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Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Alumni draugija
ĮSTATAI
I skirsnis. Bendroji dalis
Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Alumni draugija (toliau – Draugija) – savo pavadinimą
turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Draugijos
narių veiklą, atstovauti Draugijos narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus šiuose įstatuose
nurodytus viešuosius interesus.
Draugijos pavadinimas: Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Alumni draugija. Draugijos
oficiali santrumpa: VU EF Alumni.
Draugijos teisinė forma: asociacija.
Draugija yra nepriklausoma, savarankiška, nepolitinė, pelno nesiekianti asmenų, pabaigusių Vilniaus
universiteto Ekonomikos fakultetą, organizacija.
Draugija pagal savo prievoles atsako visu savo turtu ir neatsako uţ jos narių prisiimtus
įsipareigojimus. Draugijos nariai neatsako uţ Draugijos įsipareigojimus kitu savo turtu, išskyrus
turtu, perduotu Draugijai.
Draugija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų bei šių įstatų.
Draugija turi antspaudą, simboliką, sąskaitas bankuose ir kitose kredito įstaigose. Draugijos
simboliką, jos naudojimo tvarką ir apribojimus nustato Taryba.
Draugijos veiklos laikotarpis yra neribotas.
Draugijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
Draugijos internetinė svetainė: www.alumni.ef.vu.lt.
II skirsnis. Draugijos veiklos tikslai, veiklos sritys ir rūšys
Pagrindinis Draugijos tikslas yra koordinuoti Draugijos narių veiklą, atstovauti Draugijos narių
interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus šiuose įstatuose nurodytus viešuosius interesus. Kiti
Draugijos tikslai yra:
2.1.1. palaikyti tvirtus Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto absolventų (toliau – alumni)
tarpusavio ryšius ir jų ryšius su Alma Mater;
2.1.2. vystyti alumni bendruomenės profesinius gebėjimus;
2.1.3. bendradarbiauti su kitų valstybių ekonomistais ir verslininkais, Lietuvos, uţsienio ir
tarptautinėmis kitų universitetų ir kitų institucijų absolventų organizacijomis;
2.1.4. prisidėti prie Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto veiklos vystymo bei plėtros;
2.1.5. padėti uţtikrinti aukštą ekonomikos ir vadybos studijų krypčių Vilniaus universiteto
Ekonomikos fakultete lygį;
2.1.6. kurti palankias sąlygas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentams deramai
pasirengti dirbti pagal profesiją ir veiksmingai taikyti įgytas ţinias bei įgūdţius;
2.1.7. ugdyti ekonomikos studentus atsakingais ir aktyviais pilietinės visuomenės nariais,
siekiančiais rinkos pagrindais veikiančios valstybės idealo;
2.1.8. siekti ekonomistų ir verslininkų bendruomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo
ir tolerancijos;
2.1.9. apsaugoti ir prisidėti saugant teisėtus Draugijos narių ir kitų alumni interesus;
2.1.10. puoselėti esamas bei kurti naujas alumni tradicijas;
2.1.11. padėti Draugijos nariams uţmegzti verslo bei kitokius ryšius su kolegomis – praktikais,
sudaryti jiems sąlygas toliau gilinti teorines ir praktines ţinias įvairių Draugijos
organizuojamų susitikimų, diskusijų klubų, konferencijų, paskaitų ar kitų renginių metu.
Draugija veikia mokslo, mokymo, švietimo, verslo, vadybos, ekonomikos ir kitose visuomenei
naudingomis ir nesavanaudiškomis pripaţįstamose srityse.
Draugija, veikdama šiuose įstatuose nurodytose srityse ir siekdama šiuose įstatuose nurodytų tikslų,
uţsiima šia veikla:
2.3.1. alumni kontaktinių duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas;
2.3.2. aktualių Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto ir alumni bendruomenės bei atskirų jos
grupių naujienų kaupimas ir sklaida;
2.3.3. alumni susitikimų ir kitų renginių inicijavimas, organizavimas bei koordinavimas;
2.3.4. alumni diskusijų ir bendravimo forumų kūrimas bei jų palaikymas;
2.3.5. alumni profesinis švietimas, tęstinis mokymas, aktualių publikacijų ir informacijos sklaida;
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intelektinė pagalba ir renginiai studentams;
informacijos apie laisvas darbo vietas rinkimas ir sklaida, alumni ir studentų konsultavimas
įsidarbinimo klausimais;
2.3.8. finansinė parama Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetui, šio fakulteto studentams,
labdaringa veikla;
2.3.9. paslaugų bei turimos informacijos teikimas Draugijos nariams;
2.3.10. Draugijos narių interesų derinimas;
2.3.11. Draugijos narių bei kitokiu būdu gautų įnašų Draugijos veiklai vystyti bei plėtoti racionalus
naudojimas;
2.3.12. Draugijos narių susitikimų, konferencijų, paskaitų, seminarų, diskusijų klubų, kitokių
susirinkimų ir įvairių renginių organizavimas;
2.3.13. bendradarbiavimas su analogiškomis ar panašiomis draugijomis Lietuvoje ir uţ jos ribų;
2.3.14. Draugijos nariams ir visuomenei aktualios informacijos rinkimas, kaupimas ir platinimas;
2.3.15. raštu, ţodţiu ar kitais būdais informacijos apie savo veiklą skleidimas, Draugijos tikslų
propagavimas;
2.3.16. Draugijos lėšų naudojimas įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti;
2.3.17. asmenų įstatuose numatytai veiklai ir tikslams įgyvendinti samdymas;
2.3.18. tarptautinių ryšių palaikymas, keitimasis informacija, dalyvavimas renginiuose uţsienyje;
2.3.19. jungimasis į asociacijų sąjungas, tarp jų ir tarptautines, bei dalyvavimas jų veikloje.
Draugija, veikdama šiuose įstatuose nurodytose srityse ir siekdama šiuose įstatuose nurodytų tikslų,
taip pat uţsiima šia veikla (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):
2.4.1. spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos (18.1);
2.4.2. knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla (58.1);
2.4.3. kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla (63.99);
2.4.4. fondų valdymo veikla (66.3);
2.4.5. viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla (70.21);
2.4.6. socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72.2);
2.4.7. reklama (73.1);
2.4.8. kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74.9);
2.4.9. posėdţių ir verslo renginių organizavimas (82.3);
2.4.10. kitas mokymas (85.5);
2.4.11. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);
2.4.12. švietimui būdingų paslaugų veikla (85.6);
2.4.13. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90.0);
2.4.14. verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla (94.1);
2.4.15. kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99);
2.4.16. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla (96.09).
2.3.6.
2.3.7.

