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UTENOS VISUOMENJNII) JAUNIMO ORGANIZACJJ() S;\JUNGA 

,,APSKRIT ASIS ST ALAS" 

JSTATAf 

I. DALIS 

Bendrieji nuostatai 

I. Utenos visuomenini4 jaunimo organizacij4 sajunga ,,Apskritasis stalas" (oficialus trumpinys -

UVJOS ,,Apskritasis stalas") (toliau jstatuose - AS) yra nepolitine, ne pelno siekianti , 

savarankiska, savanoriska, nevyriausybine jaunimo organizacij4 sajunga. 

2. Siuose jstatuose vartojamos S<lvokos: 

1. 1. Jaunas zmogus - asmuo, kurio amzius atitinka Lietuvos Respublikos teises aktuose 

numatyt<I jauno zmogaus amzi4; 

1.2. Jaunimo organizacija - Lietuvos Respublikos jstatym4 ir kit4 teises akh! nustatyta 

tvarka iregistruota asociacija, kurioje ne maziau kaip 2/3 nari4 sudaro jauni zmones 

ir/ar jaunimo organizacijos; 

1.3. Su jaunimu dirbanti organizacija - viesasis juridinis asmuo, kurio v1enas is tiksl4 

yra i jaunim<I orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla; 

1.4. Sustabdyta naryste - organizacijos statusas, panaikinantis teisy dalyvauti sprendimt1 

priemime bei naudotis AS nari4 teisemis; 

J .5. Susirinkimas - AS eilinis visuotinis_nari4 susirinkimas; 

1.6. Neeilinis susirinkimas - AS neeilinis visuotinis narit/ susirinkimas; 

1.7. Prezidentas - AS prezidentas; 

1.8. Yaldyba - AS valdyba; 

1.9. Yaldybos narys - AS valdybos narys; 

1.1 O. Kontroles komisija - AS kontroles komisija; 

1.11 . Kontroles komisijos pirmininkas - AS kontroles komisijos pirmininkas; 

1.12. Kontroles komisijos narys - Utenos visuomeninit! jaunimo organizacijt) sajungos 

,,Apskritasis stalas" kontroles komisijos narys; 

1.13. Narys - AS organizacija narc; 

1.14. Stebetojas - AS organizacija (ar neformali grupe) stebetoja; 

1.15 . Jstatai - AS istatai ; 



1. 16. Biuras - AS biuras; 

I. I 7. UJR T - Utenos rajono savivaldybes jaunimo reikah1 taryba. 

' avo veikloje AS vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

!statymais,- kitais teises aktais, Jstatais bei kitais AS veikl<} reglamentuojanciais dokumentais. 

AS teisine forma yra asociacija. 

AS veiklos trukme yra neterminuota
0 

6. AS yra juridinis asmuo, turintis savo antspaud<}, s<1skaitas Lietuvos ir/ar uzsienio bankuose ir 

simbolikcj, gali savo vardu j(si)gyti nuosavyb~, atsakyti uzjcJ, buti ieskovu ar atsakovu teisme. 

7. AS yra paramos gaveja ir daveja. 

II. DALIS 

Veiklos tikslai ir f unkcijos 

I. AS veiklos kryptys: 

1.1. jaunimo organizacij4 vienijimas ir stiprinimas; 

1.2. jaunimo organizacij4 interes4 atstovavimas ir bendradarbiavimas; 

1.3. AS veiklos kokybes gerinimas; 

1.4. jaunimo informavimas; 

1.5. kitos Lietuvos Respublikos Konstitucijai , Lietuvos Respublikos Jstatymams, kitiems 

teises aktams, Jstatams bei kitiems AS veiklc} reglamentuojantiems dokumentams 

nepriestaraujancios veiklos. 

2. AS veiklos tikslai yra sie: 

2.1. atstovauti jaunimo, Nari4 ir Stebetoj"4 interesams; 

2.2. formuoti ir igyvendinti jaunimo politik<1 Utenos rajone, bendradarbiaujant su Utenos r. 

savivaldybe, kitais viesais ir privaciais asmenimis, valstybinemis institucijomis ir 

nevyriausybinemis organizacijomis; 

2.3. vykdyti Utcnos rajono jaunimo ir su juo dirbanciq organizacijq bei neformalit/ grupit/ 

stebesenit; 

2.4. kurti palankicj aplinkcj jaunimui, jaunimo ir su jaunimu dirbancioms organizacijoms; 

2.5. tcikti informacijit temomis, apimanciomis AS veiklas ir tikslus, informuoti jaunimq 

jiems svarbiais klausimais; 

2.6. skatinti jaunimo pilietini aktyvum<J, stiprinti organizuotumq ir jtakq visuomeneje; 

2.7. skatinti ir organizuoti visuomenei ir valstybei naudingqjaunimo veiklq; 

2.8. skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas; 



2 9. kiti Lictuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Jstatymams, kitiems 

teises aktams, Jstatams bei kitiems AS veiklq reglamentuojantiems dokumentams 

nepriestaraujantys tikslai . 

