
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Alumnų
draugija
(asociacijos pavadinimas)

ĮSTATAI

                                                          P r e a m b u l ė
Buvę Lietuvos  muzikos  ir  teatro  akademijos  (toliau  – LMTA)   absolventai, 2016 m.

balandžio mėn. 22 d. susirinkę į  alumnų susirinkimą Vilniuje,

- a t s i ž v e l g d a m i į tai, kad LMTA kasmet išugdo didžiulį būrį studentų, kurie
vėliau tampa žymiais  menininkais, mokslininkais, pedagogais,, muzikos  ir  teatro
meno kritikais, politikais, diplomatais, kultūros ir visuomeninio gyvenimo atstovais;

- v e r t i n d a m i  įgūdžius bei žinias, įgytas senojoje Alma Mater;
- a t m i n d a m i, jog LMTA absolvento, alumno, vardas yra ne tik akademinio

išsilavinimo ir  žinių vertės matas, bet ir  įvairiapusės patirties bei priklausomybės šiai
garbingai universitetinei bendruomenei ženklas;

- j a u s d a m i poreikį prisidėti, remti ir palaikyti LMTA administracinių, akademinių
bei studentų institucijų siekius, suformuluotus LMTA statute bei kituose
pamatiniuose LMTA veiklą ir vaidmenį apibrėžiančiuose dokumentuose;

- t ę s d a m i daugelio senųjų Europos universitetų alumnų veiklos,  formalaus  ir
neformalaus bendravimo tradicijas bei laiduodami LMTA absolventų bendros veiklos
tęstinumą;

- s i e k d a m i skatinti dvasinę visuomenės pažangą, išsaugoti, puoselėti ir plėtoti
skirtingų LMTA bendruomenės kartų tarpusavio supratimą ir bendravimą
prisiimant ne tik garbę, bet ir  atsakomybę rūpintis LMTA vardo garsinimu, alumnų
veiklos tradicijų LMTA kūrimu, puoselėjimu bei skatinimu;

- p r i i m d a m i  šiuolaikinės visuomenės iššūkius, tęsdami garbingiausių Europos
universitetų tradicijas ir suvienydami aktyviausių LMTA alumnų pastangas,

į s t e i g i a  šioms vertybėms puoselėti, saugoti ir  plėtoti skirtą Lietuvos Respublikos teisės
normų saistomą Organizaciją, savo narių sutarimo bei valios reiškėją — Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos Alumnų dr aug i ją .

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.
Lietuvos  muzikos  ir  teatro
akademijos Alumnų draugija (toliau – Draugija) yra ribotos civilinės atsakomybės 

         (asociacijos pavadinimas)

viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. 

2. Draugijos veiklos laikotarpis – neribotas.
(neribotas; laiko riba)

      3. Draugijos finansiniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
(pradžia) (pabaiga)

4. Draugija veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
5. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais galiojančiais įstatymais ir
teisės aktais bei šiais Įstatais.
6. Draugija turi savo pavadinimą, antspaudą, sąskaitų bankuose, simboliką, gali savo vardu įgyti
nuosavybės, atsakyti už ją, būti ieškovu ir atsakovu teisme.
7. Draugijos simbolika yra LMTA istorinis logotipas (naudotas 1995-2011 m.), papildytas
užrašu “ALUMNŲ DRAUGIJA” (projektas pridedamas). 



II. DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, SRITYS IR RŪŠYS

8. Draugijos
veiklos tikslai:

 Draugijos
veiklos
uždaviniai: 

- paskatinti LMTA alumnus aktyviau prisidėti prie LMTA studijų, mokslo ir meno
veiklos, siekiant garsinti LMTA vardą pasaulyje;
-  paskatinti  alumnų  bendruomenės  narių  tarpusavio  bendradarbiavimą  bei
profesinį tobulėjimą, jų veiklos galimybių plėtrą visuomenėje; 
- išplėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos ir kitų valstybių tarptautinėmis muzikos
universitetų ir kitų mokslo institucijų absolventų organizacijomis.