2.4.

3.1.

3.2.
4.1.

III skirsnis. Draugijos teisės ir pareigos
Draugija gali turėti ir įgyti civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams,
nustatytiems šiuose įstatuose, ir kurių nedraudţia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos asociacijų įstatymas ar kiti įstatymai, įskaitant, bet neapsiribojant:
3.1.1. turėti vieną ar daugiau sąskaitų bankuose ir kitose kredito įstaigose;
3.1.2. įgyti ir valdyti jai priklausantį turtą ir lėšas, jais naudotis bei disponuoti;
3.1.3. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
3.1.4. steigti filialus bei atstovybes;
3.1.5. įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijai, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymui ar kitiems įstatymams ir šiems
įstatams;
3.1.6. sudaryti kiekvienų praėjusių finansinių metų Draugijos veiklos ataskaitas.
Draugija gali būti paramos gavėja ir turi teisę gauti paramą.
IV skirsnis. Draugijos narių teisės ir pareigos
Draugijos narys turi teisę:
4.1.1. dalyvauti Draugijos Visuotiniame narių susirinkime;
4.1.2. balsuoti Draugijos Visuotiniame narių susirinkime;
4.1.3. naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis, nuolaidomis, lengvatomis;
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susipaţinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą Draugijos turimą informaciją apie jos
veiklą, naudotis Draugijos sukaupta informacija;
4.1.5. bet kada išstoti iš Draugijos (tokiu atveju stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip
Draugijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąţinami);
4.1.6. būti išrinktam Tarybos nariu, Tarybos pirmininku, Vykdančiuoju direktoriumi, siūlyti
išrinkti kitus asmenis Tarybos nariais, Tarybos pirmininku, Vykdančiuoju direktoriumi;
4.1.7. dalyvauti svarstant Draugijos veiklos klausimus, reikšti savo nuomonę ir siūlymus visais
Draugijos veiklos klausimais;
4.1.8. kurti ir siūlyti veiklos programas ir projektus, siūlyti Draugijos organams organizuoti atskirų
ekonominių ir socialinių klausimų sprendimą;
4.1.9. inicijuoti, organizuoti Draugijos renginius, juose dalyvauti;
4.1.10. ginčyti teisme Visuotinio narių susirinkimo, Tarybos, Vykdančiojo direktoriaus sprendimus.
Draugijos narių pareigos:
4.2.1. laikytis Draugijos įstatų;
4.2.2. laiku sumokėti stojamąjį įnašą bei nario mokestį, išskyrus atvejus, kai narys atleidţiamas
nuo stojamojo įnašo ir/ar nario mokesčio mokėjimo Tarybos sprendimu;
4.2.3. vykdyti teisėtus Visuotinio narių susirinkimo, Tarybos, Vykdančiojo direktoriaus
sprendimus;
4.2.4. būti tolerantišku Draugijos narių atţvilgiu ir gerbti jų nuomonę;
4.2.5. dalyvauti Visuotiniuose narių susirinkimuose;
4.2.6. padėti įgyvendinti Draugijos tikslus, teikti Draugijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną jos
tikslams realizuoti;
4.2.7. dalyvauti Draugijos veikloje, tausoti Draugijos turtą.
Draugijos nariai turi lygias teises, nesvarbu, kokio dydţio jie moka stojamąjį įnašą ir / ar nario
mokestį ir / ar kokio dydţio jie teikia paramą Draugijai.
Draugijos nariai gali turėti ir kitas, šiuose įstatuose nenumatytas, teises ir pareigas, jei jas nustato
įstatymai ir kiti teisės aktai.
4.1.4.

4.2.

4.3.
4.4.