3. AS. jgyvendindama savo tikslus, vykdo sias funkcijas : 

3.1. telkia jaunimo ir su jaunimu dirbancias organizacijas, neformalias grnpes ir kitus viesus 

ir privacius asmenis bendroms veikloms vykdyti bei jaunimui aktualioms problemoms 

spr~sti; 

3.2. renka, analizuoja, apibendrina, rengia ir teikia informacijq apie jaunimo organizacij4, su 

jaunimu dirbanci4 organizacij4, neformali4 gmpitJ ir valstybes institucij4 bei viest) ir 

privacit) juridini4 asmen4, savo veikla tenkinancitJ jaunimo poreikius, veiklq; 

3.3. teikia informacijq Nariams, Stebetojams, kitoms jaunimo ir su juo dirbancioms 

organizacijoms bei neformalioms gmpems; 

3.4. teikia pasiulymus valstybinems institucijoms, neformalioms gmpems 1r kitoms 

struktiiroms, sprendziancioms jaunimo bei j4 organizacij4 problemas; 

3.5. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir uzsienio juridiniais asmemm1s, 

tarptautinemis organizacijomis bei kitomis struktiiromis; 

3.6. organizuoja informacini4 leidini4, ivairi4 mokymo ir metodini4 priemoni4 rengimq ir/ar 

leidybq, informacijos pateikimq internete; 

3. 7. m1c1JU0Ja ir/ar organizuoja diskusijas, susitikimus, semmarus, konferencijas, 

labdaringus ir kitokio pobiidzio renginius, susijusius su Narit) veikla; 

3.8. siekia istatymt), kitt1 teises akttJ, palankiq jaunimui ir jaunimo orgamzac1Joms, 

priemimo, dalyvauja tokit) jstatym4 bei kit4 teises aktl) projektt1 reng1me, teikia 

pasiulymus kompetentingoms vald.zios ir valdymo institucijoms; 

3.9. steigia juridinius asmenis, sudaro sutartis ir pagal jas prisiima jsipareigojimus; 

3. IO. informuoja juridinius ir fizinius asmenis, teikia kitas paslaugas reikalingas sekmingai 

NaritJ veiklai uztikrinti ; 

3.11 . bendradarbiauja su verslo sektoriumi; 

3.12. vykdo kitas Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Jstatymams, 

kitiems teises aktams, /statams bei kitiems AS veiklq reglamentuojantiems 

dokumentams nepriestaraujancias funkcijas. 

Ill. DALIS 

N ariai ir Stcbctojai 

I. Jaunimo organizacija ar nacionalines Jaunimo organizacijos padalinys, norintis tapti Nariu: 



I. I. ruri tcnkinti jaunirno ar jo grupcs porcikius: 

I 2. luri pripazinti Jstatus; 

1.3 . organizacijos ar nacionalines organizacijos padalinio buveinc turi bC1ti Utcnos mieste ar 

raJonc; 

1.4. veikla turi biiti vyk<lorna Utenos mieste ir/ar rajone. 

2. Jaunimo organizacija, atitinkanti ITJ dalies I punkto reikalavimus, norinti tapti Nariu ne vcliau 

kaip pries 3 snvaitcs iki Susirinkimo patcikia Prczidcntui prasymq. savo jstatus. r1.:gistracijos 

pai.ymcjim<J , sprendim<J del tapimo Nariu su informacija apie organizacijq, nurodant 

organ1zacijq atstovaujancius asmenis ir narit} skaici4. Nauj i Nariai i AS priimami Susirinkimo 

sprendimu. 

3. Nariai turi leis~: 

3.1. naudotis sprcndziamojo balso teise Susirinkime; 

3.2. dalyvauti svarstant strateginius su AS veikla susijusius klausimus; 

3.3. dalyvauti AS veikloje ir gauti apie jq informacijq; 

3.4. tcikti pasiulymus ir kritikuoti AS organ4 veiklq; 

3.5. siiilyti kandidatus i Prezidentus, Valdybq, Kontroles komisijq; 

3.6. rinkti Prezidentq, Valdybos, Kontroles komisijos bei UJRT narius; 

3.7. pareiksti nepasitikej imq Prezidentu, Valdyba ar Kontroles komisija; 

3.8. naudotis AS pagalba ginant savo teisetus interesus ir jiems atstovaujant; 

3.9. inicijuoti AS strateginit/ dokumentl} pakeitimus; 

3. I 0. gauti vis us dokumentus, susijusius su AS veikla; 

3.11 . savo noru atsisakyti Nario statuso. 

