DANIJOS KARALYSTĖS LIETUVIŲ JAUNIMO BENDRIJA
Lithuanian Youth Society in Denmark
Įstatai

2013 redakcija

1

Bendroji dalis

1.1

Organizacijos oficialus pavadinimas – Danijos Karalystės lietuvių jaunimo bendrija, “LYS” (“Lithuanian
Youth Society in Denmark”).

1.2

“LYS” yra finansiškai nepriklausoma, nepolitinė, pelno nesiekianti, savanoriška, savarankiška jaunimo
organizacija.

1.3

Lietuvos Respublikos ambasados Danijoje adresas (Bernstorffsvej 214, DK-2920, Charlottenlund,
Copenhagen, DENMARK) yra “LYS” pašto adresas.

1.4

Šiuose įstatuose vartojami trumpiniai:
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7

Danijos Karalystė – DK;
Danijos Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjunga – “LYS”;
Danijos Karalystėje gyvenantys lietuvių kilmės (bei save laikantys lietuviais) jauni žmonės (16
– 35 metų) – Jaunimas;
Danijos Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos nariai – Nariai;
Danijos Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba – Valdyba;
Danijos Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybos pirmininkas – Pirmininkas;
Danijos Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos visuotinis suvažiavimas – Suvažiavimas.

1.5

“LYS” veikla grindžiama teisėtumo, pagarbos žmogaus teisėms, demokratijos, sąžiningumo ir
kolegialumo principais.

1.6

“LYS” vadovaujasi Danijos Karalystės teisės aktais, taip pat “LYS“ įstatais ir kitais vidaus teisės
nutarimais.

1.7

“LYS“ ataskaitinis laikotarpis nuo spalio 1-os iki spalio 1-os.
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“LYS” tikslai

2.1

Vienyti ir atstovauti DK gyvenantį Jaunimą.

2.2

Puoselėti lietuvišką identitetą, kalbą ir kultūrą.

2.3

Ugdyti Jaunimo profesinius gabumus ir skatinti Jaunimo.

2.4

Prisidėti prie Lietuvos ir Danijos verslo santykių puoselėjimo.

3

“LYS” uždaviniai

3.1

Organizuoti, vykdyti ir dalyvauti švietėjiškuose, kultūriniuose bei visuomeniniuose renginiuose ir
projektuose.

3.2

Kaupti ir platinti Jaunimui aktualią informaciją.

3.3

Bendradarbiauti su kitomis panašaus pobūdžio Lietuvos ir užsienio jaunimo organizacijomis,
valstybinėmis ir privačiomis institucijomis bei žiniasklaida.

3.4

Formuoti teigiamą nuomonę apie Lietuvą ir lietuvius.
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“LYS” Nariai

4.1

Nariais laikomi Jaunimas ir kitų šalių jaunimas, besidomintis Lietuva ir organizacijos veikla, kuris
atitinka įstatuose keliamus reikalavimus Nariams ir yra sumokėjęs nario metinį mokestį.

4.2

Nariu tampama “LYS” valdybai patvritinus kandidato anketą ir gavus nario metinį mokestį.

4.3

Narystė, sumokėjus nustatytą nario mokestį, galioja vienerius ataskaitinius metus.

4.4

Nariai gali būti aktyvūs arba pasyvūs. Aktyvus narys turi atlikti visas nario pareigas.

4.5

Nario statusą patvirtina valdyba.

4.6

Narys apie savo statusą gali sužinoti iš valdybos.

4.7

Narių teisės:
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.7.5
4.7.6
4.7.7
4.7.8
4.7.9

dalyvauti “LYS” ir “LYS” skyrių veikloje ir gauti informaciją apie jų veiklą;
dalyvauti visuose “LYS” renginiuose;
organizuoti renginius gavus valdybos sutikimą;
steigti “LYS” skyrius savo gyvenamojoje vietoje pagal įstatuose nurodytas taisykles;
viešinti informaciją apie organizacijos veiklą;
savo noru atsisakyti narystės;
dalyvauti Valdybos susirinkimuose;
reikalauti neeilinio Suvažiavimo;
tik aktyvių narių:

