
LIETUVOS PSICHODRAMOS DRAUGIJA
ĮSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Lietuvos  psichodramos  draugija,  sutrumpintas  pavadinimas  LPdD,  (toliau  –  Draugija)  yra  ribotos
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurios tikslas – koordinuoti draugijos narių veiklą, atstovauti
Draugijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.  Draugija yra savanoriška,  ne
pelno  siekianti  organizacija,  vienijanti  psichoterapeutus  bei  kitų  profesijų  ir  specialybių  žmones,
besidominčius psichodramos metodais. 
2. Draugijos (juridinio asmens) kodas – 191970158.
3. Draugija turi savo antspaudą, simboliką ir atsiskaitomąją sąskaitą banke.
4. Draugijos teisinė forma – asociacija.
5. Savo veikloje Draugija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis
sutartimis,  Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kitais  teisės
aktais. Taip pat Draugija savo veiklą grindžia šiais įstatais bei Draugijos Etikos kodeksu.
6. Draugija veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Draugija gali tapti tarptautinių organizacijų nare ar kitų
juridinių asmenų dalyve, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
7. Draugijos veiklos laikotarpis neribotas.
8. Draugijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
9. Draugija yra labdaros ir paramos teikėja bei gavėja. 

II. DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

10. Draugijos veiklos tikslai:
10.1. Vienyti psichoterapeutus, įvairių profesijų specialistus ir kitus asmenis, besidominčius psichodrama
ar savo veikloje taikančius psichodramos metodus;  
10.2. Skleisti psichodramos idėjas visuomenėje;
10.3 Skatinti vykdyti ir dalyvauti įvairiose su psichodrama susijusiose programose ir projektuose;
10.4. Rengti konferencijas, seminarus, mokymus, skaityti paskaitas ir vesti praktinius užsiėmimus, skirtus
psichodramos  specialistams  ir  kitiems  specialistams,  besidomintiems  psichodrama  ar  savo  veikloje
taikantiems psichodramos metodus, šviesti ir lavinti juos;
10.5. Atstovauti Draugijos nariams įvairiose institucijose, įgyvendinant bendrus tikslus, o taip  pat ginti
savo narių interesus teisės aktų nustatytomis priemonėmis ir būdais; 
10.6. Organizuoti psichodramos mokymus;
10.7. Organizuoti leidybinę veiklą, skatinti psichodramos literatūros leidimą;
10.8. Kurti psichodramos standartus studijoms, podiplominiam mokymui;
10.9.  Bendradarbiauti  su kitomis  Lietuvos,  užsienio ir  tarptautinėmis  psichodramos ir  jai  artimų sričių
organizacijomis;
10.10. Jungtis į organizacijas, sąjungas (konfederacijas), tapti tarptautinių organizacijų nare, kurių tikslai
suderinami su Draugijos tikslais, nutraukti narystę jose;
10.11. Remti Draugijos narius profesinėje veikloje, ginti jų interesus ir kt.
11. Siekdama tikslų Draugija:
11.1. Atstovauja savo narių interesams valstybinėse ir kitose institucijose;
11.2.  Organizuoja  ir  dalyvauja  įvairiose  psichodramos  praktiniam  taikymui  ir  studijoms  aktualiose
konferencijose ir kituose renginiuose, taip pat įvairiose programose ir projektuose;
11.3.  Atstovaudama  Draugijos  narių  interesams,  sudaro  sutartis  su  valstybės  institucijomis  bei
savivaldybėmis, mokslo bei švietimo įstaigomis dėl įvairių programų vykdymo;
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11.4. Rengia psichodramos standartus studijoms, podiplominiam mokymui;
11.5.  Kuria  ir  realizuoja  psichodramos  mokymų  ir  kvalifikacijos  kėlimo  programas,  rengia  naujus
psichodramos specialistus, išduoda kvalifikacijos pažymėjimus;
11.6. Bendradarbiauja su kitomis Lietuvos,  užsienio ir tarptautinėmis  psichodramos ir  jai artimų sričių
organizacijomis;
11.7. Siūlo kandidatus valstybinėms bei kitomis premijoms, stipendijoms gauti;
11.8. Remia Draugijos narius, įgyvendinančius draugijos tikslus;
11.9. Skatina ir remia psichodramos literatūros leidimą, vertimą ir platinimą;
11.10.  Remia  Draugijos  narių  stažuotes  užsienio  mokslo  ir  mokymo  institucijose,  komandiruotes  į
tarptautines konferencijas ir seminarus;
11.11. Keičiasi patirtimi su užsienio šalių psichodramos specialistais ir organizacijomis;
11.12. Draugijos narių socialinei apsaugai gerinti gali steigti labdaros ir paramos fondus;
11.13. Informuoja ir skatina diskusijas aktualiais psichodramos taikymo klausimais;
11.14.  Bendradarbiauja  su  žiniasklaidos  priemonėmis  bei  kitomis  institucijomis,  šviečiant  visuomenę
aktualiais su psichodrama susijusiais klausimais;
11.15.  Bendradarbiauja  su  valdžios  institucijomis  ir  nevyriausybinėmis  organizacijomis,  sprendžiant
aktualias visuomenės psichosocialines problemas.
12. Draugijos veiklos rūšys pagal klasifikatorių: 