4. Nariai privalo: 

4.1. laikytis /stat11 reikalavimt/; 

4.2. dalyvauti Susirinkime maziausiai kartq per metus; 

4.3 . moketi nustatyto dydzio nario mokestj, jei toks nustatytas; 

4.4. pasikeitus organizacijos juridiniam slatusui ar vaclovui, priemus jstalt/ pakeitimus per 

menesi rastiskai informuoti Valdybq. 

5. Nario statuso netenkama: 

5. J. savo noru arsisakius Nario statuso; 

5.2. likvidavus Nari; 

5.3. pakitus Nario stat11sui /sta14 111 dalics I punkto prasmc. 

6. Naryst~ sustabdoma: 
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6. 1. neetiskai elgiantis su kitomis jaunimo nevyriausybinemis organizacijomis, savivaldybes 

sektoriumi, kitomis institucijomis; 

6.2. nemokant nustatyto Nario mokescio, jei toks nustatytas; 

6.3. nesilaikant III dalies 4 punkto reikalavim4, organizacija salinama arba jos naryste yra 

sustabdoma. 

Nariui nebeatitinkant [statl) reikalavim4 Nario statuso netenkama pagal siq procedilrq: 

7 .1. Kontroles komisijai konstatavus organizacijos neatitikimq Jstatams, jos naryste AS 

sustabdoma iki artimiausio Susi rinkimo; 

7.2. Susirinkimas priima sprendimq del organizacijos narystes sustabdymo panaikinimo, 

prat1rsimo ar organizacijos salinimo is Nari4; 

7.3 . Susirinkimas turi galimyby svarstyti del organizacijos narystes netekimo uz pare1g4 

nevykdymq ir/ar reputacijq, jei tai rekomenduoja daryti Kontroles komisija. 

8. Stebetoju gali tapti : 

8. 1. Jaunimo organizacija; 

8.2. Su jaunimu dirbanti organizacija; 

8.3. neformali grupe; 

8.4. nacionalines Jaunimo organizacijos padalinys. 

9. Struktura, norinti tapti Stebetoja: 

9. I . turi pripazinti Jstatus; 

9 .2. tltri tenkinti jaunimo ar jo grupes poreikius; 

9.3 . turi veiklq vykdyti Utenos rajone; 

9.4. jos buveine yra Utenos rajone. 

I 0. Struktura, atitinkanti III dalies 8 ir 9 punktl) reikalavimus, norinti tapti Stebetoja ne veliau kaip 

pries 3 savaites iki Susirinkimo pateikia Prezidentui savo istatus ir registracijos pafymejimq 

(isskyrus neformalias grupes ir nacionalines Jaunimo organizacijos padalin ius), prasymq, 

sprendimq del tapimo Stebetoja su informacija apie strnktiirq, nurodant jq atstovaujancius 

asmenis ir nari4 skaici4. Naujos Stebetojos patvirtinamos Susirinkimo sprendimu. 

I I. Stebetojai turi teis1r: 

11 .1. dalyvauti svarstant strateginius su AS veikla susijusius klausimus; 

11 .2. dalyvauti AS veikloje ir gauti apie jq informacijq; 

11 .3. naudotis AS pagalba ginant savo teisetus interesus ir jiems atstovaujant; 

11.4. savo noru atsisakyti Stebetojo statl1so. 

12. Stebetojai privalo: 

12.1. laikytis AS jstatt1 reikalavimtJ; 



12 2. dalyvauti Susirinkimc maziausiai kartq per metus; 

12 -' · pasikeitus struktllros juridiniam statusui ar priemus jstatL! pakeitimus (isskyrus 

nefurmalias grupes) per I menesi informuoti Yaldybcj. 

tcbctojo statuso netenkama: 

13.1. savo noru atsisakius Stebetojo statuso; 

13.2. likvidavus Stebetojcj; 

13.3 . stebetojui nebeatitinkant si4 jstatl! reikalavimL/; 

13.4. neetiskai elgentis su kitomis jaunimo nevyriausybinemis 
. .. . 

organ 1zac1Jom 1s, 

savivaldybes sektoriumi, kitomis institucijomis; 

13.5. nesilaikant III dalies 12 punkto reikalavim4. 

