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IMBARIECIU DRAUGIJA

ISTATAI

I. BENDROJI DALIS 
:

1.1. Imbarieöiq draugija ( toliau - ID ) yra asociacija, sudaryta bendriems nariq poreikiams ir
tikslams, neprie§taraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir istatymams, tenkinti ir

igyvendinti, vienijanti pilieöius, kurie pritaria ID tikslams ir uZdaviniams, pagrindinems

veiklos kryptims bei §iems istatams.
1.2. ID yra ribotos civilines atsakomybes, vie§asis juridinis asmuo, kurio teisine forma -

asociacija, nuo iregistravimo dienos, turintis s4skaitas Lietuvos Respublikoje

iregistruotuose tankuose, savo antspaud4 su pavadinimu ir naudojantis ji savo nuoZiiira,

turintis organizacini ir teisini savaranki§kum4. ID veikia Vadovaudamasi Lietuvos

Respublikos Konstitucija, Civilinio kodeksu, Visuomeniniq organizacijq ir kitais

Lietuvos respublikos istatymais bei Siais istatais.
1.3. ID veikia Kretingos rajone ir bendradarbiauja su kitomis Lietuvos, uZsienio ir tarptautinemis

organizacijomis.
1.4. Visas oryanizacijos pavadinimas yra Imbarieöiq draugija. Sutrumpintas pavadinimas yra

"ID". Visas ir sutrumpintas pavadinim ai yra lygiaveröiai.

1.5. ID isteigtaneribotam laikui.
1.6. ID veiklos teritorija - Kretingos rajonas.

1.7. ID isteigta neribotam laikui. ID finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.8. ID gali tureti logotipq ir kit4 simbolik4.

I .9. ID turi teisg nekliudomai ra§tu, Lod?íuar kitais btidais, neprie§tarauj ant Lietuvos Respublikos

teises aktams, skleisti informacij4 apie savo veikl4, propaguoti savo tikslus.

II. VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR UZDAVINIAI

2.l.ID veikia socialines apisaugos, kultiiros, sporto, §vietimo srityse.

,, 2.2.1. vienyti ir suburti Imbares seniunijos t.y. Imbares, Reketès, Skaudaliq, Gaivali§kes,
I GedgaudZiq, GargZdeles, Zvairn4 kaimq gyventojus ir i§ jq kilusius Zmones vietos

bendruomenes problemoms sprgsti;

, 2.2.2. skatinti kultiirini ir sportini gyvenim4; ,

2.2.3. i§saugoti tarmg, tradicijas, paproöius, folklorq ir kita. Siekti jq savitumo i§laikymo.

paZinimo, fiksavimo bei perteikimo;

2.2.4. skatinti bendruomenes nariq pilietini aktyvum4, stiprinti jq organizuotum4 ir
sugebejim4 identifi kuoti vietos bendruomenes interesus;

2.2.5. atstovauti ir ginti visuomeneje bei valdZios institucijose ID nariq interesus,

konstruktyviai bendradarbiauti su Kretingos rajono savivaldybe bei Imbares seniunija

sprendZiant ID nariq socialines, ekonomines problemas;

2.2.6. skatinti ir remti vaikq ir jaunimo uZimtumo, savirealizacijos, sporto, ugdymo,

savipagalbos proj ektus ;

2.2.7 "* padeti jaustis visaveröiais bendruomenes nariais pagyvenusiems, senyvo amZiaus,
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2.2.8. rfipintis kaimo pletra maLinant fiznE ir socialing atskirti, prisideti igyvendin
tikslines programas;

2.2.9. siekti prisiderinti prie ES vykdomos strukt[rines politikos;
2.2.10. rengti ir remti vietos infrastruktlr4 gerinanöius projektus;
2.2.1I. pletoti ir palaikyti ry§ius su kitomis bendruomenemis Lietuvoje bei uZsienyje.