58      Leidybinė veikla; 
58.11 Knygų leidyba;
58.13 Laikraščių leidyba;
58.14 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
58.19 Kita leidyba;
72      Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
74.9   Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
85      Švietimas;
85.5   Kitas mokymas; 
85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
94.9  Kitų narystės organizacijų veikla.

13.  Draugija  gali  vykdyti  ir  kitą,  įstatymų  nedraudžiamą  bei  šiems  įstatams  neprieštaraujančią  veiklą,
reikalingą jos numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. 

III. NARYSTĖ DRAUGIJOJE, DRAUGIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

14. Draugijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę Draugijos
prezidentui prašymą tapti Draugijos nariu bei sumokėję Draugijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu
nustatytą stojamojo įnašo dydį ir metinį nario mokestį.
15. Draugijos nariai:
15.1. Tikrieji nariai, turintys šiuose įstatuose nustatytas teises ir pareigas, yra:
15.1.1.  Psichodramos  terapeutai  –  tai  fiziniai  asmenys,  atitinkantys  minimalius  psichoterapeuto
kvalifikacijos kriterijus ir turintys teisę verstis psichoterapijos praktika teisės aktų nustatyta tvarka; 
15.1.2.  Psichodramos  asistentai  –  tai  fiziniai  asmenys,  įgiję  psichodramos  asistento  kvalifikaciją  ir
studijuojantys podiplominėse psichodramos studijose psichodramos terapeuto kvalifikacijai įgyti. Pabaigę
studijas  šie  asmenys  atitiks  minimalius  psichoterapeuto  kvalifikacijos  kriterijus  ir  turės  teisę  verstis
psichoterapijos praktika teisės aktų nustatyta tvarka;
15.2.  Asocijuoti  nariai  – tai  kiti  fiziniai  asmenys,  dalyvaujantys  LPdD veikloje,  tačiau kurių profesinė
kvalifikacija  neatitinka  tikriesiems  LPdD nariams  keliamų  reikalavimų.  Šie  nariai turi  visas  įstatuose
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nustatytas teises ir pareigas, išskyrus teisę balsuoti Draugijos visuotiniame narių susirinkime ir būti išrinkti
į Draugijos valdymo organus;
15.3. Draugijos garbės nariai  - tai  asmenys,  ypač nusipelnę psichodramos mokslui ir praktikai.  Garbės
narius tvirtina Draugijos visuotinis narių susirinkimas paprasta balsų dauguma. Garbės narys turi visas
nario teises, išskyrus teisę balsuoti  Draugijos visuotiniame narių susirinkime ir būti išrinktas į Draugijos
valdymo organus.  Tuo atveju, kai LPdD garbės narys yra aktyviai LPdD veikloje dalyvaujantis tikrasis
narys, jis turi visas LPdD tikrojo nario teises ir pareigas. Garbės narys yra atleidžiamas nuo stojamojo ir
kasmetinio nario mokesčių.
16. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.
17. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
18.  Draugijos  narių  teisės  nesiskiria  nuo nurodytų  Lietuvos  Respublikos  asociacijų  įstatyme  (toliau  –
Asociacijų įstatymas).
19. Draugijos narių teisės:
19.1. dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniame narių susirinkime;
19.2. susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą Draugijos turimą informaciją apie jos veiklą;
19.3. teikti pasiūlymus ir pageidavimus, atvirai pareikšti ir ginti savo nuomonę dėl Draugijos veiklos;
19.4. susipažinti su Draugijos narių sąrašu;
19.5. remti Draugiją turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;
19.6. dalyvauti visuose Draugijos organizuojamuose renginiuose bei mokėti mažesnį dalyvavimo mokestį,
naudotis kitomis Draugijos teikiamomis paslaugomis;
19.7. parašius prašymą bet kada išstoti iš Draugijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai
ar kitaip Draugijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas yra negrąžinami;
19.8. turi kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
20. Draugijos narių pareigos:
20.1. laikytis  Draugijos įstatų;
20.2. laikytis Draugijos etikos kodekso;
20.3. laiku mokėti nario mokestį;
20.4. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdybos ir prezidento nutarimus ar sprendimus;
20.5.  aktyviai  dalyvauti  visuotiniuose  narių  susirinkimuose,  Draugijos  veikloje  bei  renginiuose,  ginti
Draugijos garbę.
20.6. nevykdyti Draugijos tikslams prieštaraujančios veiklos.
21. Draugijos narys Valdybos sprendimu gali būti pašalintas ar nutraukiama jo narystė šiais atvejais:
21.1 atsisakius narystės ir apie tai pareiškus raštu Draugijai;
21.2 nesumokėjus nario mokesčio ilgiau kaip 1 metus laiko;
21.3 jei Valdyba pripažino narį nesilaikant Draugijos įstatų ar etikos kodekso, neatitinkant šiuose įstatuose
narystei  keliamų reikalavimų ar įvertino nario veiklą  esant žalinga  draugijai  (Valdybos sprendimą turi
patvirtinti Draugijos visuotinis narių susirinkimas paprasta balsų dauguma).
22.  Pašalinus  ar  nutraukus  narystę  Draugijoje  stojamieji  įnašai,  nario  mokesčiai  ar  kitaip  Draugijos
nuosavybėn perduotos lėšos negrąžinamos.  

