
Justitia est fundamentum regno       

 

LIETUVOS TEISININKŲ DRAUGIJOS  

STATUTAS 

 

1. Bendrieji nuostatai 

 

1.1. Lietuvos teisininkų draugija (toliau – Draugija) yra atkurta 1920–1940 metais Lietuvoje 

gyvavusi teisininkų organizacija, tęsianti pažangias jos veiklos tradicijas ir savo veiklą siejanti su 

dabarties visuomenės atgimimo siekiais. 

1.2. Draugija – tai profesinė, savanoriška, nepriklausoma teisininkų asociacija. Jos veikla 

grindžiama socialinio teisingumo, politinio realizmo, humanizmo vertybių prioriteto, viešumo, 

savivaldos ir kitais demokratiniais teisinės valstybės principais. 

1.3. Draugijos teisinė forma – asociacija. Draugija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis 

juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą ir antspaudus, emblemą ir kitokią atributiką. 

1.4. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos 

Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir savo veiklą grindžia šiuo statutu. 

1.5. Lietuvos savivaldybėse, apskrityse ar regionuose gali būti steigiami skyriai ir grupės. 

 

2. Draugijos veiklos tikslai 

 

 Draugija vienija Lietuvos teisininkus tokiems pagrindiniams tikslams:  

2.1. aktyviai dalyvauti kuriant teisinę Lietuvos valstybę, stiprią pilietinę visuomenę;  

2.2. dalyvauti teisėkūroje ir valstybės valdyme įtvirtinant demokratinius valdymo pagrindus 

ir kuriant bei tobulinant juos atitinkančius įstatymus, kitus teisės aktus; 

2.3. didinti teisininkų indėlį visuomeniniame gyvenime; 

2.4. siekti visapusiško, pilnaverčio ir realaus žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo, ginti 

žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus; 

2.5. stiprinti teisės mokslo ir teisinės praktikos ryšius, rūpintis mokslinių rekomendacijų 

įdiegimu į teisėkūrą ir į teisinę praktiką; 

2.6. padėti formuoti gyventojų teisinę sąmonę. Aktyviai dalyvauti tobulinant teisinį mokymą 

ir švietimą, teikti pagalbą jauniems teisininkams ir teisės krypties studentams; 

2.7. rūpintis teisininkų profesinės kvalifikacijos gerinimu, teisininkų profesinės etikos ir 

kultūros ugdymu; 

2.8. formuoti ir plėtoti teisininko profesinės etikos principus;  

2.9. rūpintis žymių Lietuvos teisininkų atminimo įamžinimu. 

 

3. Draugijos uždaviniai, veiklos būdai ir formos 
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 Siekdama savo tikslų, Draugija: 

 3.1. organizuoja teisės aktų ir praktikos tyrimus, analizes, išvadų, pasiūlymų, konsultacijų, 

rekomendacijų teikimą, dalyvauja rengiant ir svarstant naujus teisės aktus; 

 3.2. rūpinasi žmogaus teisių ir laisvių sklaida bei jų įgyvendinimu, plėtoja teisinės 

demokratinės valstybės principus; 

 3.3. bendradarbiauja su Lietuvos valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis, palaiko ryšius su kitų šalių teisininkais, jų draugijomis ir tarptautinėmis 

organizacijomis; 

 3.4. kuria interneto svetaines ir duomenų bazes, bendravimo forumus ir rūpinasi jų 

palaikymu; 

 3.5. teisės aktų nustatyta tvarka pasiūlo nepriekaištingos reputacijos ir aukštos kvalifikacijos 

teisininkus užimti pareigas, reikalaujančias teisinio išsilavinimo; 

3.6. skatina savo narius teikti nemokamą teisinę pagalbą asmenims ir organizacijoms, 

kuriems reikalinga parama; 

3.7. remia savo narius profesinėje veikloje ir gina jų teises bei teisėtus interesus įstatymų 

nustatytais būdais ir formomis; 

3.8. organizuoja teisinius renginius – susirinkimus, konferencijas, kongresus, seminarus, 

diskusijas, mokymus ar konkursus bei kitus renginius teisiniais klausimais; 

3.9. užsiima leidybine veikla; 

3.10. įstatymų nustatyta tvarka naudojasi paramos gavėjo statusu savo tikslų įgyvendinimui;  

3.11. užsiima kitokia Statute numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti būtina veikla, 

išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai. 