2.3.Uítikïindama pagrindiniq tikslq igyvendinim4 ID gali vykdyti visas veiklos riisis (pag
EVRK), jei §ios veiklos neprie§tarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvr
Respublikos civiliniam kodeksui, Lietuvos Respublikos asociacijq bei kitiems istatymam
vyriausybes nutarimams, kitiems teises aktams ir siems istatams.
2.3.1. ID veiklos rusys pagal veiklos riisiq klasifikatoriq:

Vienmeöiq augalq auginimas.
Daugiameöiq augalq auginimas.
Maisto produktq gamyba.

Nealkoholiniq gerimq gamyba.

Tekstiles gaminiq gamyba.

DrabuZiq siuvimas (gamyba).

Odos ir odos gaminiq gamyba.

Medienos bei medienos kamstie
i§ §iaudq ir pynimo medZiagq gamyba;
Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugo§
Metalo gaminiq, i§skyrus masinas ir irenginius gamyba-
Papuo§ah+, juvelyriniq, biZuterijos ir panasiq dirbinirl gamyba-

luotq ir §epeöiq gamyba.

Nepavojingq atliekq tvarkymas ir salinimas.
MaZmenine prekyba nespecializuotose parduotuvàse
JvlaZmenine prekyba kioskuose ir prekyviétése
MaZmenine prekyba ne parduotuvèse, kios@
UZsakomasis pardavimas pastu arba internetu.
Kita mazmenine prekyba ne parduotuvese@
Keleivir+ veZimas miesto arba priemiestiniu sausurnoi transportu
Taksi veikla.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas
Kroviniq tvarkymas

Pa§to ir pasiuntiniq (kurjeriq) veikla.
Apgyvendinimo veikla
Kita apgyvendinimo veikla.
Maitinimo ir gerimq teikimo veikla.
Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kit@
Pagaminto valgio tiekimas renginiams.
Gerimq pardavimo vartoti vietoje veikla
Informaciniq paslaugq veikla.
Kita informaciniq paslaugq veikla.
Kita, niekur kitur nepriskirta, informaciniq pàslaugq ueikla
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo tu.to nu@



74.2 Fotografavimo veikla.

74.9 Kita, niekur kitur nepriskirta, profesine, moksline ir technine veikla.
77. Nuoma ir i§perkamoji nuoma

77.21 Poilsio ir sporto reikmenq nuoma ir i§perkamoji nuoma.
78.30 Kitas darbo jegos teikimas.

79.9 Kitq i§ankstinio uZsakymo ir susijusiq paslaugq veikla.
81 Pastatq aptamavimas ir kra§to v aizdLio tvarkymas.

8t.2 Valymo veikla.

82.3 PosedZiq ir verslo renginiq organizavimas.

82.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui bldingq paslaugq veikla.
85.6 Svietimui b[dingq paslaugq veikla.
88. Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla.
88.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo

veikla.

90. KDrybine, meniné ir pramogq organizavimo veikla.
90.03 Menine k[ryba
9l Bibliotekq, archyvq, muziejq ir kita kulturine veikla.
91.02 Muziejq veikla.
91.03 Istoriniq vietq ir pastatq bei pana§iq turistq lankomq vietq eksploatavimas.
93.2 Pramogq ir poilsio organizavimo veikla.
93.29 K ta pramogq ir poilsio organizavimo veikla.
96. Kita asmenq aptarnavimo veikla.
96.02 Kirpyklq ir kitq groZio salonq veikla.

2.3.2. bendradarbiauja su Lietuvos, uZsienio valstybiq bei tarptautinemis organizacijomis;
2.4.reklamuoja ir platina informacijq apie savo veikl4;
2.5. ruo§ia ir igyvendina tikslines programas;

2.6. atstovauja ID nariq interesams valstybines valdZios ir valdymo institucijose;
2.7 . steigia vi suomenes informavimo priemones ;

2.8. steigia vie§uosius juridinius asmenis;

2.9. organizuoja ir rengia susirinkimus, konkursus, muges, parodas, i§kylas ir kitus taikius
masinius renginius;

2.10. rfipinasi kaimo pletra maíinantfizing ir socialing atskirti, prisideti igyvendinant tikslines
programas;

