Skuodo bitininkų draugija „MEDUVĖ“ įstatai
I.
BENDROOJI DALIS
1. Skuodo bitininkų draugija „Meduvė“ (sutrumpintai – draugija) yra ribotos civilinės atsakomybės
viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti draugijos narių veiklą, atstovauti draugijos narių
interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
2. Draugija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilio kodekso,
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir
veiklą grindžia savo įstatais. Vykdo įstatymų nedraudžiamą ūkinę, komercinę veiklą, kuri
neprieštarauja draugijos įstatams, bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
3. Draugija yra juridinis asmuo, kuriuo jis tampa nuo įregistravimo dienos Juridinių asmenų registre.
Draugija turi savarankišką balansą, antspaudą su savo pavadinimu, atsikaitomąją sąskaitą ir užsienio
valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikos ir kitose valstybėse įregistruotuose banko įstaigose ir už
savo prievoles atsako visu savo turtu. Draugija atsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už
draugijos prievoles.
4. Draugijos buveinės adresas: Statybininkų g. 5, Skuodas.
5. Draugijos ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. Draugijos veikos laikotarpis yra neribojamas.
II.
DRAUGIJOS TIKSLAI
7. Draugijos tikslai:
1. Koordinuoti rajono bitininkų veiklą, organizuoti priemones bitininkystės
klausimais, apžiūras, konkursus, parodas, bitininkų šventes, seminarus,
konsultacijas, ekskursijas.
2. Skatinti draugijos narių bendradarbiavimą.
3. Siekti kontaktų su Lietuvos ir užsienio šalių bitininkų draugijomis,
susivienijimais.
4. Veda organizacinį darbą su jaunaisiais bitininkais.
5. Savo tikslams įgyvendinti draugija įstatymų numatyta tvarka turi teisę:
a. Skleisti informaciją apie savo veiklą raštu ir žodžiu ar kitais būdais,
propaguojanti draugijos tikslus.
b. Steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba.
c. Organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas,
procesijas, įvairias eitynes, kitokius masinius renginius.
III.
DRAUGIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
1. Draugijos nariai turi tokias neturtines teises:
a. Rinkti ir būti renkamas į draugijos valdymo organus.
b. Dalyvauti draugijos veikloje, teikti pasiūlymus įvairiais draugijos
veiklos klausimais.
c. Valdybos nustatyta tvarka naudotis materialine baze, priemonėmis,
teikiamomis lengvatomis.
d. Teikti pasiūlymus draugijos valdymo organams dėl draugijos
veiklos.
e. Įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį
visuotiniuose susirinkimuose ar atlikti kitus teisinius veiksmus.
2. Draugijos nariai turi tokias pareigas:

IV.

V.

a. Laikytis draugijos įstatų ir vykdyti draugijos valdymo organų priimtų
sprendimų.
b. Dalyvauti įgyvendinant draugijos programas.
c. Laiku mokėti draugijos nario mokestį.
d. Aktyviai dalyvauti draugijos veikloje, siekiant prisidėti prie draugijos
tikslų įgyvendinimo.
e. Tinkamai tvarkyti savo bityną, efektyviai kovoti su bičių ligomis,
vykdyti sanitarinius bičių laikymo taisykles, tikrinti bičių
sveikatingumą veterinarinėse laboratorijose.
NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA
1. Draugijos nariais gali būti įvairaus amžiaus Lietuvos piliečiai, balsavimo
teisę turi tik sulaukę 18 metų veiksnūs fiziniai asmenys. Už jaunesnius, kaip
14 metų asmenis, prašymus tapti draugijos nariais valdybai pateikia tėvai
arba globėjai.
2. Stojantysis į draugijos narius privalo:
a. Parašyti prašymą valdybos vardu.
b. Įsipareigoti raštiškai laikytis draugijos įstatų.
c. Sumokėti stojamąjį mokestį, kurio mokėjimo tvarką ir dydį nustato
ir (gali keisti) draugijos susirinkimas.
d. Į draugijos narius priimama, kai dauguma valdybos narių balsavo
„už“. Surinkus vienodai balsų, lemiamas valdybos pirmininko
balsas.
3. Draugijos nariai gali būti įspėjami arba šalinami, jeigu jie:
a. Sąmoningai pažeidinėja draugijos įstatus.
b. Savo veikla kompromituoja draugiją.
c. Daugiau kaip tris mėnesius be pateisinamų priežasčių nemoka
nario mokesčio.
d. Pasyviai dalyvauja draugijos veikloje.
e. Draugijos nariai šalinami valdybos nutarimu, priimtu valdybos narių
balsų dauguma.
f. Draugijos nariai gali išstoti iš organizacijos valdybai pateikę raštišką
prašymą. Tokiu atveju stojamieji įnašai ir nario mokesčiai bei kitaip
draugijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negražinami.
DRAUGIJOS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO TEISĖS IR PAREIGOS
1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias draugijos valdymo organas.
2. Visuotinis susirinkimas:
a. Keičia draugijos įstatus.
b. Skiria ir atšaukia valdybos narius.
c. Nustato stojamojo ir nario mokesčio dydžius ir šių mokesčių
mokėjimo tvarką.
d. Sustabdo arba nutraukia draugijos veiklą.
e. Sustabdo, pakeičia ar panaikina kitų draugijos valdymo organų ir
atsakingų asmenų sprendimus bei nutarimus.
f. Nustato draugijos veiklos tikslus.
g. Tvirtina draugijos metinę finansinę atskaitomybę.

