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ĮSTATAI
I. Bendrieji nuostatai
1. Organizacijos pavadinimas yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija.
2. Šiuose įstatuose vartojamos santraukos:
2.1. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija – Draugija;
2.2. Draugijos įstatai – įstatai;
2.3. Draugijos nariai – nariai;
2.4. Visuotinis narių susirinkimas – susirinkimas;
2.5. Draugijos taryba – taryba;
2.6. Draugijos valdyba – valdyba;
2.7. Draugijos revizijos komisija – revizijos komisija;
2.8. Draugijos iždininkas – iždininkas.
3. Draugija yra nepriklausoma, savanoriška, nepolitinė, ne pelno siekianti visuomeninė asmenų, pabaigusių
Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, organizacija.
4. Draugija veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
5. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais galiojančiais įstatymais ir teisės
aktais bei šiais įstatais.
6. Draugija yra viešasis juridinis asmuo, turi savo pavadinimą, antspaudą, sąskaitas bankuose, simboliką,
gali savo vardu įgyti nuosavybę, atsakyti už ją, būti ieškovu ir atsakovu teisme.
7. Draugijos simboliką, jos naudojimo tvarką ir apribojimus nustato taryba.
8. Draugijos buveinės adresas: Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-2054 Vilnius, Lietuvos Respublika.
9. Draugijos veiklos laikotarpis yra neribotas.
10. Draugijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
II. Draugijos veiklos tikslai ir uždaviniai
11. Draugijos veiklos tikslai (veiklos sritys):
11.1. palaikyti tvirtus Vilniaus universiteto Teisės fakulteto absolventų (toliau - alumni) tarpusavio ryšius
ir jų ryšius su Alma Mater;
11.2. vystyti alumni bendruomenės profesinius gebėjimus;
11.3. bendradarbiauti su kitų valstybių teisininkais, Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis kitų universitetų ir
kitų institucijų absolventų organizacijomis;
11.4. prisidėti prie Vilniaus universiteto Teisės fakulteto veiklos vystymo bei plėtros;

11.5. padėti užtikrinti aukštą teisės studijų Vilniaus universiteto Teisės fakultete lygį;
11.6. kurti palankias sąlygas studentams teisininkams deramai pasirengti dirbti pagal profesiją ir
veiksmingai taikyti įgytas žinias bei įgūdžius;
11.7. ugdyti teisės studentus atsakingais ir aktyviais pilietinės visuomenės nariais, siekiančiais teisinės
valstybės idealo;
11.8. siekti teisininkų bendruomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo ir tolerancijos;
11.9.apsaugoti ir prisidėti saugant teisėtus Draugijos narių ir kitų alumni interesus.
12. Draugijos veiklos uždaviniai (veiklos rūšys):
12.1. alumni kontaktinių duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas;
12.2. aktualių Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir alumni bendruomenės bei atskirų jos grupių
naujienų kaupimas ir sklaida;
12.3. alumni susitikimų ir kitų renginių inicijavimas, organizavimas bei koordinavimas;
12.4. alumni diskusijų ir bendravimo forumų kūrimas bei jų palaikymas;
12.5. alumni profesinis švietimas, tęstinis mokymas, aktualių publikacijų ir informacijos sklaida;
12.6. intelektinė pagalba ir renginiai studentams;
12.7. informacijos apie laisvas darbo vietas rinkimas ir sklaida, alumni ir studentų konsultavimas
įsidarbinimo klausimais;
12.8. finansinė parama Vilniaus universiteto Teisės fakultetui, šio fakulteto studentams, labdaringa
veikla;
12.9. kita teisės aktais neuždrausta veikla siekiant aukščiau nurodytų Draugijos veiklos tikslų.
III. Nariai
13. Draugijos nariais gali būti Vilniaus universiteto teisės fakultetą pabaigę asmenys.
14. Narius priima taryba nutarimu. Asmuo, siekiantis tapti nariu, turi tarybai pateikti prašymą ir sumokėti
Draugijos stojamąjį mokestį, jeigu jis nustatytas.
15. Iki artimiausio tarybos posėdžio, kuriame bus svarstomas asmens priėmimo į narius klausimas, valdybos
nutarimu jam gali būti suteiktas asocijuotojo nario statusas. Šis statusas suteikia visas nario teises ir
pareigas, išskyrus nustatytas įstatų 19.4 ir 19.6 punktuose. Asocijuotojo nario statuso netenkama įstatų 18
punkte nurodytais pagrindais su ta išimtimi, kad asocijuotojo nario pašalinimo klausimą (įstatų 18.1 punktas)
sprendžia valdyba.
