
Lietuvos grafinio dizaino asociacija 

ĮSTATAI 

I. Bendrosios nuostatos 
1. Lietuvos grafinio dizaino asociacija (toliau - Asociacija) yra kūrybinė organizacija, 

ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra 
asociacija. 

2. Asociacijos pavadinimas – Lietuvos grafinio dizaino asociacija. Sutrumpintas 
Asociacijos pavadinimas – LGDA; 

3. Asociacijos pavadinimas anglų kalba „Lithuanian graphic design association“. 
4. LGDA vienija vizualinės komunikacijos dizaino atstovus (dizainerius). Vizualinės 

dizaino komunikacijos dizaineris yra asmuo, pasiekęs meninio meistriškumo ir 
turintis patirtį ir profesionalų išsilavinimą ir/ar gebantis profesionaliai kurti dizaino 
projektus ar atkuriamus (reprodukuojamus) visais vizualinės komunikacijos būdais 
vaizdus ir kuris dirba iliustracijos, tipografijos, kaligrafijos, pakuočių, knygų, 
plakatų, reklamos, internetinių svetainių ir kitose vizualinės komunikacijos srityse.  

5. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais 
teisės aktais, Asociacijos organų taisyklėmis/tvarkomis, Etikos kodeksu, 
Asociacijos valdybos nutarimais ir šiais įstatais. 

6. Dokumentai ir kita informacija apie Asociacijos veiklą nariams turi būti lengvai 
prieinama ir pateikiama nedelsiant, Asociacijos nariui pareikalavus. Dokumentai 
pateikiami Asociacijos internetinėje svetainėje www.lgda.lt, taip pat elektronine 
forma elektroniniu paštu. 

7. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas. 
8. Asociacijos finansiniais metais yra kalendoriniai metai, t. y. dvylikos mėnesių 

laikotarpis, kuris prasideda sausio mėn. 01 d. ir pasibaigia gruodžio mėn. 31 d. 

II. Asociacijos tikslai ir veikla 
9. Asociacijos tikslai yra: 

9.1. vienyti profesionalus, dirbančius vizualinės komunikacijos dizaino srityje; 
9.2. propaguoti aukštus vizualinės komunikacijos dizaino standartus; 
9.3. propaguoti vizualinės komunikacijos svarbą šiuolaikinėje visuomenėje; 
9.4. vystyti Lietuvos vizualinės komunikacijos dizainą; 
9.5. kelti profesijos prestižą, atsiriboti nuo mėgėjiškumo; 
9.6. koordinuoti savo narių veiklą; 
9.7. atstovauti narių interesams ir juos ginti; 
9.8. įtakoti socialinę–kultūrinę visuomenės raidą siekiant aukštesnių gyvenimo 

standartų; 
9.9. propaguoti estetiškos ir etiškos aplinkos kūrimą ir jos tobulinimą; 

10. Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius Asociacija: 
10.1. rūpinasi kūrybinio palikimo išsaugojimu, nagrinėja jo vystymąsi ir juo 

naudojasi; 
10.2. platina žinias ir patyrimą, gerindama visuomenės gyvenimo, kūrybos, 

komercijos sąlygas; 
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10.3. organizuoja parodas, konkursus, konferencijas, seminarus ir kitokius 
renginius; 

10.4. siekia dalyvauti ir pagal galimybes dalyvauja institucijų, turinčių pritarimo 
ar sprendimo teisę, veikloje; 

10.5. plėtoja tarptautinius profesinius ryšius ir bendradarbiavimą; 
10.6. gali būti tarptautinių organizacijų nare; 
10.7. gina asociacijos narių interesus;  
10.8. suteikia Asociacijos nariams galimybę keistis profesine, etine, technine 

informacija; 
10.9. leidžia profesinius leidinius; 
10.10. dalyvauja įstatyminių aktų, susijusių su dizaino veikla, leidyboje. 

III. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos 
11. Asociaciją sudaro tikrieji nariai ir asocijuoti nariai. 
12. Tikruoju nariu gali būti asmuo, turintis profesinį aukštąjį išsilavinimą ir ne mažiau, 

kaip 3-jų kūrybinio darbo metų stažą. 
13. LGDA tikruoju nariu išimtiniais atvejais gali būti asmuo, neatitinkantis 12 punkte 

nurodytų reikalavimų, tačiau pritariantis LGDA tikslams. 
14. Asocijuotu nariu gali būti asmuo, neatitinkantis 12 punkto reikalavimų, tačiau 

besidomintis dizainerio profesija, pritariantis asociacijos tikslams.  
15. Asociacija gali suteikti Garbės nario vardą asmenims, turintiems svarių nuopelnų 

dizaino profesijos srityje. Garbės nario vardas nesuteikia asociacijos nario statuso. 
Garbės nario vardo suteikimo nuostatus atskiru dokumentu tvirtina visuotinis narių 
susirinkimas. 