4.7.9.1
4.7.9.2
4.7.9.3
4.8

Narių pareigos:
4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.8.4
4.8.5

4.9

narys privalo laikytis “LYS“ įstatų;
aktyviai dalyvauti “LYS“ veikloje, t.y. dalyvauti bendruose “LyS” narių susirinkimuose, nuolat
prisidėti prie bent vieno “LYS” projekto;
mokėti nario metinį mokestį (50 DKK), kuris galioja ataskaitinius. Mokestis tvirtinamas
visuotiniame susirinkime;
mokėti nario stojimo mokest (50 DKK), kuris mokamas vieną kartą;
atstovauti Jaunimą viešosiose DK, Lietuvos ir kitų valstybių organizacijose bei institucijose, jų
organizubojamuose renginiuose.

Narystės netenkama jei narys:
4.9.1
4.9.2
4.9.3
4.9.4
4.9.5
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rinkti ir būti renkami į “LYS” valdančius organus;
prašyti paramos (paramos forma neapibrėžta) savo iniciatyvoms, atitinkančioms “LYS”
tikslus;
gauti informaciją apie vykdomus projektus, lėšų panaudojimą, teikti siūlymus.

nevykdo ar grubiai nusižengia įstatuose nurodytoms nario pareigoms;
vykdo „LYS“ priešišką veiklą ar kitaip trukdo siekti organizacijos tikslų įgyvendinimo. Nario
nusižengimas svarstomas artimiausiame valdybos susirinkime;
pats atsisako narystės;
Nariui, laiku nesumokėjus nario metinio mokesčio, narystė automatiškai sustabdoma 30-čiai
dienų. Po 30 dienų narystė panaikinama;
Nariui sumokėjus nario metinį mokestį per 30 dienų narystės sustabdymas panaikinamas.

“LYS” partneriai ir rėmėjai

5.1

Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali paremti organizaciją finansiškai arba kitais būdais. Tokiu būdu
užmezgami partnerystės ryšiai.

5.2

Santykiai tarp partenrių, rėmėjų ir “LYS” remiasi abiejų organizacijų vidaus tvarkos taisyklėmis bei
šiais įstatais .

6
6.1

“LYS” valdymo institucijos
“LYS” valdantys organai:
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.2

Suvažiavimas,
Pirmininkas,
Valdyba.

Suvažiavimas yra aukščiausia institucija.

6.3

Ne Suvažiavimo metu, valdymo institucijos funkcijas atlieka ir sprendimus savo kompetencijos ribose
priima Valdyba.

6.4

Suvažiavimas
6.4.1

6.4.2

Suvažiavimas - aukščiausias “LYS” valdymo organas. Jis šaukiamas bent kartą per metus.
Kvorumas yra ne mažiau kaip ½ užsiregistravusių aktyvių Narių. Suvažiavimo metu nutarimai
priimami paprastąja balsų dauguma;
Suvažiavimas:

6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.2.3
6.4.3
6.4.4

6.4.5

6.4.6
6.4.7
6.4.8

6.5

slaptu balsavimu išrenka arba nušalina Valdybą;
išklauso, svarsto ir tvirtina metinę Pirmininko, Valdybos ir finansinę ataskaitas;
priima sprendimą dėl “LYS” likvidavimo.

Valdyba kartu su Pirmininku šaukia Suvažiavimą bent vieną kartą per metus;
Pirmininkas prieš 30 kalendorinių dienų iki Suvažiavimo privalo Nariams pranešti Suvažiavimo
datą ir ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų elektroniniu paštu pateikti preliminarią
Suvažiavimo darbotvarkę;
Suvažiavimą pradeda Pirmininkas. Jis pirmininkauja Suvažiavimui, kol išrenkamas
Suvažiavimo pirmininkas. Suvažiavimo eigą protokoluoja Suvažiavime išrinktas Suvažiavimo
sekretorius. Suvažiavimo protokolus pasirašo Suvažiavimo pirmininkas ir Suvažiavimo
sekretorius;
Suvažiavime kiekvienas aktyvus narys turi vieną balsą;
Suvažiavime nedalyvaujantis aktyvus narys gali raštišku įgaliojimu perduoti savo balso teisę
kitam aktyviam nariui. Vienas narys gali turėti tik vieną įgaliojimą
Neeilinis Suvažiavimas šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 2/3 visų aktyvių Narių,
Valdybos iniciatyva ar atsistatydinus bent 1/2 Valdybos narių. Suvažiavimas šaukiamas ne
anksčiau nei 6 ir ne vėliau nei 12 savaičių nuo pareikalavimo. Aktyvūs Nariai privalo įteikti
raštišką prašymą su 2/3 aktyvių narių parašais ir neeilinio Suvažiavimo priežastimi.