 

4. Draugijos nariai 

 

4.1. Draugijos nariais yra nariai, garbės nariai ir asocijuoti nariai. 

4.2. Nariu gali būti kiekvienas aukštąjį teisinį išsilavinimą turintis nepriekaištingos 

reputacijos fizinis asmuo, kuris pripažįsta šį statutą ir moka nario mokestį.  

4.3. Asocijuotu nariu gali būti aukštosios mokyklos teisės krypties studentas, aktyviai 

dalyvaujantis Draugijos renginiuose ir gavęs dviejų Draugijos narių rekomendacijas. Asocijuoti 

nariai priimami į Draugiją pagal jų gyvenamąją arba studijų vietą skyriaus valdybos arba grupės 

susirinkimo nutarimu. Jeigu asmens gyvenamojoje vietoje nėra skyriaus ar grupės, asocijuotą narį 

priima Draugijos valdyba. Asocijuotas narys turi visas Draugijos nario teises, išskyrus teisę būti 

renkamas į Draugijos valdymo institucijas.  

4.4. Draugijos garbės nariu gali būti fizinis asmuo, pasižymėjęs teisės moksle, praktinėje 

teisinėje veikloje arba ypatingai nusipelnęs Draugijos labui. Garbės narius renka Draugijos 

visuotinis susirinkimas. 

4.5. Draugijos rėmėju gali būti kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, finansiškai ar kita 

forma remiantis Draugijos veiklą. Draugijos rėmėjo statusas suteikiamas Draugijos valdybos 

nutarimu. Draugijos rėmėjai automatiškai netampa Draugijos nariais. 

4.6. Asmenys, pareiškę norą įstoti į Draugiją iki pirmojo atkuriamojo visuotinio susirinkimo 

(1989 m. kovo 4 d.) ir sumokėję nario mokestį, laikomi pirmaisiais Draugijos nariais. Iki 1940 metų 

veikusios Lietuvos teisininkų draugijos nariai, jų pageidavimu, lieka Draugijos nariais.  

4.7. Naujus Draugijos narius pagal į Draugiją stojančio fizinio asmens gyvenamąją vietą 

priima Draugijos skyrių valdybos arba grupių pirmininkai. Jeigu asmens gyvenamojoje vietoje nėra 

skyriaus ar grupės, naujus narius priima, jiems atstovauja, jų teises ir teisėtus interesus gina 

Draugijos valdyba. 

4.8. Draugijos narys, taip pat ir garbės narys turi teisę: 

a) rinkti ir būti renkamas į Draugijos valdymo institucijas ; 

b) dalyvauti Draugijos visuotiniuose susirinkimuose, taip pat Draugijos organizuojamuose 

teisiniuose renginiuose;  

c) gauti Draugijos paramą ginant savo teises ir teisėtus interesus; 
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d) išstoti iš Draugijos, apie tai įspėjęs atitinkamą valdybą, Draugijos skyriaus valdybą ar 

Draugijos grupės pirmininką prieš 14 dienų; 

e) Draugijos valdybos nustatyta tvarka susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti 

informaciją apie Draugijos veiklą; 

f) perleisti teisę balsuoti Visuotiniame susirinkime kitam asmeniui, įskaitant kitą Draugijos 

narį, nustatant šios teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus balsavimo sutartyje. Perleidus 

teisę balsuoti šio statuto 6.4. punkte numatytas kvorumas skaičiuojamas įskaitant ir 

perleidusius teisę balsuoti Draugijos narius; 

g) susipažinti su Draugijos narių sąrašu. 

