirmininkas, Taryba.  
12.5. Išstoti iš draugijos, apie savo sprendimą pranešus raštu Draugijos tarybai prieš 14 
kalendorinių dienų. Draugijos narys gali savo noru išstoti iš draugijos, visiškai atsiskaitęs už 
einamąjį ir praėjusius laikotarpius ir parašęs Draugijos tarybai prašymą. 
12.6. Draugijos nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio nario vienkartinį stojamąjį ir nario 
metinį mokestį jie moka ar teikia paramą.  
 
13. Draugijos narių pareigos. 
13.1.  Laikytis Draugijos įstatų ir valdymo organų sprendimų. 
13.2.  Padėti įgyvendinti Draugijos tikslus ir uždavinius. 
13.3.  Mokėti nario vienkartinį stojamąjį ir nario metinį mokestį.  
13.4. Keičiant gyvenamosios vietos adresą, taip pat elektroninio pašto adresą pranešti Draugijos 
tarybai apie šį pasikeitimą. To nepadarius, laikoma, kad senuoju gyvenamosios vietos arba 
elektroniniu pašto adresu išsiųstas Draugijos pranešimas ar kitas dokumentas yra įteiktas tinkamai. 
 
14. Draugijos nario mokestis ir įmokos. 
14.1. Draugijos funkcijoms atlikti iš narių renkamas nario vienkartinis stojamasis mokestis ir nario 
metinis mokestis. Jų dydį Draugijos tarybos siūlymu nustato Draugijos narių susirinkimas. 
14.2. Draugijos nario, be svarbių priežasčių nesumokėjusio įmokos, narystė Draugijos tarybos 
sprendimu gali būti panaikinama, praėjus trims mėnesiams po to, kai baigėsi laikotarpis, už kurį 
nesumokėta eilinė įmoka. 
14.3. Nario prašymu ar kitais ypatingais atvejais Draugijos taryba gali nuspręsti atleisti narį nuo 
metinės įmokos, sumažinti įmoką nustatytam laikotarpiui, atidėti jos sumokėjimą tam tikram 
laikotarpiui. Draugijos taryba, apie priimtą sprendimą informuoja Draugijos narių susirinkimą savo 
sąmatos vykdymo ataskaitoje.  
 
15. Draugijos nario išstojimo ir narystės panaikinimo sąlygos ir tvarka. 
15.1. Narys gali savo noru išstoti iš Draugijos, visiškai atsiskaitęs už einamąjį ir praėjusius 
laikotarpius ir parašęs Draugijos tarybai  prašymą. 
15.2. Narystė Draugijoje panaikinama, jeigu narys miršta arba šių Įstatų ir Draugijos tarybos 
nustatyta tvarka išbraukiamas iš Draugijos narių sąrašo. 
15.3. Iš Draugijos išstojusiems ir pašalintiems nariams jų sumokėti nario įnašai, nario mokesčiai ir 
kitaip Draugijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. 
 
 
 



16. Draugijos narystė, išėjus į pensiją. 
16.1. Sulaukęs pensinio amžiaus Draugijos narys tampa nariu-senjoru. Šie nariai į Draugijos narių 
sąrašą įrašomi jo pabaigoje. 
16.2. Dirbantis Draugijos narys-senjoras, susiklosčius objektyvioms priežastims, Draugijos tarybos 
sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nario metinio mokesčio mokėjimo. Draugijos taryba, apie 
priimtą sprendimą informuoja Draugijos narių susirinkimą savo sąmatos vykdymo ataskaitoje.  
16.3. Nedirbantis Draugijos narys-senjoras metinio nario mokesčio nemoka.  

V.  ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR JOS VALDYMAS 

Draugijos veiklą pagal savo kompetenciją įgyvendina Draugijos narių susirinkimas, Draugijos 
taryba, Draugijos pirmininkas. Draugijoje taip pat veikia Revizijos komisija. 