VI.

h. Sprendžia draugijai pavestus draugijos veiklos klausimus, jeigu to
prašo valdyba.
3. Visuotinius narių susirinkimus šaukia valdyba. Eilinį visuotinį susirinkimą
valdyba privalo sušaukti ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
4. Neeiliniai visuotiniai susirinkimai sušaukiami:
a. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
b. Reikalaujant daugiau kaip ¾ draugijos narių.
c. Valdybos sprendimu.
5. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą valdyba praneša visiems draugijos
nariams.
6. Visuotinis narių surinkimas priima nutarimus, jeigu jame dalyvauja ne
mažiau kaip pusė draugijos narių. Jei nėra kvorumo, tai per 15 dienų
sušaukia pakartotinį visuotinį narių susirinkimą, kuris turi teisę priimti
nutarimus pagal darbotvarkę, nesvarbu, kiek narių besusirinktų.
7. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamo balso teisę turi visi pilnamečiai
draugijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną
balsą.
8. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems draugijos
organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus
klausimus.
9. Visuotinio narių susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių
susirinkime narių balsų dauguma, išskyrus šių įstatų 2.a. ir 2.d. punktuose
numatytus atvejus. 2.a. ir 2.d. punktuose nurodytiems visuotinio
susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime
dalyvaujančių draugijos narių balsų.
DRAUGIJOS VALDYBOS TEISĖS IR PAREIGOS
1. Valdyba sudaroma iš draugijos narių. Valdyba iš savo narių tarpo (arba
visuotinis susirinkimas) išrenka valdybos pirmininką. Draugijos valdyba
susideda iš 3 narių.
2. Kandidatus į valdybą turi siūlyti visuotinio susirinkimo nariai (balsuoja
daugumai pritarus atviru balsavimu).
3. Valdybos nariai renkami 3 metų kadencijai. Visuotinis narių susirinkimas
gali atšaukti valdybos narius taip pat pakartotinai išrinkti tuos pačius
asmenis valdybos nariais kitai kadencijai.
4. Valdyba dirba pagal jos pačios patvirtintą reglamentą.
5. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamas visuotinio narių
susirinkimo nustatyto dydžio atlyginimas.
6. Valdybos kompetencijai priklauso:
a. Nustatyti draugijos veiklos strategiją.
b. Priimti sprendimus dėl draugijos sandorių sudarymo, atstovavimo
draugijai teisme, arbitraže bei santykiuose su kitais juridiniais
asmenimis.
c. Sudaryti draugijos veiklos programas ir nustatyti draugijos veiklos
formas.
d. Nustatyti samdomų darbuotojų skaičių ir jų apmokėjimo tvarką.

VII.

VIII.