4.9. Draugijos narys privalo: 

a) laikytis Draugijos statuto; 

b) dalyvauti Draugijos veikloje ir aktyviai dalyvauti siekiant Draugijos keliamų tikslų ir 

įgyvendinant jos uždavinius; 

c) vykdyti Draugijos valdymo institucijų nutarimus; 

d) laikytis moralės ir teisininko profesinės etikos normų; 

e) kasmet iki eilinio Visuotinio susirinkimo sumokėti nario mokestį.  

4.10. Draugijos narys, du kartus iš eilės be svarbių priežasčių nesumokėjęs nario mokesčio, 

laikomas išstojusiu iš Draugijos. 

4.11. Draugijos valdyba, skyriaus valdyba ar grupės susirinkimas atsisako priimti į 

Draugijos narius arba pašalina iš jos, jei asmuo neatitinka nariui keliamų reikalavimų, jei jo elgesys 

nesuderinamas su Statutu, neatitinka nepriekaištingo asmens reputacijos ar teisininko profesinės 

etikos principų. Draugijos narys pašalinamas ne mažesne kaip 2/3 atitinkamai Draugijos valdybos, 

skyriaus valdybos ar grupės susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.  

4.12. Nepriimtas į Draugijos narius ar iš jos pašalintas asmuo Draugijos valdybos, skyriaus 

valdybos ar grupės susirinkimo sprendimą gali skųsti Draugijos visuotiniam susirinkimui, kurio 

sprendimas yra galutinis.  

4.13. Išstojus iš Draugijos arba pašalinus iš jos, nario mokesčiai ar kitokios narių įmokos 

negrąžinamos. 

4.14. Draugijos pirmininkas, Draugijos skyriaus ir grupės pirmininkas atsako už priimtų 

narių sąrašų tvarkymą. Šie sąrašai pateikiami kasmet Draugijos sekretoriui ne vėliau kaip likus 14 

dienų iki kasmetinio Draugijos visuotinio susirinkimo. Draugijos sekretorius iki kasmetinio 

Draugijos visuotinio susirinkimo sudaro visų Draugijos narių sąrašą pagal pateiktus Draugijos, 

skyriaus ir grupės pirmininkų sąrašus.  

 

5. Draugijos organizacinė struktūra 

 

5.1. Draugijos veiklą pagal savo kompetenciją įgyvendina Visuotinis susirinkimas, 

Draugijos pirmininkas, Draugijos taryba, Draugijos valdyba. Draugijoje taip pat yra Revizijos 

komisija ir Garbės teismas. 

5.2. Draugijos kolegiali valdymo institucija yra ir Draugijos valdyba, o vienasmenė valdymo 

institucija – Draugijos pirmininkas. 

5.3. Draugijos regioniniais padaliniais yra skyriai ir grupės. 

 

6. Visuotinis susirinkimas 

 

6.1. Aukščiausia Draugijos institucija yra Visuotinis susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip 

kartą per metus. Apie šaukiamą Visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip prieš trisdešimt dienų 

informuojami skyrių ir grupių pirmininkai jų nurodytu elektroninio pašto adresu, taip pat 

informacija apie susirinkimą tuo pačiu terminu skelbiama Draugijos interneto svetainėje 

http://www.ltd.lt, o esant galimybei – ir teisinės informacijos portale „Infolex“.  

6.2. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių, 

sumokėjusių iki šaukiamo susirinkimo nario mokestį.  
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6.3. Visuotiniame susirinkime pirmininkauja Draugijos pirmininkas, vicepirmininkas ar 

kitas paprastąja balsų dauguma išrinktas Draugijos narys. 

6.4. Visuotinis susirinkimas: 

a) priima, keičia arba papildo Draugijos statutą; 

b) išklauso, svarsto ir tvirtina Draugijos valdybos bei Revizijos komisijos ataskaitas arba 

perduoda Draugijos tarybai teisę išklausyti, svarstyti ir (arba) tvirtinti šias ataskaitas; 

c) tvirtina Draugijos metinę finansinę atskaitomybę; 

d) išklauso ir svarsto Draugijos institucijų ar narių pranešimus dėl teisės mokslo, teisėtumo 

ir teisėtvarkos būklės Lietuvoje; 

e) renka Draugijos tarybos, Revizijos komisijos ir Garbės teismo narius, juos atšaukia; 

f) sprendžia ir svarsto Draugijos institucijų ir narių pasiūlymus; 

g) priima nutarimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo); 

h) priima nutarimą dėl Draugijos filialo ar atstovybės steigimo ir filialo ar atstovybės 

nuostatų patvirtinimo, kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų 

dalyviu. 

