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RADVILISKIO SAVANORIIJ GAISRININKV DRAUGIJOS

ISTATAI

I skirsnis. BENDROJI DALIS
l ' l 'Asociacijos pilnas pavadinimas

- RadvitiSkio savanoriq gaisrininkq draugija (toliau vadinama
,,DRAUGIJA*)' DRAUGIJA yra asociacija, vienijanti asmenis, kurie savo uliltu prisideda
prie
DRAUGIJOS tikslq populiarinimo, speciaiistus, te-ikiandius priesgaisrines
paslaugus, t<oordinuojanti
DRAUGIJOS nariq veikl4 atstovaujanti nariq teisetiems interesams,
ginanti juos, rrykdanti DRAUGIJ95

nariq nustatytus Dkinius, socialinius, mokslinio tyrimo uZdavinius
bei funkcrjas.
l'2'DRAUGIJA isteigta ir veikia Lietuvos Respublikos Konstitucijos,
Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso' Lietuvos Respublikos istatymq, kitq norminiq teises aktq,
siq DRAUGIJ9s [statq (toliau
ISTATQ) bei valdymo aktq pagrindu.

-

I'3'DRAUGIJA yra viesasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinim4
finansini, organizacin[ ir
juridinI savarankiskum4 galintis savo vardu
igyti ir tureti teises bei pareigai buti iesLovu ar atsakovu
teisme' DRAUGIJA turi savo antspaud6 ubiikuitom4rias sqskaitas
kedito
[staigose

balans4.

ir

savarankisk4

I '4'DRAUGIJA yra ribotos civilines atsakomybes, jos
turtas yra atskirtas nuo nariq turto. pagal savo
prievoles DRAUGIJA atsako jai nuosavybds ar patikejirno
teise priklausandiu turtu. DRAUGIJA neatsako
pagal nariq prievoles, o nariai neatsako pagal DRAUdUos
prievoles.

I.5.DRAUGIJOS finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
I .6. DRAUGIJOS vei klos laikotarpi s neri botas.

1.7.

DRAUGIJA turi teisg gauti param4 Lietuvos Respublikos Labdaros

nustatlta tvarka.

ir

paramos istatymo

skirsnis. DRAUGIJOS TIKSLAI IR vEIKLos KRyprys
2'l' DRAUGIJA yra ne pelno organizacija. kurios veiklos tikslas yra tenkinti viesuosius
2

inreresus.

DRAUGIJA gauto pelno negali skirsty.ti savo nariams.
2.2. DRAUGIJOS tikslai :
2'2.1' vystyli, tobulinti ir [gyvendinti priemones, uZtikrinandias prie5gaisrinI
saugum4;
2'2'2' siekti aktlvaus bendradarbiavimo supazindinant DRAUGIJOS narius
ir salies gyventojus
prieigaisrinio saugumo taisyklemis, gaisrq kilimopriezastimis,
bDdais, kaip jq iBvengti;

2'2'3'

informuoti

.

visuomeng apie

reglamentuoj andius norminius teises aktus;

gui.*. ir

gelbejimo darbus, priesgaisring

su

saugq

2'2'4' iskilus biitinumui gesinti gaisrus, vykdyti gelbejimo darbus avarijq,
katastrofq, stichiniq

nelaimiq atveju;

2'2'5' mokyti elementariausiq gaisrq gesinimo bDd4 aiSkinti priesgaisrin€s
saugos reikalavimus;
2'2'6' teikti konsultacijas apie naujausias gaisro gesinimo medziagas ir priemones
prieigaisrines
bei

saugos klausimais;

2.2.7 . analizuoti gaisrq prieZastis;

2.2.8. konsultuoti vaizdines prie5gaisrines agitacijos priemoniq gamybos
klausimais;
2.2.9, teikti metoding pagalbq DRAUGIJOS nariams;
2.2.10. pletoti bendradarbiavimq su anarogisko pobidZio organizacijomis;

RADVILISKIO SAVANORI V GAISRTMNKV DRAUGIJOS
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vykdyti DRAUGIJOS nariq pavestus uZdavinius, atstovauti ir ginti savo nariq
interesus valstybines valdZios ir valdymo institucijose;

2-2.11. koordinuoti ir
teises,

jq

2.2.12. remti ir ginti nariq interesus klausimais, susijusiais su
gerove bei statusu visuomeneje;

f

jq

socialine

ir

ekonomine padetimi,

2.2.13. rfipintis, kad bfltq [gyvendintos tarptautiniuose teisds aktuose, Lietuvos Respublikos
norminiuose teises aktuose itvirtintos rinktines nariq teises.
2.3. DRAUGIJA, [glvendindama savo uZdavinius, arlieka iias funkciias:
2.3.1. koordinuoja DRAUGIJOS nariq darbq
2.3.2. skatina naujq nariq priemim4
2.3'3' organizuoja ivairius kursus, temines parodas, konferencijas, seminarus, darbo grupes,
[vairius
profesin ius konkursus DRAUGIJOS nariams tobul intis, DRAUGIJO S vei klai propaguoti
;
2.3.4. remia prie5gaisrines agitacijos priemoniq gamybq rengia priemones gaisrq kilimo prieZastims
ir sqlygoms Salinti;
2.3.5. renka informacij4 ir teikia konsultacijas priesgaisrinio saugumo klausimais;
2.3.6. leidZia vienkartinius informacinius, rekomendacinius, reklaminius bei kitus leidinius
DRAUGIJOS ir jos nariq veiklos klausimais, [vairias mokymo bei metodines priemones;
2.3-7- supaiindina visuomenE su savo tikslais, uZdaviniais, veiklos rezultatais, propaguoja savo
veikl4 padeda prie5gaisrines apsaugos [staigoms, fiziniams ir juridiniams asmenims igyvendinti
prieSgaisrines saugos pri emones;

2'3.8. telkia visuomen€s pastangas su DRAUGIJOS veikta susijusioms problemoms sprEsti, esanr
galimybei remia ne[galiuosius, fizinE negali4 turindius, sunkioje materialineje padetyje esandius ar
nukentejusius nuo gaisro;

2.3.9' steigia savanoriSkas ugniagesiq formuotes, [sigyja technik4 irangq gaisrams gesinti ir
incidentams likviduoti

;

2.3.10. Lietuvos Respublikos norminiq teises aktq ribose atlieka kitas DRAUGIJOS nariu inreresus
atitinkandias fu nkcijas.