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

V skirsnis. Draugijos naujų narių priėmimas, narių išstojimas ir pašalinimas iš Draugijos.
Stojamieji įnašai ir narių mokesčiai
Visi Draugijos steigėjai nuo Draugijos įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jos nariais.
Draugijos nariais gali būti Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą pabaigę veiksnūs fiziniai
asmenys, pareiškę norą dalyvauti Draugijos veikloje, susipaţinę su Draugijos įstatais bei
pripaţįstantys Draugijos įstatus ir pritariantys Draugijos įstatuose numatytiems veiklos tikslams.
Draugijos narių skaičius neribojamas. Minimalus Draugijos narių skaičius yra trys.
Asmenys, kurių veikla nesuderinama su Draugijos tikslais, negali būti priimti į Draugijos narius.
Asmuo, norintis tapti Draugijos nariu, privalo pateikti Vykdančiajam direktoriui rašytinį prašymą
tapti Draugijos nariu arba uţpildyti Draugijos internetinėje svetainėje (www.alumni.ef.vu.lt) esančią
anketą. Asmens priėmimo į Draugijos narius klausimą Vykdantysis direktorius teikia svarstyti
Tarybai. Draugijos nariu tampama nuo Tarybos sprendimo priimti asmenį į Draugijos narius
priėmimo ir stojamojo įnašo sumokėjimo dienos, jeigu Taryba nenustato vėlesnės datos.
Draugijos buveinėje, taip pat Draugijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Draugijos narių
sąrašas. Draugijos narių sąraše turi būti Draugijos nario vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo
data, gyvenamosios vietos / kontaktinis adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti duomenys, dėl
kurių reikalingumo sprendţia Taryba. Su šiuo sąrašu turi teisę susipaţinti kiekvienas Draugijos
narys. Uţ Draugijos narių sąrašo sudarymą ir narių apskaitą atsako Vykdantysis direktorius.
Draugijos narys turi teisę bet kada išstoti iš Draugijos. Draugijos narys, pageidaujantis išstoti iš
Draugijos, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki pageidaujamos išstoti iš Draugijos
dienos, pateikia Vykdančiajam direktoriui rašytinį pareiškimą dėl išstojimo (šis pareiškimas gali būti
pateikiamas registruotu laišku, įteikiant pasirašytinai, arba persiunčiant elektroniniu paštu, nurodytu
Draugijos internetinėje svetainėje).
Draugijos narys gali būti pašalintas iš Draugijos Tarybos sprendimu, jei:
5.8.1. nevykdė arba netinkamai vykdė Draugijos nario pareigas;
5.8.2. vykdė su Draugijos įstatais nesuderinamą veiklą;
5.8.3. paţemino Draugijos nario vardą;
5.8.4. paaiškėja, kad asmuo neatitinka reikalavimų, keliamų Draugijos nariui.

3 iš 10

5.9.
5.10.
5.11.

5.12.
5.13.

Be šių įstatų 5.7 ir 5.8 punktuose nurodytų pagrindų narystė Draugijoje taip pat pasibaigia likvidavus
Draugiją, Draugijos nariui mirus arba Draugijos nariui netekus veiksnumo.
Draugijos nariai iš Draugijos narių sąrašo išbraukiami Tarybos sprendimu.
Iš Draugijos išstojusiems ar pašalintiems nariams, taip pat likvidavus Draugiją, Draugijos nariui
mirus arba Draugijos nariui netekus veiksnumo, narių sumokėti stojamieji įnašai ir nario mokesčiai
ar kitaip Draugijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąţinami.
Draugijos stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių
susirinkimas savo sprendimu priimtu atskiru dokumentu.
Taryba sprendimu turi teisę suteikti Draugijos garbės nario statusą ypač nusipelniusiems asmenims
(tiek Draugijos nariams, tiek kitiems asmenims). Jei Draugijos garbės narys kartu yra ir Draugijos
narys, jis turi visas Draugijos nario teises ir pareigas. Jei Draugijos garbės narys nėra Draugijos
narys, jis neturi jokių Draugijos nario teisių ir pareigų, išskyrus šių įstatų 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6,
4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 punktuose nurodytas teises. Draugijos buveinėje, taip pat Draugijos filialų ir
atstovybių buveinėse turi būti visų Draugijos garbės narių sąrašas. Draugijos garbės narių sąraše turi
būti duomenys, dėl kurių reikalingumo sprendţia Taryba. Su šiuo sąrašu turi teisę susipaţinti
kiekvienas Draugijos narys ir Draugijos garbės narys. Uţ Draugijos garbės narių sąrašo sudarymą ir
garbės narių apskaitą atsako Vykdantysis direktorius. Draugijos garbės nario statuso netenkama
Tarybos sprendimu, jeigu Draugijos garbės narys paţemino Draugijos garbės nario vardą. Draugijos
garbės nario statuso taip pat netenkama, Draugijos garbės nariui pateikus Vykdančiajam direktoriui
rašytinį pareiškimą panaikinti jo garbės nario statusą (šis pareiškimas gali būti pateikiamas
registruotu laišku, įteikiant pasirašytinai, arba persiunčiant elektroniniu paštu, nurodytu Draugijos
internetinėje svetainėje).
VI skirsnis. Draugijos organai

6.1.