 6.5. Nutarimai Visuotiniame susirinkime priimami dalyvaujant daugiau kaip pusei narių 

paprastąja dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Nutarimai dėl Draugijos statuto pakeitimų ir (ar) 

papildymų, taip pat nutarimai dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos priimami 2/3 susirinkime 

dalyvaujančių narių balsų dauguma. Nutarimai priimami atviru balsavimu, jei Visuotiniame 

susirinkime nenusprendžiama kitaip. 

 

7. Draugijos pirmininkas, vicepirmininkas, sekretorius 

 

7.1. Draugijos pirmininkas, vicepirmininkas (vicepirmininkai) ir sekretorius trejų metų 

kadencijai renkami Draugijos tarybos iš jos narių tarpo. Draugijos pirmininkas, vicepirmininkai ir 

sekretorius gali būti renkami toms pareigoms ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. 

7.2. Draugijos vicepirmininkų skaičių nustato Taryba. Veiklos sritis, kurios pavedamos 

vicepirmininkams, paskirsto Draugijos pirmininkas. 

7.3 Draugijos pirmininkas, vicepirmininkas (vicepirmininkai) ir sekretorius ex officio yra 

Draugijos valdybos nariai. 

7.4. Draugijos pirmininkas atstovauja Draugijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis, 

šaukia Draugijos tarybos ir valdybos posėdžius ir juose pirmininkauja, Draugijos vardu sudaro 

sutartis, pasirašo įgaliojimus ir kitokius raštus, pasirašo finansinius dokumentus. Visus ar dalį savo 

įgaliojimų Draugijos pirmininkas įstatymų nustatyta tvarka gali perduoti vicepirmininkui 

(vicepirmininkams). 

 7.5. Draugijos pirmininkui yra pavaldus Draugijos sekretorius. Draugijos sekretorius veda 

Draugijos narių apskaitą, sekretoriauja Visuotinio susirinkimo, Draugijos tarybos ir valdybos 

posėdžiuose, tvarko Draugijos korespondenciją, atlieka kitas vykdomąsias-tvarkomąsias funkcijas, 

kurios nepriskirtos Draugijos valdybos, pirmininko, vicepirmininko (vicepirmininkų) 

kompetencijai.  

7.6. Draugijos sekretoriaus funkcijoms vykdyti gali būti samdomas sekretoriatas, kurio 

sudėtį, funkcijas, darbo reglamentą, darbo užmokesčio sąmatą ir darbo sutarčių sudarymo sąlygas 

tvirtina Draugijos valdyba. 

 

8. Draugijos taryba 

 

8.1. Visuotinis susirinkimas trejiems metams renka dvidešimties narių Draugijos tarybą. 

Balsams pasiskirsčius po lygiai, į Draugijos tarybą išrinktu laikomas vyresnis amžiumi. 

8.2. Draugijos tarybos nariais taip pat yra visų Draugijos skyrių pirmininkai. Skyriuose, 

kuriuose yra penkiasdešimt ir daugiau narių, į Draugijos tarybą deleguojama dar po vieną skyriaus 

narį nuo kiekvienos paskesnės penkiasdešimties Draugijos skyriaus narių dalies. 

8.3 Negalėdamas dalyvauti Draugijos tarybos posėdyje, Draugijos skyriaus pirmininkas ar 

kitas Draugijos tarybos narys atskirais atvejais gali įgalioti atstovauti skyriui kitą skyriaus narį. 
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8.4. Protokolo išrašas apie Draugijos skyriaus pirmininko (taip pat kito skyriaus nario) 

išrinkimą tuoj pat pateikiamas Draugijos sekretoriui (sekretoriatui). Nuo tada, kai protokolo išrašą 

gauna Draugijos sekretorius (sekretoriatas), Draugijos skyriaus pirmininkas (taip pat ir kitas 

skyriaus narys) įgyja visas Draugijos tarybos nario teises. 

