
IP.ECrSTRUCTA

TAKSU AUGINTOJU DRAUGIJA

ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Taksq augintojq draugija (toliau - Draugija) yra pagal Lietuvos Respublikos asociacijq istatym4
isteigtas nesiekiantis pelno ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, kurio teisine
forma - asociacija.
2. Draugijos veiklos laikotarpis - neribotas.
3. Draugijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, pirmqjq finansiniq meln1 pradLia
yra Draugijos iregistravimo diena.
4. Draugqa turi antspaud4, simbolik4, savaranki5k4 balans4, atsiskaitom4sias s4skaitas Lietuvos
Respublikos finansq ar kredito istaigose, taip pat istatymq nustatyta tvarka kitose valstybese

fregistruotose finansq ar kredito istaigose.

II. DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR SRITYS

5. Draugijos veiklos tikslai:
5.1. pletoti atsakingos Sunininkystes idejas visuomeneje, skatinti visuomenes tolerancijE Sunims;

5.2. siekti, kad bltq veisiami fizi5kai ir psichiSkai sveiki taksq veisliq Sunys, atitinkantys veisles
standarto reikalavimus, turintys veislei bldingas darbines savybes;
5.3. vienyti taksq veisliq Sunq augintojq veikl4.
6. Draugijos veiklos sritys:
6.1. konsultuoti Draugijos narius kinologijos klausimais;
6.2. atstovauti Draugijos ir jos nariq interesus Lietuvoje ir uZsienyje;
6.3. organizuoti nacionalinius ir tarptautinius kinologijos renginius (parodas, bandymus ir varZybas,
mokymus ir kursus Sunq augintojams, kinologq ir medZiotojq_kvalifikacijos kelim4, konkursus,
renginius visuomenei) bei dalyvauti analogi5kuose renginiuose;
6.4. uZsiimti kita organizacine, kultUrine, menine, Svieteji5ka, informacine, reklamine, leidybine,
poilsio, pramogq or ganizavimo veikla;
6.5. istatymq nustatyta tvarka teikti labdar4tr paramE.
7. Siekdama Siuose istatuose numatytq tikslq, Draugija turi teisg vykdyti bet koki4 istatymq
nedraudZiam4 veikl4.
8. Uking komercing veikl4 Draugija gali vykdyti, jei tokia veikla neprie5tarauja Siems istatams,
Draugijos veiklos tikslams ir yra reikalinga jiems pasiekti.
9. Draugijos pajamq Saltiniai:
9.1. stojamasis, metinis nario bei renginiq dalyvio mokesdiai;
9.2. rcmejt4perduotas turtas bei leSos;

9.3. pajamos uZ paslaugas ir sutartinius darbus;
9.4. valstybes ir savivaldybes tiksliniai asignavimai;
9.5. Lietuvos ir uZsienio fvairiq fondq skirtos tikslines leSos;
9.6. frzinl4 ir juridiniq asmenq neatlygintinai perduotos le5os ir turtas (leSos, gaptos kaip parama,
dovana, taip pat gautos pagal testament4 ir pan.);
9.7. kredito istaigq palDkanos uZ saugomas Draugijos leSas;

9.8. skolinto kapitalo leSos;

9.9. kitos teisetai igytos leSos.

10. Draugijos le5os gali bUti naudojamos tik Siuose istatuose nustatytiems Draugijos veiklos
tikslams siekti. $

11. Draugijai nuosavybes teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonds, irenginiai ir kitas

istatuose numaty-tai veiklai vykdyti reikalingas turtas.
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III. NARYSTE DRAUGIJOJE, DRAUGIJOS NARIU TEISES IR PAREIGOS

12. Visi Draugijos steigejai nuo jos iregistravimo Juridiniq asmenrl registre tampaDraugijos nariais.
13. Draugijos nariais gali buti 18 metq sulaukg veiksnts fiziniai asmenys, pateikg pra5ym4 istoti i
Draugij4.
14' Asmens pra5ym4 stoti i Draugij4 nagrineja Taryba, kuri ne veliau kaip per 14 kalendoriniq
dienq nuo praSymo gavimo datos priima sprendim4.
15. Asmuo tampa Draugijos nariu, kai Taryba patenkina jo praSym4 ir asmuo sumoka nustaty,to
dydLio stojamqji bei metini nario mokesdius.
16. Asmuo, nesutinkantis laikytis Draugijos istatq, negali buti priimtas iDraugij4.
"17. Atsisakym4 priimti i Draugijos narius galima skqsti visuotiniam nariq susirinkimui.
18. Stojamojo fna5o ir metinio nario mokesdiq dydZiai tvirtinami visuotinio nariq susirinkimo
sprendimu. Taryba i5imties tvarka gali atleisti nuo nario mokesdio mokejimo ar sumaZinti jo dydi
atskiriems Draugij os nariams.
19. Draugijos nariq teises:
19.1. dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniame nariq susirinkime;
19.2. rir/r-.ti Draugijos Tarybos narius, prezident4 ir Revizoriq;
1 9. 3. naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis ;