7.1.
7.2.

7.3.

Draugijos organai:
6.1.1. Visuotinis narių susirinkimas;
6.1.2. kolegialus valdymo organas – Taryba;
6.1.3. vienasmenis valdymo organas (vadovas) – Vykdantysis direktorius.
VII skirsnis. Visuotinis narių susirinkimas
Visuotinis narių susirinkimas – tai aukščiausias Draugijos organas.
Visuotinis narių susirinkimas:
7.2.1. keičia Draugijos įstatus;
7.2.2. nustato konkretų Tarybos narių skaičių (kuris turi būti nelyginis bei ne maţesnis kaip 5
(penki) ir ne didesnis kaip 9 (devyni)), skiria (renka) ir atšaukia Tarybą (Tarybos narius),
Tarybos pirmininką, Vykdantįjį direktorių;
7.2.3. nustato stojamojo įnašo dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
7.2.4. tvirtina Draugijos metinę finansinę atskaitomybę;
7.2.5. priima sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
7.2.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų
dalyviu;
7.2.7. priima sprendimą dėl Draugijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir
tvirtina jų nuostatus;
7.2.8. nustato papildomą informaciją, kuri turi būti Draugijos veiklos ataskaitoje;
7.2.9. priima sprendimus dėl Draugijos lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat Draugijos veiklos
patikrinimo atlikimo;
7.2.10. tikslu atlikti Draugijos lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat Draugijos veiklos patikrinimą,
priima sprendimus atlikti auditą ir parenka auditorių arba audito įmonę;
7.2.11. sprendţia įstatų 8.11 ir 9.5 punktuose numatytus klausimus;
7.2.12. priima sprendimus pakeisti Draugijos buveinę;
7.2.13. nustato uţdavinius Tarybai;
7.2.14. sprendţia ir kitus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir šiuos
įstatus tai nepriskirta valdymo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo
organo funkcijos.
Eilinis Visuotinis narių susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo
finansinių metų pabaigos.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, Tarybai ir / ar Vykdančiajam direktoriui
priėmus sprendimą sušaukti neeilinį Visuotinį narių susirinkimą, taip pat, kai to reikalauja ne maţiau
kaip 1/10 visų Draugijos narių.
Visuotinius narių susirinkimus šaukia ir organizuoja Vykdantysis direktorius. Apie Visuotinio narių
susirinkimo datą, vietą, laiką ir darbotvarkę turi būti pranešta kiekvienam Draugijos nariui arba
registruotu laišku, arba įteikiant pranešimą asmeniškai pasirašytinai, arba informuojant elektroniniu
paštu, arba patalpinant pranešimą Draugijos internetinėje svetainėje (www.alumni.ef.vu.lt), arba
viešu skelbimu dienraštyje „Lietuvos ţinios“ ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų
iki Visuotinio narių susirinkimo dienos. Šio įspėjimo termino galima nesilaikyti, jeigu visi Draugijos
nariai kiekvienu konkrečiu atveju raštu su tuo sutiko. Ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių
dienų iki Visuotinio narių susirinkimo pradţios Draugijos nariams turi būti sudaryta galimybė
susipaţinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.
Neeilinio Visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai Vykdančiajam direktoriui pateikia paraišką,
kurioje nurodomos Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo prieţastys ir tikslai, darbotvarkės
projektas, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos.
Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:
7.7.1. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės projektas gali būti tikslinamas ne vėliau kaip likus
10 (dešimčiai) kalendorinių dienų iki Visuotinio narių susirinkimo.
7.7.2. Draugijos narių, turinčių ne maţiau kaip 1/5 balsų, siūlymu, pateiktu ne vėliau kaip prieš 10
(dešimt) dienų iki Visuotinio narių susirinkimo, į susirinkimo darbotvarkę turi būti įtraukti jų
siūlomi papildomi klausimai ir sprendimų projektai.
7.7.3. Apie darbotvarkės pakeitimus nariams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 5 (penkias)
dienas iki Visuotinio narių susirinkimo;
7.7.4. Visuotinis narių susirinkimas negali svarstyti klausimų, iš anksto neįtrauktų į darbotvarkę,
jeigu jame dalyvauja ne visi Draugijos nariai.
Visuotiniame narių susirinkime sprendţiamojo balso teisę turi visi Draugijos nariai, Visuotinio narių
susirinkimo dieną esantys Draugijos nariais. Vienas narys Visuotiniame narių susirinkime turi vieną
balsą.
Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Draugijos
narių.
Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų turi būti
sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Visuotinio narių
susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Draugijos narių. Apie
pakartotinio Visuotinio narių susirinkimo datą, vietą, laiką ir darbotvarkę turi būti pranešta
kiekvienam Draugijos nariui ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki pakartotinio Visuotinio narių
susirinkimo dienos šių įstatų 7.5 punkte nustatyta tvarka.
Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai uţ jį gauta daugiau balsavimo metu
dalyvaujančių narių balsų „uţ“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra
jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Visuotinio narių susirinkimo sprendimams
dėl Draugijos įstatų pakeitimo (7.2 punkto 7.2.1 papunktis), konkretaus Tarybos narių skaičiaus
