LIETUVOS FILOSOFŲ DRAUGIJOS
ĮSTATAI

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Lietuvos filosofų draugija (toliau - Draugija) yra savanoriška, savarankiška akademinė
asociacija, narystės pagrindu vienijanti filosofus ir gretimų socialinių ir humanitarinių mokslų
sričių atstovus, užsiimančius akademine filosofijos krypties veikla bei pritariančius Draugijos
tikslams ir uždaviniams.
1.2. Draugija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos
Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo, bei kitų įstatymų, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės norminių aktų bei šių Įstatų.
1.3. Draugija yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke,
antspaudą su savo pavadinimu, simboliką.
1.4. Draugija už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu. Draugija neatsako už savo narių
prievoles, o nariai neatsako už Draugijos prievoles.
1.5. Draugija veikia per savo organus. Santykius su kitomis organizacijomis, juridiniais ir fiziniais
asmenimis grindžia susitarimais ir sutartimis.
1.6. Draugijos veiklos trukmė – neterminuota.
1.7. Draugijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai nuo sausio 1 iki gruodžio 31d.
1.8. Draugija veikia visoje Lietuvos Respublikoje.

Draugijos tikslai ir uždaviniai, veiklos sritys
2.1. Draugijos tikslai ir uždaviniai:


Vienyti Lietuvos filosofus ir kitų profesijų asmenis, besidominčius filosofija bei vykdančius
filosofijos krypties tyrimus.



Sudaryti savo nariams palankias sąlygas akademiniams filosofijos tyrimams ir tarpusavio
bendradarbiavimui.



Siekti atliktų tyrimų sklaidos, populiarinti atliktų tyrimų rezultatus visuomenėje.



Bendradarbiauti su kitų šalių akademinėmis filosofų asociacijomis ar atitinkamomis
organizacijomis.



Bendradarbiauti su filosofijos dėstytojais ir mokytojais, padėti spręsti jiems iškylančias
problemas.

2.2. Draugijos veiklos sritys:
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•

Mokslinės veiklos vykdymas, organizavimas, nacionalinių bei tarptautinių filosofijos tyrimų
ir sklaidos projektų inicijavimas;

•

Teorinių ir praktinių seminarų, konferencijų, simpoziumų, vasaros mokyklų, mokymų,
paskaitų ciklų organizavimas; kasmetinės Lietuvos filosofų draugijos konferencijos
organizavimas;



Bendradarbiavimas su kitomis draugijomis, bendrijomis ar atitinkamomis organizacijomis,
keitimasis informacija;



Leidybinė veikla – filosofinės literatūros leidimai, vertimai, sklaida;



Ekspertinė, konsultacinė veikla – konsultuoti pedagogus, atlikti studijų ir nacionalinių
tyrimų programų ekspertinį vertinimą, teikti pasiūlymus aukštojo mokslo ir mokslinių
tyrimų institucijoms.

2. Draugijos nariai: naujų narių priėmimo, narių išstojimo, narystės suspendavimo bei
narių pašalinimo iš Draugijos tvarka ir sąlygos
3.1 Draugijos nariais gali būti filosofijos mokslininkai, filosofijos dėstytojai, filosofijos doktorantai,
filosofijos studentų mokslinių draugijų nariai, akademine filosofijos veikla užsiimantys gretimų
mokslo šakų mokslininkai ir doktorantai, pritariantys Draugijos tikslams, pripažįstantys šiuos
Įstatus ir dalyvaujantys Draugijos veikloje.
3.2 Prašymas priimti į Draugijos narius kartu su gyvenimo aprašymu ir publikacijų sąrašu raštu
pateikiamas Draugijos valdybai, kuri, savo artimiausiame posėdyje išnagrinėjusi prašymą, priima
sprendimą 2/3 dalyvaujančių posėdyje balsų dauguma.
3.3 Nariai, pranešę raštu Draugijos valdybai, gali išstoti ar suspenduoti savo narystę Draugijoje.
3.4 Draugijos nario, nesilaikančio šių Įstatų, darančio Draugijai materialinę ar moralinę žalą,
narystė Draugijos valdybos sprendimu (2/3 dalyvaujančių posėdyje balsų dauguma) suspenduojama
arba nutraukiama.
3.5 Išstojusių ar pašalintų iš Draugijos narių dovanos, kitos atiduotos lėšos ar turtas negrąžinami.