19.4' Draugijos buveineje ar, nariui pageidaujant, kitu btidu susipaZinti su Draugijos nariq s4ra5u,
gauti informacij4 apie Draugijos veikl4;
19.5. teikti pasifilymus ir pageidavimus Draugijos veiklos klausimais;
19.6. dalyvauti kiekvienu atveju, kai svarstoma nario veikla. Tarybos kvietimu nariui, kurio veikla
svarstoma, neatvykus i Tarybos posedi, posedZio metu priimtas sprendimas laikomas teisetu;
19.7. bet kada sustabdyi narystg Draugijoje ar i5stoti i5 Draugijos pateikus Tarybai ra5ti5k4
pra5ym4. Tokiu atveju stojamieji nario ina5ai ir nario mokesdiai ar kitaip Draugijos nuosavyben
perduotos leSos ir turtas negrqlinami;
19.8. kitas teises aktuose ir Siuose istatuose nustatytas teises.
20. Draugijos nariq pareigos:
20.1. lalky,tis Siq istatq;
20.2-vykdyti visuotinio nariq susirinkimo ir valdymo organq nutarimus;
20.3. moketi nario mokesti. Nario, veluojandiam susimoketi metini mokesti naryste Draugijoje
sustabdoma;
20.4. elgtis taip, kad saVo veiksmais (neveikimu) nesukeltq Draugijai nematerialines ar materialines
Lalos arba nepakenktq Draugijos bei jos nariq reputacijai ir interesams;
20.5. kitos teises aktuose ir Siuose istatuose nustatytos pareigos.
21. Nariai i5 Draugijos Salinami Tarybos nutarimu, jeigu:
21.1. savo veikla kenkia Draugijai ir diskredituoja jq;
2l .2. nevykdo istatuose numatytq i siparei goj imq;
21.3. vykdo teises aktq draudLiamEveikl4.
22. Palalintas i5 Draugijos narys Tarybos nutarim4 del jo pasalinimo gali skqsti visuotiniam nariq
susirinkimui.
23. Tatyba tarpininkaujant Prezidentui turi teisg suteikti 'Garbes nario vardq asmenims,
padedantiems Draugijai siekti savo tikslq, arba asmenims, nusipelniusiems Lietuvos ar pasaulinei
kinologijai. Garbes narys turi tokias pat teises'ir paieigas kaip ir Draugijos narys.

IV. DRAUGIJOS ORGANAI

24. Draugijos organai yra:
24. 1. visuotinis nariq susirinkimas;
24.2. kolegialus Draugij o s valdymo organas, - T aryba;
24.3. vtenasmenis Draugijos valdymo organas - prezidentas;
24.4. Revizorius.
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25. Draugijos organai privalo veikti Draugijos ir jos nariq naudai.
priimti sprendimq ar atlikti kitq veiksmq, kurie paLeidLia Draugijos
nurody.tiems Draugijos veiklos tikslams.

26. Visuotinis narir+ susirinkimas (toliau - Susirinkimas):
26.1 . keiila Draugijos istatus ;

26.2. renka ir at5aukia Tarybos narius, Prezidentq ir Revizoriq;
26-3. priima sprendim4 del Draugijos audito;