;

2.4. {statymq nustat}tais afvejais DRAUGIJA gali imtis tam tikros ruSies veiklos rik gavusi
[statymq
nustatyta tvarka iSduot4 licenzijq. DRAUGIJA privalo tureti visas licenzijas (leidimus), kurios
istatymuose
numatytos kaip bltinos jos veiklos sqlygos.
3 skirsnis. DRAUGIJOS TEISES IR PAREIGOS
3.1. DRAUGIJA, nepaZeisdama norminiq teises aktq ir kitq asmenq teisiq ir interesq turi teisg:

3.1.1. tureti

ir igyti bet kokias civilines

teises

ir pareigas, i5skyrus tas, kurios priestarauja Lieruvos

Respublikos [statymams ir DRAUGIJOS veiklos tikslams;

3'1.2. verstis [kine komercine veikla, kuri neprie5tarauja DRAUGIJOS israrams bei veiklos rikslams ir
reikalinga jos tikslams pasiekti, Lietuvos Respublikoje bei uZ jos ribq;
3.1.3. samdyti asmenis DRAUGIJOS [sratuose numarytai veiklai;
3.1.4. tureti savo pavadinim4 prekes ir paslaugas identifikuojandius zymenis;
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mokamas paslaugas, sudaryti sutartis, prisiimti [sipareigojimus bei tureti kitq teisiq ir

3.1.5.

pareigq;
3.1.6. nustatyti savo produkcijos ir teikiamq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus;
3.1.7. [statymqnustatyta Warka pirkti ar kitokiais b[dais [sigyti turt4 taip pat

j[valdyti, naudoti

ar

juo disponuoti nuosavybes ar patikejimo teise;
3.1.8. tureti s4skaitas Lietuvos Respublikoje fregistruotose kredito [staigose;

3.1.9. nustatyta tvarka

ir

sqlygomis skolinti pinigus. DRAUGIJA negali versris kedito lstaigos

veikla;
3.I .10. skolintis i5 savo nariq tiek juridiniq, tiek ir fiziniq asmenq. DRAUGIJA neturi reises skolintis
pinigq i5 savo nariq uZ palflkanas;

.

nustatyti savo vidaus struktDr4
struktDrinius padalinius Lietuvos Respublikos
jq
teritorijoje, apibreZti
statusq ir veiklq
3.1.12. steigti kitus juridinius asmenis, blti dalyve;
3.1.13. nekliudomai ra5tu, LodZiu ar kitais b[dais skleisti informacij4 apie savo veiklq propaguoti
savo tikslus ir uZdavinius;
3,1.1 I

l. 14. uZsiimti leidyba;
3.1,15. skini le5q labdarai,
apsaugai, kultirai, mokslui, Svietimui, sportui ir kitiems
visuomenei naudingiems tikslams;
3.1.16. tureti kitokias, {STATUOSE nenumat}tas, civilines teises ir pareigas, atlikti kitus juriding
reik5mp turindius veiksmus.
3.

skirsnis. DRAUGIJOS NARI\I TEISES IR PAREIGOS
4.1. DRAUGIJOS nariais gali b[ti Lietuvos Respublikoje fsteigti juridiniai asmenys bei l8 metq
sulaukg veiksntis fiziniai asmenys, pripaZistantys ISTATQ reikalavimus, dalyvaujantys DRAUGIJOS
4

veikloje bei mokantys nustatyto dydZio [mokas.
4.2. Minimalus DRAUGIJOS nariq skaidius yra trys.
4.3. DRAUGIJOS narys turi tokias teises:
4.3.1. dalyvauti ir balsuofi DRAUGIJOS visuotiniame nariq susirinkime (SUSIRINKIME);

4.3.2. naudotis DRAUGIJOS teikiamomis paslaugomis, dalyvauti DRAUGIJOS rengiamuose
renginiuose;

4.3.3. susipaZinti su DRAUGIJOS dokumentais

ir gauti vis4 DRAUGIJOS turim4 informacij4

apie

jos veikl4
4.3.4.bet kada i5stoti iS DRAUGIJOS ISTATQ 5 skirsnyje nusratlra fvarka;

4.3.5. teikti Zodinius bei ra5ytinius pasillymus del DRAUGIJOS veiklos, nutarimq bei kitq aktq
4.3.6. inicijuoti SUSIRINKIMO su5aukim4 svarbiems DRAUGIJOS klausimams spr€sti;

4.3.7. vadovaujantis ISTATU

5 skirsniu, inicijuoti nario paialinimo,

narystes sustabdymo ar

atnaujinimo procedI16
4.3.8. gindyti teisme DRAUGIJOS organq nutarimus;
RADVTLISKIO SAVANORTV GAISRTMNKU DRAUGTJOS ISTATAT

4.3.9. kreiptis I teismq prasant panaikinti SUSIRINKIMO ir kitq DRAUGIJos
organq sprendimus,
taip pat pripazinti negaliojandiais valdymo organq sudarytus sandorius, j*igu jie priestarauja
imperatyvioms [statymq normoms, ISTATAMS arba protingumo
ar s4Ziningumo principams;