4.

Draugijos narių teisės ir pareigos

4.1. Draugijos narių teisės:
4.1.1. Naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis.
4.1.2. Dalyvauti Draugijos veikloje, teikti pasiūlymus ir pageidavimus Draugijos valdybai, narių
susirinkimui.
4.1.3. Gauti iš Draugijos informaciją apie Draugijos veiklą, Valdybos posėdžiuose priimtus
sprendimus.
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4.1.4. Dalyvauti ir balsuoti narių susirinkime.
4.1.5. Kandidatuoti, siūlyti kandidatą į Draugijos valdybą.
4.1.6. Bet kada išstoti iš Draugijos.
4.2. Draugijos narių pareigos:
4.2.1. Laikytis šių Įstatų.
4.2.2. Vykdyti Draugijos Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos sprendimus.
4.2.3. Neužsiimti veikla, kenkiančia Draugijai ir (ar) jos prestižui.

5.

Draugijos organai

5.1. Visuotinis narių susirinkimas.
5.2. Kolegialus Draugijos valdymo organas:
• Valdyba
5.3 Draugijos vienasmenis valdymo organas:


6.

Prezidentas

Visuotinio narių susirinkimo (toliau – Susirinkimo) kompetencija, jo sušaukimo bei
sprendimų priėmimo tvarka

6.1 Eiliniai narių susirinkimai vyksta kartą kalendoriniuose metuose. Esant reikalui gali būti
šaukiami ir neeiliniai narių susirinkimai. Susirinkimą šaukia Valdyba. Nariams Susirinkimo data ir
darbotvarkė pranešama įteikiant pranešimus pasirašytinai, išsiunčiant registruotu laišku arba
elektroniniu paštu narių nurodytais adresais ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo pradžios.
Nariai savo pasiūlymus dėl darbotvarkės, kitų papildomų klausimų gali pateikti raštu Valdybai ne
vėliau kaip likus 7 dienoms iki Susirinkimo.
6.2. Eilinis Susirinkimas yra šaukiamas kiekvienais kalendoriniais metais kasmetinės Draugijos
konferencijos metu, ne vėliau kaip iki birželio paskutinės dienos.
6.3. Susirinkimas:
6.3.1. Keičia Draugijos Įstatus. Klausimai, susiję su šio dokumento keitimu Draugijos valdybos
nustatyta tvarka turi būti įtraukti į išankstinę Susirinkimo darbotvarkę.
6.3.2. Renka Valdybos narius iš Draugijos narių bei juos atšaukia;
6.3.3. Nustato Draugijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką;
6.3.4. Tvirtina Draugijos metinę finansinę atskaitomybę.
6.3.5. Priima sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
6.3.6. Numato ir nustato Draugijos darbo veiklos kryptis ir formas.
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Susirinkimas sprendžia ir kitus LR asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose Susirinkimo
kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal LR asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų
asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
6.4. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau nei pusė narių. Sprendimas
laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu
„prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu
nedalyvavusiais asmenimis). Susirinkimo sprendimai dėl klausimų, numatytų šių Įstatų 6.3.1 ir
6.3.5 punktuose, priimami ne mažesne kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų
dauguma.
6.5. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, per dvi savaites nuo neįvykusio Susirinkimo dienos Draugijos
valdyba turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, išskyrus
klausimus, numatytus šių Įstatų 6.3.1, 6.3.2, ir 6.3.5 punktuose. Šiuose punktuose numatyti
klausimai gali būti sprendžiami tik Susirinkime, pakartotinai sušauktame per mėnesį nuo
neįvykusio Susirinkimo dienos. Šių Įstatų 6.3.1 ir 6.3.5 punktuose numatyti klausimai priimami ne
mažesne kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų dauguma, o šių Įstatų 6.3.2
punkte numatyti Valdybos rinkimo klausimai sprendžiami Susirinkime dalyvaujančių Draugijos
narių paprasta balsų dauguma. Nariams pakartotinio Susirinkimo data ir darbotvarkė pranešama
įteikiant pranešimus pasirašytinai, išsiunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu narių
nurodytais adresais ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio Susirinkimo pradžios
6.6. Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Draugijos Įstatų
nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Draugijos narys ar valdymo organas.
6.7. Neeilinis Susirinkimas gali būti sušauktas raštiškai to pareikalavus daugiau nei pusei draugijos
narių arba Draugijos valdybos nutarimu, ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo jį sušaukti gavimo
dienos. Apie šaukiamo Susirinkimo datą, vietą ir sušaukimo priežastį turi būti pranešta Draugijos
nariams. Neeilinis Susirinkimas svarsto tik tuos klausimus, dėl kurių buvo sušauktas.
6.8. Susirinkimai protokoluojami.
6.9. Draugijos valdyba gali nuspręsti į Susirinkimą pakviesti svečius.