14. Stebetojui nebeatitinkant Jstatl! reikalavim4, Stebetojo statuso netenkama pagal sic! procedfrr<1: 

14.1. Kontroles komisijai konstatavus Stebetojo neatitikim<1 Jstatams, Stebetojo statuso 

galiojimas yra sustabdomas iki artimiausio Susirinkimo; 

14.2. Susirinkimas priima sprendim<1 de! organizacijos Stebetojo statuso galiojimo 

pratysimo ar organizacijos salinimo is Stebetojq; 

14.3. Susirinkimas turi galimyb<r svarstyti Stebetojo statuso netekim<1 uz pare1gl} 

nevykdymcj ir/ar reputacijcj, jei tai rekomenduoja daryti Kontroles komis ija. 

IV. DALIS 

Susirinkimas 

1. Susirinkimas yra auksciausia AS institucija. 

2. Susirinkime turi tei s<r dalyvauti : 

2.1. NarilJf'Stebctoj4 atstovai ; 

2.2. Valdymo organ4 nana1, UJRT nana1, Kontroles komisijos nana1, asmenys. 

kandidatuojantys i AS valdymo organus ar UJRT; 

2.3. Biuro savanoriai ir kiti Prezidento ar Yaldybos pakviesti dalyvauti asmcnys. Sie asmenys 

dalyvauja svecio teisemis. 

3. Susirinkimas ir Neeilinis susirinkimas: 

3.1. nustato AS veiklos tikslus, principus; 

3.2. priima, keicia ir papildo Jstatus ir AS reglamentus; 

3.3. nustato Kontroles komisijos narilf skaicilf ; 

3.4. rcnka Prezidentq, Yaldyb4, Kontroles komisijq; 

3.5. isklauso ir tvirtina Prezi<lento, Yaldybos ir Kontroles komisijos naril! bci UJRT veiklos 

ataskai tas; 
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.1 6. isklau~o ir 1vi11ina AS mctin~ tinansin~ ataskaitq; 

:u . sprt'ndz.ia klausimus, susijusius su Nario ar Stebetojo statuso igijimu ir nctckimu; 

3.~. nustato Nario mokescio mokejimo tvarkq, jei toks yra; 

3 9 Nario prasymu svarsto ir priima sprendimq del mokescio, Je1 toks yra. sumazinimo, 

rnokejimo at idej irno arba atleidimo nuo mokescio: 

3.10. priima sprendimus, reglamentuojancius AS veiklq; 

3.11 . tvirtina organizacij4 ba!s4 kvotas: 

3.12. sprendz.ia del AS narystes kitq organizacijq veikloje; 

3 13. dclcguoja atstovus i UJRT; 

3.14. steigia juridinius asmenis. sudaro sutartis ir pagal jas prisiima isipareigojimus: 

3.15. esant galimybei svarsto AS teikiamas pozicijas ir/ar rezoliucijas; 

3.16. priima sprendimq de! AS reorganizavimo ar likvidavimo; 

3.17. sprendzia kitus klausimus, jei to nedraudz.ia Jstatai. 

4. Susirinkimo tvarka: 

4.1. Susirinkim,t saukia Yaldyba ne reciau kaip 2 kartus per metus; 

4.2. Susirinkimo viet,t , laik,t ir siulomc1 darbotvark~ nustato Yaldyba; 

4.3 . ne veliau kaip pries I menesi iki Susirinkimo posedzio informacija ap1e planuojamq 

Susirinkimq turi biHi paskelbta viesai; 

4.4 . Prezidentas ne veliau kaip pries 2 savaites iki posedzio turi v1sus Narius, Stebetojus, 

Kontroles komisij,t, kandidatus ir UJRT narius rastiskai informuoti apie Susirinkimo 

posedzio vietq, laik,t ir siulom<1 darbotvark~; 

4.5. kandidatas i Yaldybos, Kontroles komisijos ir UJRT narius bei Prezidentus ne veliau kaip 

pries 2 savaites iki Susirinkimo turi pateikti savo gyvenimo aprasymq ir motyvacini laiskq: 

4.6. Susirinkim<t pradeda Prezidentas. Prezidentas pirmininkauja Susirinkimui iki Susirinkimo 

pirmininko isrinkimo. Susirinki1m1 protokoluoja Susirinkimo isrinktas sekretorius. 