4'3'10' keiptis iteism4 pra5ant uZdrausti DRAUGIJoS valdymo organams
areityje sudaryti
veiklos tikslams ar paircidLiandius RINKTINES valdymo

sandorius, priestaraujandius DRAUGIJOS
organo kompetencij4;

4.3.11. pra5yti teismo paskirti ekspertus, kurie i5tirtq, ar DRAUGIJA,
DRAUGIJOS organai ar
nariai veike tinkamai;

jq

4'3'12. keiptis I teismq reikalaudami, kad balsavimo teise bntq gr4zinta
nariui, jeigu balsavimo reise
yra perleista kitam asmeniui, kurio veiksmai priestarauja DRAUGIJOS
tikslams, ir negalima pagristai
manyti, kad jo veiksmai ateityje pasikeis;

4.3.13. kreiptis
konsultacijas;

i

DRAUGUd su pra5ymu apginti jo paZeistas teises, gauti su tuo

susiiusias

4.3.14. ne5ioti DRAUGIJOS Zenklus ir deveti uniform6
4'3'15. kitas teises aktuose ir {srATUosE nustatytas teises.
4.4. DRAUGIJOS narys privalo:
4.4.

l. laikytis ISTAT!;

4.4.2. vykdyti SUSIRINKIMO sprendimus;
4.4.3. vykdyti nariq tarpusavio susitarimus ir
[sipareigojimus;

4'4'4' ne veliau kaip per tris mdnesius nuo DRAUGIJOS finansiniq metq pradZios,
o .iei nario

mokesdio dydis yra keidiamas - nuo SUSIRINKIMO, priemusios sprendim4
pakeisti nario mokesdio dyd[,
dienos, sumoketi nario ir kitus nustatytus mokesdius ariq priemokas;
4.4.5. teikti DRAUGIJAI informacijE bei kitq pagalb4

b[tinq DRAUGIJOS tikslams ir uzdaviniams
[gyvendinti;
4'4'6. saugoti informacij4, VADOVO pripaZint4 DRAUGIJOS komercine paslaptimi;
4.4.7. tobulinti savo profesines Zinias ir
fgiidZius;
4'4'8. gerbti DRAUGIJOS tradicijas irjas puoseleti, laikytis profesines
erikos reikalavimu:
4.4.9. ginti DRAUGIJOS garbE.
4.5. DRAUGIJOS buveineje ruri bDti visq DRAUGIJOS nariq s4rasas.

skirsnis. DRAUGIJOS NARIU PRIBMIMo, I5stolrlto IR pASALINIMo
TvARKA
5.1. Asmuo' norintis tapti DRAUGIJOS nariu, pateikia ra5ytini prasym4
VADOVUI. praiyme turi
bfiti nurodyti duomenys apie asmen[, pageidaujantl tapri nariu (uridinio asmens pavadinimas,
kodas,
buveines adresas; fizinio asmens vardas, pavard6, asmens kodas, glvenamoji
vieta), jo santykiai su
5

DRAUGIJa.

5.2. Gavgs Siq [STATQ 5.1. punkte nurodyt4prasym4 vADovAS privalo
susaukti visuotini nariq
susirinkim4 kuriame turi bfiti svarstomas naujojo nario priemimo
DRAUGIJA
klausimas.
i
SUSIRINKIME, kuriame svarstomas nauiq nariq priemimas ir jei tam nepriestarauja nei
vienas

RADVTLISKTO SAVANORTV GATSRTNTNKV DRAUGTJOS
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susirinkime dalyvaujantis DRAUGIJOS narys,

gali dalyvauti asmenys, pageidaujantys tapti

naujais

nariais.
5.3. Asmenims, pageidaujantiems tapti naujais nariais, visuotiniame nariq susirinkime nedalyvavus,

apie priimt4 sprendimq

VADOVAS informuoja juos ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo

sprendimo priemimo.

5.4, Fizinis ar juridinis asmuo DRAUGIJOS nariu tampa

ir visas ISTATUOSE

numatytas nario

teises igyja nuo SUSIRINKIMO nustatytr{ vienkartinio stojamojo ir metinio nario mokesdio uZ
einamuosius metus sumokej imo dienos.
5.5. DRAUGIJOS narys [traukiamas i DRAUGIJOS nariq apskaitos s4ra54 ir jam iSduodamas
nustatyto palyzdZio nario paZymej imas.
5.6. Naryste DRAUGIJOJE pasibai gia:
5.6.1. nariui parei5kus nor4 iSstoti i5 DRAUGIJOS;

fiziniam asmeniui, iSregistravus nar[ - juridinI asmen[;
per vienerius metus nuo SUSIRINKIMO sprendimo sustabdyi narystQ, narystd

5.6.2. mirus nariui

5.6.3,

jei

-

DRAUGIJOJE del paties nario kaltes nebuvo atnaujinta.
5.7. I5stojimas i5 DRAUGIJOS vykdomas analogiSkai DRAUGIJOS nariq priemimo tvarkai.
5.8. SUSIRINKIMO nutarimu DRAUGIJOS narys gali buti pa5alintas iS DRAUGIJOS, jeigu jis:
5.8.1. nevykdo ar netinkamai vykdo ISTATUOSE nustatytas nario pareigas;
5.8.2. nevykdo ar netinkamai vykdo SUSIRINKIMO sprendimus'
5.8.3. nelykdo ar netinkamai vykdo sutartinius [sipareigojimus DRAUGIJAI ir jos nariams;
5.8.4. vykdo veikl4 prie5iSk4 DRAUGIJOS tikslams ir uZdaviniams;

