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ASOCIACIJOS 

LIETUVOS GĖJŲ LYGOS  

ĮSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Asociacija Lietuvos gėjų lyga (toliau – ir LGL) yra nepriklausoma nacionalinė viešosios 

naudos nevyriausybinė lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių asmenų 

(toliau – LGBTI) teisių gynimo organizacija.  

2. LGL yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – 

asociacija.  

3. LGL turi savo simboliką: Valdybos sprendimu patvirtintą logotipą ir vėliavą – šešių spalvų 

stačiakampis, horizontalios ir vertikalios kraštinių santykis 2:1, vertikali kraštinė padalinta į 

vienodo pločio juostas iš viršaus į apačią: raudoną, oranžinę, geltoną, žalią, mėlyną, 

violetinę. 

4. LGL gali turėti atsiskaitomąją sąskaitą ir kitas sąskaitas Lietuvos ir užsienio valstybių 

bankuose bei kredito įstaigose, pagrindinį (apvalų) antspaudą bei kitus antspaudus su savo 

pavadinimu ir simbolika. 

5. LGL buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje. LGL buveinė nustatoma ir keičiama Valdybos 

sprendimu, jei Lietuvos Respublikos teisės aktais nenustatyta kitokia tokios pačios teisinės 

formos juridinių asmenų buveinės keitimo tvarka. 

6. LGL veiklos laikotarpis – neribotas. 

7. LGL savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais 

įstatais. 

8. Pilnas oficialus LGL pavadinimas lietuvių kalba – Asociacija Lietuvos gėjų lyga. 

Asociacijos veikloje taip pat gali būti naudojami kiti oficialūs jos pavadinimai – Asociacija 

LGL“ ir „Nacionalinė LGBTI teisių gynimo asociacija LGL“. 

 

 

II. LGL VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

 

9. Pagrindiniai LGL veiklos tikslai yra: 

9.1. žmogaus teisių, lygių galimybių ir lyčių lygybės skatinimas; 

9.2. lygybės užimtumo ir darbo santykių srityse skatinimas; 

9.3. nediskriminavimo, socialinės aprėpties ir integracijos skatinimas; 

9.4. šeimos teisių bei šeimos ir šeiminių santykių įvairovės pripažinimo ir lygybės 

skatinimas; 

9.5. LGL narių gebėjimų ugdymas, jų veiklos koordinavimas bei jų interesų gynimas, 

LGBTI asmenų dalyvavimo organizacijos veikloje ir savanorystės skatinimas bei kitų 

viešųjų interesų tenkinimas.  

10. Tam, kad būtų pasiekti LGL veiklos tikslai, pagrindiniai LGL uždaviniai yra: 
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10.1. Skatinti žmogaus teisių, lygių galimybių ir lyčių lygybės politikos įgyvendinimą 

Lietuvos Respublikoje bei vykdyti su tuo susijusią stebėseną, teikti ataskaitas, 

pasiūlymus bei informaciją suinteresuotoms šalims, vykdyti žmogaus teisių, lygių 

galimybių ir lyčių lygybės plėtros kampanijas nacionaliniu lygiu; 

10.2. Skatinti homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų ir smurto artimoje 

aplinkoje prevencijos priemonių taikymą; 

10.3. Padėti nukentėjusiems nuo diskriminacijos realizuoti jų teisę į gynybą, atstovauti 

nuo diskriminacijos nukentėjusius asmenis visų instancijų teismuose, 

ikiteisminėse ir valdžios institucijose; 

10.4. Vykdyti programas bei priemones, siekiant informuoti LGBTI bendruomenę bei 

skatinti ją naudotis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Europos Tarybos ir 

Jungtinių Tautų teisės aktų garantuojamomis teisėmis; 

10.5. Bendradarbiauti su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, profesinėmis 

sąjungomis ir darbdavių organizacijomis lygių galimybių, nediskriminavimo 

srityse, skatinti gerosios praktikos sklaidą bei dalyvauti nevyriausybinių 

organizacijų politikos formavime; 

