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Asociacijos 
LIETUVOS KINOLOGŲ DRAUGIJA 

ĮSTATAI  
 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS  
  
1.1. LIETUVOS KINOLOGŲ DRAUGIJA (toliau tekste – LKD) yra ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis Lietuvos kinologines organizacijas, 
atstovaujantis joms ir jų interesams Lietuvos Respublikoje ir užsienyje bei tenkinantis 
kitus viešuosius interesus.  

1.2. LKD teisinė forma – asociacija.  
1.3. LKD simbolika: 1) lietuvių skaliko atvaizdas elipsėje su užrašu LIETUVOS (viršutinėje 

dalyje) KINOLOGŲ DRAUGIJA (apatinėje dalyje); 2) lietuvių skaliko atvaizdas Lietuvos 
kontūre su analogišku užrašu apskritime.  

1.4. LKD turi antspaudą, vėliavą, atributiką, sąskaitas Lietuvos bankuose.  
1.5. LKD buveinė yra Lietuvos Respublikoje.  
1.6. LKD veiklos laikotarpis – neribotas.  
1.7. LKD savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu 

kodeksu, Asociacijų įstatymu, Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu bei kitais teisės 
aktais, taip pat Tarptautinės kinologų federacijos (toliau tekste – FCI (Federation 
Cynologique Internationale) dokumentų reikalavimais.  

 
2. LKD TIKSLAI IR VEIKLOS UŽDAVINIAI  

 
2.1. LKD tikslai: 
2.1.1. formuoti kinologinę kultūrą Lietuvoje; 
2.1.2. siekti, kad būtų veisiami fiziškai ir psichiškai sveiki šunys, atitinkantys veislės 

standarto reikalavimus, turintys veislei būdingas darbines savybes ir galintys atlikti 
veislei būdingas funkcijas; 

2.1.3. skatinti nesavanaudišką keitimąsi kinologine informacija tarp narių; 
2.1.4. populiarinti šunų naudojimą visuomenei naudingais tikslais; 
2.1.5. populiarinti ir skatinti veislinių šunų paplitimą ir šunų gerovės idėjas šalyje; 
2.1.6. vienyti kinologijos mėgėjus ir specialistus. 
2.2. LKD uždaviniai: 
2.2.1. koordinuoti savo narių, kinologijos mėgėjų ir specialistų veiklą;  
2.2.2. siekti kuo palankesnių sąlygų kinologijos vystymui; 
2.2.3. atstovauti narių interesams Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;  
2.2.4. teikti metodinę pagalbą LKD nariams;  
2.2.5. skleisti informaciją apie LKD ir jos narių veiklą; 
2.2.6. plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio bei tarptautinėmis organizacijomis, 

vykdančiomis susijusią veiklą. 
2.3. Įgyvendindama savo uždavinius, LKD turi teisę: 
2.3.1. nekliudomai skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti LKD tikslus ir uždavinius; 
2.3.2. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti 

teisės aktų ir šių Įstatų nustatyta tvarka; 
2.3.3. samdyti asmenis šiuose Įstatuose nurodytai veiklai vykdyti; 
2.3.4. steigti fondus; 
2.3.5. stoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja šiems Įstatams; 
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2.3.6. turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje bei kitose valstybėse įregistruotuose bankuose;  
2.3.7. sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus; 
2.3.8. steigti įmones ir organizacijas;  
2.3.9. jungtis į asociacijų sąjungą ir išstoti iš jos; 
2.3.10. gauti ir teikti paramą, teikti labdarą;  
2.3.11. vykdyti kitą, teisės aktams ir šiems Įstatams neprieštaraujančią veiklą.  
2.4. Įgyvendindama savo uždavinius, LKD atlieka šias funkcijas: 
2.4.1. tvarko Lietuvos šunų veislės knygą; 
2.4.2. išduoda šunų kilmės liudijimus; 
2.4.3. identifikuoja veislinius šunis; 
2.4.4. nustato šunų veisimo principus; 
2.4.5. tvarko Lietuvos veislynų pavadinimų rejestrą; 
2.4.6. tarpininkauja registruojant veislyno pavadinimą FCI; 
2.4.7. teikia rekomendacijas savo nariams, norintiems įstoti į tarptautines organizacijas; 
2.4.8. organizuoja nacionalinius ir tarptautinius kinologijos renginius; 
2.4.9. priima dokumentus, reglamentuojančius LKD veiklą; 
2.4.10. tvirtina nacionalinių ir Baltijos čempionų titulus; 
2.4.11. tvirtina teisėjų ir kitų specialistų kategorijas; 
2.4.12. sudaro ir tvirtina Lietuvos išveistų šunų veislių standartus ir tarpininkauja jų 