jo elgesys pal.eidLia nario etikos reikalavimus, diskredituoja DRAUGIJ{ irjos narius.
5.9. Jei yra ISTATU 5.8.1., 5.8.2., 5.8.3. punktuose nurodytos aplinkybes, kuriq pagrindu
inicijuojama DRAUGIJOS nario pa5alinimo procediira, ir DRAUGIJOS narys SUSIRINKIMUI nurodo
svarbias aplinkybes, s4lygojusias minetq pagrindq atsiradim4 SUSIRINKIMAS gali sustabdyti tokio
subjeho narystQ DRAUGIJOJE. Naryste gali biiti sustabdyta ne ilgiau, nei vieneriems metams,
5.10. Kai DRAUGIJOS narys pa5alina aplinkybes, del kuriq jo naryste DRAUGIJOJE buvo
sustabdyta, SUSIRINKIMAS, vadovaudamasis moty!,r.rotu pra5ymu, savo sprendimu atnaujina tokio
subjeho narystQ DRAUGIJOJE.
5.11. Nario pa5alinimo arba narystes DRAUGIJOJE sustabdymo procediirai inicijuoti pakanka bent
5.8.5.

vieno ISTATQ 5.8. punkte nurodytq pagrindq.
5.12. Nario paialinimo, narystes sustabdymo ar atnaujinimo procedlr4 VADOVAS privalo pradeti,
jei to reikalauja ne maZiau kaip l/10 visq DRAUGIJOS nariq.

5.13. Apie visuotinio nariq susirinkimo, kuriame bus sprendZiamas nario pa5alinimo, narystes
DRAUGIJOJE sustabdymo ar atnaujinimo klausimas, dattu laik4 ir viet4 ne veliau kaip prie5 5 (penkias)
darbo dienas ra5tu prane5ama nariui, kurio paialinimo, narystes sustabdymo ar atnaujinimo klausimas
ryrendiiamas. Jei narys buvo tinkamai informuotas, nario neawykimas netrukdo i5sprEsti atitinkamo
klausimo jam nedalyvauj ant.
5.14. SUSIRINKIMO sprendimas del nario paSalinimo, narystes sustabdymo ar atnaujinirno
priimamas Siq ISTATQ 5 skirsnyje nustatfa warka ir isigalioja nuo jo priemimo momento.

RADVILISKIO SAVANORIV GAISRTNINKV DRAUGIJOS ISTATAI

5.15. I5stojusiam

ar pa5alintam DRAUGIJOS nariui stojamieji nario ina5ai ir nario mokesiiai

ar

kitaip DMUGIJOS nuosalyben perduotos le5os ir turtas negreZinami.
6 skirsnis.

DRAUGIJOS ORGANAI

6.1. DRAUGIJOS organai yra:

l. visuotinis nariq susirinkimas;
DRAUGIJOS vadovas (pirmininkas).
6.2. DRAUGIJA per savo valdymo organus [gyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas
6.1.

6. 1.2.

igyvendina.

turi veikti sqZiningai ir protingai. DRAUGIJOS organo narys turi b[ti
DRAUGIJOS
organo
nariams ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kaijo
lojalus kitiems
asmeniniai interesai prie5tarauja ar gali prie5tarauti kitq organo nariq interesams. Organo narys negali
painioti DRAUGIJOS turto su savo turtu arba naudoti ji asmeninei naudai ar naudai trediajam asmeniui
gauti be kitq organo nariq sutikimo.
DRAUGIJOS organai privalo veikti tik DRAUGIJOS ir jos nariq naudai. DRAUGIJOS organai
neturi teises priimti nutarimq ar atlikti kitq veiksmq, kurie paLeidLia ISTATUS ar yra prieiingi
ISTATUOSE nurodytiems DRAUGIJOS veiklos tikslams. DRAUGIJOS organo narys, nevykdantis arba
netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas Siame ISTATQ punkte, privalo padarytq Zal4 atlyginti
6.3, DRAUGIJOS organai

DRAUGIJAI visi5kai.
6.4. Organq nariq teisirl apribojimai:

6.4.1. kiekvienas kandidatas i DRAUGIJOS vadovo (toliau - VADOVO) pareigas privalo
informuoti DRAUGIJA apie tai, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla susijusi su DRAUGIJA
ir su DRAUGIJA susijusiais kitais juridiniais asmenirnis;
6.4.2, VADOVAS, negaves SUSIRINKIMO leidimo, negali bDti kito panaSia veikla besiverdiandio
juridinio asmens stebetojq tarybos ar valdybos (ar jas atitinkandiq organq) nariu ar vadovu;
6.4.3. SUSIRINKIMAS neturi teises pavesti kitiems DRAUGIJOS organams sprqsti jo
kompetencij ai priskirtq klausimq;
6.4.4. draudLiama kliudyti ekspertams, valstybds ir savivaldybiq kontroles institucijoms [gyvendinti
teises, patikrinti DRAUGIJOS turt4 iStirti, ar DRAUGIJA, DRAUGIJOS organai ar jq nariai veike
tinkamai;

6.4.5. DRAUGTJOS organai privalo pateikti auditoriui visus

jo

reikalaujamus buhalterinius

dokumentus:

6.4.6. DRAUGIJOS orsanai privalo

DRAUGIJOS komercines paslaptis, kurias suZinojo

eidami atiti nkamas parei gas.
i

6.5. DRAUGIJOS organo sprendimai ar nutarimai gali b[ti pripaZinti negaliojandiais, jeigu jie
prieStarauja imperatyvioms [statymo normoms, ISTATAMS arba protingumo ar s4ziningumo principams.