nustatymo, Tarybos (Tarybos narių), Tarybos pirmininko bei Vykdančiojo direktoriaus skyrimo
(rinkimo) (7.2 punkto 7.2.2 papunktis), Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo) (7.2 punkto 7.2.5 papunktis) ir Draugijos buveinės pakeitimo (7.2 punkto 7.2.12
papunktis) priimti reikia ne maţiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų.
Visuotiniame narių susirinkime turi teisę dalyvauti visi Draugijos nariai, Visuotinio narių
susirinkimo dieną esantys Draugijos nariais, ar jų įgaliotiniai, taip pat asmenys, kuriems balsavimo
teisė perleista balsavimo teisės perleidimo sutartimi.
Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantys nariai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai
registravimo sąraše. Šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius (jei sekretorius
renkamas).
Visuotinio narių susirinkimai turi būti protokoluojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso ir kitų įstatymų nustatytais reikalavimais. Prie protokolo turi būti pridedamas susirinkimo
dalyvių sąrašas ir informacija apie susirinkimo sušaukimą. Susirinkime dalyvaujančių asmenų
reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai
protokole turi būti aptarti. Protokolą surašo susirinkimo sekretorius arba susirinkimo pirmininkas, jei
susirinkimo sekretorius nėra renkamas. Protokolą pasirašo jį surašęs asmuo ir susirinkimo
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pirmininkas. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo
susirinkimo dienos.
Draugija gali sudaryti galimybę Draugijos nariams balsuoti iš anksto raštu, taip pat galimybę
Draugijos nariams Visuotiniame narių susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių
priemonėmis, jei uţtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio
asmens tapatybę (iš anksto raštu balsavę Draugijos nariai, taip pat elektroninių ryšių priemonėmis
balsavę Draugijos nariai laikomi dalyvaujančiais Visuotiniame narių susirinkime ir jų balsai
įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus). Balsavimui iš anksto raštu, taip pat
dalyvavimui ir balsavimui elektroninių ryšių priemonėmis taikomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir
kitų teisės aktų nustatyti reikalavimai.
Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių
įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Draugijos narys, Taryba ar Vykdantysis direktorius.
VIII skirsnis. Taryba
Taryba – tai kolegialus Draugijos valdymo organas, vykdantis ir koordinuojantis Draugijos veiklą.
Tarybą sudaro ne maţiau kaip 5 (penki) ir ne daugiau kaip 9 (devyni) nariai. Tarybos narių skaičius
turi būti nelyginis. Konkretų Tarybos narių skaičių nustato Visuotinis narių susirinkimas. Vienas iš
Tarybos narių yra Tarybos pirmininkas. Tarybą (Tarybos narius) ir Tarybos pirmininką renka
Visuotinis narių susirinkimas 3 (trejų) metų laikotarpiui. Tarybos pirmininkas renkamas iš Tarybos
narių tarpo. Tarybos nariu ir Tarybos pirmininku gali būti bet kuris Draugijos narys, bet kuris
Draugijos garbės narys, taip pat ir Vykdantysis direktorius. Tarybos narių bei Tarybos pirmininko
kadencijų skaičius neribojamas.
Taryba (Tarybos nariai) ir Tarybos pirmininkas savo funkcijas atlieka Draugijos įstatuose nustatytą
laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja Taryba (nauji Tarybos nariai) ir naujas Tarybos
pirmininkas, bet ne ilgiau kaip iki Tarybos (Tarybos narių) ir Tarybos pirmininko kadencijos
pabaigos metais vyksiančio eilinio Visuotinio narių susirinkimo, kuriame turi būti išrinkta nauja
Taryba (nauji Tarybos nariai) ir naujas Tarybos pirmininkas.
Tarybą (Tarybos narius) Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti ir nesibaigus kadencijai.
Kiekvienas Tarybos narys gali atsistatydinti, įspėjęs Draugiją apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 15
(penkiolika) dienų. Jeigu atšaukiama ar atsistatydina visa Taryba, turi būti sušauktas neeilinis
Visuotinis narių susirinkimas, kuriame būtų išrinkta nauja Taryba. Jeigu atšaukiami ar atsistatydina
atskiri Tarybos nariai, naujai išrenkami tik trūkstami (pavieniai) Tarybos nariai.
Tarybos pirmininką Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti ir nesibaigus kadencijai. Tarybos
pirmininkas gali atsistatydinti, išlikdamas Tarybos nariu, įspėjęs Draugiją apie tai raštu ne vėliau
kaip prieš 15 (penkiolika) dienų. Jeigu atšaukiamas ir/ar atsistatydina Tarybos pirmininkas, turi būti
sušauktas neeilinis Visuotinis narių susirinkimas, kuriame būtų išrinktas naujas Tarybos pirmininkas.
Tarybos kompetencija:
8.5.1. įgyvendina Draugijos tikslus tarp Visuotinių narių susirinkimų;
8.5.2. koordinuoja Draugijos veiklą;
8.5.3. tvirtina Draugijos vykdomus projektus, jų įgyvendinimo bei finansavimo tvarką;
koordinuoja ir kontroliuoja renginių organizavimą, programų bei projektų įgyvendinimą;
8.5.4. nustato Draugijos turto (įskaitant lėšas ir pajamas) valdymo, naudojimo ir disponavimo
sąlygas, priima sprendimus dėl Draugijos turto (įskaitant lėšas ir pajamas) valdymo,
naudojimo ir disponavimo, taip pat priima sprendimus dėl turto įsigijimo (atsiţvelgiant į
Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus apribojimus ir
draudimus);
8.5.5. nustato ir tvirtina Draugijos dokumentų ir informacijos apie Draugijos veiklą pateikimo