8.5 Draugijos tarybos posėdžiai šaukiami Draugijos pirmininko sprendimu esant reikalui, 

bet ne rečiau kaip kartą per pusę metų. Apie šaukiamą Draugijos tarybos posėdį jos nariai turi būti 

informuojami jų nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. Apie 

Draugijos tarybos posėdį tuo pačiu terminu skelbiama Draugijos interneto svetainėje 

http://www.ltd.lt, o esant galimybei – ir teisinės informacijos portale „Infolex“.  

8.6. Pirmajam naujai išrinktos Draugijos tarybos posėdžiui, kol bus išrinktas Draugijos 

pirmininkas, pirmininkauja vyriausias amžiumi Draugijos tarybos narys. 

8.7. Nutarimai Draugijos taryboje priimami dalyvaujant ne mažiau kaip pusei narių 

paprastąja dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Esant lygiam balsų skaičiui, lemia pirmininkaujančiojo 

balsas. 

 8.8. Jeigu Draugijos tarybos narys dažnai nedalyvauja Draugijos tarybos posėdžiuose, taryba 

gali savo nutarimu, priimtu dviejų trečdalių dalyvaujančių narių balsų dauguma, sustabdyti jo 

įgaliojimus. Tokia pat tvarka mutatis mutandis vadovaujasi Draugijos valdyba ir skyrių valdybos, 

svarstydamos savo narių įgaliojimų sustabdymo klausimus. 

 8.9. Draugijos taryba vykdo šias funkcijas: 

a) koordinuoja Draugijos veiklą ir prižiūri Visuotinio susirinkimo nutarimų įgyvendinimą; 

b) iš savo tarpo trejų metų kadencijai renka Draugijos pirmininką, Draugijos pirmininko 

siūlymu nustato vicepirmininkų skaičių ir Draugijos pirmininko teikimu renka 

vicepirmininką (vicepirmininkus), sekretorių, kitus Draugijos valdybos narius, juos 

atšaukia; 

c) sprendžia Draugijos stojimo ir dalyvavimo tarptautinėse teisininkų organizacijose 

klausimus; 

d) nustato nario mokesčio dydį ir prireikus jį reguliariai patikslina, nustato nario mokesčio 

mokėjimo tvarką;  

e) keičia Draugijos buveinės adresą;  

f) reiškia savo nuomonę dėl teisės aktų projektų, jų papildymų, pakeitimų ir vykdymo; 

g) nagrinėja skundus dėl Draugijos valdybos ir jos narių veiklos; 

h) siūlo kandidatus į Draugijos garbės narius; 

i) skatina asmenis, pasižymėjusius Draugijos veikloje, įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka teikia pasiūlymus apdovanoti nusipelniusius teisės moksle ir praktikoje 

asmenis, įamžinti jų atminimą; 

j) tvarko kitus Draugijos reikalus, išskyrus tuos, kurie priklauso Visuotinio susirinkimo ir 

Draugijos valdybos kompetencijai, laikydamasi šio Statuto ir Visuotinio susirinkimo 

nutarimų. 

 

9. Draugijos valdyba 

 

 9.1. Draugijos valdybą sudaro 11 narių. Draugijos valdybos nariais ex officio yra Draugijos 

pirmininkas, vicepirmininkas (vicepirmininkai) ir sekretorius. Likusius valdybos narius trejiems 

metams renka Draugijos taryba atviru balsavimu paprastąja balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius 

po lygiai, laikomas išrinktu vyresnis amžiumi. 

 9.2. Draugijos valdybos posėdžius šaukia Draugijos pirmininkas arba jo įgalioti 

vicepirmininkas ar sekretorius ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Apie šaukiamą Draugijos valdybos 

posėdį jos nariai turi būti informuojami jų nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip prieš 

dvi dienas.  