Tskirsnis. SUSIRINKIMAS
7.1. Visuotinis nariq susirinkimas (SUSIRINKIMAS) yra aukSdiausias DRAUGIJOS organas.
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7.2. SUSIRINKIMAS:

7.2.1. keidia
asmenU

ir papildo ISTATUS. ISTATU pakeitimai [sigalioja

nuo

jq

[registravimo juridiniq

registre;

ir pagrindinius uZdavinius;
7.2.3. renka ir at5aukia bei atleidZia i5 pareigq DRAUGIJOS vadovq
7.2.4. priima sprendimq del audito, renka audito [mong, tvirtina auditoriaus aktus ir i5vadas;
7.2.5. nustato DRAUGIJOS nariq stojamqjq ina5q dyd[ ir nariq mokesdiq dyd[ bei mokejimq tvarkq
7.2.6. tvirtina metiniq finansiniq ataskaiq rinkini ir praejusiq finansiniq metq veiklos ataskait4;
7.2.7. svarsto, ar VADOVAS tinka eiti pareigas, jei DRAUGIJA dirba nuostolingai;
7.2.8. priima sprendimus del kitq juridiniq asmenq steigimo, tapimo kitq juridinirl asmenq dalyviu;
7.2.9. priima sprendimus DRAUGIJAI jungtis i asociacijas, koncernus ar konsorciumus. jeigu tai
7.2.2. nustato DRAUGIJOS tikslus, veiklos strategijq

neprie5tarauja Lietuvos Respublikos [statymams;
7.2.10. priima sprendimus del DRAUGIJOS struktDriniq padaliniq steigimo,

7.2.11. priima sprendimq

ddl DRAUGIJOS perwarkymo ar

lilwidavimo);
7.2.12. keidia DRAUGIJOS buveinE;
7.2.13. svarsto praSymus del priemimo

jq pabaigos;
pabaigos (reorganizavimo

iDRAUGIJ,{, i5stojimo i5 DRAUGIJOS, pareiSkimus

ar

del

pa5alinimo i5 DRAUGIJOS, naryst€s sustabdymo ar atnaujinimo, priima nutarimus Siais klausimais.

7.3. SUSIRINKIME sprendZiamojo balso teisE turi visi DRAUGIJOS nariai. Vienas narys
SUSIRINKIME turi vien4 sprendZiam4jI balsq. Narys, kurio naryste DRAUGIJOJE sustabdy'ta, taip pat
narys, turintis mokestiniq isiskolinimq, neturi balso teises priimant DRAUGIJOS organq sprendimus.
7.4. DRAUGIJOS narys turi teisQ igalioti kitq asmen[ balsuoti uZ jI SUSIRINKIME. Nario fizinio

-

- [galiojimas turi bfiti patvirtintas notarine tvarka; nario - juridinio asmens - jo vadovo paraSu ir
antspaudu. DRAUGIJOS nariams atstovaujantis asmuo turi tiek bals6 keliems nariams jis atstovauja.
7.5. Eilinis SUSIRINKIMAS Saukiamas kasmet per keturis mdnesius nuo finansiniq metq pabaigos.
SUSIRINKIMAS Saukiamas VADOVO nutarimu.
7.6. Neeilinis SUSIRINKIMAS Saukiamas:
7.6.1. DRAUGIJOS nariq, turindiq daugiau kaip l13 visq balsq, sprendimu;
7.6.2. teismo sprendimu, jeigu:
- SUSIRINKIMAS nebuvo su5auktas per keturis mdnesius nuo finansiniq metq pabaigos ir del to i
teism4 kreipesi bent vienas DRAUGIJOS narys;
- [ teism4 kreipesi SUSIRINKIMO iniciatoriai, DRAUGIJOS nariai, kad VADOVAS ISTATU
nustatytais atvej ais nesuSauke SUSIRINKIMO ;
7.6.3. likvidatoriaus sprendimu.
7.7. DRAUGIJOS organas, asmenys ar institucija, pridmg sprendim4 suSaukti SUSIRINKIMA,
VADOVUI pateikia paraiSk4 kurioje nurodomos SUSIRINKIMO suSaukimo prieZastys ir tikslai, siiilomq
sprendimq projektai, pasitlymai ddl SUSIRINKIMO darbotvarkes, datos ir vietos. SUSIRINKIMAS turi
asmens

[vykti ne veliau kaip per 40 dienq nuo paraiSkos gavimo dienos.

7,8. SUSIRINKIMO su5aukimo iniciatoriai pateikia DRAUGIJAI informacij4 ir dokumentus,
reikalingus prane5imui apie SUSIRINKIMO suiaukimq parengti. Prane5im4 apie SUSIRINKIMO
RADVILISKIO SAVANORIV GAISRTNTNKV DRAUG IJOS ISTATAI

VADOVAS privalo kiekvienam nariui [teikti pasiraSytinai ar i5siqsti registruotu lai5ku likus ne
kaip 15 dienq iki SUSIRINKIMO dienos. SUSIRINKIMAS gali b[ti Saukiamas nesilaikant Siq
terminrS jeigu visi balsavimo teisg turintys nariai su tuo ra5tiskai sutinka. Apie dokumentus,
[rodandius,
kad nariams buvo prane5ta, jog Saukiamas SUSIRINKIMAS, VADOVAS privalo informuoti narius
SUSIRINKIMO pradiioje. Sie dokumentai pridedami prie SUSIRINKIMO protokolo.
7.9. SUSIRINKIMO darbotvarkg rengia DRAUGIJOS organas, asmenys ar institucija, priemg
nutarim4 su5aukti SUSIRINKIMA, I SUSIRINKIMO darbotvarkE privaloma [traukti visus
SUSIRINKIMO iniciatoriq sitilomus klausimus, jeigu Sie ktausimai atitinka SUSIRINKIMO
kompetencij4. SUSIRINKIMO darbotvarke gali b[ti pildoma DRAUGTJOS nariq, turindiq ne maZiau kaip
l/10 visq balsrtr, sillymu.
7.10. Jeigu SUSIRINKIMO darbotvarkd, nurodyta pranesime apie Saukiam4 SUSIRINKIM{, buvo
pakeista, apie pakeitimus nariams turi blti prane5ta tokia pat tvarka kaip apie SUSIRINKIMO suSaukim4
ne veliau kaip prie5 de5imt dienq iki SUSIRINKIMO dienos. Jeigu SUSIRINKIMO darbotvarkeje
numatyta atiaukti DRAUGIJOS organq narius, i jq atitinkamai turi bDti
[traukti naujq nariq ISiuos organus
su5aukim4

maZiau

rinkimo klausimai.