IV. DRAUGIJOS ORGANAI

23. Draugijos organai yra:
23.1. Visuotinis narių susirinkimas;
23.2. Kolegialus valdymo  organas – Valdyba;
23.3. vienasmenis Draugijos valdymo organas – Prezidentas;
23.4. Revizorius.
24. Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklauso:
24.1. keisti, papildyti ir tvirtinti Draugijos įstatus;
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24.2. rinkti ir atšaukti Valdybos narius;
24.3. rinkti ir atšaukti revizorių;
24.4. skirti ir nustatyti atlyginimus valdymo organų nariams;
24.5. rinkti etikos komisiją;
24.6. nustatyti narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
24.7. priimti nutarimą dėl Draugijos garbės nario paskelbimo ar atšaukimo;
24.8. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;
24.9. priimti sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
24.10. priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyvių;
24.11.  spręsti  kitus  klausimus,  jeigu  jie  pagal  įstatymus  ir  šiuos  įstatus  nėra  priskirti  kitų  organų
kompetencijai ir jei tai nėra valdymo  organo funkcijos.
25. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia Prezidentas kartą per metus, ne vėliau kaip 4 mėnesiai iki
finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą prezidentas ne vėliau kaip 14 kalendorinių
dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui pasirašytinai, registruotu laišku arba išsiunčiama
nariams elektroniniu paštu. 
26. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per 15 kalendorinių dienų šaukiamas pakartotinis
visuotinis  narių  susirinkimas,  kuris  turi  teisę  priimti  sprendimus  neįvykusio  susirinkimo  darbotvarkės
klausimais. 
27. Draugijos visuotiniame narių susirinkime kiekvienas draugijos narys turi vieną balsą. 
28. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Draugijos
narių.  Visuotinio  narių  susirinkimo  sprendimas,  išskyrus  šių  įstatų  24.1  ir  24.9  punktuose  nurodytus
sprendimus, 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). Šių įstatų 24.1 ir 24.9 punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo
sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų.
29. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau
kaip iš 1/3 Draugijos narių, arba Draugijos valdyba.
30. Draugijos nariai turi teisę balsuoti raštu, užpildę ir pateikę Draugijai balsavimo biuletenį, jame pranešę
savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. 
31.  Draugijos  Valdyba  sudaroma  iš  5  (penkių)  narių  4  (ketverių)  metų  kadencijai.  Valdybos  narių
kadencijų  skaičius  neribojamas.  Valdyba  iš  savo  narių  išsirenka  Valdybos  pirmininką  ir  Draugijos
Prezidentą.
32. Valdyba dirba pagal jos pačios patvirtintą reglamentą.
33. Valdybos kompetencijai priklauso: 
33.1. nustatyti Draugijos veiklos strategiją bei veiklos programas;
33.2.  rengti  ir  pateikti  Draugijos  visuotiniam narių  susirinkimui  Draugijos  veiklos  ataskaitą  ir  metinę
finansinę atskaitomybę;
33.3. priimti sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo, jų nuostatų tvirtinimo bei jų veiklos nutraukimo;
33.4. nustatyti Draugijos turto naudojimo tvarką;
33.5. priimti sprendimus dėl disponavimo Draugijos turtu ir lėšomis;
33.6.  priimti  į  Draugiją  narius,  teikti  visuotiniam  narių  susirinkimui  patvirtinti  sprendimus  dėl  narių
pašalinimo ar narystės nutraukimo;
