
VILNIAUS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA „APSKRITAS STALAS“

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. VILNIAUS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA „APSKRITAS STALAS“ yra asociacija,

vienijanti Vilniuje veikiančias nevyriausybines jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas.

2. Šiuose įstatuose naudojamos sąvokos:

2.1. Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų.

2.2. Jaunimo organizacija – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija,

kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės ar jaunimo organizacijos.

2.3. Jaunimo politika – visuma priemonių, kuriomis sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai ir

siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į

visuomenės gyvenimą.

2.4. Su jaunimu dirbanti organizacija – viešasis juridinis asmuo, kurio vienas iš tikslų – į jaunimą

orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla.

2.5. VJOSAS narė – jaunimo organizacija, kuriai narės statusas suteiktas VJOSAS asamblėjos

sprendimu, turinti balsavimo teisę VJOSAS asamblėjoje ir atitinkanti įstatų 14 bei 15 punktus;

2.6. VJOSAS stebėtoja – jaunimo arba su jaunimu dirbanti organizacija, kuriai stebėtojos statusas

suteiktas VJOSAS asamblėjos sprendimu, neturinti balsavimo teisės VJOSAS asamblėjoje.

2.7. Šiuose įstatuose naudojami trumpiniai:

2.8. VJOSAS – VILNIAUS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA „APSKRITAS STALAS“.

2.9. Įstatai – VJOSAS įstatai.

2.10. Asamblėja –  VJOSAS asamblėja.

2.11. Valdyba – VJOSAS valdyba.

2.12. Pirmininkas – VJOSAS pirmininkas.



2.13. Vicepirmininkas – VJOSAS vicepirmininkas.

2.14. Revizijos komisija – VJOSAS revizijos komisija.

2.15. Biuras – VJOSAS biuras.

2.16. Narė – VJOSAS narė.

2.17. Stebėtoja – VJOSAS stebėtoja.

3. Savo veikloje VJOSAS vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, šiais

Įstatais bei VJOSAS darbo reglamentais. VJOSAS darbo reglamentai negali prieštarauti Lietuvos

Respublikos teisės aktams ir šiems Įstatams.

4. VJOSAS yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turi savo balansą, antspaudą,

ant kurio užrašyta „Lietuvos Respublika, VILNIAUS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA

„APSKRITAS STALAS“, Vilnius“, simboliką, sąskaitas bankuose teisės aktų nustatyta tvarka.

5. VJOSAS teisinė forma – asociacija.

6. Oficialus asociacijos pavadinimas – VILNIAUS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA

„APSKRITAS STALAS“.

7. VJOSAS finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

8. VJOSAS veiklos laikotarpis yra neribotas.

II. VJOSAS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

9. VJOSAS veiklos tikslas: vienyti, stiprinti bei atstovauti visuomenėje bei valdžios institucijose

Vilniaus jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms.

10. VJOSAS veiklos sritys:

10.1. atstovavimas Vilniaus mieste veikiančioms jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms;

10.2. Vilniaus mieste veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų stiprinimas;

10.3. Vilniaus mieste veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų vienijimas;



10.4. dalyvavimas formuojant, tobulinant ir įgyvendinant Vilniaus jaunimo politiką;

10.5. jaunimo užimtumo, įsitraukimo į visuomeninę, jaunimo organizacijų veiklą skatinimas.

11. VJOSAS veiklos rūšys:

11.1. organizuoja konferencijas, mokymus, kitus renginius ir projektus;

11.2. bendradarbiauja su Vilniaus mieste veikiančiomis institucijomis sprendžiant jaunimo ar su

jaunimu dirbančių organizacijų problemas;

11.3. atlieka jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų poreikių analizes,

renka informaciją apie organizacijų veiklą;

11.4. plėtoja ir palaiko ryšius su kitomis jaunimo organizacijų tarybomis, jaunimo organizacijomis;

11.5. konsultuoja įvairiais klausimais, teikia pagalbą jaunimo ar su jaunimu dirbančioms

organizacijoms;

11.6. platina informaciją apie VJOSAS ar organizacijos Narių veiklą internete;

11.7. tarpininkauja sprendžiant ginčus ar bendradarbiaujant ties bendrais projektais, esant Narių

prašymui;

11.8. dalyvauja Jaunimo reikalų departamento, Vilniaus miesto savivaldybės ar kituose konkursuose,

rengia projektus.

11.9. gauna paramą ir labdarą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

11.10. vykdo kitą, šiems Įstatams ar Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančią veiklą.

