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Lietuvos DidZiosios Kunigaikltyst6s ponq tarybos

ISTATAI
I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Lietuvos DidZiosios Kunigaik5tystes ponq taryba (toliau-LDK PT) steigiama (atkuriama) vadovaujantis
Koalicineje bendradarbiavimo deklaracijoje itvirtinta nuostata efektyviai igyvendinti i5sikeltus tikslus,
turindius wirt4 istorin! pagrindq, besirerniandius pamatinemis vertybemis ir kertiniais idealais. Siekiant
puoseleti istorini kult[ros paveld4, dvasines vertybes, Lietuvos DidZiosios Kunigaik5tystes (toliau -
LDK) valstybingumo atminim4, gerbti kilmingqjq proteviq palikim4, ugdytitautos patrioti5kumq, kelti
Lietuvos valstybes prestiZ4, jungiarnasi ireik5rning4 visuomeninijudejim4.

Vizija - LDK PT tai - auk5diausia, konsoliduojanti, patarianti, konsultuojanti ir koordinuojanti
kilmingqjq visuomenine organizacija, veikianti visoje buvusios LDK teritorijoje, bendradarbiaujant
istorinio kultlros paveldo srityje.

l.l. LDK PT, tai - organizacija, savo pavadinirn4 turintis ribotos civilines atsakomybes vieSasis
juridinis asmuo, turintis iikini, finansini ir organizacini savarankiSkumq, kurio tikslas vienyti, puoseleti
dvasines vertybes, skatinti ir remti domejim4si proteviq kilme, genealogijos, heraldikos paveldu,
jaunajai kartai skiepyti Salies ir tautos istorijos paZinimo jausm4, koordinuoti naritl veikl4, atstovauti
nariq interesams ir juos ginti, tenkinti kitus vie5uosius interesus. LDK PT turi savo reprezentacing tautos
istoring v6liav4 - Vytis raudoname lauke, logotip4 - LDK Vytis, apgaubtas kunigaik5dio mantija,
antspaudus ir s4skaitas bankuose.
1.2. LDK PT teisine forma - asociacija.
1.3. LDK PT veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, asociacijq
lstatymu bei kitais teises aktais ir Siais istatais.
1.4. LDK PT steigiama neribotam laikui. LDK PT turi teisg gauti ir teikti paramq.
1.5. LDK PT b[stine yra Raudondvario dvaras, adresu: Pilies takas 1, LT 54127, Raudondvaris,
Kauno r. sav.

II SKYRIUS

TIKSLAI, TEISES IR PAREIGOS

2.1. LDK PT tikslai:
2.1.1. Jungti LDK PT narius i asociacijq, atstovaujanEi4jq interesus Lietuvoje ir uZsienyje.
2.l.2.Rengli, pristatyti bei igyvendinti programas, skatinandias LDK istorijos, genealogijos, heraldikos
kult[rinio paveldo paZinim4 bei i5saugojim4.
2.1.3. Puoseleti dvasines veftybes, skatinti ir remti genealogijos, heraldikos, istorijos sridiq mokslo
tyrimus.
2.1.4. Organizuoti renginius, skatinandius Lietuvos ir kitq valstybiq bendros istorijos puoselejimq.
dalyvauti Lietuvos, Europos sqjungos ir kitq tarptautiniq fondq programose, skirtose istorijos paZinimui.
Teikti infonnacing ir prakting pagalb4 igyvendinant LDK istorinio kultiiros paveldo vertybiq atstatymq
ir saugojirn4. Siq tikslq igyvendinirnui steigti panaSius fondus.
2.1.5. Rengti sihlyrnus Lietuvos Respublikos Vyriausybei genealogijos, heraldikos,
darbams, paveldosaugai gerinti.

istorijos mokslq

2.1.6. Pletoti LDK PT rySius su Lietuvos ir uZsienio Saliq analogi5komis asociacijomis, organizacijomis
ir istaigomis.



2.1.7. Inicijuoti LDK PT dokumentq, heraldiniq Zenklq, insignijq i5leidim4 ir tvirtinim4.
2.1'8- Inicijuoti, organizuoti bei rernti istorinio, architektUrinio, genealogilio ir heraldinio kultfiros
paveldo iSsaugojimE, atstatymq ir lamZinimq.
2.2. LDK PT teises ir pareigos:
2.2.1. Puoseleti LDK, Abiejq Tautq
kult[ros paveld4.