16. Tikrasis narys turi teisę:  
16.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime, būti išrinktu į 

Asociacijos valdymo organus;  
16.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis; 
16.1. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie 

jos veiklą; 
16.2. rekomenduoti naujus narius; 
16.3. bet kada išstoti iš Asociacijos. 

17. Asocijuotas narys turi visas tikrojo nario pareigas ir teises, išskyrus šių įstatų 16.1. 
punkte nurodytą teisę būti išrinktam į Asociacijos valdymo organus.  

18. Asociacijos nario pareigos: 
18.1. laikytis Asociacijos įstatų, vykdyti Asociacijos valdymo organų nutarimus, 

aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje; 
18.2. laiku mokėti nario mokestį; 
18.3. nariams, laiku nesumokėjusiems nario mokesčio, narystė Asociacijoje gali 

būti stabdoma valdybos sprendimu jos eilinio arba neeilinio posėdžio metu.  
19. Naujus narius į Asociaciją priima Asociacijos valdyba valdybos posėdžio metu.  
20. Kandidatai į tikruosius arba asocijuotus Asociacijos narius turi būti susipažinę su 

Asociacijos įstatais, pateikti valdybai savo kūrybinių darbų kolekciją bei 
pareiškimą. Valdyba, peržiūrėjusi kandidato darbus balsuodama priima sprendimą 
dėl nario priėmimo. 

21. Narys, norintis išstoti iš Asociacijos, raštu praneša apie savo sprendimą valdybai. 
Nario pageidavimas tenkinamas, jei jis yra atlikęs visus savo įsipareigojimus 
Asociacijai. 

22. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos:  
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22.1. jei jo veikla prieštarauja Asociacijos įstatams ir profesinei etikai, LGDA 
etikos kodeksui; 

22.2. jei dvejus metus nemoka nario mokesčio.  
23. Prieš pašalinant narį iš Asociacijos, Asociacijos valdyba prieš vieną mėnesį privalo 

apie tai narį įspėti raštu (įspėjimas gali būti siunčiamas elektroniniu paštu), 
nurodant šalinimo motyvus. Narys, gavęs tokį įspėjimą, ne vėliau, kaip per 15 
(penkiolika) kalendorinių dienų nuo įspėjimo gavimo dienos, turi teisę kreiptis į 
Asociacijos valdybą dėl taikaus konflikto sureguliavimo. 

24. Jeigu nerandamas taikus konflikto sprendimas, valdyba priima sprendimą dėl nario 
pašalinimo arba jo narystės laikino sustabdymo ne daugiau kaip vieneriems 
metams. Pašalintas narys turi teisę su apeliacija kreiptis į Visuotinį narių 
susirinkimą. 

IV. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka 
25. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydžiai, jų mokėjimo tvarka tvirtinami atskiru 

dokumentu, priimtu Asociacijos visuotinio narių susirinkimo. Stojamieji įnašai ir 
narių mokesčiai yra privalomi visiems Asociacijos nariams.  

26. Išimties tvarka atleisti nuo Asociacijos narių mokesčių mokėjimo ar sumažinti jų 
dydį atskiriems Asociacijos nariams gali Valdyba. Valdyba, atskiriems nariams 
pritaikiusi išimties tvarką dėl nario mokesčio mokėjimo atleidimo arba 
sumažinimo, apie tai Visuotiniame narių susirinkime informuoja Asociacijos narius. 

27. Jeigu Asociacijos narys yra nemokėjęs nario mokesčio daugiau, kaip dvejus metus 
(22.2), jo narystė Asociacijoje valdybos sprendimu gali būti sustabdyta ne daugiau 
kaip vieneriems metams. Tai reiškia, kad toks narys negali dalyvauti LGDA 
veikloje ir netenka balso teisės ir visuotiniame LGDA narių susirinkime gali 
dalyvauti tik stebėtojo teisėmis. Nariai, kurių narystė sustabdyta, nelaikomi 
Asociacijos nariais ir visuotinio susirinkimo metu jie yra neskaičiuojami. 
Sumokėjus skolą per narystės sustabdymo laikotarpį, narystė valdybos sprendimu 
atnaujinama. Praėjus vieneriems metams po narystės sustabdymo, nesumokėjus 
skolos, priimamas sprendimas dėl nario pašalinimo. 