 9.3. Draugijos valdybos nutarimai priimami dalyvaujant ne mažiau kaip pusei narių 

paprastąja dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia 

pirmininkaujančiojo balsas. 

 9.4. Draugijos valdyba vykdo šias funkcijas: 
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a) įgyvendina Visuotinio susirinkimo ir Draugijos tarybos nutarimus; 

b) šaukia Visuotinius susirinkimus; 

c) organizuoja teisinius renginius; 

d) reiškia nuomonę arba sudaro darbo grupes dėl teisės aktų projektų, galiojančių teisės aktų 

papildymų, pakeitimų ir įgyvendinimo; 

e) sprendžia bendradarbiavimo su kitomis teisininkų draugijomis bei organizacijomis 

klausimus; 

f) prižiūri Draugijos turtą, tvarko materialinių vertybių apskaitą ir rūpinasi finansine – ūkine 

veikla; 

g) steigia komisijas, sudaro grupes, sekcijas atskiroms problemoms tirti ir aiškinti, 

kontroliuoja jų veiklą; 

h) teisės aktų nustatyta tvarka siūlo nepriekaištingos reputacijos ir aukštos kvalifikacijos 

teisininkus užimti pareigas, reikalaujančias teisinio išsilavinimo; 

i) steigia Draugijos leidinius, skiria Draugijos leidinių redaktorius, tvirtina jų pavaduotojus, 

sudaro redaktorių kolegijas; 

j) tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Draugijos veiklą pateikimo Draugijos nariui 

tvarką; 

k) tvirtina Draugijos valdybos darbo reglamentą; 

l) teikia Visuotiniam susirinkimui tvirtinti Draugijos metinę finansinę atskaitomybę; 

m)  tvirtina Draugijos lėšų naudojimo sąmatą ir jų panaudojimo ataskaitą, darbuotojų skaičių 

ir darbo užmokesčio fondą; 

n) tvarko kitus Draugijos reikalus, išskyrus tuos, kurie priskirti Visuotinio susirinkimo ar 

Draugijos tarybos kompetencijai. 

 

10. Draugijos skyriai ir grupės  

 

 10.1. Skyriai ir grupės organizuojami teritoriniu principu. Draugijos valdybos nutarimu 

skyriai gali būti organizuojami ir kitais principais (pvz. jaunųjų teisininkų skyrius, įmonių teisininkų 

skyrius ir panašiai).  

 10.2. Skyriai steigiami ten, kur yra ne mažiau kaip penki nariai, o grupės – esant ne mažiau 

kaip trims nariams.  

 10.3. Apie skyriaus (grupės) įkūrimą pranešama Draugijos valdybai, kuri juos įregistruoja. 

Skyrius ar grupė laikomi įkurtais nuo įregistravimo momento. Skyrių ir grupių registrą tvarko 

Draugijos sekretorius. 

10.4. Skyriaus veiklai vadovauja skyriaus susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą 

per metus. Apie šaukiamą skyriaus susirinkimą skyriui priklausantys Draugijos nariai turi būti 

informuojami jų nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. 

Nutarimai Skyriaus susirinkime priimami jame dalyvaujant ne mažiau kaip pusei skyriui 

priklausančių Draugijos narių paprastąja dalyvaujančiųjų balsų dauguma. 

10.5. Skyriaus susirinkimas: 

a) išklauso, svarsto ir tvirtina skyriaus valdybos ir skyriaus revizijos komisijos ataskaitas; 

b) svarsto teisės mokslo, teisėtumo ir teisėtvarkos problemas savo vietovėje; 

c) nagrinėja skundus dėl skyriui priklausančių Draugijos narių veiklos; 

d) nustato skyriaus veiklos kryptis; 

e) trejiems metams renka skyriaus valdybą, nustatydamas jos narių skaičių, ir iš jos narių 

tarpo – skyriaus pirmininką bei vicepirmininką, sekretorių, iždininką ir revizijos komisiją, 

nustatydamas jos narių skaičių, juos atšaukia;  

f) tvirtina skyriui paliekamų Draugijos lėšų naudojimo sąmatą ir panaudojimo ataskaitą; 

g) svarsto skyriaus institucijų pasiūlymus; 

h) svarsto ir pateikia pasiūlymus Draugijos valdybai, tarybai ir Visuotiniam susirinkimui dėl 