Respublikos (toliau - ATR) bendr4 istorin!, genearogini ir heraldini

2.2.2. Skatinti ir remti savo nariq domejim4si LDK, bendru ATR istoriniu, kult[riniu, genealoginiu,
heraldiniu paveldu.
2.2.3. Ginti savo nariq teises.
2.2.4. Organizuoti pasitarimus, konferencijas, simpoziumus, kongresus ir kitus renginius, rengti
paskaitas bei visuomenes susitikimus su istorikais, kultiiros paveldo ir t<itq sridiq specialistais.
2.2.5' Keistis informacija ir delegacijomis su analogiskomis uZsienio Saliq draugijomis, atstovauti
Lietuvai tarptautindse organizacijose.
2.2.6.Bendradarbiauti su gimini5komis organizacijomis, veikiandiomis Lietuvoje ir tarptautineje
erdveje.

IV SKYRIUS

VALDYMO ORGANAI, PLETRA IR VALDYMAS

III SKYRIUS

NARIAI, JU TEISES, PAREIGOS IR GARBES PAREIGYBES

3.1. LDK PT sudaro jos nariai.
3.2. Nariais gali biiti veiksntis fiziniai ir juridiniai asmenys, pripaZistantys LDK pT istatus,
igyvendinantys LDK PT veiklos program4 ir mokantys nario mokesti. piasymas iapti nariu pateiliamas
LDK PT valdybai.

i'i' LDK PT steigejai-atktirejai po iregistravimo (Juridiniq asmenq registre) tampa nariais - signatarais,
dalyvaujandiais veikloje, formuoja kolegialq valdymo oigun4 --rutayU4, turi savo atstovus ir yra
atleidZiami nuo nario mokesdio.
3.4. LDK PT nariai:
3.4'1. LDK kilmingqiq palikuonys arjq organizacijos gali tapti LDK PT nariu, pateikg pra5ym4 ra5tu.
3-4.2.LDK PT nariais gali b[ti ir kitq Saliq kihningqjq palikuonys arjq organizacijos.'
3.5. LDK PT narys turi teisg:
3.5.1. Balsuoti LDK PTvisuotiniame nariq seirne, jeigu neturi mokestiniq isiskolinimq.
3.5.2. Buti renkamas 

i lDK 
pr kolegialq valdymo organ4 - valdyb4, pagai nustatytq kvot4.

3.5.3. SusipaZinti su LDK PT dokumentais ir gauti informacij4 apie I,O-f nf veitcti patei'kiant pra5ymq
ra5tu ir gavus valdybos pritarim4.
3.5.4. Dalyvauti LDK PT renginiuose, teikti pasiiilymus veiklos klausimais.
3'5.5. Atstovauti LDK PT kitose istaigose ir organizacijose pagal LDK pT vadovybes suteikus
igaliojimus.
3'5'6' LDK PT naryste prarandama valdybos sprendimu, paZeidus LDK pT lstatus arba nemokant
metinio nario mokesdio.
3.5.7. Nutraukti narystg, pateikus pra5yrn4 ra5tu.
3.6. LDK PT narys privalo:
3.6.1. Laikytis LDK PT istatq ir priirntq nutarimq, sprendimq, lsakymq, kodeksq ir taisykliq bei kit4
veiklq reglamentuojandiq aktq.
3.7. LDK PT juridiniai nariai turi savo atstovq kvot4 valdyboje, kuri4 nustato valdyba, moka
stojamuosius ir rnetinius nariq mokesdius, kuriq dydi nustato rok pr ,utOyOu. MokesSio dydi ir
rnokejimo tvark4 gali keisti LDK pT valdyba.
3.8' LDK PT nariq gindai ir skundai nagrinejami LDK PT valdybos nustatyta tvarka.
3'9. Dokumentq ir kitos infonnacijos apie asociacijos veikl4 put.iki1no nariams tvarkq nustato LDK pT
valdyba.
3.10. LDK PT nariai turi insignij4 - skyde LDK Vytis, apgaubtas kunigaik5dio mantija.
3.11. LDK PT naudoja istorinius LDK kilmingqlq tirulus ii pareigybiq pavadinimus.