nariams tvarką;
8.5.6. analizuoja Draugijos veiklą, planuoja Draugijos veiklos strategiją, rengia Draugijos planus ir
kitus dokumentus, susijusius su Draugijos veikla, pateikia konsoliduotas idėjas bei
pasiūlymus Visuotiniam narių susirinkimui;
8.5.7. svarsto prašymus tapti Draugijos nariu, priima sprendimus dėl asmens priėmimo į Draugijos
narius ir sprendimus dėl narių pašalinimo iš Draugijos narių, priima sprendimus dėl
Draugijos garbės nario statuso suteikimo ir/ar panaikinimo;
8.5.8. tvirtina Draugijos darbuotojų etatų sąrašus bei darbo apmokėjimo sistemą;
8.5.9. vykdo Visuotinio narių susirinkimo sprendimus ir tvirtina veiklos programas, organizuoja
Visuotinio narių susirinkimo numatytus renginius, vykdo kitas Visuotinio narių susirinkimo
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pavestas funkcijas;
8.5.10. priima sprendimus dėl Draugijos lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat Draugijos veiklos
patikrinimo atlikimo;
8.5.11. svarsto klausimus, kuriuos teikia Draugijos nariai ir Draugijos garbės nariai;
8.5.12. nustato Draugijos simboliką, jos naudojimo tvarką ir apribojimus;
8.5.13. turi teisę priimti sprendimus dėl atleidimo nuo stojamojo įnašo ir/ar nario mokesčio
mokėjimo;
8.5.14. Tarybos pirmininko teikimu nustato Tarybos narių veiklos sritis;
8.5.15. priţiūri ir kontroliuoja stojamųjų įnašų ir/ar narių mokesčių mokėjimo tvarką;
8.5.16. sprendţia kitus įstatuose Tarybai priskirtus klausimus.
Tarybai pareikalavus, Vykdantysis direktorius privalo jai pateikti duomenis, susijusius su
Vykdančiojo direktoriaus veikla, taip pat sudaryti sąlygas patikrinti finansinius išteklius.
Tarybos nariai privalo saugoti Draugijos ūkines komercines paslaptis. Tarybos nariai koordinuoja jų
veiklos sričiai priskirtų programų ir projektų kūrimą ir įgyvendinimą, taip pat tvarko kitus Tarybos
reikalus.
Tarybos posėdţiai turi vykti ne rečiau kaip kartą per 6 (šešis) mėnesius. Tarybos posėdţius šaukia,
organizuoja ir jiems vadovauja Tarybos pirmininkas.
Tarybos posėdţių iniciatyvos teisę turi Vykdantysis direktorius, Tarybos pirmininkas ir 1/3 Tarybos
narių.
Taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų Tarybos narių.
Tarybos posėdyje sprendţiamojo balso teisę turi visi Tarybos nariai. Vienas Tarybos narys Tarybos
posėdyje turi vieną balsą. Sprendimai laikomi priimtais, kai uţ juos balsuoja daugiau kaip 1/2 visų
posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Tarybos nariai turi vienodas teises ir pareigas. Balsų
pasidalijimas po lygiai reiškia, kad tiek pat balsų gauta uţ, tiek pat prieš. Balsams pasidalijus po
lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Jei Tarybos pirmininko nėra ar jis nedalyvauja priimant
sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu. Tarybos posėdyje
dalyvaujantys Tarybos nariai registruojami pasirašytinai registravimo sąraše; šį sąrašą pasirašo
posėdţio pirmininkas ir sekretorius (jei sekretorius renkamas). Tarybos posėdţiai turi būti
protokoluojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatytais
reikalavimais; prie protokolo turi būti pridedamas dalyvių sąrašas ir informacija apie posėdţio
sušaukimą; posėdyje dalyvaujančių asmenų reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta
informacija; visi pakeitimai, papildymai protokole turi būti aptarti; protokolą surašo posėdţio
sekretorius, posėdţio pirmininkas, jei posėdţio sekretorius nėra renkamas, arba Tarybos pirmininkas,
jei posėdţio pirmininkas ir sekretorius nėra renkamas; protokolą pasirašo jį surašęs asmuo ir
posėdţio pirmininkas, o jei jis nėra renkamas, – Tarybos pirmininkas. Protokolas turi būti surašytas
ir pasirašytas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo posėdţio dienos. Draugija gali sudaryti
galimybę Tarybos nariams balsuoti iš anksto raštu, taip pat galimybę Tarybos nariams Tarybos
posėdyje dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, jei uţtikrinamas perduodamos
informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę (iš anksto raštu balsavę
Tarybos nariai, taip pat elektroninių ryšių priemonėmis balsavę Tarybos nariai laikomi
dalyvaujančiais Tarybos posėdyje ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo
rezultatus); balsavimui iš anksto raštu, taip pat dalyvavimui ir balsavimui elektroninių ryšių
priemonėmis taikomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyti reikalavimai.
Uţ Draugijos nario veiklą Taryboje gali būti atlyginama įstatymų nustatyta tvarka, jeigu taip nustato
Visuotinis narių susirinkimas. Šiuo atveju atlyginimo dydį ir mokėjimo tvarką nustato Visuotinis
narių susirinkimas.
Tarybos narių ir Tarybos pirmininko atsakomybę nustato įstatymai.
IX skirsnis. Vykdantysis direktorius
Vykdantysis direktorius – tai vienasmenis Draugijos valdymo organas (vadovas).
Vykdantįjį direktorių renka Visuotinis narių susirinkimas 3 (trejų) metų laikotarpiui. Vykdančiuoju
direktoriumi gali būti bet kuris Draugijos narys, bet kuris Draugijos garbės narys, bet kuris Tarybos
narys, taip pat ir Tarybos pirmininkas. Vykdančiojo direktoriaus kadencijų skaičius neribojamas.
Vykdantysis direktorius savo funkcijas atlieka Draugijos įstatuose nustatytą laiką arba iki bus