Draugijos organai neturi teises

istatus ar yra prie5ingi istatuose

26.4. nustato Draugijos nariq stojamqjq ina5q dydi ir nariq mokesdiq dydi, jr'+ mokejimo tvark4;
26.5. nustato Prezidento darbo uZmokesti;
26.6. tvttrna Draugijos meting finansing atskaitomybg;
26.7. prnma sprendim4 del Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo arba likvidavimo);
26.8. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos asociacijq fstatyme ir Siuose istatuose Susirinkimo
kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal esmg tai nera kito valdymo organo funkcijos;
26.9. prnma sprendim4 del tapimo kitq juridiniq asmenq dalyviu.
27. Susirinkime sprendZiamojo balso teisg turi visi Draugijos nariai, kuriq naryste susirinkimo dien4
n6ra sustabdyta. Vienas narys Susirinkime turi vien4 bals4.
28. Susirinkime Draugijos narys dalyvauja asmeni5kai pats arba istatymq nustatyta tvarka igalioja
kit4 asmeni, arba su juo sudaro balsavimo teises perleidimo sutarti. Jeigu del svarbiq prieZasdiq
Draugijos narys negali dalyvauti Susirinkime, jis turi teisg balsuoti i5 anksto ra5tu (elektroniniu
pa5tu, registruotu lai5ku arba faksu). ISankstinio balsavimo metu pateiktas balsas yra iskaitomas i
Susirinkimo kvorum4.
29. Ne Draugijos nariai gali dalyvauti Susirinkime be balso teisds, jei tam neprie5tarauja daugiau
kaip ll2 Susirinkime dalyvaujandiq Draugijos nariq.
30. Eilini Susirinkim4 Saukia Prezidentas kart4 per metus, ne veliau kaip per 4 menesius nuo
finansiniq metq pabaigos. Apie Saukiam4 Susirinkim4 ne veliau kaip 14 kalendoriniq dienq iki
Susirinkimo dienos prane5ama kiekvienam Draugijos nariui istatq 59 punkte nustatyta tvarka. Jeigu
Susirinkime ndra kvorumo, ne veliau kaip per 7 kalendorines dienas Saukiamas pakartotinis
Susirinkimas, kuris turi teisq priimti sprendimus neivykusio Susirinkimo darbotvarkes klausimais,
nesvarbu, kiek jame dalyvavo Draugijos nariq. Susirinkimas gali blti Saukiamas nesilaikant Siq
terminq, jei su tuo ra5tu sutinka ne maZiau kaip 213 Draugijos nariq.
31. Neeilinis Susirinkimas gali b[ti Saukiamas Prezidento arba Tarybos nutarimu, jei to reikalauja
ne maZiau karp Il3 Draugijos nariq, Taryba, Prezidentas arba Revizorius. Neeilinio Susirinkimo
iniciatorius, jei jis nera Prezidentas, pateikia Prezidentui arba Tarybai paraiSk4, kurioje nurodomos
Susirinkimo suSaukimo prieZastys ir tikslai, darbotvarkes projektas, pasillymai del Susirinkimo
vietos ir datos.
32. Gali bDti organizuojamas elektroninis Susirinkimas. Prisijungimui naudojamos tuo metu
prieinamos autentifikavimo priemones, del kuriq parinkimo nusprendLia Taryba.
33. Susirinkimas gali buti Saukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo su5auktas Draugijos istatq
nustatyta tvarka ir del to i teism4 kreipesi Draugijos narys ar valdymo organas.
34. Susirinkime dalyvaujantys asmenys registruojami pasira5ytinai registravimo s4ra5e arba
prisijirngdami nuotoliniu budu elektroninio ry5io priemonemis.
35. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ll2 Draugijos nariq.
Susirinkimo sprendimas, i5skyrus Siq istatq 26.I ir 26.6 punktuose nurodytus sprendimus, laikomas
priimtu, kai uL ji galia daugiau balsavimo metu dalyvaujandiq nariq balsq ,,vL" negt),,prie5"
(asmenys, balsuodami susilaikg, neskaidiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais
asmenimis, tadiau neitakojantys kvorumo). 26.1 ir 26.6 punktuose nurodytiems Susirinkimo