17. Draugijos narių susirinkimas. 
17.1. Draugijos narių susirinkimas – aukščiausia Draugijos institucija. 
17.2. Draugijos narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Apie šaukiamą 
susirinkimą  Draugijos nariai turi būti informuojami jų nurodytu gyvenamosios vietos arba 
elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas.  
17.3. Susirinkimo sprendimai galioja, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Draugijai 
priklausančių narių. Sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma. 
17.4. Draugijos narių sprendimai priimami atviru balsavimu, išskyrus Draugijos pirmininko, 
tarybos, revizijos komisijos narių rinkimus. Jie vyksta slaptu balsavimu. 
17.5. Draugijos susirinkimas: 
17.5.1. keičia Įstatus; 
17.5.2. išklauso, svarsto ir tvirtina Draugijos tarybos ir Draugijos revizijos komisijos ataskaitas; 
17.5.3. tvirtina Draugijos veiklos kryptis; 
17.5.4. trejiems metams slaptu balsavimu renka Draugijos pirmininką, Draugijos tarybą bei 
Revizijos komisiją, nustatydamas narių skaičių, juos atšaukia.  
17.5.5. Draugijos tarybos siūlymu tvirtina nario vienkartinio stojamojo ir nario metinio mokesčio 
dydį; 
17.5.6. tvirtina Draugijos lėšų naudojimo sąmatą ir panaudojimo ataskaitą; 
17.5.7. svarsto ir teikia pasiūlymus Draugijos tarybai dėl draugijos veiklos;  
17.5.8. atšaukia Draugijos tarybos sprendimus; 
17.5.9. priima sprendimą nutraukti Draugijos veiklą (Draugijos pabaiga), jeigu balsuoja ne mažiau 
2/3 susirinkimo narių; 
17.5.10.  priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų 
dalyviu; 
17.5.11. sprendžia kitus klausimus, kurie priklauso Draugijos susirinkimo kompetencijai. 
17.6. Draugijos susirinkimai yra protokoluojami. Protokolą pasirašo Draugijos susirinkimo 
pirmininkas ir sekretorius. Protokolas pasirašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Draugijos 
susirinkimo dienos. 
17.7. Neeilinis Draugijos susirinkimas gali būti sušauktas, reikalaujant 1/5 Draugijos narių. 
 
18. Draugijos taryba. 
18.1. Draugijos veiklai vadovauja Draugijos taryba, sudaryta iš 7 narių. Tarybos narių skaičių 
nustato ir slaptu balsavimu trejiems metams renka Draugijos susirinkimas.  
18.2. Draugijos taryba iš savo narių tarpo renka Draugijos pirmininko pavaduotoją, sekretorių, 
iždininką. 
18.3. Draugijos tarybos sekretorius tvarko narių apskaitą, sekretoriauja Draugijos narių susirinkime, 
Draugijos tarybos posėdžiuose, tvarko korespondenciją, atlieka kitas vykdomąsias-tvarkomąsias 
funkcijas. 



18.4. Draugijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Apie šaukiamą 
Draugijos tarybos posėdį jos nariai turi būti informuojami jų nurodytu gyvenamosios vietos arba 
elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip prieš dvi dienas.  
18.5. Draugijos tarybos sprendimai galioja, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos narių. 
Sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma. Posėdžiai gali vykti ir virtualioje erdvėje, 
pasitelkiant informacinių technologijų galimybes. 
18.6. Draugijos tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolą pasirašo Draugijos tarybos 
posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Protokolas pasirašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 
Draugijos tarybos posėdžio dienos.  
18.7. Draugijos taryba: 
18.7.1. rengia Draugijos susirinkimus, diskusijas ir kitus renginius; 
18.7.2. svarsto ir reiškia nuomonę dėl esamų ir rengiamų bibliotekų veiklos dokumentų, jų 
papildymų, pakeitimų ir įgyvendinimo;  
18.7.3. siūlo Draugijos narius atstovauti Draugiją kitose įstaigose ir organizacijose; 
18.7.4. sudaro komisijas ir darbo grupes draugijos veiklos krypčių rengimui ir įgyvendinimui, 
organizaciniams klausimams spręsti, aktualioms profesinės veiklos problemoms nagrinėti bei 
dokumentų projektams rengti savo kompetencijos ribose; 
18.7.5. organizuoja ir koordinuoja Draugijos narių kvalifikacijos tobulinimą, stažuotes; 
18.7.6. prižiūri Draugijos žinioje esantį turtą, tvarko materialinių vertybių apskaitą ir finansinę–
ūkinę veiklą;  
18.7.7. Draugijos narių susirinkimui teikia tvirtinti nario vienkartinio stojamojo ir nario metinio 
mokesčio dydį; 
18.7.8. finansinę-ūkinę veiklą vykdo pagal Draugijos susirinkimo patvirtintą sąmatą, 
vadovaudamasi šių Įstatų nuostatomis; 
18.7.9. sprendžia lėšų naudojimo klausimus, tvirtina pajamų-išlaidų sąmatą ir jų panaudojimo 
ataskaitą; 
18.7.10. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Draugijos veiklą teikimo būdus; 
18.7.11. tvarko kitus Draugijos reikalus, išskyrus tuos, kurie priklauso Draugijos susirinkimo 
kompetencijai, laikydamasi šių Įstatų. 
18.8. Draugijos taryba atsiskaito už ataskaitinius metus ir pateikia ataskaitą už kadencijos laikotarpį  
Draugijos susirinkime. 
18.9. Netinkamai atliekantis savo pareigas arba pažeidęs Įstatus, profesinę etiką Tarybos narys 
paprasta neeilinio Draugijos narių susirinkimo balsų dauguma gali būti atšauktas iš pareigų 
nesibaigus kadencijai. 
18.10. Draugijos tarybos nario atšaukimo klausimą Draugijos narių susirinkimas svarsto Tarybos 
teikimu arba raštišku ne mažiau kaip 1/5 Draugijos narių Tarybai įteiktu reikalavimu. 
 