-  organizuoti  alumnų  ir  Akademijos  bendradarbiavimą,  kuris  padėtų  pasiekti
LMTA veiklos efektyvumo ir kokybės augimą visose veiklos srityse;
-  kaupti ir skleisti aktualią informaciją apie LMTA ir alumnų bendruomenės bei
atskirų jos grupių veiklą;
-  inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti alumnų susitikimus bei kitus renginius;
-  kurti alumnų diskusijų ir bendravimo forumus;
-  skatinti alumnų profesinį švietimą,  tęstinį mokymą, aktualių publikacijų ir
informacijos sklaidą;
- remti studentų meninę ir mokslinę veiklą;
-  savo  galimybių  ribose,  teikti finansinę paramą LMTA fakultetams, jų
studentams, plėtoti labdaringą veiklą;
- plėtoti kitą teisės aktų neuždraustą veiklą, siekiant anksčiau išvardytų Draugijos
veiklos tikslų.

9. Draugijos veiklos sritys ir rūšys:
- spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas,
- knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla, 
- garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba, 
- kitas mokymas, 
- kitas niekur nepriskirtas švietimas, 
- švietimui būdingų paslaugų veikla, 
- socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, 
- vertimo raštu ir žodžiu veikla, 
- kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla,  
- kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, 
-  kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla. 

(tikslai, nurodant veiklos sritis ir rūšis)

III. NARYSTĖ DRAUGIJOJE, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

10. Draugijos nariais gali būti Akademijos (gyvuojančios nuo 1933 metų) ir /ar jos filialus baigę
fiziniai  asmenys,  pateikę  valdybai prašymą  įstoti  į  Draugiją  bei  įsipareigoję  laikytis  Įstatų
reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį
(jei toks yra nustatytas). 
11. Nutarimą dėl naujo nario priima valdyba atviru balsavimu. 
12. Asmeniui, pateikusiam prašymą, iki artimiausio valdybos posėdžio, kuriame bus svarstomas jo
priėmimo į Draugiją klausimas, Draugijos prezidento sprendimu  gali būti suteiktas asocijuotojo
nario statusas. Šis statusas  suteikia visas nario teises ir pareigas, išskyrus teisę  balsuoti
visuotiniame  susirinkime  ir  būti  išrinktam į  Draugijos  valdymo  organus.  Asocijuotojo nario
statuso netenkama tais pačiais pagrindais, kaip ir Draugijos nario vardo.
13.  Valdyba  nutarimu taip pat gali  suteikti asmeniui  Draugijos garbės nario vardą ypač
nusipelniusiems asmenims. Draugijos garbės nario vardą teikia Draugijos prezidentas, tvirtina
Valdyba.  Draugijos garbės nario vardas nesuteikia jokių Draugijos nario teisių arba pareigų,
išskyrus teises dalyvauti ir inicijuoti Draugijos renginius.



14. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Draugijos narių
tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
15. Draugijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau
– Asociacijų įstatymas).
16. Draugijos narių pareigos:

16.1. laikytis Draugijos Įstatų (toliau – Įstatai);
16.2. mokėti nario mokestį (jei toks bus nustatytas);
16.3. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;
16.4. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

IV. DRAUGIJOS  ORGANAI

17. Draugijos organai yra:
      17.1. visuotinis narių susirinkimas;
      17.2. vienasmenis Draugijos valdymo organas – prezidentas;
      17.3. kolegialus Draugijos valdymo organas – valdyba;
      17.4. revizorius.

18. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.

19. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius
nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių Įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių
susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia  prezidentas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą, ne
vėliau kaip prieš 20 dienų iki susirinkimo dienos, Draugijos narius informuoja Draugijos valdybos
sekretorius išsiųsdamas pranešimus.

Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 30 dienų šaukiamas 
(skaičius)

pakartotinis  visuotinis  narių  susirinkimas,  kuris  turi  teisę  priimti  sprendimus  neįvykusio
susirinkimo  darbotvarkės  klausimais,  nepriklausomai  nuo  dalyvių  skaičiaus.  Visuotinis  narių
susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštiškai sutinka ne mažiau kaip
2/3 Draugijos narių.

20. Visuotinis  narių susirinkimas gali  priimti  sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2
Draugijos  narių.  Sprendimams  priimti,  kai  priimamas  sprendimas  keisti  Draugijos  Įstatus,
pertvarkyti,  reorganizuoti  ar  likviduoti  Draugiją  reikia  ne  mažiau  kaip  2/3  susirinkime
dalyvaujančių Draugijos narių balsų.

21.  Susirinkimui  pirmininkauja  Draugijos  prezidentas. Jam  nesant  arba  negalint  –  valdybos
pirmininkas,  pirmininko  pavaduotojas  arba  kitas  valdybos  narys  daugumos  susirinkime
dalyvaujančių valdybos narių pritarimu.

22. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta

ne mažiau kaip iš 20 proc. Draugijos narių, daugiau kaip 1/2 valdybos narių arba prezidentas.

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 valdymo organų nebegali vykdyti veiklos.

23. Prezidentą renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis
narių susirinkimas.

24. Prezidentas veikia Draugijos vardu, kai Draugija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip
pat sudaro sandorius Draugijos vardu.

25. Prezidentas yra Valdybos narys.
26. Prezidentas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:

26.1. atsako už Draugijos tikslų įgyvendinimą;
26.2. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;
26.3.  pateikia  Draugijos  duomenis,  informaciją  ir  dokumentus  Juridinių  asmenų  registro
tvarkytojui;

 



26.4.  pateikia  informaciją  ir  dokumentus  visuotiniam  narių  susirinkimui,  valdybai  ir
Draugijos nariams;
26.5. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus; 
26.6. analizuoja valdybos pasiūlymus;
26.7.  atlieka  kitas  teisės  aktuose,  šiuose  Įstatuose  ir  vadovo  pareiginiuose  nuostatuose
nustatytas iš Draugijos veiklos kylančias funkcijas.

 27. Valdybą             3    metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.
       (skaičius)

Valdybą sudaro         3      nariai (įskaitant valdybos pirmininką), kuriais gali būti
     (skaičius)

fiziniai asmenys – Draugijos nariai. 
28. Renkant valdybos narius, kiekvienas Draugijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus

visų  į  valdybą pasiūlytų  kandidatų  skaičiui.  Valdybos  nariais  išrenkami  daugiau  balsų
surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų
valdyboje,  rengiamas pakartotinis  balsavimas,  kuriame kiekvienas Draugijos  narys gali
balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

29. Valdyba iš savo narių renka:
      29.1. valdybos pirmininką, 
      29.2. pavaduotoją (-jus), 
      29.3. sekretorių,
      29.4. iždininką.

30. Valdybos nariams už veiklą valdyboje              neatlyginama
(atlyginama / neatlyginama)

31. Valdyba: 
31.1. analizuoja ir planuoja Draugijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą,
mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis
      ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui;
31.2. parengia praėjusių finansinių metų Draugijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia
      ją visuotiniam narių susirinkimui;
31.3. svarsto valdybos narių, Draugijos narių ir prezidento keliamus klausimus;
31.4. priima sprendimą dėl Draugijos narių priėmimo ir šalinimo;
31.5. nustato Draugijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes,
tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;
31.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
31.7. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
31.8. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą 
paskelbimą;
31.9. sprendžia kitus teisės aktų ir šių Įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos
veikloje kylančius klausimus.

32.  Sprendimus  valdyba  priima  savo  posėdžiuose.  Valdybos  posėdžius  šaukia  valdybos
pirmininkas. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos
narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

33. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Valdybos posėdis privalo
būti  sušauktas  per  vieną  mėnesį  nuo tos  dienos,  kai  paaiškėja,  kad  valdybos pirmininkas  ar
valdyba nebegali vykdyti pareigų.