4.1. LDK PT valdyrno organai:

organas - valdyba.

visuotinis narir4 suvaZiavimas - seimas, tarp seirnq kolegialus valdymo

4.2. Auk5diausias organas yra visuotinis nariq susirinkirnas - seimas, kuris Saukiamas ne rediau kaip

vien4 kartq per metus.

4.3. ieimas'yra teisetas, jeijame dalyvauja ne maZiau kaip puse LDK PT nariq, delegatq pagal LDK PT

valdybos nustatytas atstovavimo normas. Sprendimai priimami balsq dauguma, i5skyrus istatymo

nustatytus atvejus. LDK pT narys turi teisg suteikti paprastos ra5ytinds formos igalioiima kitam nariui,

kuris atstovautil jo bals4 seime; savo vali4 -uLar prieS balsuojam4 sprendim4, su kurio projektu jis yra

susipaZinEs, taip pat gati praneSti balsuodamas ra5tu ar elektroniniq ry5iq priemonemis.

4.4. Seimas 5 (penkeriq) metq laikotarpiui wirtina ir atSaukia LDK PT valdyb4.

4.5. Seirnas svarsto ir tvirtina:
4.5. l. Organizacijos veiklos ataskait4.

4.5.2. Finansines ir [kines veiklos ataskait4.

4.6. Seimas:
4.6.1 . keidia organizacijos lstatus;
4.6.2. priinta sprendimq del organizacijos pertvarkymo ar likvidavimo;
4.6.3. ienka, tvirtina ir at$aukia Revizijos komisij4 (toliau - RK). Revizijos komisij4 sudaro 3 (trys)

nariai, kuriuos renka seimas. RK veikia pagal nustatytq tvark4. Pirmininkq iSsirenka i5 savo tarpo.

4.7. Neeilinis LDK PT seimas gali b[ti su5auktas valdybos arba daugiau kaip puses visq nariq

iniciatyva.
4.8. LbK pT valdyba yra kolegialus valdymo organas, kuri sudaro 2l narys. Valdybos narius i5 LDK

PT nariq tarpo renka seimas 5 (penkeriq) metq kadencijai.

+.t.t VatayUa posedZiauja ne rediau, kaip vien4 karl4 per keWirti. Visi valdybos nariai turi teisq

inicijuoti neeilin! valdybos posedi. Valdybos posedZiai protokoluojami.
q.gi. Vanyba iuri teisg tarp seimq ! kolegialq valdymo organ4 kooptuoti naujus narius, vietoje

atsistatydinusiq arba negalindiq eiti pareigas Valdybos nariq. LDK PT valdybai vadovauja: valdybos

igaliotas narys, kurio igalioiirnus vieneriems metams nustato valdyba, vadovaudamasi rotacijos principu

ii eili5kumu, patvirtintu valdybos, su galimybe pratgsti kadencij4 metams. Paskirtas igaliotasis atstovas

organizuoja valdybos posedZius ir koordinuoja jos veikl4. Valdyba skiria LDK PT administracijos

,udouuy LDK PT kancler!, LDK PT ra5tininkq, LDK PT iZdinink4 ir kt., taip pat atstovq rySiarns su

visuomene ir Ziniasklaida, leidinio redaktoriq.