10.6. Stebėti valstybės bei savivaldybių institucijų veiklą bei skatinti jas įgyvendinti 

nediskriminavimo ir lygių galimybių politiką užimtumo ir darbo santykių bei  

socialinės aprėpties ir integracijos srityse; 

10.7. Vykdyti programas bei priemones, orientuotas į LGBTI asmenų sveikatos 

stiprinimą, siekti, kad nacionalinės visuomenės sveikatos programos bei 

priemonės apimtų lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių asmenų 

bendruomenės poreikius; 

10.8. Skatinti Lietuvoje gyvenančių LGBTI užsieniečių, imigrantų ir prieglobsčio 

prašytojų socialinę integraciją ir atstovauti jų interesams; 

10.9. Skatinti šeimų įvairovę, apimančią ir vienalytes šeimas, naudojantis Europos 

Sąjungos, Europos Tarybos ir Jungtinių Tautų politika bei instrumentais, siekti 

tos pačios lyties porų teisinio šeiminių santykių pripažinimo Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose; 

10.10. Skatinti LGBTI asmenų ir jų šeimų atsivėrimą ir dalyvavimą LGL veikloje; 

10.11. Visapusiškai skatinti narių ir savanorių gebėjimų ugdymą, LBT moterų, 

translyčių asmenų, LGBTI senjorų, jaunimo, šeimų, sporto mėgėjų bei kitų LGL 

grupių veiklą bei plėtrą;  

10.12. Vykdyti jaunimo švietimą, skatinti užimtumą, laisvalaikio ir kultūrines 

iniciatyvas, vykdyti smurto ir patyčių jaunimo tarpe prevencijos programas, 

siekti, kad nacionalinės jaunimo politikos programos bei priemonės apimtų 

LGBTI jaunimo poreikius; 

10.13. Organizuoti įvairaus pobūdžio susirinkimus (mitingus, piketus, eitynes, 

demonstracijas), taip pat kultūrinius, sporto bei šviečiamuosius renginius, skatinti 

bei remti LGBTI bendruomenės kultūrines iniciatyvas; 

10.14. Vykdyti leidybinę ir kitą spausdinimo veiklą, žiniasklaidos, atstovavimo 

žiniasklaidai, interneto vartų paslaugų, viešųjų ryšių ir komunikacijos, meninę, 

pramoginę ir poilsio organizavimo, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos, kino 

filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamybos, kultūrinio ir kito švietimo, 

suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuotos mažmeninės 

prekybos, užsakomojo pardavimo paštu arba internetu bei kitą Lietuvos 
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Respublikos teisės aktų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri 

neprieštarauja šiems Įstatams bei veiklos tikslams ir yra reikalinga jiems pasiekti. 

 

III. NARYSTĖ, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

11. LGL nariais gali būti 14 (keturiolikos) metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys. 

12.  Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų asociacijoje gali įgyti teises ir 

pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

13. Fizinis asmuo, norintis tapti LGL nariu, privalo Valdybai pateikti: 

13.1. užpildytą ir pasirašytą Valdybos nustatytos formos prašymą; 

13.2. pasirašytas dviejų LGL narių rekomendacijas (rekomendacijas gali teikti tik 

tie nariai, kurie laiku moka nario mokestį). 

14. Sprendimą dėl fizinio asmens priėmimo į LGL priima Valdyba. Fizinis asmuo priimamas į 

LGL narius, jei už jo priėmimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Valdybos narių ir jis per 14 

dienų nuo jo priėmimo dienos sumoka nario mokestį. Jei nario mokestis per nustatytą laiką 

nesumokamas, toks asmuo laikomas nepriimtu į narius. 

15. Narystė LGL pasibaigia: 

15.1. pateikus Valdybos pirmininkui raštišką prašymą išstoti iš LGL; 

15.2. nariui nesumokėjus nario mokesčio iki Valdybos nustatytos datos; 

15.3. narį pašalinus iš LGL 2/3 Valdybos balsų; 

15.4. nutraukus LGL veiklą ar ją likvidavus. 