Susirinkimo protokolq pasiraso Susirinkimo pirmininkas ir sekn;torius; 

4.7. priimant Susirinkimo sprendimus turi dalyvauti deleguoti atstovai is ne maz.iau kaip ½ 

aktyvi4 Nari4, kuri4 bendra ba]s4 kvota sudaryt4 daugiau kaip ½ vist1 balst1 skaiciaus bci 

bent vicnas Kontrolcs komisijos narys: 

4.8. Susirinkimo sprendimai priimami vist1 posedyje clalyvaujancit) Naril) atstovt1 balst1 

dauguma, jei lstatuose nera numatyta kitaip; 

4.9. sprcndimai del Nario ar Stcbctojo stutuso 1g1J1mo ir netekimo priimami 1/J balsavimc 

dalyvavusi4 Nari4 balst1 dauguma; 



4.10. sprcndimai dcl !stah! keitimo pmmam1 nc mazesne kaip 1/1 v1s4 Nari4 bals4 

ctauguma; 

4.11 . balsams pasiskirscius po lygiai vyksta perbalsavimas; 

5. Nccilinio susirinkimo tvarka: 

5.1. Neeilinio susirinkimo posedzius saukia Valdyba savo, Prezidento, Kontroles komisijos arba 

1/3 Nari4 iniciatyva; 

5.2. Neeilinio susirinkimo posedzio vietq, laikq ir siiilomq darbotvarky nustato Yaldyba; 

5.3. iniciatyva susaukti Neeilini susirinkimo posedj gali biiti pareiksta ne veliau kaip pries 3 

savaites iki siiilomo Neeilinio susirinkimo posedzio Iaiko. Prezidentas ne veliau kaip pries I 

savaity iki Neeilinio susirinkimo turi visus Narius, Stebetojus, Kontroles komisijq ir UJRT 

narius rastiskai informuoti apie Neeilinio susirinkimo posedzio vietq, laik<1 ir siiilom<1 

darbotvark1r; 

5.4. kandidatas i Valdybos, Kontroles komisijos, UJRT narius ir Prezidentus neveliau kaip pries 

2 savaites iki Neeilinio susirinkimo turi pateikti savo gyvenimo aprasymq ir motyvacini 

laisk<1; 

S.S. Neeilinio susirinkimo posedi pradeda Prezidentas. Prezidentas pirmininkauja posedziui iki 

posedzio pirmininko isrinkimo. Posedzius protokoluoja isrinktas posedzio sekretorius. 

Posedzio protokol<1 pasiraso posedzio pirmininkas ir sekretorius; 

5.6. priimant Neeilinio susirinkimo sprendimus, turi dalyvauti deleguoti atstovai is ne maziau 

kaip 1/1 aktyviq Nariq, kuri4 balst1 kvota sudarytl.J daugiau kaip ½ vist! balsl.J skaiciaus bei 

bent vienas Kontroles komisijos narys; 

5.7. Neeilinio susirinkimo sprendimai priimami v1s1.J posedyje dalyvaujancit) Nari4 atstovt) 

balsl.J dauguma, jei kitaip nera numatyta siuose Jstatuose; 

5.8. balsams pasiskirscius po lygiai vyksta perbalsavimas; 

V. DALIS 

Valdyba 

l . Tarp (NeeiliniLJ) Susirinkimt/ a AS valdymo institucija yra Valdyba. 

2. Valdybq sudaro: 

2.1. Prczidentas, kuris kartu yra ir Yaldybos pirmininkas; 

2.2 . 5 Yaldybos nariai . 

3. Valdybos narius renka (Neeilinis) Susirinkimas I metLJ kadencijai. Asmenys gali bOti Yaldybos 

nariai nc daugiuu kaip 3 kadencijas is cilcs. Valdybos narys prndeda ci ti parcigas kitq <lien<} po 

Susirinkimo, kuriame buvo isrinktas. 



(Nccilinio) Susirinkimo poscdzio metu kandidatai turi prisistatyti ir savo kalbojc ;vardinti 

Valdybos posedzio metu iskeltus reikalavimus. 

Valdyba: 

5.1. tvirtina AS veiklos programas ir projektus; 

5.2. ruosia AS darbo sutartis ir jgalioja Prezident<1 jas sudaryti ; 

5.3. konkretizuoja (Neeilinio) Susirinkimo sprendimus; 

5.4. priima ir atleidzia samdomus darbuotojus bei nustato j4 darbo uzmokestj: 

5.5. formuoja AS pozicijas; 

5.6. turi patariamaji zodi formuojant Biur<J; 

5. 7. atstovauja AS santykiuose su struktiiromis, kurios dirba su jaunimu; 

5.8. sprendzia kitus klausimus, jei to nedraudzia Jstatai ir I ar Susirinkimo sprendimai; 

5.9. vykdo kitas Lietuvos Respublikos Jstatymams, Jstatams ir kitiems AS veiklq 

reglamentuojantiems dokumentams nepriestaraujancias veiklas. 