16. Narių sąrašą tvarko valdybos pirmininkas arba kitas jo įgaliotas asmuo.
17. Taryba nutarimu taip pat gali suteikti Draugijos garbės nario vardą ypač nusipelniusiems asmenims.
Draugijos garbės nario vardas nesuteikia jokių Draugijos nario teisių arba pareigų.
18. Asmens narystė Draugijoje baigiasi:
18.1. tarybos nutarimu pašalinus asmenį iš Draugijos už įstatuose numatytų įsipareigojimų nevykdymą,
su įstatais nesuderinamą veiklą arba nario vardo pažeminimą, taip pat kai paaiškėja, kad asmuo
neatitinka reikalavimų, keliamų Draugijos nariui;
18.2. kai asmuo valdybos pirmininkui įteikia raštišką pareiškimą dėl išstojimo iš Draugijos;
18.3. kai asmuo miršta arba netenka veiksnumo.
19. Narių teisės:
19.1. dalyvauti Draugijos renginiuose;

19.2. inicijuoti bei organizuoti renginius;
19.3. dalyvauti svarstant Draugijos veiklos klausimus;
19.4. naudotis sprendžiamojo balso teise susirinkimuose;
19.5. gauti visą Draugijos turimą informaciją, išskyrus tą, kuri tarybos arba valdybos nutarimu pripažinta
konfidencialia arba neteiktina visiems arba kai kuriems atskiriems nariams;
19.6. rinkti ir būti išrinktam į Draugijos valdymo ir kontrolės organus;
19.7. išstoti iš Draugijos įstatų 18.2 punkte nustatyta tvarka.
20. Narių pareigos:
20.1. laikytis įstatų;
20.2. padėti įgyvendinti Draugijos veiklos tikslus ir uždavinius;
20.3. dalyvauti susirinkimuose;
20.4. mokėti nario mokestį, jeigu toks nustatytas;
20.5. vykdyti Draugijos organų nutarimus.
IV. Draugijos padaliniai (filialai ir atstovybės)
21. Draugijos padalinius (filialus ir atstovybes) steigia, reorganizuoja, likviduoja, jų santykius su valdymo
organais ir teises nustato susirinkimas arba, susirinkimui pavedus, taryba arba valdyba.
V. Draugijos organai
22. Draugijos organai yra:
22.1. susirinkimas,
22.2. taryba,
22.3. valdyba,
22.4. revizijos komisija.
Susirinkimas
23. Susirinkimas yra aukščiausias Draugijos organas.
24. Susirinkimas:
24.1. priima, keičia ir papildo įstatus;
24.2. nustato nario ir stojamąjį mokesčius bei jų dydį arba paveda tai atlikti tarybai;
24.3. steigia, reorganizuoja ir likviduoja padalinius (filialus ir atstovybes) arba paveda tai atlikti Draugijos
valdymo organams;
24.4. renka ir atšaukia tarybos pirmininką bei kitus narius ir revizijos komisijos pirmininką bei kitus
narius, kontroliuoja tarybos ir revizijos komisijos veiklą;
24.5. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka steigia, reorganizuoja, pertvarko ir likviduoja
įmones, fondus ir kitus juridinius asmenis savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti arba paveda tai atlikti
Draugijos valdymo organams;
24.6. tvirtina Draugijos metinę finansinę atskaitomybę arba paveda tai atlikti tarybai;
24.7. svarsto ir tvirtina tarybos, valdybos ir revizijos komisijos pirmininkų ataskaitas arba paveda tai
atlikti tarybai;
24.8. sprendžia kitus klausimus arba paveda juos spręsti kitiems Draugijos organams.
25. Susirinkimas šaukiamas kartą per metus valdybos nustatytu laiku ir vietoje.

26. Ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki susirinkimo dienos apie susirinkimo laiką ir vietą valdybos pirmininkas
išsiunčia pranešimus visiems nariams.
27. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/5 visų į narių sąrašą susirinkimo metu
įrašytų narių. Nustatytu laiku nesusirinkus reikiamam narių skaičiui, po vieno mėnesio įstatų 25 ir 26
punktuose nustatyta tvarka šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris yra teisėtas nepriklausomai nuo jame
dalyvaujančių narių skaičiaus.
28. Susirinkime pirmininkauja tarybos pirmininkas. Jam nesant arba negalint – kitas susirinkimo išrinktas
narys. Šiuo atveju susirinkimą pradeda valdybos pirmininkas, o jam nesant arba negalint – kitas valdybos
narys daugumos susirinkime dalyvaujančių valdybos narių pritarimu.
29. Susirinkimo darbotvarkė tvirtinama jo pradžioje ir gali būti bet kuria apimtimi keičiama bei pildoma
susirinkimo metu. Preliminari valdybos patvirtinta darbotvarkė paprastai išsiunčiama kartu su pranešimais
apie susirinkimo laiką ir vietą.