V. Asociacijos valdymas 
28. Asociacijos organai: 

28.1. LGDA visuotinis narių susirinkimas;  
28.2. kolegialus valdymo organas – valdyba; 
28.3. LGDA vienasmenis valdymo organas – Asociacijos pirmininkas; 
28.4. revizijos komisija. 

29. Visuotinis narių susirinkimas:  
29.1. keičia Asociacijos įstatus; 
29.2. renka ir atšaukia Asociacijos valdybą, Asociacijos pirmininką ir revizijos 

komisiją;  
29.3. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina asociacijos metinių 

finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą; 
29.4. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį; 
29.5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo 

ar likvidavimo); 
29.6. numato Asociacijos veiklos kryptis, tvirtina veiklos planą ir biudžetą, 

išklauso valdybos pirmininko ir valdybos darbo ataskaitą; 
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29.7. visuotinis narių susirinkimas šaukiamas vieną kartą per metus valdybos arba 
1/3 narių sprendimu. Apie įvyksiantį susirinkimą visi Asociacijos nariai 
informuojami ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki visuotinio susirinkimo dienos 
elektroniniu paštu išsiunčiant kvietimus, kuriuose nurodyta susirinkimo 
darbotvarkė, data ir vieta;  

29.8. visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja 
daugiau kaip 1/5 balsavimo teisę turinčių Asociacijos narių. Visuotinio narių 
susirinkimo sprendimas, išskyrus šio straipsnio 29.1 ir 29.5 punktuose 
nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo 
metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. 29.1 ir 29.5 punktuose 
nurodytiems sprendimams priimti reikia ne mažiau, kaip 2/3 visuotiniame 
susirinkime dalyvaujančių balsavimo teisę turinčių Asociacijos narių balsų; 

29.9. jeigu kvorumo nėra, visuotinis narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir 
turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę 
priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. 
Pakartotiniam narių susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas. 
Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip 
praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 45 dienų nuo neįvykusio 
visuotinio narių susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį narių 
susirinkimą nariams turi būti pranešta Įstatų 29.7 p. nustatytu būdu ne vėliau 
kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo.  

29.10. Slaptai visuotiniame narių susirinkime balsuojama renkant Asociacijos 
valdybą, Asociacijos pirmininką ir revizijos komisiją. Kitais atvejais slaptai 
balsuojama reikalaujant ne mažiau kaip pusei visuotinio narių susirinkimo 
dalyvių. 

30. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, dirbantis tarp visuotinių susirinkimų, 
sprendžiantis ir įgyvendinantis visus asociacijos uždavinius ir nutarimus. Valdybos 
narius dvejų metų laikotarpiui renka visuotinis narių susirinkimas. Slaptu balsavimu 
visuotiniame narių susirinkime į valdybos narius išrenkami tie kandidatai, kurie 
surenka daugiausia balsų. 
30.1. Valdybą sudaro 6 valdybos nariai ir LGDA pirmininkas. LGDA pirmininkas 

yra ir LGDA valdybos pirmininkas.  
30.2. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 

1/2 narių. Valdybos sprendimai įsigalioja, kai jiems pritaria daugiau nei pusė 
dalyvaujančių narių; 

30.3. Valdybos posėdžiams pirmininkauja valdybos pirmininkas. Valdyba iš 
valdybos narių išsirenka valdybos sekretorių. Valdybos sprendimu valdybos 
posėdyje gali būti renkamas LGDA pirmininko pavaduotojas; 

30.4. Valdybos narys turi teisę atsistatydinti kadencijai nesibaigus apie tai raštu 
įspėjęs valdybą ne vėliau, kaip prieš 14 kalendorinių dienų; 

30.5. Valdyba: 
30.5.1. atsako už Asociacijos veiklą ir atsiskaito visuotiniam susirinkimui; 
30.5.2. sudaro asociacijos veiklos planus, biudžetą, ataskaitas; 
30.5.3. šaukia visuotinius susirinkimus, pateikia dienotvarkę; 
30.5.4. teikia visuotiniam susirinkimui naujų narių kandidatūras, stebi įstatų, 

visuotinio susirinkimo ir valdybos sprendimų vykdymą; 
30.5.5. priima naujus narius į Asociaciją. Priima sprendimus dėl narių 

šalinimo iš Asociacijos; 
30.5.6. įgalioja narius ar padalinius atlikti Asociacijos užduotis; 
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30.5.7. priima sprendimus dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; 
30.5.8. keičia Asociacijos buveinės adresą. 

