VILNIAUS MEDŽIOTOJŲ DRAUGIJOS
ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Vilniaus medžiotojų draugija (toliau – Asociacija ar Draugija) yra ribotos civilinės atsakomybės
viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
1.2. Draugijos veiklos laikotarpis – neribotas.
1.3. Draugijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1.4. Draugija turi banko atsiskaitomąją sąskaitą ir gali turėti antspaudą.
2. DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
2.1. Draugijos tikslas - derinti ir telkti savo narių veiklą, atstovauti ir ginti jų interesus, tenkinti
viešuosius natūralios gamtinės aplinkos ir biologinės įvairovės saugojimo interesus. Draugijos veikla
skirta gamtos išteklių atkūrimui ir gausinimui, įprastų laukinės gyvūnijos buveinių apsaugai,
draugijos narių ir Lietuvos visuomenės vienijimui.
2.2. Draugija, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus ir apribojimus:
teikia valstybės ir savivaldos institucijoms prašymus, peticijas ir pasiūlymus dėl teisės norminių aktų,
reglamentuojančių laukinės gyvūnijos apsaugą ir medžioklę, priėmimo, keitimo ir pildymo;
dalyvauja valstybės institucijų sudaromų komisijų darbo grupių darbe ir siūlo į jas savo atstovus;
atstovauja ir gina Draugijos narių interesus santykiuose su valstybės, savivaldos institucijomis, kitomis
nevyriausybinėmis organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
tarpininkauja Draugijos nariams sprendžiant susidariusius klausimus santykiuose su valstybės bei
savivaldos institucijomis bei kitais asmenimis;
šalių prašymu ir sutarimu sprendžia ginčus, kylančius tarp Draugijos narių;
teikia medžiotojų sąvadui duomenis apie Draugijai priklausančius medžiotojus;
bendradarbiauja, vykdo bendrus renginius, projektus, akcijas, pasirašo sutartis, susitarimus su visomis
Draugijos veiklai pritariančiomis organizacijomis ir asmenimis;
dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje;
rengia medžiotojų sąskrydžius, konkursus, šventes, varžybas, muges, mokslinius ir švietėjiškus renginius.
Dalyvauja analogiškuose kitų giminingų asociacijų ir tarptautiniuose renginiuose;
rengia medžioklės trofėjų bei medžioklinių šunų parodas, dalyvauja tarptautinėse parodose;
leidžia mokslinius, mokomuosius, metodinius, periodinius leidinius, kaupia istorinius, išliekamąją vertę
turinčius duomenis ir dokumentus;
organizuoja asmenų, norinčių tapti medžiotojais, mokymą medžiotojų kvalifikacijos tobulinimą, rengia
medžiotojus selekcininkus, medžioklės trofėjų ekspertus, kinologus ekspertus ir teisės aktų nustatyta
tvarka suteikia jiems atitinkamą kvalifikaciją;
organizuoja teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, saugaus elgesio medžioklėje egzaminus;
organizuoja medžioklinių šunų dresavimo mokymus, medžioklinių šunų darbinių savybių bandymus ir
varžybas, suteikia atestaciją;
vykdo aplinkos stebėjimą ir kompetentingoms institucijoms praneša apie pastebėtus pokyčius, kurie gali
turėti įtakos laukinei gyvūnijai;
visuomenės informavimo priemonėse aiškina, platina ir stiprina gamtosaugines taisyklingos medžioklės
idėjas;
steigia medžiojamųjų gyvūną medžioklinių šunų veisyklas, medžioklinių šunų dresavimo aikšteles,
įrengia aptvarus laukinei gyvūnijai nelaisvėje laikyti;

teisės aktų nustatyta tvarka gali organizuoti prekybą medžioklės, žūklės, laisvalaikio, turizmo ir kitomis
prekėmis;
steigia filialus, atstovybes;
steigia įmones, reikalingas Draugijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
gali turėti kitų teisių, nurodytų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose, ir reikalingų
šiuose Įstatuose nurodytų Draugijos tikslų įgyvendinimui.
3. NARYSTĖ DRAUGIJOJE, DRAUGIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Draugijos nariais gali būti fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, atitinkantys šiuose įstatuose
nustatytus reikalavimus, pateikę Draugijos Pirmininkui prašymą įstoti į Draugiją, įsipareigoję
laikytis įstatų reikalavimų ir sumokėję stojamąjį mokestį. Draugijos narių teisės ir pareigos
nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).
Sprendimą dėl priėmimo į Draugijos narius priima Draugijos Pirmininkas.
3.2. Draugijos nariais gali būti ne jaunesni nei 18 metų fiziniai asmenys: Lietuvos Respublikos piliečiai,
užsieniečiai ir asmenys be pilietybės, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.