tvirtinimui FCI;  
2.4.13. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio bei tarptautinėmis organizacijomis, 

vykdančiomis susijusią veiklą; 
2.4.14. koordinuoja savo narių veiklą kinologijos srityje; 
2.4.15. konsultuoja savo narius kinologijos klausimais; 
2.4.16. savo ir savo narių vardu palaiko ryšius su visuomene; 
2.4.17. teikia ir gauna paramą, teikia labdarą; 
2.4.18. atstovaudama savo narių interesams, dalyvauja valstybinių komisijų bei darbo grupių 

darbe, pasitarimuose, konferencijose ir kituose nacionaliniuose bei tarptautiniuose 
renginiuose, susijusiuose su LKD veikla; 

2.4.19. organizuoja ir vykdo reklaminę ir leidybinę veiklą; 
2.4.20. sudaro sutartis, įskaitant sutartis su organizacijomis – ne nariais, dėl paslaugų teikimo 

ir veiklos pripažinimo;  
2.4.21. vykdo kitas, su LKD tikslu ir uždaviniais susijusias, funkcijas. 
 
3. LKD NARIŲ PRIĖMIMO KRITERIJAI IR TVARKA  

 
3.1. LKD nariais gali būti kinologų organizacijos, ribotos civilinės atsakomybės viešieji 

juridiniai asmenys, įregistruoti ir veikiantys Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 
tvarka, kurių įstatai neprieštarauja šiems Įstatams ir kurie atitinka LKD nariams 
keliamus reikalavimus. 

3.2. kinologų organizacija, pretenduojanti tapti LKD nare, turi atitikti šiuos kriterijus:         
3.2.1. tarp kinologų organizacijos narių turi būti ne mažiau kaip trys asmenys, turintys ne 

mažesnę nei 5 metų kinologinę patirtį ir gyvenantys Lietuvoje; 
3.2.2. kinologų organizacijos vadovas turi turėti ne mažesnę nei 3 metų kinologinę patirtį ir 

nepriekaištingą kinologinę reputaciją bei gyventi Lietuvoje;  
3.2.3. kinologų organizacijos veiklos programa negali prieštarauti LKD įstatams bei veiklos 

principams ir turi atspindėti realius kinologų organizacijos planus;  
3.2.4. jeigu narystės siekia veislių grupės kinologų organizacija, jos nariai turi atstovauti ne 

mažiau kaip 90 % Lietuvoje registruotų tos grupės šunų veislių;  
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3.2.5. jeigu narystės siekia vienos ar kelių šunų veislių kinologų organizacija, ji gali būti 
nepriimta į LKD, jei tam raštu argumentuotai prieštarauja tiek pat ar daugiau tos 
veislės (veislių) šunų savininkų, esančių LKD kinologų organizacijose. Jei tokios pat 
veislės (veislių) kinologų organizacija jau yra LKD narė, jo narių prieštaravimai 
neįskaičiuojami;   

3.2.6. kinologų organizacija, sudariusi su LKD sutartį dėl paslaugų teikimo ir veiklos 
pripažinimo, jau vykdo LKD pripažįstamą veiklą ne mažiau, kaip vienerius metus; 

3.3. Kinologų organizacija, pretenduojanti tapti LKD nariu, privalo Tarybai pateikti:  
3.3.1. prašymą, pasirašytą kinologų organizacijos vadovo ir patvirtintą organizacijos 

antspaudu; 
3.3.2. kinologų organizacijos registravimo pažymėjimo arba išrašo iš juridinių asmenų 

registro nuorašą, įstatų nuorašą (galiojančią redakciją); 
3.3.3. dokumentus, patvirtinančius, kad organizacija, pretenduojanti į LKD narius, atitinka p. 