III. IMBARIEÖIU DRAUGIJOS TEISES

3. ID turi teisg:

3.1. nekliudomai ra§tu, í,odíi,t ar kitais bUdais skleisti informacij4 apie savo veikl4, propaguoti ID
tikslus uZdavinius;

3.2. pirkti ar kitokiu istatymams neprie§taraujanöiu b[du isigyti savo veiklai reikaling4 turt4, ji valdyti
ir juo disponuoti. Gauti paskolas, sudaryti kitus sandorius;
3.3. tureti bankq istaigose atsiskaitom4j4 ir valiutos s4skaitas istatymq nustatyta tvarka;
3.4. samdyti asmenis istatuose numatytai veiklai;
3.5. gauti le§q ar kitokio turto i§ tarptautiniq organizacijq, nevalstybiniq organizacijr4,fondq, taippaÍ
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asmenq;

3.6. steigti (bDti steigeju) imones, registruojamas ir veikianèias pagal Lietuvos Respublikos

istatymus;
3.7. vykdyti veiklas numatytas ID istatuose pagal veiklos r0§iq klasifikatoriq;
3.8. tureti samdomq darbuotojq. UZ paslaugas ir darbus atsiskaityti sutarta forma neprie§taraujanöia

LR istatymams;
3.9. tureti kitq civiliniq teisiq ir pareigq, jei jos neprie§tarauja LR istatymams, LR Vyriausybes

nutarimams ir §iems istatams, bDti ie§kovu ir atsakovu teisme.

IV. NARIAI. JU TEISES IR PAREIGOS

4.l. Nariai:
4.1.1. ID nariais gali b[ti LR pilieöiai, kuriems yra sukakg 18 metq ir kurie aktyviai siekia ID
tikslq igyvendinimo;
4.1.2. naryste ID prasideda, kai stojantysis uZpildo nario anket4;

4.1.3. ID turi b[ti visq nariq s4ra§as. Su jais turi teisg susipaZinti kiekvienas ID narys;

4.1.4. stojamqji ir metini nario mokesöio dydi ir mokejimo tvark4 nustato susirinkimas. Susirinkimo
nutarimu mokesöiai gali b[ti panaikinti.
4.2.ID narys turi teisg:

4.2.1. dalyvauti jos valdyme, rinkti ir blti i§rinktas i ID valdymo organus;

4.2.2. naudotis ID teikiamomis paslaugomis;

4.2.3 . gauti informacij 4 ID veiklos klausimais;

4.2.4. i§stoti i§ ID.
4.3.I§stojant arbapa§alinus i§ ID, imoketi ina§ai arperduotas ID turtas negrqZinamas.

+.-t. ID nariq pareigos:

4.4.1. laikytis ID istatq;
4.4.2. vykdyti ID valdymo oÍganq nutarimus;

4.4.3.laiku sumoketi ID metininario mokesti;

4.4.4. dalyvauti ID valdyme ir veikloje;
4.4.5. teikti ID informacij4 bei kit4 pagalbE, butin4 jos tikslams realizuoti.
4.5. Naryste pasibaigia:

4.5.1. i§stojus i§ ID pagal nario ra§ti§k4 pra§ym4;

4.5.2.likvidavus ID;
4.5.3.ID nario mirties atveju;

4.6.ÍD narys gali bfti pa§alintas i§ ID:
4 .6.1 . uí nario pareigq nevykdym4 ar netinkam4 j q vykdym4;
4.6.2. kai be pateisinamos prieZasties nemoka metinio nario mokesöio.

V. VALDYMO ORGANAI

5. ID valdymo organai yra:

5.1.ID visuotinis susirinkimas (toliau - susirinkimas);

5.2.\D Taryba;
5.3. ID pirmininkas.

5.1 . ID susirinkimas yra auk§öiausias valdymo organas, kuris §aukiamas ne reöiau kaip kart4 per
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vienerius metus. Susirinkim4 §aukia ir rengia ID Taryba.