19. Draugijos pirmininkas. 
19.1. Draugijos pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas. Draugijos pirmininkas organizuoja 
ir vykdo Draugijos veiklą bei vadovauja Draugijos tarybai. 
19.2. Draugijos pirmininkas atlieka tokias funkcijas: 
19.2.1. veikia Draugijos vardu ir turi teisę vienasmeniškai sudaryti sandorius. Nesant Draugijos 
pirmininko, parašo teisę sudarant sandorį turi Draugijos pirmininko pavaduotojas ar kitas tarybos 
narys, nurodytas atitinkamame Draugijos tarybos posėdžio protokole; 
19.2.2. atstovauja Draugijos interesams teisme, valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su 
kitais asmenimis; 
19.2.3. atidaro ir uždaro sąskaitas kredito įstaigose; 
19.2.4. Draugijos įstatuose nustatyta tvarka disponuoja Draugijos turtu ir lėšomis; 
19.2.5. atsako už informacijos ir dokumentų pateikimą Draugijos narių susirinkimui, Draugijos 
tarybai,  iždininkui, sekretoriui ir Revizijos komisijai Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir 
kitų teisės aktų nustatytais atvejais ar Draugijos narių prašymu; 
19.2.6. pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui; 



19.2.7. praneša Draugijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Draugijos ar jos narių 
veiklai; 
19.2.8. organizuoja Draugijos ir jos Tarybos veiklą, atsako už Draugijos narių apskaitą; 
19.2.9. organizuoja viešos informacijos skelbimą; 
19.2.10. pasirašo Draugijos vardu sudaromas sutartis, įgaliojimus ir kitokius Draugijos raštus, 
pasirašo finansinius dokumentus; 
19.2.11. savarankiškai sprendžia kitus operatyvius Draugijos veiklos klausimus, kurie nepriskirti 
Draugijos narių susirinkimo bei Draugijos tarybos kompetencijai; 
19.2.12. rengia ir teikia Draugijos tarybai praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą; 
19.2.13. už savo darbą Draugijos pirmininkas atsiskaito Draugijos tarybai kartą per metus, 
pasibaigus kadencijos laikotarpiui – Draugijos narių susirinkimui. 
19.3. Draugijos pirmininką iš pasiūlytų kandidatų slaptu balsavimu 3 metų laikotarpiui renka 
Draugijos narių susirinkimas. Tas pats asmuo Draugijos pirmininku gali būti ne daugiau kaip dvi 
kadencijas iš eilės. 
19.4. Draugijos pirmininkas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė susirinkime 
dalyvaujančių narių. 
19.5. Nė vienam kandidatui nesurinkus daugiau kaip pusės susirinkime dalyvaujančių narių balsų, 
rengiamas pakartotinis balsavimas. Pakartotiniam balsavimui teikiami du kandidatai, surinkę 
daugiausia balsų. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris, pakartotinai balsuojant, surinko daugiau 
balsų. 
19.6. Netinkamai atliekantis savo pareigas arba pažeidęs Įstatus, profesinę etiką, Draugijos 
pirmininkas paprasta neeilinio Draugijos narių susirinkimo balsų dauguma gali būti atšauktas iš 
pareigų, nesibaigus kadencijai. 
19.7. Draugijos pirmininko atšaukimo klausimą Draugijos narių susirinkimas svarsto Draugijos 
tarybos reikalavimu arba raštišku ne mažiau kaip 1/5 Draugijos narių Tarybai įteiktu reikalavimu. 
19.8. Atsistatydinusio, atstatydinto arba tapusio neveiksniu pirmininko pareigas eina Draugijos 
pirmininko pavaduotojas, o likusiai kadencijos daliai naują Draugijos pirmininką išrenka ne vėliau 
kaip po keturių mėnesių nuo Draugijos pirmininko atsistatydinimo ar atstatydinimo sušauktas 
neeilinis susirinkimas. 
 