12. VJOSAS organai gali reikšti nuomonę ar veikti Narės vardu tik gavę jos raštišką sutikimą. Narės

neturi teisės reikšti nuomonės ar veikti VJOSAS vardu be Valdybos pritarimo.

III.NARĖS IR STEBĖTOJOS

13. Narėmis gali būti jaunimo organizacijos, kurių bent 2/3 narių sudaro jaunimas, buveinė yra Vilniuje

arba jos įstatais patvirtintas Vilniuje veikiantis filialas.



14. Narėmis negali būti organizacijos, kurios yra Narių dalyvėmis (narėmis, dalininkėmis ar kitokiomis

dalyvėmis).

15. Narės statusas suteikiamas Asamblėjos sprendimu, kuris įsigalioja kitą dieną po Asamblėjos.

16. Organizacija, siekianti tapti Nare, turi ne vėliau kaip 10 dienų iki Asamblėjos pateikti Valdybai

šiuos dokumentus:

16.1. organizacijos įstatuose numatyto įgalioto organo prašymą įstoti į VJOSAS;

16.2. juridinio asmenų registro išduotą pažymėjimą;

16.3. organizacijos įstatus;

16.4. organizacijos narių sąrašą;

16.5. Valdyba gali pareikalauti papildomų dokumentų.

17. Narės turi teisę:

17.1. dalyvauti ir balsuoti Asamblėjose;

17.2. dalyvauti VJOSAS organizuojamuose projektuose, renginiuose;

17.3. siūlyti kandidatus į renkamus VJOSAS organus;

17.4. teikti siūlymus Asamblėjai ir Valdybai svarstyti;

17.5. atsisakyti VJOSAS narystės;

17.6. nepasirašyti viešo VJOSAS pareiškimo;

17.7. turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Asamblėjose patvirtintuose dokumentuose

numatytas teises.

18. Narės įsipareigoja:

18.1. laikytis šių Įstatų ir VJOSAS darbo reglamentų;

18.2. dalyvauti Asamblėjose;



18.3. Valdybos prašymu pateikti informaciją apie organizacijos narius, kitą informaciją, susijusią su

naryste VJOSAS;

18.4. mokėti VJOSAS nario mokestį, jei toks yra nustatytas.

19. Organizacija netenka narystės statuso VJOSAS šiais atvejais:

19.1. Pateikia Pirmininkui prašymą išstoti;

19.2. Asamblėjos sprendimu, neatliekant šiuose Įstatuose apibrėžtų pareigų.

19.3. Asamblėjos sprendimu, pažeidus Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, šiuos

Įstatus.

20. Organizacijos narystės statusas yra stabdomas šiais atvejais:

20.1. Valdybos sprendimu, jei Narė už einamus metus nesumoka nario mokesčio;

20.2. Narei neatitinkant šių Įstatų 14 ir 15 punktuose nurodytų reikalavimų;

21. Sprendimą dėl organizacijos, kurios narystė VJOSAS buvo sustabdyta, narystės atnaujinimo gali

priimti Valdyba, kai pašalintos narystės sustabdymo priežastys arba Pirmininkui pranešus apie

mokėjimą, jeigu tai buvo narystės sustabdymo priežastis.

22. Narė laikoma pašalinta praėjus dienai po Asamblėjos sprendimo pašalinti arba kitos, sprendime

nurodytos datos.

23. Stebėtojomis gali būti jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos.

24. Stebėtojos statusas suteikiamas Asamblėjos sprendimu, kuris įsigalioja kitą dieną po Asamblėjos.

25. Organizacija, siekianti tapti VJOSAS stebėtoja, turi ne vėliau kaip 10 dienų iki Asamblėjos pateikti

Valdybai šiuos dokumentus:

25.1. Prašymą suteikti Stebėtojos statusą;

25.2. juridinio asmenų registro išduotą pažymėjimą;

25.3. organizacijos įstatus;



25.4. Valdyba gali pareikalauti papildomų dokumentų.

26. Stebėtojų teisės:

26.1. siūlyti kandidatus į renkamus ar skiriamus VJOSAS organus;

26.2. teikti siūlymus Asamblėjai ir Valdybai svarstyti;

26.3. dalyvauti Asamblėjose be balso teisės;

26.4. dalyvauti VJOSAS renginiuose, projektuose;

26.5. atsisakyti VJOSAS stebėtojos statuso;

26.6. nepasirašyti viešo VJOSAS pareiškimo.