34. Valdybos posėdžiai  taip pat gali  vykti  elektroniniu būdu. Tokiu atveju kartu su posėdžio
medžiaga elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu) valdybos nariams yra išsiunčiamas
parengtas  nutarimo projektas.  Valdybos nariai  "už" arba  "prieš"  balsavimui  pateiktą  projektą
balsuoja elektroniniu paštu, elektroninį laišką išsiųsdami visiems valdybos nariams. Nutarimas
yra laikomas priimtu, jeigu per 5 (penkias) kalendorines dienas "už" balsavimui pateiktą projektą
balsuoja daugiau kaip 1/2 visų valdybos narių. Valdybos posėdžiams vykstant elektroniniu būdu,
valdybos posėdžio protokolas nerašomas. Valdybos priimti sprendimai įforminami nutarimais,



kuriuos pasirašo valdybos pirmininkas.

V.  DRAUGIJOS LĖŠŲ  IR  PAJAMŲ  NAUDOJIMO  BEI  DRAUGIJOS  VEIKLOS
KONTROLĖS TVARKA

35. Lėšos ir pajamos naudojamos Draugijos tikslams įgyvendinti.
36. Draugijos lėšas ir pajamas sudaro:

36.1. stojamasis ir nario mokesčiai, jeigu jie nustatyti;
36.2. pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gautos lėšos;
36.3.  fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos
(paaukotos) lėšos;
36.4.  nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos
(paaukotos) lėšos;
36.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Draugijos lėšas;
36.6. skolinto kapitalo lėšos;
36.7. valstybės skiriamos lėšos;
36.8. kitos teisėtai gautos lėšos.
36.9. Draugija turi teisę priimti paramą ir teikti labdarą pagal Labdaros ir paramos įstatymą.
36.10.  Draugijos lėšos ir turtas turi būti naudojami  Įstatuose numatytiems tikslams bei
uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomi nariams.

37. Valdyba per      4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti
(skaičius)

eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.

38.  Draugijos  veiklos  kontrolę  vykdo  visuotinio  narių  susirinkimo  _______3______metų
laikotarpiui išrinktas revizorius.                                                                              (skaičius)

VI. DRAUGIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

39. Kai Draugijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami:

VĮ Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“
(VĮ Registrų centro leidžiamas elektroninis leidinys „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir (arba) dienraščio pavadinimas)

40. Draugijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams
elektroniniu  paštu  arba  paštu.  Su  visa  informacija  nariai  turi  galimybę  susipažinti  Draugijos
buveinėje.
41.  Dokumentų  ir  kitos  informacijos  apie  Draugijos  veiklą  pateikimo  nariams  tvarką
tvirtina___Valdyba__________________________________________________________.
                                                           (visuotinis narių susirinkimas; valdyba; prezidentas)

42. Draugijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

VII.  DRAUGIJOS FILIALŲ  IR  ATSTOVYBIŲ  STEIGIMO  IR  JŲ  VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA

43. Sprendimą steigti Draugijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir
atstovybių  vadovus  priima,  taip  pat  filialų  ir  atstovybių  nuostatus  tvirtina  Draugijos  valdyba,
vadovaudamasi teisės aktais.



VIII. DRAUGIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

44. Draugijos Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

IX. DRAUGIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

45. Draugijos buveinės pakeitimas tvirtinamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

X. DRAUGIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

46. Jeigu Draugijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Draugija
turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

47.  Draugija  pertvarkoma,  jos  veikla  pasibaigia  (reorganizuojama  ar  likviduojama)  Civilinio
kodekso nustatyta tvarka.

Įstatai pasirašytit  trimis (3) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.
                               (skaičius (skaičius žodžiais) vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių); elektroniniu būdu)

 Prof. Petras Kunca

 Aldona Juodelienė

 Įstatų pasirašymo data – 2016 m. balandžio 22 d.


	- remti studentų meninę ir mokslinę veiklą;