20. Draugijos revizijos komisija. 
20.1. Draugijos kontrolės institucija yra Revizijos komisija. Revizijos komisija atlieka visus 
Draugijos finansinės veiklos patikrinimus ir atsiskaito ne rečiau kaip kartą per metus bendrame 
narių susirinkime. 
20.2. Revizijos komisijos narių skaičių nustato Draugijos susirinkimas. 
20.3. Revizijos komisija renkama iš narių, priklausančių Draugijai ne trumpiau kaip 3 metus. 
20.4. Revizijos komisiją iš pasiūlytų kandidatų slaptu balsavimu 3 metų laikotarpiui renka 
Draugijos narių susirinkimas. Tas pats asmuo Revizijos komisijos nariu gali būti ne daugiau kaip 
dvi kadencijas iš eilės. 
20.5. Revizijos komisijos nario, ar nario, kuris įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, 
įgaliojimai Draugijos tarybos sprendimu gali būti sustabdyti. 
20.6. Revizijos komisijos nario atšaukimo klausimą svarsto Draugijos narių susirinkimas Draugijos 
tarybos teikimu arba raštišku ne mažiau kaip 1/5 Draugijos narių Tarybai įteiktu reikalavimu. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21.  Draugijos buveinės adreso keitimo tvarka. 
21.1. Buveinės adresą galima keisti Draugijos susirinkimo metu, balsuojant paprasta balsų 
dauguma. 
 
 
 



22. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija. 
22.1. Draugijos svarbūs pranešimai nariams ir kitiems asmenims siunčiami jų nurodytu 
gyvenamosios vietos arba elektroninio pašto adresu. Einamieji pranešimai perduodami narių 
nurodytomis elektroninėmis ryšių priemonėmis.  
22.2. Už Draugijos pranešimų viešą skelbimą bei informacijos pateikimą Draugijos nariams yra 
atsakingas Draugijos pirmininkas, o likvidavimo atveju – likvidatorius. 
22.3. Kai Draugijos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Kauno apskrities viešosios 
bibliotekos internetinėje svetainėje ( www.kvb.lt) ir dienraštyje „Respublika“. 
 
23. Draugijos įstatų keitimo ir papildymo tvarka. 
23.1. Tik Draugijos narių susirinkimas turi teisę keisti Įstatus. Įstatai keičiami Draugijos 
susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 susirinkimo dalyvių balsų dauguma. 
23.2. Susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Įstatus arba jų dalį, surašomas visas pakeistų Įstatų 
tekstas ir po juo pasirašo susirinkimo įgaliotas asmuo. 
23.3. Draugijos narių susirinkimo priimti Įstatai ir jų papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo 
datos Juridinių asmenų registre. 
 
24. Draugijos reorganizavimas ir likvidavimas. 
24.1. Draugija gali būti reorganizuojama ir likviduojama (Draugijos pabaiga) įstatymų nustatyta 
tvarka. 
24.2. Draugija likviduojama Draugijos susirinkimo sprendimu, jei už tai slaptu balsavimu pasisako 
2/3 susirinkime dalyvaujančių narių. 
24.3. Vienu metu Draugija negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma. 
24.4. Draugijos veiklos ir valdymo klausimai, neaptarti šiuose Įstatuose, sprendžiami Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
  
 
Įstatų pasirašymo data: 2013 gruodžio 06 d. 

 

 