3.3. Draugijos nariais gali būti juridiniai asmenys – Lietuvoje įsteigti ir veikiantys medžiotojų klubai ir
būreliai.
3.4. Stojamojo mokesčio ir nario mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka tvirtinama ir keičiama visuotinio
narių susirinkimo sprendimu. Nuo nario mokesčio yra atleidžiami asmenys su negalia, kuriems yra
nustatytas ne didesnis nei 50% darbingumo lygis, bei vyresni nei 70 metų asmenys. Visuotinis narių
susirinkimas gali nustatyti papildomus atleidimo nuo nario mokesčio pagrindus.
3.5. Draugijos nariams, padariusiems šiukščius medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų
pažeidimus, nevykdantiems šių Įstatų reikalavimų, piktnaudžiaujantiems savo teisėmis, gali būti
taikomos drausminio poveikio priemonės: pastaba, įspėjimas, pašalinimas iš Draugijos. Sprendimus
dėl drausminio poveikio priemonių taikymo Draugijos nariams priima Draugijos Valdyba.
3.6. Asmenys, pašalinti iš Draugijos, vėl gali būti į ją priimti bendra tvarką praėjus ne mažiau kaip 1
metams po pašalinimo.
3.7. Asmenys, pageidaujantys išstoti iš Draugijos, apie tai raštu privalo informuoti Draugijos Pirmininką.
3.8. Asmenys taip pat laikomi išstoję iš Draugijos, jeigu jie, suėjus sumokėjimo terminui, ilgiau kaip
šešis mėnesius nemoka nario mokesčio. Jeigu tokie asmenys nori tęsti nepertraukiamą narystę
draugijoje, jie turi susimokėti nesumokėtą nario mokestį už visą praleistą laikotarpį.
4. DRAUGIJOS ORGANAI
4.1. Draugijos organai yra:
- visuotinis narių susirinkimas (Visuotinis Susirinkimas);
- kolegialus Draugijos valdymo organas – Valdyba;
- vienasmenis Draugijos valdymo organas – Draugijos Pirmininkas.
4.2. Draugijos valdymo organai ir jų nariai turi būti lojalūs Draugijai ir privalo vengti situacijos, kai jų
asmeniniai interesai prieštarauja ar gali Draugijos interesams.
5. VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
5.1. Visuotinio Susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.
5.2. Eilinį Visuotinį Susirinkimą šaukia Valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo
finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais Valdyba eilinio Visuotinio
Susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia Draugijos Pirmininkas.
5.3. Jeigu Visuotiniame Susirinkime nėra kvorumo, per 30 dienų šaukiamas pakartotinis Visuotinis
Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Visuotinio Susirinkimo darbotvarkės

klausimais.
5.4. Apie šaukiamą Visuotinį Susirinkimą ne vėliau kaip 30 dienų iki susirinkimo dienos pranešama
kiekvienam nariui įstatų nustatyta tvarka. Apie šaukiamą pakartotinį Visuotinį Susirinkimą ne
vėliau kaip 21 dieną iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų nustatyta tvarka.
Visuotinis Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Draugijos narių.
Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų, kai
priimamas sprendimas keisti Draugijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Draugiją.
5.5. Neeilinį Visuotinį Susirinkimą, taip pat eilinį susirinkimą, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų ir
įstatymų nustatyta tvarka, gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš
1/4 Draugijos narių, Valdyba arba Draugijos Pirmininkas.
6. VALDYBA
6.1. Valdybą penkerių metų laikotarpiui renka ir atšaukia Visuotinis Susirinkimas.
6.2. Valdybą sudaro 13 (trylika) narių, kuriais gali būti fiziniai asmenys, ne mažiau kaip 5 metus
nepertraukiamai esantys Draugijos nariais. Renkant Valdybos narius ne mažiau nei 1/2 Valdybos
narių turi būti asmenys, esantys medžioklės kolektyvų (būrelių ir/ar klubų) vadovais. Tuo atveju, jei
Valdyboje, skaičiuojant nuo viso Valdybos narių skaičiaus, lieka mažiau nei 1/2 Valdybos narių,
esančių medžioklės kolektyvų vadovais, jų, kaip Valdybos narių, įgaliojimai per likusį Valdybos
kadencijos laikotarpį nenutrūksta.