išrinktas ir pradės dirbti naujas Vykdantysis direktorius, bet ne ilgiau kaip iki Vykdančiojo
direktoriaus kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio Visuotinio narių susirinkimo, kuriame turi
būti išrinktas naujas Vykdantysis direktorius.
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Vykdantįjį direktorių Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti ir nesibaigus kadencijai.
Vykdantysis direktorius gali atsistatydinti, įspėjęs Draugiją apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 30
(trisdešimt) dienų. Jeigu atšaukiamas ir/ar atsistatydina Vykdantysis direktorius, turi būti sušauktas
neeilinis Visuotinis narių susirinkimas, kuriame būtų išrinktas naujas Vykdantysis direktorius.
Vykdančiojo direktoriaus kompetencija:
9.4.1. veikia Draugijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, įskaitant Draugijos
atstovavimą teisme;
9.4.2. sudaro sandorius Draugijos vardu;
9.4.3. atidaro ir uţdaro Draugijos sąskaitas bankuose ir kitose kredito įstaigose;
9.4.4. atsako uţ Visuotinių narių susirinkimų sušaukimą ir organizavimą;
9.4.5. atsako uţ Draugijos narių apskaitą ir Draugijos narių sąrašo sudarymą; atsako uţ Draugijos
garbės narių apskaitą ir Draugijos garbės narių sąrašo sudarymą;
9.4.6. skiria ir atšaukia Draugijos finansininką (fizinį asmenį, turintį reikiamą kvalifikaciją, arba
įmonę, teikiančią buhalterinės apskaitos paslaugas);
9.4.7. atsako uţ finansinės atskaitomybės sudarymą, rengia ir teikia Visuotiniam narių susirinkimui
tvirtinti Draugijos metinę finansinę atskaitomybę;
9.4.8. rengia ir pateikia Visuotiniam narių susirinkimui Draugijos veiklos ataskaitą;
9.4.9. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
9.4.10. atsako uţ pranešimą Draugijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Draugijos
veiklai;
9.4.11. priima į darbą ir atleidţia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis bei nustato jų
atlyginimus, vadovaudamasis Tarybos patvirtintu etatų sąrašu bei darbo apmokėjimo
sistema;
9.4.12. atsako uţ Draugijos narių balsavimo teisės perleidimo sutarčių registro vedimą ir apskaitą;
9.4.13. atsako uţ Draugijos dokumentų, duomenų bei kitos juridinių asmenų registrui teiktinos
informacijos pateikimą laiku Juridinių asmenų registrui;
9.4.14. rūpinasi lėšų Draugijos veiklai kaupimu ir tikslingu jų panaudojimu; tvarko Draugijos lėšas
ir turtą;
9.4.15. atsako uţ Draugijos veiklos organizavimą ir organizuoja Draugijos veiklą; koordinuoja
naujų Draugijos narių įstojimo tvarką; priima prašymus tapti Draugijos nariu ir teikia juos
svarstyti Tarybai;
9.4.16. vykdo Visuotinio narių susirinkimo ir Tarybos sprendimus;
9.4.17. sprendţia kitus įstatuose Vykdančiajam direktoriui priskirtus klausimus.
Uţ Draugijos nario veiklą vykdant Vykdančiojo direktoriaus funkcijas gali būti atlyginama įstatymų
nustatyta tvarka, jeigu taip nustato Visuotinis narių susirinkimas. Šiuo atveju atlyginimo dydį ir
mokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių susirinkimas.
Vykdantysis direktorius privalo saugoti Draugijos ūkines komercines paslaptis.
Vykdančiojo direktoriaus atsakomybę nustato įstatymai.
X skirsnis. Dokumentų ir kitos informacijos apie Draugijos veiklą pateikimas nariams.
Draugijos pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka
Draugijos nariui raštu pareikalavus, Draugija ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipaţinti ir/ar pateikti kopijas šių
dokumentų: Draugijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės, Draugijos veiklos ataskaitos,
Visuotinio narių susirinkimo protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio narių
susirinkimo, Tarybos, Vykdančiojo direktoriaus sprendimai, Draugijos narių sąrašų, Draugijos
garbės narių sąrašų ir kitų Draugijos veiklos dokumentų.
Dokumentų ir kitos informacijos apie Draugijos veiklą pateikimo nariams detalią tvarką nustato
Taryba savo sprendimu.
Draugijos pranešimai ir skelbimai Draugijos nariams siunčiami arba registruotais laiškais, arba
įteikiant asmeniškai pasirašytinai, arba elektroniniu paštu, arba patalpinant Draugijos internetinėje
svetainėje (www.alumni.ef.vu.lt), arba viešu skelbimu dienraštyje „Lietuvos ţinios“.
Draugijos pranešimai ir skelbimai, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti skelbiami viešai,
skelbiami dienraštyje „Lietuvos ţinios“.
XI Skirsnis. Draugijos filialai ir atstovybės
Draugija turi teisę steigti filialus ir atstovybes.
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Draugijos filialai ir atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Visuotinių narių susirinkimo
sprendimu.
Visuotinių narių susirinkimas tvirtina ir keičia filialų bei atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia jų
vadovus.
XII skirsnis. Draugijos įstatų keitimas. Draugijos buveinės keitimo tvarka
Draugijos įstatai keičiami Draugijos Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne maţiau kaip
2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
Draugijos buveinė keičiama Draugijos Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne maţiau
kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
Duomenys apie pakeistą Draugijos buveinę turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre.