Pirmininkas
6.5.1
6.5.2
6.5.3

Pirmininkas yra “LYS“ vadovas, atsakingas už organizacijos veiklą;
Pirmininką vienerių metų kadencijai renka Valdyba. Tas pats asmuo negali būti Pirmininku
daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės;
Pirmininkas:

6.5.3.1
6.5.3.2
6.5.3.3
6.5.3.4
6.5.3.5
6.5.4
6.5.5
6.5.6
6.5.7

suderinęs su Valdyba šaukia Suvažiavimą, Valdybos posėdžius;
atsakingas už Valdybos veiklos koordinavimą;
Suvažiavimui pateikia “LYS“ metinę veiklos ataskaitą;
Inicijuoja ir palaiko ryšius su kitomis lietuvių jaunimo sąjungomis ir organizacijomis;
kartu su iždininku, kuris vykdo buhalterinę apskaitą, atsako už tinkamą “LYS” lėšų
panaudojimą ir pateikia metinę ataskaitą Suvažiavimui.

Pirmininkas gali būti šalinamas iš pareigų Valdyboje dalyvaujančių narių balsų dauguma ar
1/5 Narių iniciatyva už negalėjimą ar nesugebėjimą atlikti savo funkcijų;
Pirmininkas turi teisę atsistatydinti iš pareigų. Pareiškimą dėl atsistatydinimo Pirmininkas
pateikia Valdybai. Valdyba per 7 kalendorines dienas apie tai praneša Nariams;
Pirmininką pašalinus ar jam atsistatydinus jo pareigas perima Vicepirmininkas iki artimiausio
Suvažiavimo ar Valdybos posėdžio;
Pirmininkui laikinai išvykus ar dėl kitų priežasčių negalint vykdyti savo funkcijų, Pirmininko
pareigas eina Vicepirmininkas. Jeigu Vicepirmininkas negali atlikti šių pareigų, jas atlieka
Valdybos pavedimu vienas iš Valdybos narių.

6.6

Valdyba
6.6.1
6.6.2

6.6.3

Valdyba turi aukščiausią vykdomąją valdžią ir yra renkama vienerių metų kadencijai;
Valdybą sudaro 7 nariai: Pirmininkas (projektų koordinatorius), vicepirmininkas, sekretorius ir
kiti 4 nariai. Valdybos nariai, išskyrus Pirmininką, pasidalina pareigybes bendru Valdybos
sutarimu: iždininkas, žmogiškųjų išteklių koordinatorius (HR), rinkodarininkas, ryšiams su
visuomene atstovas (PR), profesinės veiklos koordinatorius, kultūrinės veiklos koordinatorius.
Pirmininkas vieną valdybos narį paskiria VicepirmininkuValdyba renka Pirmininką;
Valdyba:

6.6.3.1
6.6.3.2
6.6.3.3
6.6.3.4
6.6.3.5
6.6.3.6
6.6.3.7
6.6.3.8
6.6.3.9

atstovauja “LYS”;
organizuoja, planuoja, koordinuoja ir skatina Jaunimo veiklą DK;
tvirtina “LYS” veiklos kryptis;
ieško lėšų veiklai finansuoti;
rūpinasi “LYS” lėšų tvarkymu ir tikslingu jų panaudojimu;
tvirtina išlaidas viršijančias 5000 DKK;
priima sprendimus dėl “LYS” skyrių steigimo;
kaupia, prižiūri ir sistemina archyvą;
priima sprendimus vadovaujantis daugumos balsavimu. Pirmininkas turi lemiamą balsą,
kai Valdybos narių balsai pasiskirsto vienodai;
6.6.3.10 Valdyba yra atsakinga už organizacijos veiklos tęstinumą;
6.6.3.11 teikia siūlymą dėl Pirmininko pašalinimo.
6.6.4
6.6.5
6.6.6