3.2. išvardintus kriterijus; 
3.3.4. kinologų organizacijos veiklos aprašymą ir tolimesnės veiklos programą. 
3.4. Kinologų organizacijos, pretenduojančios tapti LKD nare, priėmimo į LKD narius 

klausimą svarsto Konferencija Tarybos teikimu, jei kinologų organizacijos atitinka 3.2 
p. nurodytus kriterijus ir pateikia 3.3 p. nurodytus ir reikalavimus atitinkančius 
dokumentus. Visi 3.3 p. nurodyti dokumentai turi būti pateikti LKD ne vėliau kaip 
prieš 30 dienų iki Konferencijos sušaukimo dienos.  

3.5. Kinologų organizacijos, pretenduojančios tapti LKD nariu, atstovas Konferencijoje 
pristato savo veiklą ir tolimesnės veiklos programą.  

3.6. Dėl kinologų organizacijos, pretenduojančios tapti LKD nariu, priėmimo balsuoja 
Konferencijos delegatai. Kinologų organizacija priimama į LKD narius, jei už jos 
priėmimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Konferencijos delegatų ir ji per 14 dienų nuo 
jos priėmimo dienos sumoka stojamąjį mokestį. Jei stojamasis mokestis per nustatytą 
laiką nesumokamas, tokia kinologų organizacija laikoma nepriimta į LKD narius. 

3.7. Kiekviena kinologų organizacija, tapusi LKD nare, raštu informuoja LKD prezidentą, 
kas įgaliotas jai atstovauti, nurodydama to asmens vardą, pavardę ir kontaktinius 
duomenis. 

3.8. LKD Taryba turi teisę suteikti Garbės kinologo vardą bet kurios šalies kinologui, 
ypatingai nusipelniusiam Lietuvos ar pasaulinei kinologijai.   

 
4. LKD NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS. NARYSTĖS PASIBAIGIMAS  
 
4.1. LKD nariai turi šias teises: 
4.1.1. dalyvauti ir balsuoti LKD visuotiniuose narių susirinkimuose; 
4.1.2. naudotis LKD teikiamomis paslaugomis;  
4.1.3. gauti informaciją apie LKD veiklą;  
4.1.4. naudotis LKD sukaupta informacija;  
4.1.5. teikti pasiūlymus ir pageidavimus įvairiais LKD klausimais žodžiu ir raštu; įskaitant 

siūlymus dėl LKD Įstatų pakeitimo;  
4.1.6. išstoti iš LKD. Šiuo atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip LKD 

nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;  
4.1.7. būti kitų asociacijų nariu, jeigu jų veikla neprieštarauja LKD Įstatams;  
4.1.8. savarankiškai tvarkyti savo turtą, neperduotą LKD;  
4.1.9. dalyvauti visuose LKD renginiuose; 
4.1.10. dalyvauti kiekvienu atveju, kai svarstoma jo veikla; 
4.1.11. bet kada, išskyrus pašalinimo atvejį, vėl stoti į LKD;  
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4.1.12. tarpininkauti savo nariams santykiuose su LKD ; 
4.1.13. kitas įstatymuose ir šiuose Įstatuose numatytas teises.  
4.2. LKD buveinėje turi būti visų LKD narių sąrašas, su kuriuo turi teisę susipažinti 

kiekvienas LKD narys. 
4.3. LKD nariai privalo: 
4.3.1. laikytis šių Įstatų ir vidaus taisyklių, kitų LKD veiklą reglamentuojančių aktų 

reikalavimų;  
4.3.2. mokėti nario mokestį; 
4.3.3. ginti LKD interesus; 
4.3.4. propaguoti LKD tikslus ir uždavinius visuomenėje; 
4.3.5. aktyviai vykdyti kinologinę veiklą: suorganizuoti bent vieną oficialų renginį (parodą, 