4.8.3. Priirna sprendimus del naujq nariq priemimo, registruoja narius ir sudaro jq sqra5us'

4.8.4 Priima sprendimus del frlialq ir atstovybiq steigirno beijq veiklos.

4.8.5. Palaiko ryS! su giminingomis organizacijomis, LDK PT padaliniais, koordinuoja jq veikl4'

4.8.6. Sudaro darbo grupes aktualioms veiklos problemoms nagrineti, projektams igyvendinti.
4.8.7. Atsako uZ seimo su5aukim4 ir organizavim4.
4.8.8. Priirna sprendimus del LDK PT biistines keitimo.
4.8.9. Vykdo kitas, istatymq bei kitq teises aktq kolegialiarn valdyrno organui priskiriamas funkcijas.

4.9. LDK PT valdyba gali priimti sprendimus, kaijos posedyje dalyvauja daugiau kaip l12jos nariq.

LDK PT valdybos sprendimus priima paprasta dalyvaujandiq jos nariq balsq dauguma.

4.10. Tvirtina kihningumo dokumentus ir garbes pareigybes.

4.1 l. Suteikia ir tvirtina visuomeninius apdovanojimus pagal LDK PT valdybos patvirtint4 tvarkq.

*;t21 Visq LDK PT valdymo organq (Seimo, Valdybos, Komisijq, darbo grupiq ir kt.) sprendimq

pridmimas, pasitelkiant Siuolaikines technologijas (telefonin€s, vaizdo ar internetines konferencijos

tUdu, el. paStu) atitinka tiesiogini dalyvavim4 posedyje. Tokiu b[du priirnti sprendimai turi analogi5k4

lprasta tvirka rengtiems susirinkimams teising gali4. Nuotoliniu bfidu vykstantys susirinkimai turi bilti

protokoluojami taip pat, kaip ir tradiciniai susirinkimai.

V SKYRIUS

LESOS, PAJAMOS IR TURTAS

5.1. Organizacija valdo jai perduotq turt4 tokiomis s4lygornis, kurios numatytos turto perdavirno ir

panaudojirno teises aktuose, bei teisetu bUdu igytq turt4 ir gaunamas pajamas uZ jo panaudojimq.
'5.2. 

Organizacijos le5as sudaro stojarnieji ina5ai ir surinktas nario mokestis bei rernejq ldSos, aukos,

le5os i5 leidybos ir kitos Siuose lstatuose numatytos veiklos.



VI SKYRIUS

PRANESIMV IR SKELBIMU VIESINIMO TVARKA

6.1. Organizacijos dokumentai, skelbimai ir kita informacija, su kuria reikia supaZindinti narius arba
kitus suinteresuotus asmenis, teikiami interneto tinklalapyje adresu www.ldk-atryintis.lt arba pa5tu.
6 2 VieSi prane5imai !statymuose nustatyta tvarki lr terrninais skelbiarni VI Registrq centro
leidZiarname elektroniniarne leidinyje, kuriarne skelbiarnijuridiniq asmenLl vie5i praneSimai, internetinis
adresas www. registrucentras. lt.

VII SKYRIUS

VEIKLOS NUTRAUKIMAS

7.1. LDK PT veikla nutraukiama Lietuvos Respublikos lstatymq numatyta tvarka arba ne maZesne, kaip
213 suvaLiavirne dalyvaujandiq LDK pr nariq ir steigeiq barsq dauguma.
7 .2. suvaLiavimas skiria likvidacing komisij4 ir numato jos darbo tvark4.
7.3. Likvidavus LDK PT, jos turtas, atsiskaidius su kreditoriais ir sarndomais darbuotojais, pagal
likvidatoriaus ar likvidacines komisijos sprendim4 panaudojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
istatymuose numatyta tvarka.

Klausimai, neaptarti Siais istatais, sprendZiarni Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq
nustatyta tvarka.
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