Draugijos veiklos gerinimo; 

i) priima nutarimus dėl grupės priėmimo į skyrių; 

j) sprendžia kitus klausimus, kurie priklauso skyriaus kompetencijai. 
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10.6. Skyriaus veiklai vadovauja skyriaus valdyba, kurios narių skaičių nustato ir slaptu arba 

atviru balsavimu trejiems metams renka skyriaus susirinkimas. Kai skyrius nedidelis, skyriaus 

susirinkimui nutarus, vietoje skyriaus valdybos renkamas tik skyriaus pirmininkas ir 

vicepirmininkas. Skyriaus pirmininkas vadovauja skyriaus valdybai, atstovauja skyriui santykiuose 

su Draugijos institucijomis ir trečiaisiais asmenimis, šaukia skyriaus susirinkimus ir skyriaus 

valdybos posėdžius, tvarko skyriaus narių apskaitą ir duomenis apie narius šiame Statute nurodytais 

terminais pateikia Draugijos sekretoriui. 

10.7. Skyriaus valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Apie šaukiamą 

valdybos posėdį jos nariai turi būti informuojami jų nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau 

kaip prieš dvi dienas. Skyriaus valdybos nutarimai priimami dalyvaujant ne mažiau kaip pusei narių 

paprastąja dalyvaujančiųjų balsų dauguma. 

10.8. Skyriaus valdyba vykdo šias funkcijas: 

a)  rengia konferencijas, disputus, diskusijas, paskaitas, kitus renginius; 

b) svarsto ir reiškia nuomonę dėl esamų ir rengiamų teisės aktų, jų papildymų, pakeitimų ir 

įgyvendinimo, teikia atitinkamus pasiūlymus Draugijos valdybai; 

c) rūpinasi įtraukti Draugijos narius į Draugijos tarybos ar valdybos sudaromas komisijas;  

d) sudaro komisijas ir darbo grupes regioninio ir vietinio pobūdžio reikalams spręsti; 

e) prižiūri skyriaus žinioje esantį Draugijos turtą, tvarko materialinių vertybių apskaitą ir 

rūpinasi finansine–ūkine veikla; 

f) tvarko kitus skyriaus reikalus, išskyrus tuos, kurie priklauso skyriaus susirinkimo 

kompetencijai, laikydamasi šio Statuto ir Draugijos institucijų priimtų nutarimų. 

10.9. Skyriaus valdyba savo finansinę–ūkinę veiklą vykdo pagal skyriaus susirinkimo 

patvirtintą sąmatą, vadovaudamasi šio Statuto nuostatomis. 

10.10. Skyriaus revizijos komisija tikrina, kaip skyriuje laikomasi Statuto, Visuotinio 

susirinkimo ir skyriaus susirinkimo nutarimų, kontroliuoja skyriaus valdybos, skyriaus pirmininko 

finansinę veiklą, prireikus pateikia informaciją Draugijos Revizijos komisijai. 

10.11. Grupės susirinkimas trejiems metams atviru balsavimu renka grupės pirmininką, 

kuris šaukia grupės susirinkimus, atstovauja grupei santykiuose su Draugijos institucijomis ir 

trečiaisiais asmenimis, tvarko grupės narių apskaitą ir duomenis apie narius šiame Statute 

nurodytais terminais pateikia Draugijos sekretoriui, tvarko dokumentaciją ir grupės žinioje esamas 

pinigines lėšas bei turtą, laikydamasis šio Statuto reikalavimų, Draugijos Visuotinio susirinkimo, 

skyriaus susirinkimo (jeigu grupė priklauso skyriui) ir grupės susirinkimo nutarimų.  