5.2.|D susirinkimas:

5.2.1. priima, keiöia ir papildo ID istatus;
5.2.2. nustato pagrindinius ID tikslus ir uZdavinius;

5.2.3. nustato stojamojo ir metinio nario mokesöio dydi ir mokejimo tvark4 arba juos panaikina;

5.2.4. ne ilgiau kaip penkeriems metams renka ID taryb4 i§ 9 nariq ir 3 revizoriq;
5.2.5. reorganizuoja ir likviduoja ID,
5.3. Susirinkimas yra teisetas ir gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja ne maíia:u kaip pusg

nariq. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujanöiq nariq balsq dauguma. Balsavimo
forma pasirenka susirinkimas.

5.4. Jeigu susirinkime nera kvorumo, ne veliau kaip per savaitg turi bflti su§auktas pakartotinis
susirinkimas, kuris turi teisg priimti nutarimus neivykusio susirinkimo darbotvarkes klausimais,
nepaisant dalyvauj anöiq nariq skieöiaus.

5.5. Apie §aukiam4 eilini susirinkim4, ID taryba informuoja savo narius ne veliau kaip prie§ 10 dienq
iki susirinkimo.

5.6. Susirinkimo protokol4 pasira§o pirmininkas ir sekretorius.

5.7.Tary ID susirinkimq ID veiklai vadovauja ir j4 koordinuoja ID Taryba (toliau - Taryba).

5.8. Taryba vykdo §ias funkcijas:

5.8.1. renka ID pirminink4
5.8.2. §aukia ir rengia susirinkimus;

5. 8.3. svarsto klausimus, kuriuos pateikia pirmininkas;

5.8.4. priima i ID naujus narius.

5.8.5. atsiskaito visuotiniam nariq susirinkimui ne reöiau kaip kart4 per metus.

5.9. Tarybos posedZiai §aukiami esant reikalui, bet ne reëiau kaip kart4 i pusmeti. Tarybos posedZius

§aukia pirmininkas.

5.10. ID pirmininkas:

5.10.1. pirmininku gali b[ti ID narys;

5.10.2.ID pirmininkas kartu yrair Tarybos pirmininkas;

5.10.3. pirmininkas tiesiogiai vadovauja tarybai, atstovauja ID valstybinese struktÍirose, uZsienio bei
tarptautinese organizacijose, atstovauja kaip ie§kovas ir atsakovas teismuose arba suteikia kitiems
asmenims igalioj imus atstovauti;

5. I 0.4. organizuoja tarybos darbq;

5.10.5. vykdo kitas funkcijas, kurios neieina i i§imting ID renkam4 organq kompetencij4;

5.10.6. gali dali savo funkcijq pavesti vykdyti tarybos nariams arba kitiems asmenims.

VI. FINANSINE VEIKLOS KONTROLE

6. ID turi revizoriq, kuri renka susirinkimas iki 5 metu. Revizoriq skaiöius nustatomas susirinkimo
nutarimu.

7 .ID revrzoriai negali b[ti Tarybos nariais.

8. ID revizorius:

8.1. kontroliuoja ar ID organizacinë ir f,rnansine veikla atitinka ID istatus ir program4, susirinkimo ir
Tarybos nutarimus;

8.2. apie savo veikl4 atsiskaito visuotiniam nariu susirinkimui.



VII. LE§OS IR TURTAS

9. ID nuosavybes teise gali priklausyti
priemones, irenginiai, grynieji pinigai,
veiklai reikalingas turtas.
10. ID le§os sudaro:

nekilnoj amas, kilnoj amas, intelektualinis turtas, transporto
vertybiniai popieriai, taip pat kitas jos istatuose numatytai

10.1' stojamieji ir metiniai nario mokesèiai ir tiksliniai inasai;
10.2. pajamos is ID turto bei [kines veiklos;
10.3. fiziniq ir juridiniq asmenq neatlygintinai perduotos lesos ir turtas;
10.4. dovanos ir dotacijos;
10.5. kredito istaigq palDkanos uZ saugomas iD lesas;
10.6. atskaitymai iS ID isteigtq imoniq pelno;
10.7. skolinto kapitalo lesos;
10.8. kitos teisetai gautos lesos.