sprendimams priimti reikia ne maLiaukaip 213 susirinkime dalyvaujandiq Draugijos nariq balsq.
36. Susirinkimas turi buti protokoluojamas. Susirinkimo piotokol4 pisira5o Susiginkimo
pirmininkas ir sekretorius.
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-11. Taryba:
3 7.1. Taryba - kolegialus Draugijos valdymo organas, atskaitingas Susirinkimui;
37 .2. Taryb4 4 metq laikotarpiui renka ir at5aukia Susirinkimas.
37 .3. Taryb4 sudaro 5 asmenys - Prezidentas ir 4 nariai. Prezidentas kartu yra ir Tarybos
pirmininkas. Tarybos nariai renkami iS Draugijos nariq. Tarybos nario kadencijq skaidius
neribojamas.
38. Renkant Tarybos narius, kiekvienas Draugijos narys turi po 5 balsus ir turi teisg paskirstyti juos
savo nuoZiura, atiduodant po vien4 bals4 vienam kandidatui i Tarybos narius. I5renkami daugiausiai
balsq surinkg kandidatai. Jei kandidatq, surinkusiq vienod4 balsq skaidiq, yra daugiau nei laisvq
vietq Taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Susirinkime dalyvaujantis
narys gali balsuoti tlk uL vien4 i5 vienod4 balsq skaidiq surinkusiq kandidatq (i5 anksto ra5tu
balsavusirl asmenq balsai neskaidiuoj ami,taiyra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais, tadiau
neitakoj andiais kvorumo).
39. Susirinkimas gali at5aukti vis4 Taryb4 arba pavienius jos narius nesibaigus Tarybos kadencijai.
At5aukus Tarybos nafl arbajam atsistatydinus, nepasibaigus jo kadencijai, naujas Tarybos narys
i5renkamas artimiausiame Susirinkime. Peninktas Tarybos narys pareigas eina iki pasitraukusio
Tarybos nario kadencijos pabaigos. At5aukus vis4 Taryb4 ir naujai i5rinkus jos naiius, Tarybos
naflat pareigas eina ne daugiau kaip 4 metus iki eilinio Susirinkimo.
40. Taryba savo veikloje vadovaujasi Susirinkimo nutarimais bei sprendZia klausimus, nepriskirtus
Susirinkimo ar Prezidento kompetencijai.
41. Tarybos posedZiai rengiami ne rediau kaip kart4 per pusmeti. PosedZiq Saukimo teisg turi ne
maLiaukaip l/2 Tarybos narirl arba Prezidentas. Apie posedZio datq, vietq ir laik4 Tarybos narius
informuoja posedZio Saukimo iniciatorius ra5tu (elektroniniu pa5tu, registruotu lai5ku arba faksu) ne
veliau kaip prie5 7 kalendorines dienas iki pose dLio pradhios. Esant bendram Tarybos nariq
ra5ti5kam sutikimui, Taryba gali nesilaikyti nustaty'tos posedZio Saukimo tvarkos ar terminq.
42. Tarybai vadovauja ir jos posedliams pirmininkauja Prezidentas arba kitas Tarybor nu.yi.
43. Tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vien4 bals4. Balsams
,,rLL" ir ,,prieS" pasiskirsdius po lygiai, lemia Prezidento balsas. Tarybos narys savo valiq - ,,DL" ar
,,prie5" balsuojam4 sprendim4, su kurio projektu jis susipaZings - gali pranesti balsuodamas raStu. IS
anksto rastu balsavg Tarybos nariai laikomi dallvalusiais posedyje.
44. Taryba gali priimti sprendimus ir jos posedis laikomas ivykusiu, kai posedyje dalyvauja daugiau
kaip 112 Tarybos nariq.' Tarybos sprendimas yra priimtas, kai ui. ji gauta daugiau balsq ,u2", negu
,,prieS". Nutarimas Salinti narf i5 Draugijos gali b[ti priimtas, jei uL,ji balsuoja ne maZiau kaip il3
Tarybos nariq.
45.Taryba atlieka Sias funkcijas:
45.f . igyvendina Susirinkimo nutarimus;
45.2. nrstato Prezidento darbo sutafties s4lygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina Prezident4 ir
skiria jam nuobaudas;
45.3. sudaro Draugijos meting veiklos program4,
igyvendinimo i5laidq s4matas ;

