LIETUVOS DAILĖS UGDYTOJŲ DRAUGIJOS ĮSTATAI
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Lietuvos dailės ugdytojų draugija (LDUD, toliau vadinama „Draugija“) yra ribotos civilinės
atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.
1.2. Draugija yra savanoriška visuomeninė organizacija, jungianti Lietuvos dailės pedagogus,
dailininkus, kultūros darbuotojus, tautodailininkus ir kitus visuomenės narius, pritariančius
draugijos tikslams ir veiklai.
1.3. Draugijos buveinė yra Kauno mieste (Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete,
Mackevičiaus g. 27, LT-44259 Kaunas).
1.4. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.5. Draugija yra juridinis asmuo, turintis savo turtą, savarankišką balansą, antspaudą su savo
pavadinimu, simboliką ir kitą rekvizitą.
1.6. Draugija turi atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose banko
įstaigose, vieną valiutinę sąskaitą bet kurioje iš pasirinktų užsienio valstybių. Už savo prievolę
atsako visu jai priklausančiu turtu.
1.7. Dokumentai ir kita informacija apie draugijos veiklą nariams turi būti lengvai prieinama ir
pateikiama nedelsiant, draugijos nariui pareikalavus.
1.8. Su vieša informacija – metine ataskaita – sudaromos sąlygos susipažinti draugijos buveinėje.
Esant reikalui ši vieša informacija, pranešimai ar skelbimai skelbiami respublikiniuose ar
regioniniuose laikraščiuose bei kitose visuomenės informavimo priemonėse.
2. Draugijos tikslai ir veiklos būdai
2.1. Draugijos tikslas yra skatinti jaunimo ugdymą menu, palaikyti mokinių ir vaikų dailės kūrybą,
ugdyti jų meninės raiškos gebėjimus, koordinuoti visuomeninę veiklą meninio ugdymo sityje.
2.2. Organizuoti simpoziumus, konferencijas, seminarus, dalyvauti kitų organizacijų analogiškuose
renginiuose meninio ir dailinio ugdymo klausimais, koordinuoti draugijos narių veiklą.
2.3. Organizuoti kūrybines stovyklas - plenerus draugijos nariams ir jaunimui, skatinti pedagoginę
ir meninę kūrybą.
2.4. Leisti informacinius biuletenius, parodų katalogus, propaguoti draugijos veiklą spaudoje,
televizijoje, per radiją.
2.5. Bendradarbiauti su analogiškomis Baltijos šalių ir kitų valstybių draugijomis bei Tarptautine
ugdymo daile draugija INSEA (InternationalSocietyforEducationthrough Art) veikiančia prie
UNESCO.

2.6. Skatinti ir palaikyti dailės mokytojų ir vaikų kūrybos puoselėtojų iniciatyvas kuriant
metodinius kūrybos centrus ir archyvus meninio auklėjimo klausimais.
2.7. Atstovauti draugijos narių interesams ir juos ginti pedagoginėje ir visuomeninėje kūrybinėje
dailės veikloje, siekti palankių darbo sąlygų visiems LDUD nariams.
2.8. Padėti ginti vaikų kūrybos autorines teises, saugoti geriausius jų kūrybos pavyzdžius,
reprodukcijas, parodų katalogus.
3. Draugijos nariai, jų teisės ir pareigos
3.1. Lietuvos dailės ugdytojų draugijos tikrieji nariai yra Lietuvos Respublikos piliečiai.
3.2. Asmuo, norintis tapti draugijos nariu, pateikia prašymą draugijos valdybai arba skyriaus
valdybai, sumoka stojamąjį nario mokestį.
3.3. Draugijos garbės nario vardas gali būti suteiktas ypač nusipelniusiems kultūros srityje Lietuvos
ir užsienio piliečiams.
3.4. Draugijos rėmėjais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, remiantys draugijos veiklą.
3.5. Draugijos narys turi teisę:
3.5.1. dalyvauti Draugijos veikloje naudotis teikiamomis paslaugomis.
3.5.2. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;
3.5.3. reikšti savo nuomonę dėl Draugijos ir jos narių veiklos bei pašalinimo iš jos;
3.5.4. susipažinti su Draugijos dokumentais, naudotis visa informacija, patalpomis;
3.5.5. rinkti ir būti renkamas į Draugijos valdymo organus;
3.5.6. pirmumo teisę dalyvauti LDUD organizuojamuose renginiuose.