6. Eilinius Yaldybos posedzius saukia Yaldybos Pinnininkas ne reciau kaip kart<J per 3 menesius. 

Eilinio Yaldybos posedzio vietq, laikq ir siulom<J darbotvarkt;: nustato Prezidentas. Prezidentas 

ne veliau kaip pries I savaity iki posedzio turi visiems Yaldybos nariams pranesti apie eilinio 

posedzio vietq, laik& ir siulom<J darbotvarky. 

7. Neeilinius Valdybos posedzius saukia Yaldybos Pinnininkas savo, Kontroles komisijos arba 

I /3 Valdybos nari4 iniciatyva. Neeilinio posedzio vietq, laik<I ir darbotvarky nustato pasiulymo 

susaukti neeilini Yaldybos posedi iniciatoriai. Iniciatyva susaukti neeilini Valdybos posedi gali 

bDti pareiksta ne veliau kaip pries 3 dienas iki siulomo neeilinio posedzio laiko. Valdybos 

pirmininkas ne veliau kaip pries 2 dienas iki posedzio turi visiems Yaldybos nariams pranesti 

apic necilinio Valdybos posedzio vietq, laikq ir siiilomq darbotvarky. 

8. Valdybos posedziui pirmininkauja Valdybos pirmininkas - Prezidentas ar jo paski11as asrnuo. 

Valdybos posedzius protokoluoja Valdybos posedzio sekretorius, tvirtinarnas Valdybos, 

Prczidcnto tcikimu. Valdybos posedzio protokol<1 pasiraso Prezidentas ir Yaldybos posedzio 

sekretorius. 

9. Priimant Valdybos sprendimus, turi dalyvauti ne maziau kaip ½ Valdybos narn,. Valdybos 

sprcndimai priimami Valdybos posedyje dalyvaujancit! Valdybos nari t) balsti dauguma. J~i 

balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimq lemia pirmininkaujancio posedziui balsas. Sprendziant 

klusim11 susijusj su Valdybos nariu, jis nedalyvauja balsav ime. 

10. Susirinkimas savo sprcndimu gali parcikst i nepasitikejim,1 Valdyba ur atskirais Valdybos nariais 

anksciau laiko, Pn:zidi.::nto, Kontroles komisijos ar 1/1 Narit1 iniciatyva. Pan:iskus ni.::pasit ikt::jim,1, 

Valdyba ar atskiri Valclybos nariai atsistatydina. Valdybai ar Valdybos nariui atsistatydinus savo 



iniciatyva Susirinkimas rcnka nauj,J Yaldybos nari . Atsistatydinusi Valdyba ar atskiri Valdybos 

nariai eina savo pareigas kol Susirinkimas neisrenka naujos Valdybos ar naujo Valdybos nario. 

11 . P:1sibaigus kadencijai Yaldybos nariai pateikia savo veiklos ataskaitas Susirinkimui . 

VI. DALIS 

Prezidentas 

I . Prezidentas renkamas Susirinkimo 2 metl} kadencijai. 

2. Asmuo gali buti Prezidentu ne daugiau kaip 3 kadencijas is eiles. Prezidentas pradeda eiti 

pare1gas kit<t dien<J po Susirinkimo, kuriame buvo isrinktas. 

3. Prezidentas: 

1. ruosia Susirinkimo ir Yaldybos bei AS program4 projektus; 

2. teikia Susirinkimui ir/ar Yaldybai svarstyti Susirinkimo ir/ar Valdybos sprendim4 

projektus; 

3. teikia Yaldybai tvirtinti samdomt1 darbuotojt/ kandidatC1ras, jt/ atlyginimus; 

4. kaupia lesas AS veiklai finansuoti , tvarko AS turt<}, vykdo reikiamas finansines operac ijas; 

5. atsako uz tinkam<J lesy ir turto panaudojim<J; 

6. Valdybos igaliotas priima ir atleidzia samdomus darbuotojus; 

7. atstovauja AS santykiuose su valstybinemis institucijomis, jaunimo organizacijomis, kitais 

juridiniais ir fiziniais asmenimis; 

8. Yaldybos igaliotas sudaro sutartis su kitomis organizacijomis, valstybinemis institucijomis 

bei verslo sektoriumi; 

9. vadovauja Biurui ir organizuoja jo darbl}; 

I 0. tvirtina Biuro veiklos sritis bei pareigybes; 

11 . siulo klausimus, kuriuos sprendzia ir tvirtina Valdyba; 

12. turi teisc: igalioti Valdybos arba Biuro nari laikinai vykdyti Prezidento pareigas; 

13. sprcndzia kitus klausimus, jei to nedraudzia )statai, Susirinkimo ir Yaldybos Sprcndimai: 

l 4. vykdo kitas Lietuvos Respublikos Jstatymams, Jstatams ir kitiems AS veikl~ 

reglamentuojantiems dokumentams nepriestaraujancias veiklas. 