7'll.

SUSIRINKIMAS neturi teises priimti sprendimq darbowarkeje nepaskelbtais klausimais,
visi nariai, turintys sprendZiamojo balso teisq, ir nd vienas narys

iSskyrus atvejus, kai jame dalyvauja
nebalsavo raStu.

7.12. SUSIRINKIME dalyvaujantys nariai registruojami pasiraSytinai nariq registravimo sqraSe. Si
sqrai4 pasira5o SU SIRINKIMO pirmin i nkas ir sekretorius.
7'13. SUSIRINKIMAS gali priimti sprendimus ir yra teisetas, jeijame dalyvauja ne maZiau kaip l12
visq balsq.

7'14. Nustadius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra visos SUSIRINKIMO metu. Jei
kvorumo nera, ne veliau kaip po menesio turi biiti suSauktas pakartotinis SUSIRINKIMAS, kuris turi teisg
priimti sprendimus tik pagal neivykusio SUSIRINKIMO darbotvarkE ir kuriam netaikomas kvorumo
reikalavimas.

7.15. DRAUGIJOS nariai gali balsuoti raStu uZpildydami balsavimo biuleten[. Bendruosius
balsavimo biuletenius DRAUGIJA privalo iSsiqsti ra3tu pareikalavusiems nariams ne anksdiau kaip prie5
15 dienq ir ne veliau kaip prieS 10 dienq iki SUSIRINKIMO. Balsavimui ra5tu prilyginamas balsavimas

telekomunikacijq galiniais [renginiais, jeigu yra uZtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti paraS4.
Jeigu narys pasinaudoja savo teise balsuoti raStu, jis, susipaZings su SUSIRINKIMO darbowarke bei
sprendimq projektais, uZpildo ir pateikia DRAUGIJAI bendr4jI balsavimo biuleteni jame jis prane5a
SUSIRINKIMUI savo valiq ,,ui" ar ,,priei" atskirai del kiekvieno sprendimo. Ra5tu iS anksto balsavg
nariai laikomi dalyvaujandiais SUSIRINKIME ir jq balsai [skaitomi I SUSIRINKIMO kvoruma bei
balsavimo rezultatus.

7.16. Balsavimas SUSIRINKIME yra afviras. Jei del tam tikro klausimo nors vienas narys
ir jeigu tam pritaria ne maZiau kaip l/10 balsq SUSIRINKIME turintys

pageidauja slapto balsavimo

nariai, slaptas balsavimas konkrediu klausimu yra privalomas visiems nariams.

RADVTLISKTO SAVANORTV GATSRTNINKV DRAUGIJOS JSTATAI

7.17. Sprendimai SUSIRINKIME priimami paprasta balsq dauguma. Sprendimams ISTATU 7 .2.1.,
7.2.11. straipsniuose nurodytais klausimais priimti reikia 213 SUSIRINKIME dallvaujaniiq nariq balsq
daugumos.

7.18. SUSIRINKIME priimami sprendimai turi btti protokoluojama.
7.19. SUSIRINKIMO protokol4pasira5o susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo turi

buti pridedama: SUSIRINKIME dalyvavusiq nariq registravimo sqraias, igaliojimai, i5 anksto ra5tu
balsavusiq nariq bendrieji balsavimo biuleteniai, dokumentai, [rodantys, kad nariai buvo informuoti apie
SUSIRINKIMO suSaukim4 pastabos del protokolo ir protokol4 pasiraSiusiq asmenq i5vada del Siq
pastabq.

7.20. SUSIRINKIME dalyvavq asmenys turi teisg susipaZinti su protokolu ir per 3 dienas nuo
susipaZinimo, bet ne veliau kaip per l0 dienq nuo SUSIRINKIMO dienos, raStu pateikti savo pastabas ar
nuomonQ del protokole iSdestytq faktq ir protokolo suraSymo.
7.21. SUSIRINKIMO protokolai yra oficialiis dokumentai. Protokolai turi blti saugomi nuolat.

skirsnis. DRAUGIJOS VADOVAS
8.1. DRAUGIJOS vadovas - DRAUGIJOS pirmininkas - tai vienasmenis DRAUGIJOS valdymo
organas, priimantis nutarimus organizuojant ir vykdant operatyviq DRAUGIJOS veikl4 atsakantis uZ
DRAUGIJOS valdym4 (vidinE funkcij{ ir atstovavima DRAUGIJAI turint santykius su trediaisiais
asmenimis (i5orinE funkcijq). VADOVAS tvarko SUSIRINKIMO pavestas taktines bei nuolating
8

DRAUGIJOS veiklq uZtikinandias funkcijas.
8.2. VADOVA penkiq metq kadencijai renka bei at5aukia SUSIRINKIMAS. VADOVO darbo
apmokejimo s4lygas (iforminant atliekamas funkcijas kaip darbo santykius arba kaip civilinius atstovavimo santykius) nustato, skatina ir skiria nuobaudas SUSIRINKIMAS. Darbo arba atstovavimo