3.5.7. bet kada išstoti iš organizacijos.
3.6. Draugijos narys privalo:
3.6.1. laikytis LDUD įstatų ir laiku mokėti nario mokestį;
3.6.2. vykdyti Draugijos įpareigojimus;
3.6.3. tausoti ir padėti kaupti draugijos turtą.
3.7. Draugijos stojamasis ir nario mokestis mokamas vieną kartą metuose.
3.8. Jei Draugijos narys nesumoka nario mokesčio už vienerius metus, tai jo narystė gali būti
sustabdyta, Draugijos valdybos nutarimu Draugijos narys, kurio narystė yra sustabdyta, negali
dalyvauti LDUD veikloje tol, kol narystės sustabdymas nebus panaikintas. Draugijos susirinkimo
nutarimu jos narys gali būti atleistas nuo nario mokesčio.
3.9. Draugijos narys gali būti pašalintas iš Draugijos jeigu:
3.9.1. nesilaiko LDUD įstatų ir savo veiksmais pažeidžia profesinės etikos normas;
3.9.2. ilgiau kaip vienerius metus nemoka nario mokesčio po to, kai Draugijos valdyba sustabdė jo
narystę.
3.10. Sprendimą dėl Draugijos nario pašalinimo iš LDUD priima Draugijos valdyba.
3.11. Garbės nariai ir rėmėjai dalyvauja Draugijos veikloje, tačiau neturi balsavimo teisės.

3.12. Narys, norintis išstoti, rašo pranešimą Draugijos valdybai apie savo sprendimą.
3.13. Draugijos sekretorius tvarko narių sąrašą, kuris turi būti laisvai prieinamas kiekvienam
draugijos nariui.
4. Draugijos valdymas
4.1. Aukščiausias Draugijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kviečiamas ne
rečiau kaip ketveri metai. Valdybai reikalaujant, gali būti kviečiamas neeilinis susirinkimas, jei to
prašo ne mažiau kaip pusė Draugijos valdybos narių.
4.2. Susirinkimo nutarimai laikomi teisėtais, jeigu dalyvauja daugiau kaip pusė draugijai
priklausančių narių ir už rezoliucijas bei nutarimus balsuoja daugiau negu pusė balsavimo teisę
turinčių Draugijos narių.
4.3. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas
šaukiamas po mėnesio.
4.4. Susirinkimas :
4.4.1. tvirtina, keičia ir papildo draugijos įstatus;
4.4.2. svarsto ir priima Draugijos darbo planus;
4.4.3. renka Draugijos valdybą ir revizijos komisiją
4.4.4. tvirtina mokesčio dydį;
4.4.5. sprendžia Draugijos veiklos nutraukimo klausimą.
4.5. Kolegialus valdymo organas yra Draugijos valdyba.
4.6. Valdybos nutarimai teisėti, jeigu dalyvauja ir balsuoja daugiau negu pusė į valdybą išrinktų
narių. Draugijos valdybą sudaro 9 nariai, kuriuos ketveriems metams renka Draugijos visuotinis
susirinkimas.
4.7. Draugijos valdyba:
4.7.1. organizuoja darbą tarp susirinkimų;
4.7.2. slaptu balsavimu išrenka valdybos pirmininką, patvirtina jį balsų dauguma, pasiskirsto
pareigomis;
4.7.3. šaukia ir organizuoja visuotinius susirinkimus;
4.7.4. tvarko Draugijos narystės reikalus;
4.7.5. tvarko visą dokumentaciją ir lėšas pagal sąmatą;
4.7.6. atsiskaito Revizijos komisijai finansinių metų lėšų panaudojimą;
4.7.7. tvirtina naują Draugijos skyriaus statusą.
4.8. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Draugijos
pirmininko balsas.
4.9. Valdyba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė narių.
4.10. Valdyba, be Draugijos pirmininko, turi pavaduotoją, sekretorių ir iždininką.
4.11. Draugijos valdybos pirmininkas sprendžia visus einamuosius klausimus, atstovauja draugiją

įvairiose žinybose. Jam nesant, pareigas atlieka pavaduotojas.