lauko bandymus, varžybas) kiekvienais metais; 
4.3.6. imtis visų galimų priemonių, kad jų narių veikla nepažeistų LKD teisių ir teisėtų 

interesų bei LKD dokumentų reikalavimų.  
4.4. Jei LKD narys  per metus nesuorganizuoja nei vieno oficialaus renginio, Tarybos 

sprendimu LKD nario balsavimo teisė gali būti suspenduota.  
4.5. Narystė LKD pasibaigia:  
4.5.1. nariui išstojus iš LKD; 
4.5.2. nariui nesumokėjus nario mokesčio iki einamųjų metų vasario 1 d. imtinai; 
4.5.3. narį pašalinus iš LKD 2/3 Konferencijos balsų;  
4.5.4. nutraukus LKD veiklą ar ją likvidavus.  
4.6. Jei narystė LKD pasibaigė 4.5.2 p. numatytu pagrindu ir narys pareiškė prašymą ne 

vėliau kaip per 3 mėnesių laikotarpį vėl tapti LKD nariu, yra taikoma supaprastinta 
priėmimo į LKD narius tvarka: kandidatas į LKD narius pateikia Tarybai 3.3.1 p. 
nurodytą prašymą ir per 14 dienų nuo Tarybos sprendimo priėmimo sumoka 
stojamąjį ir nario mokesčius. Jei stojamasis ir nario mokesčiai per nustatytą terminą 
nesumokami, toks juridinis asmuo laikomas nepriimtu į LKD narius. 

4.7. Iš LKD narių šalinama šiais atvejais:  
4.7.1. jei narys nesilaiko šių Įstatų, kitų galiojančių LKD dokumentų reikalavimų;   
4.7.2. jeigu narys savo veikla diskredituoja LKD ar jos narių veiklą; padaro žymios žalos ar 

kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, susijusius su asociacijų veikla;   
4.7.3. jei nario balsavimo teisė dėl p. 4.4. nurodytų priežasčių lieka suspenduota daugiau nei 

3 metus;  
4.8. Pašalinimo iš LKD narių klausimas svarstomas LKD Taryboje, kurioje gali būti priimtas 

sprendimas sustabdyti narystę iki Konferencijos. Iš LKD narių šalina Konferencija 2/3 
balsų dauguma. Konferencijos sprendimas įsigalioja nuo jo priėmimo datos. 

4.9. LKD valdymo organai gali siūlyti nariams pasišalinti iš LKD savo noru, jei buvo pažeisti 
šių Įstatų reikalavimai.   

 
5. LKD ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS 
 
5.1. LKD įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo 

organus. 
5.2. LKD organai yra šie: 
5.2.1. Konferencija, turinti visas visuotinio narių susirinkimo teises; 
5.2.2. Taryba; 
5.2.3. Prezidentas. 
5.3. Konferencija, Taryba, Prezidentas yra LKD organai, veikiantys pagal teisės aktus ir 

šiuos Įstatus. 
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5.4. LKD organai privalo veikti tik LKD ir jos narių naudai. LKD organai neturi teisės priimti 
sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia LKD Įstatus ar yra priešingi Įstatuose 
nurodytiems LKD veiklos tikslams. 

 
6.  KONFERENCIJA   
 
6.1. Konferencija yra aukščiausiasis LKD valdymo organas, turintis visas visuotinio narių 

susirinkimo teises. 
6.2. Konferencijos kompetencija: 
6.2.1. keičia LKD Įstatus; 
6.2.2. renka ir atšaukia LKD Prezidentą, Tarybos narius; 
6.2.3. tvirtina LKD veiklos ataskaitą; 
6.2.4. tvirtina LKD buveinės adresą; 
6.2.5. priima sprendimą dėl LKD pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo arba 

likvidavimo); 
6.2.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių 

asmenų dalyviu; 
6.2.7. priima į LKD naujus narius bei priima sprendimus dėl LKD narių pašalinimo iš LKD 

narių sąrašo; 
6.2.8. nustato LKD narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį; 
6.2.9. sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose visuotinio narių susirinkimo 

kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą ir šiuos Įstatus tai 
nepriskirta kitų LKD organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo 
funkcijos. 