16. LGL nariai turi teisę: 

16.1. būti renkami ir rinkti narius į LGL organus, išskyrus šiuose Įstatuose 

numatytus apribojimus; 

16.2. Šių Įstatų nustatyta tvarka dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame narių 

susirinkime; 

16.3. Susipažinti su LGL dokumentais ir gauti visą LGL turimą informaciją apie 

asociacijos veiklą, jei ši informacija nepažeidžia kitų LGL narių teisių ir teisėtų 

interesų, LGL sutartinių įsipareigojimų ir asmens duomenų teisinės apsaugos 

reikalavimų. Dokumentų ir kitos informacijos apie LGL veiklą pateikimo 

organizacijos nariams tvarka nustatoma atskiru Valdybos priimtu dokumentu.  

16.4. Dalyvauti LGL veikloje, naudotis jos teikiamomis paslaugomis; 

16.5. Teikti pasiūlymus dėl LGL veiklos, remti LGL turtinėmis bei 

organizacinėmis priemonėmis; 

16.6. Bet kada išstoti iš LGL parašius prašymą. Tokiu atveju nario mokesčiai ar 

kitaip LGL nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami; 

16.7. Bet kada, išskyrus pašalinimo atvejį, iš naujo stoti į LGL; 

17. LGL nariai privalo: 

17.1. Laikytis šių Įstatų, Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos priimtų 

sprendimų; 

17.2. Valdybos nustatyta tvarka laiku mokėti nario mokestį; 

17.3. Pagal galimybes kuo aktyviau prisidėti prie LGL veiklos tikslų įgyvendinimo; 

17.4. Susilaikyti nuo bet kokių priemonių ar veiksmų, kurie galėtų pakenkti LGL 

dalykinei reputacijai ar jos įvaizdžiui, diskredituoti LGL ar jos narių veiklą. 

18. LGL nariai, pažeidę šių Įstatų 17 punkte nustatytas pareigas, gali būti šalinami iš narių 

Valdybos sprendimu (už pašalinimą turi balsuoti ne mažiau kaip 2/3 Valdybos narių). 
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IV. LGL STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

 

19. LGL organai yra: 

19.1. aukščiausias LGL organas – Visuotinis narių susirinkimas; 

19.2. kolegialus LGL valdymo organas – Valdyba, turinti Valdybos pirmininką ir  

Vicepirmininką; 

19.3. vienasmenis LGL valdymo organas – Vadovas; 

19.4. kiti organai – Revizorius. 

 

 

V. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

 

20. Visuotiniam narių susirinkimui taikomos Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo 

nuostatos. Visuotinis narių susirinkimas įgyvendina visas šio įstatymo suteikiamas teises.  

21. Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklauso: 

21.1. skirti (rinkti) ir atšaukti Valdybos narius; 

21.2. Skirti (rinkti) ir atšaukti Revizorių iš Valdybos pasiūlytų kandidatūrų; 

21.3. Keisti LGL įstatus bei LGL buveinę; 

21.4. Tvirtinti LGL metinę finansinę atskaitomybę; 

21.5. Tvirtinti Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę; 

21.6. Priimti sprendimą dėl LGL pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 

likvidavimo); 

21.7. Tvirtinti LGL veiklos ataskaitą ir Revizoriaus ataskaitą; 

21.8. Spręsti kitus Asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose Visuotinio narių 

susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal esmę tai nėra kito valdymo 

organo funkcijos. 

22. Eilinis (ataskaitinis) Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Valdybos sprendimu ne rečiau 

kaip vieną kartą per metus per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Eilinis Visuotinis 

narių susirinkimas tvirtina metinę finansinę atskaitomybę bei Valdybos, Vadovo ir 

Revizoriaus ataskaitas. 

23. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas Valdybos sprendimu, pritarus 2/3 

Valdybos narių. Neeilinio Visuotinio narių susirinkimo šaukimo iniciatyvos teisę turi ne 

mažiau kaip 1/3 Valdybos narių. Neeilinio Visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai pateikia 

Valdybai paraišką, kurioje nurodomos Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo priežastys ir 

tikslai, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl sušaukimo vietos ir datos.  

24. Už Visuotinio narių susirinkimo organizavimą atsakinga Valdyba, kuri privalo išsiųsti 

kvietimus nariams dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime ne vėliau kaip prieš 14 

kalendorinių dienų. Jei Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas pakartotinai, nariai turi būti 

informuoti ne vėliau kaip prieš 7 dienas. Kvietime turi būti nurodyta jo data ir darbotvarkė. 

25. Kiekvienas narys turi vieną balsą Visuotiniame narių susirinkime. Visuotiniame narių 

susirinkime dalyvaujantys asmenys registruojami pasirašytinai dalyvių sąraše. Jeigu kuris 

nors LGL narys negali dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime asmeniškai pats, jį Lietuvos 

Respublikos Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka gali atstovauti kitas LGL narys. 
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26. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė LGL 

narių. Jei Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, tai po 14 (keturiolikos) kalendorinių 

dienų turi įvykti pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti nutarimus 

pagal neįvykusio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę, nesvarbu, kiek Visuotiniame 

narių susirinkime LGL narių susirinktų. 

27. Visuotiniam susirinkimui pirmininkauja Valdybos pirmininkas, o jo nesant – kitas Valdybos 

narys, išrinktas paprasta Visuotinio narių susirinkimo dalyvių balsų dauguma. 

28. Sprendimai Visuotiniame narių susirinkime priimami paprasta Visuotiniame narių 

susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Sprendimai dėl Įstatų keitimo, LGL 

pertvarkymo, reorganizavimo ar veiklos nutraukimo priimami balsavus ne mažesne kaip 2/3 

Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių LGL narių balsų dauguma. 

 

 

 

VI. VALDYBA 

 

29. Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Valdybą sudaro 5 nariai. Valdybos narius iš LGL 

narių 3 (trejų) metų kadencijai renka Visuotinis narių susirinkimas. Balsavimo tvarką nustato 

Visuotinis narių susirinkimas. 

30. Valdybos narys netenka savo įgaliojimų, kai: 

31.1.  pasibaigia jo narystė LGL (Įstatų 15 punktas); 

31.2. jis atsistatydina savo noru, pateikdamas prašymą Valdybos pirmininkui; 

31.3. yra atšaukiamas iš Valdybos narių Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, paprasta 

balsų dauguma. 

31. Valdybos nariui netekus įgaliojimų, naujas Valdybos narys privalo būti išrinktas ne vėliau 

kaip kitame Visuotiniame narių susirinkime. Naujai išrinktas valdybos narys savo pareigas 

eina iki atšaukto arba atsistatydinusio valdybos nario kadencijos pabaigos. 

32. LGL Valdybos pirmininką ir Vicepirmininką iš Valdybos narių 3 metų laikotarpiui renka 

Valdyba. Nesant Valdybos pirmininko, jį pavaduoja Vicepirmininkas, o jo nesant –

vyriausias pagal amžių Valdybos narys. Valdyba priima sprendimus posėdžiuose, kuriuos 

Valdybos pirmininkas šaukia ne rečiau kaip šešis kartus per metus. Ne mažiau kaip pusei 

Valdybos narių ar Vadovui pageidaujant, posėdis gali būti sušauktas bet kuriuo metu per 1 

(vieną) savaitę nuo raštiško reikalavimo pateikimo Valdybos pirmininkui. 

33. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Valdybos narių. 

Visi Valdybos nariai turi lygias balso teises, sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. 

Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas. Sprendimai priimami 

atviru, arba, jeigu to reikalauja daugiau negu pusė visų posėdyje dalyvaujančių Valdybos 

narių slaptu balsavimu. Valdybos sprendimus ir posėdžių protokolus pasirašo Valdybos 

pirmininkas, o jo nesant – Vicepirmininkas arba Valdybos narys, pirmininkavęs posėdžiui. 

34. Visuose Valdybos posėdžiuose be balso teisės gali dalyvauti Vadovas ir/ar kiti Valdybos 

pakviesti asmenys. 

35. Valdybos kompetencijai priklauso: 

36.1. Skirti ir atleisti LGL Vadovą, nustatyti jo pareiginį atlyginimą, sudaryti su 

Vadovu darbo sutartį bei nustatyti jo pareigybines funkcijas; 



 

6 

 

36.2. Rengti ir tvirtinti strateginius veiklos planus ir Asociacijų įstatymo nustatyta 

tvarka svarstyti ir pateikti Visuotiniam narių susirinkimui metines LGL veiklos 

ataskaitas; 

36.3. Svarstyti LGL narių tarpusavio ginčus, LGL narių padarytus LGL nario 

pareigų pažeidimus, taip pat visus kitus LGL narių etikos kodekso pažeidimus; 

36.4. Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka spręsti Visuotinio narių susirinkimo 

pavestus ir kitus svarbius LGL veiklos klausimus; 

36.5. Priimti sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos 

nutraukimo; 

36.6. Šaukti eilinį bei neeilinį Visuotinį narių susirinkimą; 

36.7. Svarstyti kitus klausimus, kurie nepriskirti Visuotinio narių susirinkimo 

kompetencijai, taip pat klausimus, kuriuos pateikia LGL Vadovas ar  nariai; 

36.8. Peržiūrėti LGL Vadovo parengtą LGL metinę finansinę atskaitomybę; 

36.9. Svarstyti prašymus dėl priėmimo į LGL, išstojimo iš jos, pareiškimus dėl 

pašalinimo iš LGL, narystės sustabdymo ar atnaujinimo; 

36.10. Priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų 

juridinių asmenų dalyviu; 

36. Valdybos pirmininko kompetencijai priklauso: 

37.1. Šaukti Valdybos posėdžius ir jiems pirmininkauti; 

37.2. Pirmininkauti Visuotiniam narių susirinkimui. 

37. Valdybos vicepirmininko kompetencijai priklauso: 

38.1. Pirmininkauti Valdybos posėdžiams, nesant valdybos pirmininko; 

38.2. Pirmininkauti Visuotiniam narių susirinkimui, nesant valdybos pirmininko. 

 

 

VII. VADOVAS 

 

38. LGL veiklai vadovauja Vadovas. Vadovas yra vienasmenis valdymo organas. Vadovas 

skiriamas ir atleidžiamas iš pareigų Valdybos nutarimu bendru sutarimu. Su Vadovu darbo 

sutartį pasirašo Valdybos pirmininkas ar jo įgaliotas kitas Valdybos narys. 

39. Vadovo kompetencijai priklauso: 

45.1. Vadovauti LGL personalui; 

45.2. Pasirašyti darbo sutartis su LGL darbuotojais; 

45.3. Sudaryti sandorius LGL vardu; 

45.4. Atstovauti LGL teisme, kitose valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose, 

organizacijose, įmonėse, įstaigose, asociacijose bei santykiuose su trečiaisiais 

asmenimis; 

45.5. Įgyvendinti Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos priimtus sprendimus; 

45.6. Įgyvendinti Valdybos parengtą ir patvirtintą LGL strateginį veiklos planą ir 

priemones; 

45.7. Rengti LGL metinę finansinę atskaitomybę ir teikti ją svarstyti Valdybai; 

45.8. Vadovauti LGL ir atlikti visus reikiamus veiksmus, išskyrus tuos, kurie 

priskirti išimtinėms Visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos kompetencijoms. 
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VIII. LGL LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI VEIKLOS KONTROLĖS 

TVARKA 

 

40. LGL nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, taip pat 

kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas 

gali būti įgytas už LGL priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo, paramos ar 

kitokiu teisėtu būdu. 