4.12. Draugijos pirmininkas:
4.12.1. atstovauja Draugijos santykiuose su kitais juridiniais asmenimis;
4.12.2. pasirašo finansinius dokumentus, daro sutartis su įstaigomis ir asmenimis;
4.12.3. šaukia Draugijos valdybos posėdžius;
4.12.4. pirmininko veiklą nutraukia draugijos susirinkimas.
4.13. Draugijos iždininkas:
4.13.1. renka nario mokestį, kartu su pirmininku tvarko Draugijos banko sąskaitas.
4.14. Draugijos pirmininkas kartu su iždininku teikia finansinių metų lėšų panaudojimo ataskaitą
Valdybos nariams.
5. Draugijos struktūra
5.1. Draugija yra vieninga organizacija, veikianti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Esant
būtinumui, teritoriniu, funkciniu ar kitokiu pagrindu gali būti steigiami draugijos skyriai įstatuose
numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
5.2. Draugijos skyrius steigiamas LDUD valdybos nutarimu, esant draugijos narių, gyvenančių
tame pačiame administraciniame teritoriniame vienete, prašymu.
5.3. Draugijos skyriai neturi juridinio asmens teisių, savo veikloje vadovaujasi Draugijos įstatais,
vykdo draugijos vadovaujančių organų sprendimus.
5.4. Draugijos valdybos nutarimu skyriai gali įgyti juridinio asmens statusą.
5.5. Aukščiausias Draugijos skyriaus valdymo organas yra visuotinis skyriaus narių susirinkimas.
6. Draugijos įstatų keitimo tvarka
6.1. Draugijos įstatus gali keisti tik visuotinis narių susirinkimas.
6.2. Įstatų keitimą gali inicijuoti kiekvienas draugijos narys, pateikęs Valdybai ar visuotiniam
susirinkimui motyvuotą pataisos siūlymą.
7. Draugijos lėšos
7.1. Draugijos lėšas sudaro:
7.1.1. stojamieji ir nario mokesčiai, kurių dydį nustato valdyba;
7.1.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
7.1.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos
(paaukotos) lėšos;
7.1.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas draugijos lėšas;

7.1.5. pervestos 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams pagal
Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą;
7.1.6. kitos teisėtai gautos lėšos.
7.2. Draugija savo lėšas gali naudoti tik įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti
(tikslinėms programoms ir kitoms priemonėms finansuoti, būtinoms darbo priemonėms įsigyti,
valdymo organams ir samdomiems darbuotojams išlaikyti, ekspertams samdyti, pagalbai Draugijos
nariams nelaimės atveju ir kt.)
8. Revizijos komisija
8.1. Draugijos valdybos ir pirmininko finansinę veiklą kontroliuoja Revizijos komisija. Revizijos
komisijos pirmininką ir du jos narius ketveriems metams renka Draugijos susirinkimas. Revizijos
komisijos pirmininkas ir nariai negali būti kitų Draugijos valdymo organų nariais.
8.2. Draugijos valdyba kiekvienais metais atsiskaito už surinktas ir panaudotas lėšas Revizijos
komisijai..
8.3. Už savo darbą Revizijos komisija atsiskaito Draugijos susirinkimui.
9. Draugijos pertvarkymo ir veiklos nutraukimo tvarka
9.1. Draugijos veikla gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota tik visuotinio narių
susirinkimo sprendimu, pritarus dviejų trečdalių narių daugumai.
9.2. Visus klausimus, susijusius su draugijos veiklos nutraukimu sprendžia visuotiniame
susirinkime išrinkta Likvidacinė komisija, vadovaudamasi Civilinio kodekso nustatyta tvarka ir
atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo numatytus ypatumus.
Lietuvos dailės ugdytojų draugijos įstatai I kartą įregistruoti Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijoje 1993-06-23, įsakymu Nr. 133-VO.
1996 m. gegužės 11 d. visuotiniame narių susirinkime priimta II įstatų redakcija, įregistruota
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje 1996-05-28, įsakymu Nr. 209-V.
Įstatai peržiūrėti ir papildyti 2008 m. lapkričio 20 d. visuotiniame LDUD narių susirinkime.
Lietuvos dailės ugdytojų draugijos pirmininkė dr. Sigita Saulėnienė