6.3. Eilinė Konferencija yra šaukiama Tarybos sprendimu mažiausiai vieną kartą per 
metus, per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. 

6.4. Neeilinė Konferencija gali būti šaukiama Tarybos sprendimu. Iniciatyvos teisę turi 
Taryba arba ne mažiau kaip 1/3 narių. Neeilinės Konferencijos iniciatoriai pateikia LKD 
Tarybai paraišką, kurioje nurodomos Konferencijos sušaukimo priežastys ir tikslai, 
darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl sušaukimo vietos ir datos.  

6.5. Už Konferencijos organizavimą atsakingas Prezidentas. Kvietimai LKD nariams 
dalyvauti Konferencijoje turi būti išsiųsti ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Jei 
Konferencija šaukiama pakartotinai, nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 7 
dienas. Kvietime turi būti nurodyta Konferencijos data ir darbotvarkė.  

6.6. Kiekvienas LKD narys turi vieną balsą Konferencijoje. Konferencijoje LKD narį 
atstovauja jo vadovas arba vadovo įgaliotas tos kinologų organizacijos narys arba 
darbuotojas. Konferencijoje dalyvaujantys asmenys registruojami pasirašytinai 
registravimo sąraše.  

6.7. LKD Prezidentas ir Tarybos nariai, jei jie neatstovauja kinologų organizacijos – LKD 
narės, bei sutarties pagrindu vykdančių LKD pripažįstamą veiklą kinologų organizacijų 
vadovai gali dalyvauti Konferencijoje be balso teisės. LKD Tarybos pakviesti asmenys 
gali dalyvauti Konferencijoje, kai su tuo sutinka daugiau kaip ½ Konferencijoje  
dalyvaujančių LKD narių.  

6.8. Konferencija gali priimti sprendimus, kai joje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3  LKD narių.  
6.9. Sprendimai Konferencijoje priimami paprasta balsų dauguma. Konferencijos 

sprendimas, išskyrus šių įstatų 6.2.1 ir 6.2.5 punktuose nurodytus sprendimus, 
laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų 
„už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, t.y. jie laikomi 
balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 6.2.1 ir 6.2.5 punktuose 
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nurodytiems Konferencijos sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 
Konferencijoje dalyvaujančių LKD narių balsų.  

6.10. Jeigu Konferencijoje nėra kvorumo, šiuose Įstatuose nustatyta tvarka šaukiama 
pakartotinė Konferencija, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusios Konferencijos 
darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotinėje Konferencijoje dalyvavo LKD 
narių. 

6.11. LKD Konferencija gali būti šaukiama teismo sprendimu, jei ji nebuvo sušaukta šių 
Įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi LKD narys ar valdymo organas. 

 
7. TARYBA 
 
7.1. Taryba yra kolegialus valdymo organas, kurį renka Konferencija 5 (penkerių) metų 

laikotarpiui. 
7.2. Taryba yra atskaitinga Konferencijai. 
7.3. Taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 2/3 narių. 
7.4. Tarybą sudaro 9 asmenys – Prezidentas ir 8 Konferencijoje išrinkti asmenys. Tarybos 

nariais gali būti LKD narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. 
7.5. Tarybos nariai privalo dalyvauti Tarybos posėdžiuose.  
7.6. Atšaukus Tarybos narį arba jam atsistatydinus, naujas Tarybos narys privalo būti 

išrinktas ne vėliau kaip kitoje Konferencijoje.  
7.7. Taryba savo veikloje vadovaujasi Konferencijos sprendimais bei sprendžia klausimus, 

nepriskirtus Konferencijos ar Prezidento kompetencijai. 
7.8. Tarybai vadovauja ir jos posėdžiams pirmininkauja Prezidentas. 
7.9. Sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. 

Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Prezidento balsas.  
7.10. Tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdžių šaukimo teisę 

turi ne mažiau kaip pusė jos narių arba Prezidentas. Apie posėdžio datą, vietą ir laiką 
Tarybos narius informuoja Prezidentas raštu (registruotu laišku, faksu arba el. laišku), 
ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki posėdžio pradžios. Esant bendram narių raštiškam 
sutikimui, Taryba gali nesilaikyti nustatytos posėdžio šaukimo tvarkos ar terminų. 