tvirtina Draugijos programas ir projektus, jq

45.4.'prriima sprendimus del Draugijos turto isigijimo, nuomos, perleidimo, kuriq verte virSij a200
eury ftiekvieno sandorio atskirai);
45-5. atstovauja Draugijai ir jos nariq interesams valstybinese valdZios, valdymo ir kitose
organizacijose:
45.6. tvirtina Draugijos administracijos - organizacinE struktlr4, administracijos darbuotojq
pareigybiq apra5ymus ir darbo uZmokesti;
45.7. ptrima sprendimus del naujq nariq priemimo iDraugij4, narystes Draugijoje sustabdymo,
atnaujinimo ar nariq pa5alinimo i5 Draugijos; s
45.8. tvirtina kolegijq ir komisijq sudeti bei jq pirmininkus;
45.9. svarsto paramos ir labdaros suteikimo klausimus;
45.10. nustato teikiamq paslaugq kainas ir tarifus;
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-l-i.1 1. analizuoja Draugijos veikl4, teikia si[lymus del hnansiniq i5tekliq panaudojimo Susirinkimui
ir Prezidentui;
15.12. vertina Prezidento pateiktus Draugijos metines finansines atskaitomybes, pelno paskirstymo
projektus, ir, Siems projektams pritarusi, teikia juos Susirinkimui;
15.13. priima sprendimus del Draugijos filialq ir atstovybiq steigimo bei jq veiklos nutraukimo
fvirtina jq nuostatus, skiria t atleidLiajq vadovus;
45.14. svarsto Tarybos nariq, Draugijos nariq ir Prezidento keliamus klausimus;
45.15. sprendZia kitus teises aktq ir Siq istatq Tarybos kompetencijai priskirtus klausimus.
46. Tarybos narys privalo vengti situacijq, kai jo asmeniniai interesai prie5tarauja ar gali priestarauti
Draugijos interesams.

47.Prezidentas:
47 .7. Draugijai vadovauja Prezidentas;
47.2. Prezidentas dirba vadovaudamasis teises aktais, Siais istatais, Susirinkimo bei Tarybos
nutarimais;
47 .3. Prezidentas yra atskaitingas Susirinkimui.
48. Prezidentas atlieka Sias funkcijas:
48.1. organizuoja Draugijos veikl4, siekdamas istatuose keliamq Draugijos tikslq;
48.2. igyvendina Susirinkimo ir Tarybos nutarimus;
48.3. veikia ir sudaro sandorius Draugijos vardu;
48.4. rengia praejusiq finansiniq metq Draugijos metines veiklos ataskait4 ir pelno paskirstymo
projekt4, teikia juos Susirinkimui;
48.5. atsako uZ Draugijos finansing veikl4;
48.6. atidaro ir uZdaro sqskaitas finansq ar kredito istaigose;
48.7. gav9s Tarybos pritarim4 priima ir atleidLia i5 darbo buhalteri ir kitus Draugijos
administracijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis ar jas nutraukia, skatina ir sliria
nuobaudas;
48.8. teikia Draugijos duomenis, informacij4 ir dokumentus Juridiniq asmenq registro tvarkytojui,
48.9. atstovauja Draugijai teisme, arbitraLe, Draugijos vardu parei5kia ie5kinius, pasiraio
parei5kimus bei kitus dokumentus ir igyvendina visas Draugijos kaip dalyvaujandio byloje asmens,
teises ir pareigas;
48.10. vie5ai skelbia ar otganrzuoja teises aktuose nustatytos informacijos vie54 paskelbim4;
48.1 1. teikia informacij4 ir dokumentus Susirinkimui, Tarybai, Revizoriui ir Draugijos nariams;
48.12. organizuoja savanori5kus darbus Lietuvos Respublikos savanori5kos veiklos fstatymo
nustatyta tvarka;
48.13. atsako uZ buhalterines - finansines apskaitos bei kitq dokumentq tinkam4 saugojim4;
48.14. kartu su buhalteriu yra atsakingi uZ buhaltering apskait4 ir finansing atskaitomybg Lietuvos
Respublikos buhalterines apskaitos istatymo nustatyta tvarka. Visi Draugijos finansiniai
dokumentai galioja tik su Prezidento ir buhalterio, o Prezidento nesant, jo igaliotq asmenU parasais.
UZsienio bankuose esandios Draugijos leSos gali bfiti tvarkomos tik esant Prezidento ir buhalterio
para5ams;

48.15.'sprendZia kitus Siuose istatuose ir Lietuvos Respublikos teises aktuose klausimus, jeigu jie
nepriskirti Susirinkimo ar Tarybos kompetencij ai.
49. Draugijos buhalteris negali buti fizinis'asrnuo, susijgs su Prezidentu ir.Tarybos nariais
giminystes ar svainystes rySiais. Buhalterio funkcijas pagal sutarti su Draugija gali atlikti juridinis
asmuo arba Draugijos. narys.