30. Susirinkimo nutarimai priimami dalyvaujančių posėdyje narių paprasta balsų dauguma, jeigu įstatymuose
ir (arba) įstatuose nenustatyta kitaip.
31.Neeilinius susirinkimus šaukia valdyba savo, tarybos, revizijos komisijos arba 1/10 visų Draugijos narių
iniciatyva. Neeilinis susirinkimas šaukiamas ir vyksta eiliniam susirinkimui nustatyta tvarka. Neeilinis
susirinkimas privalo būti sušauktas per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai paaiškėja, kad kuris nors iš
susirinkimo sudarytų organų nebegali vykdyti veiklos.
Valdymo organai
32. Taryba yra strateginio valdymo organas, atliekantis šiuose įstatuose pavestas funkcijas.
33. Tarybą sudaro susirinkimo trejų metų kadencijai išrinkti nariai. Tarybos narių skaičius turi būti nelyginis ir
ne mažesnis kaip penki bei ne didesnis kaip penkiolika.
34. Taryba:
34.1. priima ir pašalina narius;
34.2. iš tarybos narių jų kadencijos laikui (likusiam kadencijos laikui) renka ir atšaukia valdybos
pirmininką ir kitus narius;
34.3. vykdo strateginio planavimo veiklą;
34.4. vykdo valdybos veiklos kontrolę;
34.5. sprendžia kitus šiuose įstatuose numatytus klausimus ir tuos klausimus, kuriuos spręsti tiesiogiai
paveda susirinkimas;
34.6. valdybos prašymu gali spręsti valdybos kompetencijos klausimus – koordinuoti svarbiausius
projektus ir kt.
35. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus ir yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne
mažiau kaip pusė tarybos narių. Tarybos posėdis privalo būti sušauktas per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai
paaiškėja, kad tarybos pirmininkas, valdyba arba valdybos pirmininkas nebegali vykdyti pareigų.
36. Tarybos posėdžius turi teisę šaukti tarybos pirmininkas, 1/3 tarybos narių ir valdyba. Posėdžius
organizuoja valdyba.
37. Sprendimai taryboje priimami paprasta dalyvaujančių posėdyje tarybos narių balsų dauguma. Balsams
pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininkaujančiojo balsas.
38. Tarybos pirmininkas:

38.1. pirmininkauja tarybos posėdžiuose;
38.2. atsiskaito už tarybos veiklą susirinkimuose;
38.3. valdybos arba valdybos pirmininko prašymu gali atstovauti Draugiją;
38.4. atlieka kitas šiuose įstatuose nustatytas funkcijas.
39. Senosios tarybos įgaliojimai pasibaigia į pirmąjį posėdį susirinkus naujosios kadencijos tarybai.
40. Valdyba yra aukščiausias Draugijos valdymo organas laikotarpiui tarp susirinkimų ir tarybos posėdžių.
41. Valdybą sudaro valdybos pirmininkas, iždininkas ir kiti valdybos nariai. Finansinius reikalus pavedus
tvarkyti samdomam personalui, iždininkas gali būti nerenkamas. Valdyba sudaroma iš nelyginio skaičiaus,
kuris yra ne mažesnis kaip trys ir ne didesnis kaip septyni, narių.
42. Valdyba:
42.1. organizuoja Draugijos veiklą;
42.2. vykdo susirinkimo ir tarybos nutarimus;
42.3. koordinuoja ir kontroliuoja renginių organizavimą, programų bei projektų įgyvendinimą;
42.4. rūpinasi lėšų Draugijos veiklai kaupimu ir tikslingu jų panaudojimu;
42.5. sudaro finansinę atskaitomybę ir teikia ją tvirtinti;
42.6. valdybos pirmininko teikimu nustato valdybos narių veiklos sritis;
42.7. organizuoja susirinkimus ir tarybos posėdžius;
42.8. sprendžia dėl pranešimo nariams apie kitus, šiuose įstatuose nenumatytus, esminius įvykius,
turinčius reikšmės Draugijos veiklai, ir įpareigoja valdybos pirmininką arba kitus narius apie juos
pranešti visiems nariams;
42.9. atlieka kitas šiuose įstatuose nustatytas funkcijas ir vykdo kitą vykdomąją veiklą.
43. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį ir yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne
mažiau kaip pusė valdybos narių.
44. Valdybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių valdybos narių paprasta balsų dauguma. Balsams
pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininkaujančiojo balsas.