7.11. Tarybos kompetencija: 
7.11.1. iš savo narių renka Viceprezidentą;  
7.11.2. sudaro LKD metinę veiklos programą;  
7.11.3. skiria įgaliotinį Tarybos vardu pasirašyti darbo sutartis su Prezidentu; 
7.11.4. sprendžia strateginius LKD uždavinius; 
7.11.5. atstovauja LKD tarp Konferencijų; 
7.11.6. sudaro LKD metinį biudžetą; 
7.11.7. Prezidento teikimu, tvirtina samdomų darbuotojų pareigas ir kandidatūras;  
7.11.8. tvirtina LKD vyriausiojo finansininko kandidatūrą; LKD vyriausiasis finansininkas negali 

būti su Prezidentu ir Tarybos nariais susijęs fizinis ar juridinis asmuo;  
7.11.9. tvirtina LKD programas ir projektus, jų įgyvendinimo išlaidų sąmatas; 
7.11.10. rengia ir teikia svarstyti Konferencijai LKD Įstatus, reglamentus, taisykles ir kitus 

dokumentus bei jų pakeitimus; 
7.11.11. nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei ir LKD nariams apie LKD veiklą; 
7.11.12. priima sprendimą dėl LKD audito ir renka bei tvirtina audito įmonę, kuri tikrina 

finansinę ataskaitą; 
7.11.13. tvirtina renginių planą ir tvarkaraštį; 
7.11.14. tvirtina kitų kolegialių LKD organų (kolegijų, komisijų ir kt.) kompetencijas ir sudarymo 

tvarką, veikimo laikotarpį bei vadovus; 
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7.11.15. tvirtina kitų kolegialių LKD organų priimtus dokumentus (nuostatus, reglamentus, 
taisykles ir kt.); 

7.11.16. tvirtina kitų LKD kolegialių organų vadovų ataskaitas; 
7.11.17. svarsto prašymus dėl priėmimo į LKD, išstojimo iš LKD, pareiškimus dėl pašalinimo iš 

LKD, narystės sustabdymo ar atnaujinimo ir teikia pasiūlymus šiais klausimais 
Konferencijai; 

7.11.18. svarsto klausimus, kuriuos pateikia Prezidentas ir/ar LKD nariai; 
7.11.19. svarsto paramos suteikimo klausimus; 
7.11.20. nustato teikiamų paslaugų kainas ir tarifus; 
7.11.21. analizuoja LKD veiklą, finansinių išteklių panaudojimą, teikia siūlymus Konferencijai ir 

Prezidentui; 
7.11.22. analizuoja, vertina Prezidento pateiktą LKD metinę finansinę atskaitomybę, pelno 

paskirstymo projektą, ir, šiems projektams pritarusi, teikia juos Konferencijai; 
7.11.23. nustato LKD komercinę paslaptį sudarančių žinių turinį, apimtį bei jų apsaugos 

taisykles; 
7.11.24. priima sprendimą dėl LKD filialų ir/ar atstovybių steigimo ir/ar jų veiklos nutraukimo; 

skiria atstovybės ar filialo vadovą, nustato darbo apmokėjimo sąlygas; 
7.11.25. tvirtina metinę LKD veiklos programą;  
7.11.26. turi teisę suteikti Garbės kinologo vardą bet kurios šalies kinologui, ypatingai 

nusipelniusiam Lietuvos ar pasaulinei kinologijai; 
7.11.27. savo kompetencijos ribose sprendžia kitus klausimus. 
7.12. Taryba privalo laiku rengti Konferencijas, patvirtinti jų darbotvarkes. Taryba atsako už 

Konferencijoje priimtų sprendimų įvykdymą.  
7.13. Už veiklą Taryboje jos nariams atlyginama. Atlygio dydį nustato Konferencija.  
7.14. Tarybos nariai, išskyrus Prezidentą,  negali būti samdomi LKD darbuotojai.  
 