V. DRAUGIJOS LESU IR PAJAMU NAUDOJIMO BEI DRAUGIJoS VEIKLoS
KONTROLES TVARKA s

50. Draugijos leSos ir pajamos naudojamos Drargi;os tikslams igyvendinti, Draugijos i5laidoms
padengti bei tolimesnei Draugijos pletrai.
51. Draugijos finansines veiklos kontrole vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos lstatymais.
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:l' Draugijos finansines veiklos kontrolg vykdo Revizorius - Susirinkimo iSrinktas 2 metq
'::kotarpiui fizinis arba juridinis asmuo. Revizoriumi negali bDti Tarybos narys.5-i' Prezidentas privalo Revizoriui pateikti reikalaujimus buhalierines apskaitos ir finansines.lskaitomybes dokumentus.

5.1. Revizorius:
54' 1' tikrina Draugijos meting finansing ataskait4 ir kitus finansinds veiklos dokumentus;
54'2' Susirinkimo pavedimu atlieka Draugijos finansinius buhalterinius patikrinimus;
54'3' artimiausiame Susirinkime arba raiyuos posedyje pranesa apie patikrinimq metu nustatytuspaZeidimus;

-54'4' Draugijos metines finansines veiklos patikrinimo ataskait4 pateikia eiliniam Susirinkimui.
55' Revizorius istatymq numatyta tvarka aisako uZ nepatenkinam4 Draugijos kontrolg ir finansinesveiklos trlkumq nuslepim4.
56' Draugijos buhaltering apskait4, jos organizavim4 bei tvarkym4 ir finansines atskaitomybes
sudarym4 nustato Lietuvos RespublkLs teises aktai.

VI. DRAUGIJOS PRANESIMAI IR SKELBIMAI

57' visi pranesimai,.kurie pagal istatymus turi bDti skelbiami viesai, skelbiami valstybes imonesRegistry centro leidlramune elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenq viesi pranesimai,..58 Draugrjos organq sprendimai ir praneSim ai,' kita reikalinga informacija nariams siundiamaelektroniniu pastu, esant bttinumui galiblti siundiama registruotu laisku ar faksu.
59' Pranesimai Draugijos nariams siundiami paskutiniais iraugijos nariq nurodltais adresais.
!! tlesl Draugijos pranesimai ir skelbimai talpinami Draugijosiinklapyje.
61' Su informacija, susijusia su Draugijos veikla, nariai turi galimybg susipaZinti Draugijosbuveineje ar, nariui pageidaujant, kitu bu-du. Dokumentq i. t itos irrio.rrrufi;os apie Draugijos veikl4pateikimo nariams tv ark4tvirtina Taryba.
62' Dra.ugljos dokumentai, jq kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

VII. DRAUGIJOS ISTATU KEITIMO TVARKA

63. Draugijos istatai keidiami Susirinkimo sprendimu.
64' Pasiulymus del i:t"rr+ pakeitimq teikia Diaugijos nariai,Taryba arba.prczidentas.
65' Pakeisti istatai isigalioja nuo jq iregistravim-oluridiniq asmenq registre dienos.

VIII. DRAUGIJOS BUVEINES KEITIMO TVARKA

66. Draugijos buveine keidiama Susirinkimo sprendimu.

IX. DRAUGIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

67 ' Jeigu Draugijoje liko maziau negu 3 naiai, per 3.0 kalendoriniq dienq apie toki nariq
ym{ejim._a Draugija turi praneSti Juridiniq asmenq iegi.trri.
68' Draugija peftvarkoma, pasibaigia (reorganizuoja;a ar likviduojama) Lietrivos Respublikoscivilinio kodekso nustatyta tvarka. 

----' ---"J*^t'st u)

69.- f-ikqs Draugijos..turtas ir leSos, istatymq nustatyta tvarka patenkinus visus kreditoriureikalavimus ir Draugijos nariq reikalavimus del klubo turto dalies, nfvirSijan;i"r;;i" ;;;;;il;
fnaso ar mokesdio, iki Draugijos i5registravimo is Juridiniq asmenq registro perduodami
S usiri nk i mo paskirtai or ganizacijai.
70' Draugijos likvidatorius turi r,ykdyi..pa,r.i.gT: nustatltas Lietuvos Respubliko, uro"iu'"i3q i.kituose istatymuose bei Lietuvos Respubtikos civitiniame kodekse.
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X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7l- Visi kiti, Siuose istatuose neaptarti, Draugijos veiklos klausimai sprendZiami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos asociacijq istatymu, kuris yra neatsiejama Siq istatq dalis, bei kitais Lieiuvos
Respublikos teises aktais.

Steigiamojo susirinkimo

igaliotas asmuo
20/€-oP-27

(data)