4. Prczidentas turi teisy atsistatydinti nebaigys savo kadcncijos, jis turi patcikti pareiskim,1 

Yaldybai, kuri si4 istatt/ ir kitt1 AS veiklq reglarnentuojancit1 dokumentt/ tvarka. susaukia 

Neeil ini susirinkim,1, jei pareiskimas yra pateikiamas likus daugiau nei menuo iki Susirinkimo. 

5. Susirinkimui parciksti nepasitikcjimq Prczidcntu ga li : 

I . Valdyba; 

2. 2/> Narilj ; 



II 

.1 . Kontrolcs kornisija. 

6. P:m.: iskus nepasitikejimq Prezidentas atsistatydina. Atsistatydinys Praidentas eina savo pareigas 

kol Susirinkimas neisrenka naujo Prezidento. 

7. Prczidentu isrinktas asmuo sustabdo savo narysty politinese organizacijose. 

S. Prezidentui laikinai isvykus, susirgus ar del killJ priezascitJ laikinai negalint vykdyti savo 

pareig4, Prezidentq pavaduoja jo teikiamas Biuro ar Yaldybos narys, patvirtintas Valdybos. 

9. Spn;sdamas savo kompetencijos klausimus Prezidentas priima vienasmeniskus sprendimus. 

I 0. Per kiekvienq Susirinkimq Prezidentas pateikia Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaitq. 

VII. DALIS 

Biuras 

I . Biurq sudaro AS savanoriai, su kuriais sudaromos savanoriskos veiklos sutartys, taip pat kitais 

pagrindais dirbantys asmenys, AS vykdomosioms funkcijoms uztikrinti. 

2. Biurq tviftina Yaldyba, o koordinuoja Pfezidentas. 

3. Biuro dafbq ofganizuoja if jam vadovauja Pfezidentas afba kitas Prezidento teikimu Yaldybos 

paskirtas asmuo. 

4. AS pfogramas If projektus bei Susifinkimo If Valdybos spfendimus jgyvendina Biuras 1r 

paftneriai. 

VIII. DALIS 

Kontroles komisija 

I . Kontroles kornisijos narius renka (Neeilinis) Susirinkimas 2 metams. 

2. (Nccilinio) Susifinkimo posedzio metu kandidatai tufi prisistatyti if savo kalboje ivardinti 

Valdybos posedzio metu numatytus feikalavimus. 

3. Asmenys gali biiti Kontroles komisijos nafiai ne daugiau kaip 3 kadencijas is eiles. Kontroles 

komisijos narys pradcda citi pareigas kit<} dicncJ po (Nccilinio) Susirinkimo, kuriame buvo 

isrinktas. 

4. Kontroles komisij,i sudaro ne maziau kaip 3 nariai, is kuriLJ paprasta bals4 dauguma Kontroles 

komisijos nafiai isfenka Kontroles komisijos pirmininkq. 

5. Kontroles komisija : 

6.1. tikrina AS ir jo valdymo orgam1 veiklos teiseturnc}; 

6.2. tikrina AS ir jos valdymu orgam1 vciklos tikslingu1m1; 

6.3. csant porcikiui 11.!ikia jstat4 ir kitq AS viclaus teisl!s aktL/ korne11tan1; 



6.4 . (Neeiliniam) Susirinkimui pateikia vertinimq, ar kandidatai i Narius ir Stebetojus atitinka 

keliamus reikalavimus; 

6.5. tikrina, ar Nariai atitinka keliamus reikalavimus; 

6.6. privalo Susirinkimui pateikti AS metines veiklos ataskaitos jvertinimq; 

6. 7. Kontroles komisija vykdo kitas Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kitiems Jstatymams, 

Jstatams ir kitiems AS veikl.=i reglamentuojantiems dokurnentams nepriestaraujancias 

veiklas. 

7. Kontroles komisijos nariu negali buti: 

7.1. Prezidentas; 

7.2. Valdybos narys; 

7.3. Biuro narys. 

8. Kontroles komisijos poscdziai Jaikorni teisetais, kai juose dalyvauja ne ma.ziau kaip ½ jos nari4. 

Sprendirnai priimami paprasta Kontroles komisijos nari4 ba!s4 dauguma. Balsams pasiskirscius 

po lygiai, lemiamas yra Kontroles kornisijos pirrnininko balsas. 