41. LGL lėšas sudaro: 

47.1. Narių įnašai; 

47.2. Fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas; 

47.3. Lietuvos ir užsienio fondų skirtos tikslinės lėšos; 

47.4. Paveldėtas turtas; 

47.5. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas LGL lėšas; 

47.6. Kitos teisėtai įgytos lėšos. 

42. LGL turtas ir lėšos naudojamos tik įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams 

įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos LGL nariams. 

43. Pasibaigus LGL veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų likviduojamos LGL kreditorių 

reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, ir išmokėjus LGL 

nariams išmokas, neviršijančias jų įmokėtų įnašų dydžio, perduodami kitam ar kitiems 

viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Visuotinis narių susirinkimas ar teismas, 

priėmę sprendimą likviduoti LGL. 

44. LGL finansinės veiklos auditą vykdo Visuotinio narių susirinkimo išrinktas Revizorius, 

kurio kompetencijai priklauso: 

50.1. Tikrinti LGL finansines atskaitomybes ir kitus finansinės-buhalterinės veiklos 

dokumentus; 

50.2. Visuotinio narių susirinkimo arba Valdybos pavedimu atlikti LGL 

finansinius-buhalterinius patikrinimus bei artimiausiame Valdybos posėdyje pranešti 

apie patikrinimo rezultatus; 

50.3. Visuotinio narių susirinkimo metu pateikti LGL finansinės veiklos 

patikrinimo ataskaitas. 

45. Vadovas privalo pateikti Revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus. 

46. Revizorius teisės aktų nustatyta tvarka atsako už LGL finansinės veiklos trūkumų nuslėpimą 

ir kitus savo veiksmais padarytus pažeidimus. 

 

 

IX. LGL PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI 

 

47. LGL pranešimai ir skelbimai  skelbiami LGL tinklapyje http://www.lgl.lt. 

48. LGL pranešimai nariams ir kitiems asmenims siunčiami paštu, registruotu paštu, elektroniniu 

paštu ar įteikiami asmeniškai pasirašytinai, jeigu įstatymai ar šie įstatai nenumato kitaip. 

Jeigu yra reikalingas viešas pranešimų skelbimo būdas, jie skelbiami LGL interneto 

tinklapyje  http://www.lgl.lt ir/ar VĮ Registrų  centro informaciniame leidinyje. 

 

 

X. LGL FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO 

TVARKA 
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49. LGL filialai ir atstovybės steigiamos Valdybos sprendimu, laikantis Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitų teisės aktų bei šių Įstatų nustatytos tvarkos. 

50. Valdybos sprendimu dėl filialo ar atstovybės steigimo: 1) paskiriami filialo ar atstovybės 

valdymo organų nariai; 2) nurodoma jų paskyrimo ir atšaukimo tvarka, patvirtinami filialo ar 

atstovybės nuostatai. 

 

 

XI. LGL ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 

 

51. LGL įstatų pakeitimų ir papildymų projektą, atsižvelgdama į LGL narių pateiktus 

pasiūlymus, rengia Valdyba ir perduoda įstatų projektą svarstyti Visuotiniam narių 

susirinkimui. 

52. Įstatai keičiami ir pildomi Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu už Įstatų 

pakeitimą balsavus ne mažiau kaip 2/3 Visuotiniame narių susirinkime dalyvavusių LGL 

narių, turinčių sprendžiamojo balso teisę. Priimti Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja 

juos įregistravus juridinių asmenų registre. 

 

 

XII. LGL PERTVARKYMAS IR PABAIGA 

 

53. LGL gali būti likviduojama, reorganizuojama ar pertvarkoma Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatytais pagrindais ir tvarka. 

 

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

54. Jeigu kokie nors santykiai nėra sureguliuoti šių įstatų, taikomos atitinkamus santykius 

reguliuojančios Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. 

55. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