VADOVU pasiraSo SUSIRINKIMO igaliotas asmuo.
8.3. VADOVAS veikia DRAUGIJOS vardu ir turi teisE vienvaldi5kai sudaryti sandorius.
DRAUGIJOS vadovas organizuoja ir vykdo DRAUGIJOS veikl4 efektlviai naudoja DRAUGIJOS turtQ.
8.4. VADOVAS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos norminiais teisds aktais,
ISTATAIS, SUSIRINKIMO sprendimais ir darbo reglamentais.
8.5. VADOVAS igyja teisg atstovauti DRAUGIJ,{ nuo sutarties pasiraSymo su juo dienos.
8.6. VADOVAS, atsiZvelgdamas i ISTATU, SUSIRINKIMO bei vadovo pareiginiq nuostatq jam
sutart[ su

priskirtq kompetencij

q:

veiklq

rendina nustatytus tikslus;
8.6.2. savo kompetencijos ribose leidZia [sakymus, reguliuojandius DRAUGIJOS valdym4;
8.6.3. pagal suteikus [galiojimus DRAUGIJOS vardu sudaro sandorius;
8.6.1 , organizuoja DRAUGIJOS

[glT

8.6.4. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su darbuotojais;
8.6,5. skiria paskatinimus ir nuobaudas darbuotojams;
8,6.6. priima ir svarsto darbuotojq pasifllymus ir skundus;
8.6.7. tvirtina darbuotojq pareiginius nuostatus, darbo skatinimo s4lygas DRAUGIJOJE;

RADVILISKIO SAVANORIV GAISRININKV DRAUGIJOS ISTATAI

8.6.8. nustato DRAUGUOS teikiamq paslaugq, atliekamq darbq bei produkcijos kainas,
[kainius ir

tarifus;

8.6.9. wirtina DRAUGIJoS organq iSlaikymo s4matas, pajamq ir islaidq sqmata
8.6.10. nustato informacij6 kuri laikoma DRAUGIJOS komercine paslaptimi;
8.6.11. rengia eilinio SUSIRINKIMO darbotvarkE, atsako uZ SUSIRINKIMO su5aukim4 ir rengimq
laiku;

8.6'12. teikia SUSIRINKIMUI medZiag4 apie DRAUGIJOS tikslq igyvendinim4 DRAUGIJOS
veiklos organizavima DRAUGIJOS finansinq b[klg, iikines veiklos rezultatus, kitus turto pasikeitimo
apskaitos duomenis;

8.6.13. svarsto ir wirtina steigiamq juridiniq asmenll steigimo dokumentus;
8.6.14. svarsro ir wirtina DRAUGIJOS strukturiniq padariniq nuosrarus;

8.6.15. sudaro DRAUGIJOS praejusiq finansiniq metq veiklos ataskait4, kurioje, be kita ko, ruri

blti:

l)

veiklos, [gyvendinant nustatytus tikslus, ap|valga;

2) gautos leSos ir jq Saltiniai per finansinius metus;
3) informacija apie DRAUGIJOS [sigyta ir perleist4 ilgalaik[
4) i5laidos per finansinius metus;
5) finansiniq iSteklirl panaudojimas;
6) DRAUGIJOS nariq skaidius finansiniq metq

turtE per finansinius merus;

DRAUGIJOS narius;
7) samdomq darbuotojq skaidius finansiniq merq pabaigoje;
8) informacij a apie DRAUGIJOS strukrlrinius padalinius;
9) svarbiausi ivykiai einamaisiais finansiniais metais iki eilinio SUSIRINKIMO:
l0) DRAUGIJOS veiklos planai ir prognoz6s.
8.6.16. sudaro DRAUGIJOS metiniq finansiniq araskaitq rinkin[;
8.6.17 . analizuoja, vertina metiniq finansiniq ataskaitq rinkin! praejusiq finansiniq metq veiklos
ataskaitq ir, kartu su visa reikiama medZiaga, pateikia juos eiliniam SUSIRINKIMUI svarstyti;
8.6.18. teikia informacij4 ir dokumentus SUSIRINKIMUI, DRAUGIJOS nariams jq prasymu ar
ISTATU nustatytais atvejai s;
8'6-19. jei nera DRAUGIJOS narys, dalyvauja DRAUGIJOS visuotiniuose nariq susirinkimuose su
patariamojo balso teise;
8.6.20. savo kompetencijos ribose priZiiiri bei organizuoja SUSIRINKIMU sprendimq vykdym4 bei

vykdymo kontrolp;
8.6.21. atsiskaito SUSIRINKIMUI uZ darb4;

8.6.22. SUSIRINKIMO nustatyta tvarka disponuoja DRAUGIJOS turtu

ir

lesomis, uZtikrina

DRAUGIJOS turto apsaugq, gausinim4 normaliq darbo s4lygq sukfrrim4;
8.6.23. atidaro ir uZdaro DRAUGIJOS s4skaitas bankuose;
8.6.24. pateikia DRAUGIJOS dokumentus ir duomenis juridiniq asmenq registro tvarkytojui;
8.6.25.ISTATUOSE numatytais atvejais vieiai skelbia informacijqdienrastyje;
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8.6.26. atsako uZ DRAUGIJOS nariq apskaitos sqra5q;

8.6.27. atlieka kitas ISTATUOSE, VADOVO pareiginiuose nuostatuose ar norrniniuose teis€s
aktuose nustatytas parei gas.

8.7. Jei VADOVAS sudare sandor[ virSydamas savo kompetencijq ar atliko kitus neteisetus
veiksmus ir tuo DRAUGIJAI padare Zalos, [skaitant ir negautq pelnq arba del to gavo tiesiogines ar
netiesiogines naudos DRAUGIJOS ar jos nariq s4skaita, privalo atlyginti del tokio sandorio arba tokiq
veiksmq patirt4 Zal4 iskaitant ir negaut4 peln4 DRAUGIJAL
8.8. VADOVO pareigas, jam nesant, vykdo VADOVO [sakymu paskirtas kitas DRAUGIJOS
darbuotojas.