7.

Draugijos valdyba (toliau – Valdyba)

7.1. Draugijos veiklai tarp Susirinkimų vadovauja Valdyba. Valdybos nariai renkami Susirinkime;
Valdybą sudaro 11 narių. Devyni Valdybos nariai yra akademinę afiliaciją turintys arba akademine
veikla užsiimantys filosofijos krypties mokslininkai. Vienas Valdybos narys yra doktorantas, vienas
- filosofijos studentų mokslinės draugijos narys. Šiuos Valdybos narius gali siūlyti doktorantų ir
studentų mokslinės draugijos, o Valdyba tvirtina arba atmeta deleguotuosius. Valdyba renkama
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ketverių metų laikotarpiui (išskyrus doktorantų ir studentų mokslinės draugijos atstovus, kurie gali
būti perrenkami pasikeitus jų statusui). Valdybos nariai renkami Susirinkime atviru balsavimu
paprasta balsų dauguma. Susirinkimas balsuoja už kiekvieną kandidatūrą atskirai. Valdyba iš savo
narių renka valdybos pirmininką.
7.2. Valdybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau negu pusė jos narių. Valdybos
sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių balsų dauguma atviru balsavimu, jeigu šiuose Įstatuose
nenumatyta kitaip. Jei balsai pasiskirsto lygiomis dalimis, Valdybos pirmininko balsas yra
lemiantis. Valdyba gali balsuoti ir elektroniniu būdu to paprašius Prezidentui arba Viceprezidentui.
Tokiu atveju sprendimai priimami visų balsuojančių balsų dauguma (balsavimui skiriamos 5 darbo
dienos).
7.3. Valdyba:
7.3.1. Vykdo ir organizuoja Draugijos veiklą;
7.3.2. Organizuoja ir šaukia Susirinkimą;
7.3.3. Rengia ir pateikia ataskaitiniam Susirinkimui praėjusių finansinių metų Draugijos veiklos
ataskaitą;
7.3.4. Metinėje konferencijoje arba suvažiavime pateikia Draugijos dalykinės veiklos ataskaitą.
7.3.5. Organizuoja viešos informacijos paskelbimą.
7.3.6. Vykdo kitas įstatymuose bei šiuose Įstatuose numatytas pareigas.
7.3.7. Tvirtina Draugijos renginių sąmatas, materialinių vertybių nurašymo aktus.
7.3.8. Bendradarbiauja su valstybinėmis, visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis Lietuvos
Respublikoje ir užsienyje.
7.3.9. Priima, suspenduoja ir šalina narius.
7.3.10. Renka iš Valdybos narių Prezidentą, Viceprezidentą, Sekretorių.
7.3.11. Priima sprendimą dėl Draugijos filialų ir atstovybių steigimo bei dalyvavimo kitų juridinių
asmenų steigime.
7.3.12. Samdo asmenis Įstatuose numatytai veiklai vykdyti ir tvirtina jų darbo užmokesčio dydį.
7.3.13. Gina Draugijos narių teises ir teisėtus interesus Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.
Valdyba dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos
įstatymais, šiais Įstatais, Susirinkimo nutarimais.
7.4. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per pusę metų. Valdybos posėdžiai yra
protokoluojami.