6.3. Valdybą renka Visuotinis Susirinkimas. Renkant Valdybos narius, kiekvienas Draugijos narys turi
13 balsų. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po
lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame
kiekvienas Draugijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
6.4. Draugijos pirmininkas kartu eina ir Valdybos pirmininko pareigas.
6.5. Valdybos nariams, išskyrus Draugijos pirmininką, už veiklą Valdyboje neatlyginama.
6.6. Valdyba:
(a) analizuoja Draugijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų
ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais
Visuotiniam Susirinkimui ir Draugijos Pirmininkui;
priima sprendimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų
klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Draugijos veiklos apribojimų;
svarsto Valdybos narių, Draugijos narių ir Draugijos Pirmininko keliamus klausimus;
nustato Draugijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos
darbuotojų atlyginimų dydžius;
priima sprendimus dėl Draugijoje sudaromų darbo grupių ir komisijų sudarymo bei jų pirmininkų ir
pavaduotojų skyrimo bei atšaukimo;
priima sprendimus dėl sandorių, kurių vertė viršija ____ EUR, sudarymo.
įgyvendina Visuotinio Susirinkimo sprendimus;
sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų Valdybos kompetencijai priskirtus klausimus.
6.7. Sprendimus Valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia Draugijos pirmininkas
arba ne mažiau kaip ½ Valdybos narių. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja
daugiau kaip ½ jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Balsams
pasidalijus po lygiai, lemia Draugijos pirmininko balsas.
6.8. Valdyba savo darbo tvarkai reglamentuoti gali priimti Valdybos darbo reglamentą.
7. DRAUGIJOS PIRMININKAS
7.1. Draugijos Pirmininką renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus Valdyba.

7.2. Draugijos Pirmininkas veikia Draugijos vardu, kai Draugija palaiko santykius su kitais asmenimis,
sudaro sandorius Draugijos vardu. Sudarydamas sandorius, Draugijos Pirmininkas privalo gauti
atitinkamo Draugijos organo sprendimą ir/ar pritarimą, kai tokio sprendimas ir/ar pritarimas yra
numatytas šiuose įstatuose ir/ar teisės aktuose.
7.3. Draugijos Pirmininkas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:
(a) atsako už Draugijos tikslų įgyvendinimą;
organizuoja kasdienę Draugijos veiklą, priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis
su jais;
parengia Draugijos finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą, šiuos dokumentus pateikia Valdybai
svarstyti ir Visuotiniam Susirinkimui tvirtinti;
pateikia Draugijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
pateikia informaciją ir dokumentus Visuotiniam Susirinkimui, Valdybai, Revizijos komisijai ir Draugijos
nariams;
įgyvendina Visuotinio Susirinkimo ir Valdybos nutarimus ir sprendimus;
analizuoja Valdybos pasiūlymus;
viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
vykdo ir yra atsakingas už tinkamą Draugijos narių apskaitą ir registravimą;
atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose, darbo sutartyje ir pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš
Draugijos veiklos kylančias funkcijas.
8. DRAUGIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI DRAUGIJOS VEIKLOS
KONTROLĖS TVARKA
8.1. Lėšos ir pajamos naudojamos Draugijos tikslams įgyvendinti.
8.2. Draugijos Pirmininkas per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti eiliniam
Visuotiniam Susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę.
8.3. Draugijos veiklos kontrolę vykdo Visuotinio Susirinkimo penkių metų laikotarpiui išrinkta Revizijos
komisija.
8.4. Revizijos komisiją sudaro 3 nariai. Revizijos komisijos narius renka Visuotinis Susirinkimas
penkeriems metams. Revizijos komisijos nariai negali būti jokių Draugijos kolegialių organų nariais
ar būti su jais susiję.
8.5. Revizijos komisija kasmet teikia ataskaitas Visuotiniam Susirinkimui.
8.6. Revizijos komisijos narys turi teisę inicijuoti nepriklausomą Draugijos veiklos patikrinimą. Jeigu
tokio patikrinimo reikalauja dauguma Revizijos komisijos narių, jis yra privalomas. Revizijos
komisija turi teisę sušaukti neeilinį Draugijos Visuotinį Susirinkimą ar Valdybos posėdį.
9. KITOS NUOSTATOS
9.1. Kai Draugijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami: VĮ Registrų centro leidžiamame
elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir Draugijos internetinėje svetainėje,
jei Draugija ją turi.
9.2. Draugijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija gali būti siunčiama nariams
elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Draugijos
buveinėje.
9.3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Draugijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina Valdyba.
9.4. Draugijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.
9.5. Sprendimą steigti Draugijos filialus ir atstovybes, dukterines įmones, nutraukti jų veiklą, skirti ir
atšaukti filialų ir atstovybių bei dukterinių įmonių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių

nuostatus tvirtina Valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.
9.6. Draugijos įstatai keičiami Visuotinio Susirinkimo sprendimu. Draugijos buveinė keičiama
Visuotinio Susirinkimo sprendimu.
9.7. Jeigu Draugijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Draugija turi
pranešti Juridinių asmenų registrui.
9.8. Draugija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta
tvarka.
Įstatai patvirtinti __________ d. vykusiame Draugijos visuotiniame narių susirinkime.
Įstatai pasirašyti ___________ d.