e. Nustatyti draugijos turto naudojimo tvarką.
7. Draugijos valdyba einamųjų metų pirmame ketvirtyje parengia ir pateikia
visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų draugijos veiklos
ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie draugijos veiklą, įgyvendinant
jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus, draugijos metinę finansinę
atskaitomybę, nurodo draugijos narių skaičių metų pabaigoje ir atsako už
padarytus įstatymų pažeidimus įstatymų nustatyta tvarka.
8. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi valdybos pirmininkas, taip
pat daugiau kaip pusė valdybos narių. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu
jame dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių, o priimti sprendimai yra
teisėti, kai už juos balsavo ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių valdybos
narių. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai,
lemia valdybos pirmininko balsas.
DRAUGIJOS VALDYBOS PIRMININKO TEISĖS IR PAREIGOS
1. Draugijos pirmininkas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
įstatymais, asociacijų įstatymu, bei šiais įstatais, valdybos patvirtintu savo
darbo reglamentu, visuotinio susirinkimo ir valdybos nutarimais bei
sprendimais ir už savo veiklą atsiskaito valdybai jos nustatyta tvarka.
2. Draugijos valdybos pirmininkas atlieka šias funkcijas:
a. Savarankiškai vykdo visuotinio susirinkimo ir valdybos pavestas
funkcijas ir jų nutarimus, tvarko operatyvinius veiklos reikalus.
b. Atidaro ir uždaro draugijos sąskaitas bankų įstaigose.
c. Pateikia valdybai svarstyti klausimus.
d. Analizuoja finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus,
draugijos sandorius ir teikia valdybai pasiūlymus dėl draugijos
veiklos gerinimo.
e. Užtikrina draugijos turto apsaugą bei gausinimą, normalių darbo
sąlygų sukūrimą.
f. Įgyvendina visuotinio narių susirinkimo ir valdybos nutarimus.
g. Parenka, priima ir atleidžia iš jos darbuotojus.
h. Skiria paskatinimus ir drausmines nuobaudas draugijos
darbuotojams pagal savo kompetenciją, leidžia įsakymus.
i. Teikia valdybai svarstyti medžiagą apie draugijos tikslines
programas.
j. Pagal įgaliojimus veikia draugijos vardu ir išduoda įgaliojimus
asmenims pagal jų kompetenciją.
REVIZIJOS KOMISIJA
1. Draugijos veiklą kontroliuoja revizijos komisija.
2. Revizijos komisija renkama iš trijų narių trejiems metams.
3. Revizijos nariai negali būti valdybos nariai.
4. Revizijos narys gali būti atšauktas nepasibaigus kadencijai 2/3 susirinkime
dalyvaujančių narių dauguma.
5. Revizijos komisijos narys, pateikęs motyvuotą prašymą, prieš 15 dienų
raštu valdybos pirmininkui, gali atsistatydinti.
6. Revizijos komisija privalo:

IX.

X.

a. Turėdama pagrįstą pranešimą apie valdybos veiklos trūkumus,
patikrinti jos veiklą.
b. Jei nustatomi pažeidimai, tikrinimo medžiagą perduoti svarstyti
susirinkimui.
c. Pasibaigus kalendoriniams metams atlikti išsamų veiklos
patikrinimą ir pateikti išvadas apie draugijos finansinę veiklą.
d. Susirinkimo pavedimu atlikti kitus patikrinimus.
7. Revizijos komisija turi teisę:
a. Gauti apmokėjimą už atliktą darbą, jei tai nusprendė susirinkimas.
b. Pareikalauti valdybos pateikti paaiškinimus ir reikiamus
dokumentus.
DRAUGIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMAS
1. Draugijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos,
transporto priemonės, socialiniai ir labdaringai objektai, taip pat kitas
turtas, reikalingas jos įstatymuose numatytiems tikslams ir uždaviniams
įgyvendinti. Turtas gali būti įgytas už draugijai priklausančias lėšas, taip pat
dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
2. Draugijos lėšas sudaro:
a. Stojamieji nario mokesčiai.
b. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos
(paaukotos) lėšos.
c. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų
dovanotos (paaukotos) lėšos.
d. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas draugijos lėšas.
e. Skolinto kapitalo lėšos.
f. Paramos lėšos.
g. Kitos teisėtai draugijos gautos lėšos.
3. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų
draugijai tik konkrečioms kultūros, švietimo, sveikatos ir kitoms socialinėms
ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti ir tik pagal lėšas skyrusios
valstybės institucijos patvirtintą sąmatą.
4. Draugijos turtas ir lėšos turi būti naudojamos įstatuose numatytiems
tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos
nariams. Pasibaigus draugijos veiklai likęs turtas ir lėšos, patenkinus visus
likviduojamos draugijos kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis,
dirbusiais pagal sutartis, visuotinio susirinkimo sprendimu perduodami kitai
ar kitoms visuomeninėms organizacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamos
organizacijos įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių organizacijų nėra
– kitoms organizacijoms arba labdaros organizacijoms, bei labdaros ir
paramos fondams.
5. Draugijos lėšomis draugijos veiklai finansuoti disponuoja valdyba.
6. Valdyba nustato disponavimo draugijos lėšomis reglamentą.
DRAUGIJOS VEIKLOS PASIBAIGIMAS
1. Draugijos veikla gali pasibaigti:

a. Visuotiniam narių susirinkimui įstatuose nustatyta tvarka priėmus
sprendimą nutraukti veiklą.
b. Teismui priėmus sprendimą nutraukti draugijos veiklą.
2. Likęs draugijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus
kreditorių reikalavimus ir draugijos narių reikalavimus dėl draugijos turto
dalies, neviršijančios stojamojo nario įnašo ar mokesčio, iki draugijos
išregistravimo iš Juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems
viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių
susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti draugiją.
3. Apie draugijos likvidavimą reikia skelbti respublikiniame dienraštyje
„Respublika“ ir pateikti Juridinių asmenų registrui dokumentus,
patvirtinančius sprendimą likviduoti draugiją.
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