10.12. Grupės susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Apie šaukiamą grupės 

susirinkimą grupei priklausantys Draugijos nariai turi būti informuojami jų nurodytu elektroninio 

pašto adresu ne vėliau kaip prieš penkias dienas. Grupės susirinkimo nutarimai priimami jame 

dalyvaujant ne mažiau kaip pusei grupei priklausančių Draugijos narių paprastąja dalyvaujančiųjų 

balsų dauguma.  

 

11. Garbės teismas 

 

11.1. Garbės teismas renkamas iš penkių narių trejiems metams atviru balsavimu. 

11.2. Garbės teismas nagrinėja Draugijos narių profesinės etikos pažeidimus ir priima 

atitinkamus sprendimus. Jis veikia remdamasis Visuotinio susirinkimo patvirtintais Garbės teismo 

nuostatais. 

11.3. Garbės teismo sprendimai gali būti skundžiami Visuotiniam susirinkimui, kurio 

nutarimas yra galutinis. 

 

12. Revizijos komisija 

 

12.1. Visuotinis susirinkimas trejiems metams atviru balsavimu renka penkių narių 

Revizijos komisiją. 
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12.2. Revizijos komisija tikrina, kaip laikomasi šio Statuto, Visuotinio susirinkimo 

nutarimų, kontroliuoja Draugijos valdybos ir, esant reikalui, skyrių ir grupių finansinę veiklą ir 

dokumentaciją. 

 

13. Draugijos turtas ir lėšos 

 

13.1. Draugija turi savo atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir 

užsienyje įregistruotose banko įstaigose. 

13.2. Skyriai ir grupės organizuoja finansinę–ūkinę veiklą vadovaudamiesi šiuo Statutu ir 

savo sudaryta sąmata.  

13.3. Draugijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, 

transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitoks turtas, kuris gali būti įgytas už 

Draugijos lėšas, taip pat padovanotas, paveldėtas, gautas kaip parama ir kitokiu teisėtu būdu. 

13.4. Draugijos lėšas sudaro: 

a) metinis nario mokestis (jo dydį nustato ir prireikus patikslina Draugijos taryba); 

b) fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų, kitų nevyriausybinių ar tarptautinių 

organizacijų dovanotos (paaukotos) ar kaip parama suteiktos lėšos; 

c) kredito įstaigų palūkanos už saugomas Draugijos lėšas;  

d) skolintos lėšos;  

e) kitos teisėtai gautos lėšos. 

 13.5. Draugijos lėšos naudojamos leidybinei veiklai finansuoti, inventoriui, turtui įsigyti, 

darbo užmokesčiui ir kitiems įstatuose numatytiems uždaviniams įgyvendinti. 

 13.6. Skyriams ir grupėms paliekama: 

a) skyriui ar grupei priklausančių narių 50 proc. metinio nario mokesčio; 

b) skyriui ar grupei dovanotos, kaip parama suteiktos ar pagal sutartis gautos lėšos. 

 13.7. Draugijos funkcijoms vykdyti Draugijos valdybai skiriama: 

a) Draugijos narių 50 proc. metinio nario mokesčio; 

b) Draugijai dovanotos, kaip parama suteiktos ar pagal sutartis gautos ir kitos lėšos. 

 

14. Viešosios informacijos skelbimo tvarka 

 

Informacija, kuri pagal įstatymus turi būti skelbiama viešai, skelbiama dienraštyje ,,Lietuvos 

rytas”. 

 

15. Draugijos veiklos pasibaigimas 

 

 Draugija likviduojama, reorganizuojama ar pertvarkoma Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Statutas priimtas Draugijos Visuotiniame susirinkime, vykusiame 1989 m. kovo 4 d.  

Iki šio Statuto pataisų galiojusi Statuto redakcija buvo priimta Draugijos Visuotiniame 

susirinkime 2002 m. balandžio 5 d.  

Ši Statuto redakcija priimta Draugijos Visuotiniame susirinkime 2010 m. kovo 19 d. 

 

 

Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas dr. Stasys Šedbaras  