8. PREZIDENTAS 
 
8.1. LKD vadovauja Prezidentas, kurį 5 (penkerių) metų kadencijai renka ir atleidžia 

Konferencija.  
8.2. Prezidentas dirba vadovaudamasis teisės aktais, šiais Įstatais, Konferencijos bei 

Tarybos sprendimais, ir yra atskaitingas Konferencijai.  
8.3. Prezidentas gali būti atleistas iš pareigų, jeigu pažeidžia teisės aktus arba netinkamai 

vykdo savo pareigas. 
8.4. Prezidento kompetencija: 
8.4.1. vadovauja LKD; 
8.4.2. organizuoja LKD veiklą, vykdydamas Įstatuose keliamus LKD tikslus bei uždavinius;  
8.4.3. atsako už Konferencijos ir Tarybos priimtų sprendimų ir užduočių įvykdymą; 
8.4.4. pirmininkauja LKD Tarybos posėdžiams; 
8.4.5. rengia ir pateikia Tarybai ir Konferencijai LKD veiklos ataskaitą; LKD veiklos ataskaita 

yra vieša, su ja gali susipažinti kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo LKD buveinėje; 
8.4.6. atsako už LKD finansinę veiklą; 
8.4.7. LKD vardu sudaro sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis bei prisiima 

įsipareigojimus, įskaitant darbo sutarčių sudarymą su samdomais darbuotojais, 
nustato darbuotojų pareiginius atlyginimus, skiria nuobaudas ir paskatinimus;  

8.4.8. atstovauja LKD ir jos narių interesams valstybinėse valdžios ir valdymo ir kitose 
organizacijose ir veikia LKD vardu;  

8.4.9. tvarko LKD turtą, įskaitant pinigines lėšas, taip pat tarptautinių institucijų paskolas, 
paramą, labdarą ar asignavimus; 
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8.4.10. gavęs Tarybos pritarimą, atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose;  
8.4.11. tvirtina LKD administracijos vidaus darbo taisykles; 
8.4.12. leidžia įsakymus, reguliuojančius LKD padalinių ir darbuotojų darbą; 
8.4.13. ruošia LKD atributikos pavyzdžius, kuriuos teikia tvirtinti Tarybai; 
8.4.14. atstovauja LKD teisme, arbitraže, LKD vardu pareiškia ieškinius, pasirašo pareiškimus 

bei kitus dokumentus ir įgyvendina visas LKD, kaip dalyvaujančio byloje asmens, teises 
ir pareigas; 

8.4.15. atsako už buhalterinės-finansinės apskaitos bei kitų dokumentų tinkamą saugojimą; 
8.4.16. kartu su vyriausiuoju finansininku yra atsakingi už buhalterinę apskaitą ir finansinę 

atskaitomybę Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka. Visi LKD finansiniai 
dokumentai galioja tik su Prezidento ir vyriausiojo finansininko, o Prezidento nesant, 
jo įgaliotų asmenų parašais;  

8.4.17. teikia klausimus svarstyti Tarybai; 
8.4.18. sprendžia visus kitus šiuose Įstatuose ir Asociacijų įstatyme išvardintus LKD veiklos 

klausimus, jeigu jie įstatymų ar šių Įstatų nepriskirti Konferencijos ar Tarybos 
kompetencijai. 

8.5. Prezidentas atsako už: 
8.5.1. finansinės atskaitomybės sudarymą; 
8.5.2. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;  
8.5.3. pranešimą nariams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės LKD veiklai;  
8.5.4. informacijos apie LKD veiklą pateikimą visuomenei ir LKD nariams;  
8.5.5. kitus veiksmus, kurie yra vadovui numatyti teisės aktuose bei šiuose Įstatuose. 
8.6. Viceprezidentas veikia Prezidento kompetencijos ribose Prezidentui nesant arba 

negalint eiti pareigų.  
8.7. LKD darbuotojai LKD vardu turi teisę sudaryti sandorius tik tais atvejais, kai 

Prezidentas  juos įgalioja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. 
 