1 l. ID nariai neturi teises gauti ismokq uZ narystg ID.

VII. FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMAS, JU VEIKLOS NUTRAUKIMAS

l2'l'lD turi teisg steigti filialus ir atstovybes. ID isteigti filialai ir atstovybes nera juridiniai
asmenys, todel ID atsako pagal filialq ir atstovybiq prievoles, o filialai ir atstovybes atsako
pagal ID prievoles.

12'2' Sprendim4 del filialo ir atstovybes steigimo, kompetencijos keitimo ar jq veiklos
nutraukimo priima ID Taryba. ID filialas ar atstovybe veikia pagal jq nuostatus, kuriuos svarsto
ir tvirtina ID Taryba.
12'3' sprendim4 del filialo ar atstovybès vadovo skyrimo ir atsaukimo priima ID Taryba savo
sprendimu.

72'4' tais atvejais, kai istatymai ir §ie istatai numato altematyvius pranesimq skelbimo budus
konkretq skelbim4 parenka ID Taryba.

VIII. PRANE§IMU SKELBIMO IR ISTATU KEITIMO TVARKA

13'1' civilinio kodekso , asociacijq fstatymo, kitais teises aktais ir istatq numatytais atvejais
ID prane§imai ir informacija skelbiami ta tvarka, kuriq nustato teises aktai ir sie istatai.13.2.Vie§usprane§imusIDskelbiainternetinejesvetaineje@,
Kretingos rajono laikra§öiuose ,,Pajurio naujienos" ir ,,§vyturys.o. ID pranesimai skelbiami
Civilinio kodekso, Asociacijq istatymo ir kitais teises aktq nustatytais terminais.
13'3' Tais atvejais, kai istatymai ir §ie istatai numato altematyvius pranesimq skelbimo budus
konkretq skelbim4 parenka ID taryba.
13'4'uz civiliniame kodekse, asociacijq istatyme ir §iuose istatuose nustatytos informacijos
vie§4 paskelbim4, prane§imq ID nariams ir kreditoriams bei Juridiniq asmenq registro
tvarkytojui tinkam4 pateiki4 istatymuose ir §iuose istatuose nustatytais terminais atsako ID
primininkas.
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13.5. {statai keiöiami visuotinio nariq susirinkimo sprendimu. priimtu ne maZiau kaip 2/3 balsq
dauguma. PasiDlymus del istatq keitimo ar papildl mo visuotiniam nariq susirinkimui gali
siulyti ID pirmininkas ir Taryba ar t hlD nariq. pakeistus istarus pasiraso ID visuotinio nariq
susirinkimo igaliotas asmuo.

VII. VEIKLOS PASIBAIGIMO TVARKA

14. ID gali btti likviduojama:
14. 1. susirinkimo nutarimu;
14.2.kai lieka maZiau nei trys nariai;
i 4.3. teismo sprendimu.

15. Susirinkimas, nutargs likviduoti ID, skiria likvidatoriq ir nusrato jo lgaliojimus.
16' Kai lieka maZiau kaip 3 nariai, likvidatoriq skiria ir jam lgaliojimus suteikia pirmininkas.
17 .lD likvidavus, likvidatorius privalo i§registruoti ID, graZinti pazymejirn4 j! isdavusiam registro tvarkytojui
18. Pasibaigus ID veiklai, likgs turtas ir lè§os, patenkinus ID kreditoriq reikalavimus, atsiskaiöius su
asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitai aï kitoms visuomeninems
organizacijoms, kuriq tikslai artimi §iems istatams, o jei tokiq organizacijq nera - labdaros
organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.

ImbarieÖiq draugija istatai patvirtinti 2022 m. kovo 20 d. visuotinio susirinkimo nutarimu. protokolo
nr.1

\risuotinio susirinkimo igaliotas asmuo:

{statq pasira§ymo data2022 m. kovo 20 d.