Valdybos posėdžius Pirmininkas šaukia ne rečiau nei 1 kartą per 3 mėnesius;
Jei nenurodyta kitaip, valdybos sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma. Kiekvienas
Valdybos narys turi vieną balsą;
Kandidatas į Valdybos narius, likus ne mažiau kaip vienai savaitei iki Suvažiavimo, Valdybai
privalo pateikti:

6.6.6.1
6.6.6.2

gyvenimo aprašymą;
motyvaciją.

6.6.7

Valdyba įsipareigoja paskelbti kandidatus į Valdybos narius visiems Nariams likus 5 dienom iki
Suvažiavimo;
6.6.8 Už negalėjimą ar nesugebėjimą atlikti paskirtų funkcijų Valdybos nariai gali būti šalinami iš
pareigų Pirmininko ar Valdybos iniciatyva;
6.6.9 Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų. Pareiškimą dėl atsistatydinimo pateikia Valdybos
pirmininkui;
6.6.10 Valdybos narį nušalinus ar jam atsistatydinus, jis netenka įgaliojimų nuo pareiškimo įteikimo
dienos. Savo ruoštu Valdyba privalo per 7 kalendorines dienas apie tai pranešti Nariams ir
paskelbti naujo Valdybos nario paiešką;
6.6.11 Naujas Valdybos narys išrenkamas periodui iki kito Suvažiavimo. Nariai, norintys kandidatuoti
į atsistatydinusio ar pašalinto Valdybos nario vietą, privalo atsiųsti Valdybai nurodytus
dokumentus savaitę prieš Valdybos susirinkimą.
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“LYS” teisinė atsakomybė

7.1

“LYS” neatsako nei už jos Narių poelgius, nei už jų išsakytą nuomonę ir atvirkščiai.

7.2

“LYS” ir jos nariai atsako už savo veiksmus Danijos karalystės įstatymų reglamentuota tvarka.

8
8.1

“LYS” finansai
“LYS“ lėšas sudaro:
8.1.1

savanoriški Narių įnašai;

8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.2
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fizinių bei juridinių asmenų dovanotos ar projektams vykdyti skirtos lėšos;
metinis nario mokestis;
įplaukos iš “LYS” organizuojamų renginių;
kitos teisėtos lėšos.

Lėšos naudojamos šiuose įstatuose apibrėžtai veiklai vykdyti.

“LYS” dokumentų ir sprendimų paskelbimo tvarka

9.1

Už dokumentų saugojimą atsakinga Valdyba.

9.2

Kiekvienas Valdybos narys baigęs savo kadenciją privalo perduoti visus dokumentus ir su “LYS” veikla
susijusią informaciją įgaliotam Valdybos nariui.

9.3

Su “LYS” veikla susijusi informacija viešinama oficialiame “LYS” puslapyje.

9.4

Informacija pagal prašymą Nariams pateikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

10 Įstatų pakeitimai ir papildymai
10.1 Įstatai keičiami ne mažiau kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
10.2 Įstatų keitimo projektą gali teikti Valdyba, Pirmininkas arba Narys, surinkęs ne mažiau kaip 20 Narių
parašų.
10.3 Įstatų pakeitimo projektas turi būti pateiktas raštu ir iš anksto išplatintas Suvažiavimo dalyviams.
10.4 Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja Suvažiavimui patvirtinus.

11 “LYS” likvidavimas
11.1 “LYS” likviduojama Suvažiavimo sprendimu priimtu 2/3 nariu balsų dauguma.
11.2 Suvažiavimo sprendimu priimtu 2/3 nariu balsų dauguma visas turtas ir lėšos yra perduodami
pasiūlytam subjektui.

Įstatai priimti 2013m. Kovo mėn. 4 d. vykusiame Danijos Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos
steigiamajame suvažiavime.

2013 Kovo 4 dieną vykusio Danijos Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos steigiamajojo suvažiavimo dalyviai
yra:

Vardas, Pavardė

Parašas