8.9. VADOVO skyrimo, atSaukimo tvarka, reikalavimai VADOVO kandidat[rai, uZdaviniai ir
funkcijos, teises, atsakomybe ir atsiskaitymas nustatomi VADOVO pareiginiuose nuostatuose.
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skirsnis.

DRAUGIJOS LESU

KONTROLE
9.1. DRAUGIJAI nuosavybes

ir

IR PAJAMU NAUDOJIMO TVARKA, VEIKLOS

patikejimo teise priklauso kilnojamasis

ir

nekilnojamasis

ISTATUO SE numatytai veikl ai re ikal ingas turtas,

9.2. DRAUGIJA nuosavybes ar bet kokiomis kitomis teisemis valdomq turtq ir le5as perleidZia,
uZtikrina juo prievoliq irykdyma ar kitaip apriboja savo valdyrno, naudojimo ir disponavimo teises I j[, kai
tuo siekia igyvendinti ISTATUOSE nustatytus veiklos tikslus.
9,3. DRAUGIJA pinigus, gautus kaip param4 taip pat kitus negrqZintinai gautus pinigus ir kit4 turt4
naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurode. DRAUGIJA
nepriima pinigq ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu [STATUOSE yra
nustatyta, tikslams.
9.4. DRAUGIJOS pajamq Saltiniai:
9.4.1. vienkartiniai nariq stojamieji [naSai, kasmetiniai nariq mokesdiai ir tiksliniai inaSai;
9.4.2. pajamos i5 [kines komercinds veiklos;
9.4.3. valstybes ir savivaldybiq tikslines paskirties le5os;
9.4.4. fiziniq ir juridiniq asmenq neatlygintinai perduotos leSos ir turtas, paramos gavimas;
9. 4. 5. pal iki mai, pagal testament4 tenkantys DRAUGIJA I ;
9.4.6, DRAUGIJOS [steigtq [moniq pelnas;
9.4.7. kredito [staigq pal[kanos, mokamos uZ jose saugomas ldias.
9.5. DRAUGIJA gautas ledas naudoja:
9.5. I . DRAUGIJOS tikslams pasiekti;
9.5.2. fikinei komercinei veiklai pletoti;
9.5.3. renginiams fi nansuoti;
9.5.4. organizaciniams reikalams;
9.5.5. leidybos ir kopijavimo darbams;
9.5.6. adminisravimo iSlaidoms.

9.6. DRAUGIJOS auditas atliekamas, kai SUSIRINKIMAS priima sprendim4 atlikti audit4 ir
iSrenka audito imonp. Auditas atliekamas teises aktq, reglamentuojandiq audit4 nustatytais aWejais ir
tvarka.

RADVILISKTO SAVANORTU GAISRTMNI(V DRAUGIJOS ISTATAI

skirsnis. DRAUGIJOS FILIALAI
l0.l . DRAUGIJA steigia filialus Lietuvos Respublikoje. Filialas steigiamas ir jo veikla nutraukiama
SUSIRINKIMO sprendimu. DRAUGIJOS filialq skaidius neribojamas.
10.2. Filialo valdymo organus skiria ir at5aukia SUSIRINKIMAS.
10.3. Filialas yra DRAUGIJOS strukt0rinis padalinys, turintis savo buveinE ir atliekantis visas arba
dali DRAUGIJOS funkcijq. Filiatas nera juridinis asmuo. DRAUGIJA atsako pagal filialo prievoles ir
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filialas atsako pagal DRAUGUOS prievoles.
10.4. Filialas veikia pagal VADOVO pawirtintus nuostatus, kuriuose nustatoma filialo veikla ir
valdymo organq skyrimo bei at5aukimo tvarka.

l

skirsnis. DRAUGIJOS PRANESIMU SKELBIMO TVARKA
l. DRAUGIJOS nariams ir kreditoriams jq pra5ymu ar ISTATUOSE nustatyta tvarka pateikiama
informacija perduodama pasiraiytinai, persiundiama registruotu lai5ku arba telekomunikacijq galiniais
[renginiais. DRAUGIJOS dokumentai ir informacija gali bdti pateikiama DRAUGIJOS buveineje.
11.2. [statymq bei [STATQ numatytais atvejais prane5imai apie esminius DRAUGIJOS ivykius
I

IL

(

skelbiami respublikineje periodineje spaudoje

-

laikra5tyje "Lietuvos r;/tas".

11.3. DRAUGIJOS dokumentai ar kita informacija pateikiama nariui pagal nariq registre nurodytq

nario gyvenam4jq vietq ar buveinE. Narys ra5tu turi informuoti DRAUGIJA apie savo glvenamosios
vietos ar buveines pasikeitim4. Jei narys Sios pareigos neivykdo, DRAUGIJA turi teisQ siqsti prane5imus I
paskutinE Zinom4 nario gyvenamqj 4 vi etq ar buveinq.
1 1.4. DRAUGIJOS dokumentai ar kita informacija pateikiama atlygintinai. Atlyginimas negali
viriyti Siq dokumentq ir kitos informacijos pateikimo i5laidq.

skirsnis. DRAUGIJOS PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
12.1. DRAUGIJA pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijq [statymu ir kitais Lietuvos Respublikoje
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galiojandiais norminiais teises aktais.

o

lstatai

panirtinti ir pusiraiyti du tilkstaniiqi tryliktamet4rugsdjo devynioliktqdienq.

Steigiamojo susirinkimo
[galiotas asmuo

Linas Tautkevidius
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