XIII skirsnis. Draugijos lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat Draugijos veiklos kontrolės tvarka
13.1. Draugijai nuosavybės teise gali priklausyti patalpos, pastatai, ţemė, transporto priemonės, įrenginiai
ir kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas teisėtai įgytas turtas.
13.2. Draugijos pajamų šaltiniai:
13.2.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
13.2.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
13.2.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
13.2.4. palikimas, pagal testamentą tenkantis Draugijai;
13.2.5. Draugijos įsteigtų įmonių pelnas;
13.2.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos uţ jose saugomas lėšas;
13.2.7. lėšos, kitas turtas ir paslaugos, gautos kaip parama;
13.2.8. bet koks kitas Draugijos teisėtai įgytas turtas.
13.3. Stojamieji mokesčiai ir nario mokesčiai yra privalomi visiems Draugijos nariams, išskyrus atvejus,
kai narys atleidţiamas nuo stojamojo įnašo ir/ar nario mokesčio mokėjimo Tarybos sprendimu.
13.4. Tiksliniai įnašai mokami tikslinių programų vykdymui.
13.5. Draugijos lėšos ir pajamos naudojamos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų teisės aktų
nustatyta tvarka. Draugijos lėšos naudojamos šiuose įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
Sprendimus dėl Draugijos turto (įskaitant lėšas ir pajamas) valdymo, naudojimo ir disponavimo
priima Taryba.
13.6. Pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąţintinai gautus pinigus ir kitą turtą Draugija naudoja
juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Draugija šiuos gautus
pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės
aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Draugija negali priimti pinigų ar kito turto, jei
duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu įstatuose yra nustatyta, tikslams.
13.7. Vykdantysis direktorius ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi
parengti ir pateikti Visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Draugijos
veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Draugija
turi sudaryti sąlygas Draugijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipaţinti.
Draugijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta: 1) informacija apie Draugijos veiklą įgyvendinant
jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus; 2) Draugijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje; 3)
Draugijos metinė finansinė atskaitomybė; 4) samdomų Draugijos darbuotojų skaičius finansinių
metų pabaigoje. Draugijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato Visuotinis
narių susirinkimas.
13.8. Draugijos lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat Draugijos veiklos patikrinimas gali būti atliekamas
Visuotinio narių susirinkimo sprendimu arba Tarybos sprendimu.
13.9. Draugijos lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat Draugijos veiklos kontrolę vykdo Visuotinis narių
susirinkimas, tvirtindamas Draugijos metinę finansinę atskaitomybę. Visuotinis narių susirinkimas,
tikslu patikrinti Draugijos lėšų ir pajamų naudojimą, taip pat Draugijos veiklą, turi teisę priimti
sprendimą atlikti auditą, parinkdamas auditorių arba audito įmonę.
14.1.
14.2.

XIV skirsnis. Kitos nuostatos
Visi kiti, šiuose įstatuose neaptarti, Draugijos veiklos klausimai sprendţiami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.
Įstatai patvirtinti 2011 m. geguţės 11 d. Draugijos Visuotiniame narių susirinkime.
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Įstatai pasirašyti trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais Vilniuje, du tūkstančiai
vienuoliktųjų metų geguţės mėnesio dvidešimt šeštą dieną.

Draugijos Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo
Ţivilė Golubevė:
____________________________________________________
vardas, pavardė, parašas
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