31. LGDA pirmininkas: 
31.1. LGDA pirmininkas renkamas 2 metų kadencijai visuotiniame narių 

susirinkime. Jeigu kandidatas pirmininko vietai užimti negavo daugumos 
balsų skaičiaus, du kandidatai surinkę daugiausiai balsų dalyvauja kitame 
rinkimu etape. 

31.2. atstovauja Asociacijai visose įstaigose bei valstybės institucijose, taip pat 
santykiuose su trečiaisiais asmenimis; 

31.3. vadovauja valdybos darbui;  
31.4. vadovauja visuotiniam susirinkimui, nutarimų vykdymui, drauge su 

valdybos sekretoriumi organizuoja kasdieninius darbus; 
31.5. turi teisę sudaryti sutartis Asociacijos vardu; 
31.6. pasirašo įgaliojimus ir kitus dokumentus Asociacijos vardu; 
31.7. visuotinio Asociacijos susirinkimo metu LGDA pirmininkas gali skirti 

sekretorių ir du padėjėjus, kurie stebi, kad visuotinis susirinkimas vyktų 
pagal įstatus ir tikrina protokolo tekstą. Reikalui esant, pirmininkas skiria 
balsų skaičiavimo komisiją. 

32. LGDA revizijos komisija renkama 2 metų kadencijai visuotiniame narių 
susirinkime. Revizijos komisiją sudaro 3 nariai. Komisija tikrina LGDA finansinę 
veiklą. Patikrinimo rezultatus bei išvadas pateikia LGDA pirmininkui, valdybai bei 
visuotiniam susirinkimui. 

VI. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka. 
33. Asociacija gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.  
34. Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo 

priima valdyba. 
35. Filialas ar atstovybė veikia pagal Asociacijos valdybos patvirtintus filialo ar 

atstovybės nuostatus. 
36. Filialų ar atstovybių vadovus skiria valdyba. 

VII. Asociacijos pranešimų skelbimo tvarka. 
37. Tais atvejais, kai Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai remiantis LR 

įstatymais turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame 
elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Asociacijos 
pirmininkas yra atsakingas už pranešimų, nutarimų ar sprendimų išsiuntimą laiku. 

VIII. Asociacijos įstatai, jų keitimo tvarka. 
38. Asociacijos įstatai yra dokumentas, kuriuo Asociacija vadovaujasi savo veikloje. 

Įregistruotų asociacijos įstatų originalas yra saugomas Asociacijos buveinėje. 
39. Įstatų pakeitimą gali inicijuoti Asociacijos valdyba arba ne mažiau, kaip 1/3 

Asociacijos tikrųjų narių. 
40. Asociacijos įstatus gali keisti tik visuotinis narių susirinkimas, jei balsuoja ne 

mažiau, kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių. 
41. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus, 

surašomas visas pakeistų Asociacijos įstatų tekstas, po kuriuo pasirašo visuotinio 
narių susirinkimo įgaliotas asmuo. 
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42. Visi Asociacijos įstatų pakeitimai įsigalioja tik juos įregistravus Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre. 

43. Už įstatų pateikimą Juridinių asmenų registrui įstatymų nustatytais terminais 
atsako Asociacijos pirmininkas, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų 
numatytas išimtis. 

IX. Asociacijos pertvarkymas ir pabaiga 
44. Asociacija gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota tik visuotinio narių 

susirinkimo sprendimu, jeigu už tai balsuoja ne mažiau, kaip 2/3 visų susirinkime 
dalyvaujančių narių balsų. 

45. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio 
kodekso nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų 
įstatymo numatytus ypatumus. 

X. Lėšų ir pajamų naudojimo bei asociacijos veiklos kontrolės tvarka. 
46. Asociacijos veiklą, jos lėšų naudojimą kontroliuoja visuotiniame narių susirinkime 

išrinkta revizijos komisija.  
47. Revizijos komisija parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų 

praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. 

Asociacijos įstatai priimti pakartotiniame XXIV LGDA visuotiniame narių susirinkime  
2019 m. balandžio 3 d. 

Įstatai pasirašyti  

Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo Gediminas Lašas 
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