33.7. spręsti kitus klausimus.
34.  Valdybos  posėdžių  sušaukimo  iniciatyvos  teisę  turi  valdybos  pirmininkas  arba  daugiau  kaip  pusė
Valdybos narių.
35.  Valdybos  posėdis  yra  teisėtas,  jeigu jame dalyvauja  daugiau  kaip  pusė  Valdybos  narių,  o  priimti
sprendimai yra teisėti, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių. Jei
balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas. 
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36. Valdyba už savo veiklą  atsiskaito Draugijos visuotiniam narių susirinkimui ir  atsako už padarytus
įstatymų ir Draugijos įstatų pažeidimus įstatymų nustatyta tvarka.
37.  Prezidentas  renkamas  4  (ketveriems)  metams  iš  valdybos  narių  tarpo  paprasta  valdybos  posėdyje
dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma. 
38. Savo veikloje Prezidentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais įstatais, Etikos kodeksu,
visuotinių narių susirinkimų ir Valdybos nutarimais bei sprendimais ir už savo veiklą atsiskaito Valdybai
jos nustatyta tvarka.
39. Prezidentas su Draugija gali sudaryti  darbo sutartį, kurią pasirašo įgaliotas Valdybos narys.
40. Prezidentas atlieka šias funkcijas:
40.1. tvarko operatyvinius veiklos reikalus;
40.2.  Draugijos  vardu  pasirašo  (sudaro)  sandorius  šiuose  įstatuose  nustatytomis  sąlygomis,  atstovauja
Draugijai teisme, arbitraže, valstybės institucijose bei santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
40.3. atidaro ir uždaro Draugijos sąskaitas bankų įstaigose;
40.4. pateikia Valdybai svarstyti aktualius Draugijai klausimus;
40.5. praneša Draugijos nariams apie esminius Draugijos įvykius;
40.6. pateikia Draugijos nariams jų prašomus pateikti Draugijos dokumentus šiuose įstatuose nustatytais
atvejais, sąlygomis ir tvarka;
40.7. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
40.8. analizuoja finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus, Draugijos sandorius ir teikia
pasiūlymus dėl Draugijos veiklos gerinimo Valdybai;
40.9. parenka, priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, sudaro (nutraukia) su jais darbo sutartis;
40.10. sudaro sutartis su fiziniais ar juridiniais asmenimis dėl paslaugų Draugijai teikimo;
40.11.  išduoda  įgaliojimus  asmenims  vykdyti  tas  funkcijas,  kurių  sprendimas  (atlikimas)  yra  jo
kompetencijoje;
40.12. vykdo kitas šiuose įstatuose numatytas funkcijas.
41. Revizorius – visuotinio narių susirinkimo 4 (keturių) metų kadencijai renkamas asmuo.
42. Revizoriaus kompetencija:
42.1.  tikrina  Valdybos  parengtą  metų  finansinę  atskaitomybę  ir  kitus  finansinės  buhalterinės  veiklos
dokumentus;
42.2.  Visuotinio  narių  susirinkimo  ar  Prezidento  pavedimu  atlieka  Draugijos  finansinius  buhalterinius
patikrinimus bei artimiausiame visuotiniame narių susirinkime praneša apie nustatytus pažeidimus;
42.3. pateikia Draugijos finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.
42.4. vykdo Draugijos veiklos kontrolę.
43.  Draugijos  etikos  komisiją  sudaro  3  (trys)  visuotiniame  narių  susirinkime  išrinkti  nariai.  Ji  dirba,
vadovaudamasi  Draugijos  etikos  kodeksu,  skundų  nagrinėjimo  Draugijos  nustatyta  tvarka.  Jos  darbo
reglamentą tvirtina Draugijos valdyba,  kuri priima sprendimus dėl etikos pažeidimų, remdamasi etikos
komisijos išvadomis.

V. DRAUGIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI DRAUGIJOS 

VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

44. Lėšos ir pajamos gali būti naudojamos Draugijos įstatais numatytai ir įstatymų nedraudžiamai veiklai
vykdyti.
45. Draugijos lėšų šaltiniai:
45.1. Narių stojamieji įnašai;
45.2. Metiniai narių mokesčiai;
45.3. Lėšos, gautos kaip labdara, parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;
45.4. Lėšos, gautos iš juridinių ir fizinių asmenų pagal sutartis už suteiktas paslaugas ar sutartinius darbus;
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45.5. Lėšos, gautos kaip dalyvių mokestis Draugijos organizuotose konferencijose, seminaruose ir kituose
renginiuose;
45.6. Kitos teisėtai įgytos lėšos.
46. Lėšas, gautas kaip labdara, parama, dovana ar pagal testamentą, Draugija naudoja labdaros, paramos,
dovanos teikėjo arba testatoriaus nurodymu Draugijos įstatuose numatytai veiklai užtikrinti.
47.  Kiekvienais  metais  Draugija  sudaro  gaunamų  lėšų  ir  išlaidų  sąmatą.  Sąmatą  tvirtina  Valdybos
pirmininkas. 
48. Draugijos turtas yra apskaitomas Draugijos finansinėje ataskaitoje.
49.  Valdyba turi  parengti  ir  pateikti  eiliniam visuotiniam narių susirinkimui  praėjusių finansinių metų
veiklos ataskaitą.

VI. DRAUGIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

50.  Pranešimai,  kurie  turi  būti  paskelbti  viešai,  jie  skelbiami  VĮ  Registrų  centro  leidžiamame
elektroniniame  leidinyje  arba  įstatymuose  numatytais  atvejais  įstatymų  nustatyta  tvarka  ir  terminais
skelbiami respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims
pasirašytinai ar registruotu laišku. 
51.  Pranešimai  apie  šaukiamą  visuotinį  narių  susirinkimą  skelbiami  Draugijos  interneto  svetainėje
www.psichodrama.lt ir  Draugijos  nariai  informuojami  elektroninėmis  ryšio  priemonėmis  jų  nurodytais
elektroninio pašto adresais.
52. Kiti pranešimai ar skelbimai siunčiami kiekvienam Draugijos nariui ar suinteresuotam asmeniui raštu
elektroninėmis priemonėmis arba paštu, o reikalui esant – registruotu laišku. 
53. Pasikeitus adresams, Draugijos nariai ar kiti suinteresuoti asmenys privalo apie tai raštu informuoti
Draugijos Prezidentą.
54. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Draugijos buveinėje.
55. Už savalaikį viešos informacijos pateikimą atsako Draugijos Prezidentas arba jo įgaliotas asmuo.
56. Dokumentų ir kitos informacijos apie Draugijos veiklą pateikimo nariams tvarka tvirtinama Valdybos
nutarimu.
57. Draugijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

VII. DRAUGIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO 

BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

58.  Sprendimą  steigti  Draugijos  filialus  ir  atstovybes,  nutraukti  jų  veiklą,  skirti  ir  atšaukti  filialų  ir
atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Valdyba, vadovaudamasi teisės
aktais.
59. Filialų ir atstovybių skaičius neribotas.

VIII. DRAUGIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

60. Draugijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

IX. DRAUGIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

61. Draugijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
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X. DRAUGIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

62. Jeigu Draugijoje liko mažiau negu 3 nariai,  per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Draugija turi
pranešti Juridinių asmenų registrui.
63. Draugija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

Įstatai priimti ____________________ visuotiniame narių susirinkime.

Prezidentas 
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