8. Prezidentas
8.1. Reprezentuoja Draugiją Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.
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8.2. Sudaro sandorius Draugijos vardu.
8.3. Pasirašo bendradarbiavimo sutartis Draugijos vardu.
8.4. Šaukia Valdybos posėdžius, siūlo darbotvarkę, organizuoja įprastinį ir elektroninį balsavimą.
8.5. Sprendžia dėl Draugijos institucinio dalyvavimo akademiniuose renginiuose (konferencijose,
seminaruose, paskaitų cikluose, vasaros stovyklose), kurie atitinka Draugijos veiklos tikslus ir
uždavinius.
8.6. Jei Prezidentas yra išvykęs ar dėl kitų priežasčių negali atlikti savo pareigų, deleguoja jas
Viceprezidentui.

9. Draugijos dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams bei skelbimo tvarka
9.1. Dokumentų apie Draugijos veiklą pateikimo nariams tvarką atskiru dokumentu tvirtina
Valdyba.
9.2. Pranešimai ir skelbimai, kurie turi būti paskelbti viešai, skelbiami įstatymų numatyta tvarka
dienraštyje „Lietuvos žinios“.
9.3. Informacija apie Draugijos veiklą nariams pateikiama Draugijos interneto svetainėje.

10. Filialų ir atstovybių steigimas
10.1. Savo veiklai vystyti Draugija turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Draugija gali bet kada
nutraukti savo padalinių veiklą. Draugijos filialus ir atstovybes steigia ir likviduoja, tvirtina jų
nuostatus bei valdymo organus Draugijos valdyba.

11. Draugijos lėšos ir jų panaudojimas
11.1. Draugijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, inventorius, transporto priemonės, taip
pat, gautas kaip parama, kitas turtas bei lėšos, reikalingi jos Įstatuose numatytiems tikslams ir
uždaviniams įgyvendinti.
11.2. Draugija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą
naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Draugija
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 pinigus asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Draugijos Įstatuose yra nustatyta,
tikslams.
11.3. Draugijos lėšas sudaro:
11.3.1. Narių mokesčiai;
11.3.2. Fizinių asmenų, labdaros ir paramos organizacijų bei fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
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11.3.3. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas jose draugijos lėšas;
11.3.4. Kitos teisėtai įgytos lėšos.

12. Įstatų ir buveinės keitimo tvarka
12.1. Šie Įstatai gali būti keičiami Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme nustatyta procedūra tik
Draugijos Susirinkimo sprendimu, kuris buvo priimtas ne mažiau nei 2/3 Susirinkime dalyvavusių
narių balsų dauguma.
12.2. Asociacijos buveinė keičiama Valdybos sprendimu, kuris kartu su teisės aktų nustatytais
dokumentais turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.

13. Draugijos organų atskaitomybės Susirinkimui bei lėšų ir pajamų naudojimo tvarka
13.1. Valdyba už savo darbą atsiskaito Susirinkimui ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus.
13.2. Draugija savo pinigines lėšas laiko kredito įstaigose ir atlieka visas kasos ir atsiskaitomąsias
operacijas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.
13.3. Draugijos lėšos turi būti naudojamos tik pagal paskirtį Įstatuose nurodytiems tikslams ir
uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Draugijos nariams.
13.4. Kiekvienų finansinių metų pabaigoje Draugija privalo atlikti savo finansinės veikos
patikrinimus.
13.5. Draugijos finansinės veiklos kontrolę atlieka auditorius arba revizorius, kuris renkamas
Susirinkime. Auditoriumi arba revizoriumi negali būti Valdybos narys.
13.6. Auditorius arba revizorius privalo:
13.6.1. Patikrinti Draugijos finansinę atskaitomybę ir kitus veiklos dokumentus.
13.6.2. Susirinkime pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus.
13.6.3. Pateikti Susirinkimui Draugijos veiklos patikrinimo ataskaitą ir išvadą.
13.7. Draugijos Prezidentas ir Valdyba privalo pateikti auditoriui ar revizoriui jo reikalaujamus
finansinius buhalterinius dokumentus.
13.8. Auditorius arba revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Draugijos veiklos trūkumų
nuslėpimą.
13.9. Draugijos veiklos patikrinimas vykdomas ne rečiau nei vieną kartą per metus.

14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Šie Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos. Įstatai surašyti lietuvių kalba 3 (trimis)
egzemplioriais.
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Įstatai pasirašyti 2013 m. lapkričio 22 d.

Susirinkimo įgaliotas asmuo:
Audronė Žukauskaitė
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___________________________________ a.v.