 
9. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA 
 
9.1. LKD finansinės veiklos kontrolę vykdo audito įmonė. 
9.1.1. Audito įmonę renka ir tvirtina Taryba. 
9.2. LKD administracija privalo pateikti auditorių reikalaujamus buhalterinius ir finansinius 

dokumentus.  
9.3. LKD buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės atskaitomybės 

sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. 
 

10. LKD TURTO, LĖŠŲ ŠALTINIŲ IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKA 
 
10.1. LKD lėšų šaltiniai: 
10.1.1. stojamasis ir  metinis narių mokesčiai; 
10.1.2. renginių dalyvių bei LKD narių renginių mokesčiai; 
10.1.3. rėmėjų perduotas turtas bei lėšos; 
10.1.4. pajamos už paslaugas ir sutartinius darbus; 
10.1.5. valstybės ir savivaldybės tiksliniai asignavimai; 
10.1.6. Lietuvos ir užsienio įvairių fondų skirtos tikslinės lėšos; 
10.1.7. lėšos, gautos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą; 
10.1.8. kredito įstaigų palūkanos už saugomas asociacijos lėšas; 
10.1.9. skolinto kapitalo lėšos; 



 
Lietuvos kinologų draugijos įstatai puslapis 9 iš 10 

 

10.1.10. kitos teisėtai įgytos lėšos.     
10.2. LKD finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, pirmųjų finansinių metų 

pradžia yra LKD įregistravimo diena.  
10.3. LKD nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas 

Įstatuose numatytai veiklai vykdyti reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šio 
straipsnio pirmoje dalyje nustatytų lėšų. 

10.4. Lėšos, gautos iš vidinių finansavimo šaltinių, naudojamos LKD veiklos išlaidoms 
padengti ir tolimesnei plėtrai.  

 
11. LKD REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA 
 
11.1. LKD reorganizuojama ar likviduojama šių įstatų ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 
11.2. Vienu metu LKD negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma. 
11.3. Jeigu LKD liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių 

sumažėjimą LKD turi pranešti Juridinių asmenų registrui jo nuostatų nustatyta tvarka.  
11.4. Likęs LKD turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių 

reikalavimus ir LKD narių reikalavimus dėl LKD turto dalies, neviršijančios nario 
stojamojo įnašo ar mokesčio, iki LKD išregistravimo iš Juridinių asmenų registro 
perduodami Lietuvos kinologų organizacijai, kuri atstovaus jos interesams FCI. Jei 
tokios kinologų organizacijos nėra – likęs turtas bei lėšos  perduodami Lietuvos 
gyvūnų globos draugijai.  

11.5. LKD likvidatorius turi vykdyti pareigas, numatytas Asociacijų ir kituose įstatymuose bei 
Civiliniame kodekse. 

 
12. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 
 
12.1. Iniciatyvos teisę keisti Įstatus turi Taryba, Prezidentas, Konferencijos iniciatoriai bei 

pati Konferencija.   
12.2. Sprendimą keisti LKD Įstatus priima Konferencija. Pakeisti Įstatai įsigalioja nuo jų 

įregistravimo dienos įstatymų nustatyta tvarka.  
 
13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
13.1. LKD dokumentai ir kita vieša informacija apie LKD veiklą nariams pateikiama 

elektroniniu paštu ar siunčiama paštu LKD narių nurodytais adresais, skelbiama LKD 
tinklapyje arba kituose informacijos šaltiniuose, kurie prieinami visiems LKD nariams. 
Už dokumentų ir kitos informacijos pateikimą laiku LKD nariams atsako LKD 
Prezidentas.   

13.2. Konferencijos ir Tarybos posėdžių sprendimai skelbiami LKD tinklapyje per 2 savaites 
nuo posėdžio datos. 

13.3. Konferencijos ir Tarybos priimti dokumentai skelbiami LKD tinklapyje ne vėliau, kaip 
prieš 2 savaites iki jų įsigaliojimo. 

13.4. Visi kiti, šiuose Įstatuose neaptarti, LKD veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kuris yra neatsiejama šių Įstatų dalis, bei 
kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.  

 
 
 
2014 m. balandžio mėnesio 12 diena, Vilnius 
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