45. Valdybos pirmininkas:
45.1. vadovauja Draugijai, jai atstovauja arba įgalioja atstovauti kitus narius;
45.2. organizuoja valdybos darbą, šaukia valdybos posėdžius ir juose pirmininkauja;
45.3. sudaro sandorius su įvairiais ūkio subjektais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, priima ir
atleidžia samdomus darbuotojus, atidaro ir uždaro Draugijos sąskaitas bankuose, Draugijos vardu
atlieka kitus juridinius veiksmus, taip pat įgalioja kitus narius sudaryti sandorius ir atlikti kitus juridinius
veiksmus;
45.4. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą visuomeninių organizacijų (juridinių asmenų) registrui;
45.5. atsako už veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.4 straipsnio trečiojoje
dalyje;
45.6. pavaduoja tarybos pirmininką, kai šis negali eiti pareigų;
45.7. vykdo kitą šiuose įstatuose nustatytą ir iš jos išplaukiančią veiklą;
45.8. atsiskaito už savo ir valdybos veiklą tarybai bei susirinkimams.
46. Kai valdybos pirmininkas negali eiti pareigų, jį pavaduoja iždininkas, o jo nesant - kitas valdybos narys,
kurį įgalioja dauguma gebančių eiti pareigas valdybos narių.

47. Valdybos nariai koordinuoja jų veiklos sričiai priskirtų programų ir projektų kūrimą ir įgyvendinimą, taip
pat tvarko kitus valdybos reikalus.
48. Iždininkas tvarko Draugijos finansinius reikalus, rengia finansinę atskaitomybę ir vykdo kitą įstatuose
numatytą veiklą.
49. Valdybos nariai atskaitingi ir atsakingi tarybai bei atskaitingi valdybos pirmininkui.
50. Senosios valdybos įgaliojimai pasibaigia į pirmąjį posėdį susirinkus naujosios kadencijos valdybai.
51. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas jo sutikimu ex officio tampa tarybos ir valdybos nariu. Tuo
tikslu Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanui rezervuojama po vieną tarybos ir valdybos nario vietą
(įstatų 33 ir 41 punktai).
Revizijos komisija
52. Revizijos komisiją sudaro trejiems metams išrinkti pirmininkas ir du kiti nariai.
53. Revizijos komisija:
53.1. tikrina Draugijos ir jos organų veiklos teisėtumą;
53.2. vykdo Draugijos finansinės veiklos kontrolę;
53.3. priima galutinį įstatų ir kitų Draugijos organų priimtų vidaus veiklos klausimus reglamentuojančių
tvarkomųjų ir organizacinių dokumentų komentarą;
53.4. vykdo kitą šiuose įstatuose nustatytą veiklą.
54. Revizijos komisija pirmajame eiliniame finansiniais metais vykstančiame susirinkime turi pateikti
Draugijos finansinės veiklos atskaitomybės įvertinimo ataskaitą.
55. Revizijos komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos narių.
Sprendimai priimami paprasta revizijos komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia
pirmininkaujančiojo balsas.
56. Revizijos komisijos narys negali būti tarybos ir valdybos nariu.
57. Revizijos komisija atsakinga ir atskaitinga susirinkimui.
58. Senosios revizijos komisijos įgaliojimai pasibaigia į pirmąjį posėdį susirinkus naujosios kadencijos
revizijos komisijai.
VI. Draugijos finansai
59. Draugijos lėšas ir pajamas sudaro:
59.1. stojamasis ir nario mokesčiai, jeigu jie nustatyti;
59.2. pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gautos lėšos;
59.3. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
59.4. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
59.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Draugijos lėšas;
59.6. skolinto kapitalo lėšos;
59.7. valstybės skiriamos lėšos;
59.8. kitos teisėtai gautos lėšos.
60. Draugijos lėšos ir turtas turi būti naudojami įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir
jokia forma negali būti skirstomi nariams.
61. Lėšų ir pajamų naudojimą kontroliuoja revizijos komisija, taip pat kiti įstatuose numatyti organai jų
kompetencijos ribose.

VII. Įstatų keitimas ir papildymas
62. Įstatai keičiami ir papildomi susirinkimo nutarimu 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
63. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja po to, kai juos įregistruoja visuomeninių organizacijų (juridinių
asmenų) registrą tvarkančios institucijos.
VIII. Draugijos reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas
64. Draugija gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama susirinkimo nutarimu 2/3 visų susirinkime
dalyvaujančių narių balsų dauguma, o įstatymų nustatytais atvejais – teismo procesiniu sprendimu.
65. Kai Draugija reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama susirinkimo nutarimu, reorganizavimo,
pertvarkymo arba likvidavimo tvarką nustato susirinkimas 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų
dauguma priimtu nutarimu. Tokia pat tvarka nepažeidžiant Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų
įstatymo reikalavimų sprendžiamas Draugijos turto ir lėšų sunaudojimo klausimas kai Draugija likviduojama.
Draugijos tarybos pirmininkas
Vytas Milius
Draugijos valdybos pirmininkas
Rimantas Simaitis