9. Kontroles komisija privalo svarstyti prasymus, kai i jq kreipiasi: 

9. I. Prezidentas; 

9.2 . Valdyba ar Valdybos narys; 

9.3. Narys ar Stebetojas. 

1 o. Visi Kontroles komisijos priimti sprendimai ir/ar isaiskinimai yra rekomendacinio pobudzio. 

11 . Kontroles komisija atskaitinga ir atsakinga Susirinkimui. 

12. Kontroles komisijos nariui nevykdant savo funkcij4, jj galima perrinkti anksciau laiko 1/1 

Valdybos narit/ iniciatyva, sprendimas priimamas artimiausio Susirinkimo arba Neeilinio 

susirinkimo metu. Pareiskus nepasitikejimq, Kontroles komisijos narys atsistatydina. 

13. Kontroles komisijos nariui atsistatydinus savo iniciatyva ar Susirinkimo sprendimu, 

Susirinkimas renka naujq Kontroles komisijos narj . 

IX. DALIS 

AS lesos ir turtas 

I . AS lcsas ir n1rt11 sudaro: 

1. l . metiniai Narit/ mokesciai, jei tokie yra; 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

savanoriski Nariq ir Stebetojt/ jnasai; 

pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos jstatymq gautos lesos; 

kredito istaig4 palukanos uz saugomas AS lesas; 

asmemi ir organizacijt/ dovanotos ar programoms vykdyti perduotos lesos bei turtas: 



<fj 

1.6. fizinit/ ir juridini4 asmen4 neatlygintinai suteiktos Jesos; 

I. 7. lesos uz organizuotus renginius; 

1.8. skolintos lesos; 

1.9. kitos teisetai igytos lesos bei turtas. 

2. AS lesos ir n1rtas naudojamas Jstatuose apibreztai veiklai vystyti. 

X. DALIS 

Pranesimq ir skelbimq paskelbimo tvarka 

I. Apie numatomq AS reorganizavimq, pertvarkymq ar likvidavimq skelbiama viesai 3 kartus ne 

mazesniais kaip 30 kalendorini4 diem1 intervalais, arba vienq kartq viesai VI Registf4 centras 

elektroniniame leidinyje ,,Juridini4 asmemi viesi pranesimai" ir registruotu laisku ar iteikiant 

pranesimq asmeniskai pasirasytinai info1muojant Narius ir kiekvienq kreditori4. 

2. AS sprendimai patalpinami AS oficialioje intemeto svetaineje ne veliau kaip per 3 (tris) 

savaites nuo sprendimo priemimo. 

3. Nariams jt1 prasoma infonnacija pateikiama ne veliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendorini4 

dien4 nuo uzklausimo gavimo dienos. Kita su AS susijusi infonnacija gali buti skelbiama AS 

interneto svetainese ir kitose ziniasklaidos priemonese. 

4. Uz Nariams ir Stebetojams teikiamos informacijos tinkamumq atsakingas Prezidentas. 

XI. DALIS 

Jstatq keitimas ir papildymas 

I. Teikti fstahJ keitimo ir (ar) papildymo projekn1s turi teis~: 

1.1 . Ne maziau kaip ½ Nari4; 

1.2. Ne maziau kaip ½ Valdybos nari4; 

1.3. Prezidentas; 

1.4. Kontroles komisija. 

2. fstattJ pakeitimai ir (ar) papildymai priimami ½ Narit/ ba!s4 dauguma. 

3. Jstat4 pakeitimai ir (ar) papildymai jsigalioja, kai jie iregistruojami Lietuvos Respublikos teises 

akttJ nustatyta tvarka. 

XII. DALIS 

AS veiklos pasibaigimas ir reorganizavimas 

I . AS veikla pasibaigia Susirinkimo sprendimu, priimtu 2 Susirinkimuose is eiles ne mazesne 

kaip ½ vis4 AS narit/ balst1 dauguma. Antrasis Susirinkimas turi buri susauktas ne anksciau 



knip po menesio nuo pirmojo Susirinkimo. Taip pat AS veikla pasibaigia Lietuvos Respublikos 

i ·tatymais numatytos valstybes institucijos sprendimu. 

2. Visus klausimus susijusius su AS veiklos pasibaigimu ar reorganizavimu, sprendzia 

Susi rinkimo isrinkta likvidacine ar reorganizacine komisija. 

3. !stata i priimti 20 I 6 geguzes 3 diemi Utenos visuomenini4 jaunimo organizacij4 sajungos 

,,Apskritasis stalas" Susirinkimo sprendimu. 

Prezidentas Mig le Jankauskai te 