27. Stebėtoja įsipareigoja:

27.1. laikytis šių Įstatų ir VJOSAS darbo reglamentų;

27.2. Valdybos prašymu pateikti informaciją apie organizacijos narius, kitą informaciją, susijusią su

stebėtojos statusu VJOSAS.

28. Organizacija netenka Stebėtojos statuso šiais atvejais:

28.1. pateikia Pirmininkui prašymą išstoti;

28.2. Stebėtojai neatitinkant šiuose Įstatuose nurodytų 24 punkto reikalavimų;

28.3. Asamblėjos sprendimu, organizacijai suteikus Narės statusą;

28.4. Asamblėjos sprendimu, neatliekant šiuose Įstatuose apibrėžtų pareigų;

28.5. Asamblėjos sprendimu, pažeidus Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, šiuos

Įstatus.

29. Sprendimą dėl organizacijos, kurios Stebėtojos statusas VJOSAS buvo sustabdytas, statuso

atnaujinimo gali priimti Valdyba, kai pašalintos Stebėtojos statuso sustabdymo priežastys.



IV. VJOSAS ORGANAI

30. VJOSAS organai: Asamblėja, Valdyba, Pirmininkas ir Revizijos komisija.

31. Asamblėja – Aukščiausias VJOSAS organas.

32. Valdyba – kolegialus VJOSAS valdymo organas.

33. Pirmininkas – vienasmenis VJOSAS valdymo organas.

34. Revizijos komisija – VJOSAS kontrolės organas.

V. ASAMBLĖJA

35. Asamblėja yra aukščiausias VJOSAS organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises.

36. Asamblėja:

36.1. tvirtina, keičia ir papildo VJOSAS įstatus ir darbo reglamentus;

36.2. renka ir atšaukia Pirmininką, Valdybos narius ir Revizijos komisijos narius, deleguoja jaunimo

atstovus į Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybą;

36.3. išklauso ir tvirtina metinę ir tarpinę Pirmininko bei Valdybos veiklos, Revizijos komisijos

ataskaitas;

36.4. sprendžia VJOSAS narystės suteikimo, sustabdymo ir panaikinimo klausimus;

36.5. nustato nario mokestį, jo dydį;

36.6. Valdybos teikimu tvirtina VJOSAS ilgalaikę veiklos strategiją;

36.7. tvirtina VJOSAS metinę finansinę ataskaitą;

36.8. prireikus sudaro kitas VJOSAS struktūras;

36.9. priima sprendimą dėl VJOSAS reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo;

36.10. priima sprendimą dėl asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių

ar audito įmonę;



36.11. tvirtina Asamblėjai teikiamus dokumentus (rezoliucijas, pozicijas);

36.12. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ir tapimo kitų juridinių asmenų nare ir

stebėtoja;

36.13. sprendžia kitus Asamblėjos kompetencijos klausimus.

37. Asamblėja yra teisėta, jei joje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Narių (įgaliotų atstovų). Vienai

Narei priklauso vienas balsas.

38. Asamblėja gali būti šaukiama vykti gyvai arba, Valdybos protokoliniu sprendimu dėl nuo VJOSAS

valdymo organų nepriklausančių priežasčių, nuotoliniu būdu.

39. Jei į Asamblėją nesusirenka 37 punkte nustatytas narių skaičius, per 30 dienų šaukiama pakartotinė

Asamblėja, kuri laikoma teisėta nepriklausomai nuo joje dalyvaujančių narių (įgaliotų atstovų)

skaičiaus.

40. Sprendimai dėl Įstatų pakeitimo ir papildymo, VJOSAS likvidavimo bei reorganizavimo, priimami

kvalifikuota 2/3 balsavime dalyvavusių Narių balsų dauguma. Kiti Asamblėjos sprendimai

priimami paprasta balsavime dalyvavusių Narių balsų dauguma.

41. Eilinę Asamblėją šaukia Valdyba ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėnesius.

42. Neeilinę Asamblėją gali sušaukti Valdyba savo iniciatyva, taip pat Revizijos komisija arba ne

mažiau kaip 1/3 Narių raštišku reikalavimu. Pastaraisiais dviem atvejais Valdyba privalo

suorganizuoti Asamblėją ne vėliau kaip per 14 dienų. Neeilinės Asamblėjos darbotvarkę pasiūlo jos

iniciatoriai.

43. Apie būsimos Asamblėjos vietą, laiką ir darbotvarkės projektą ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki

Asamblėjos Narėms pranešama interneto tinklapyje ir organizacijos pateiktu elektroniniu paštu ir

(arba) paštu.

44. Asamblėjų šaukimo procedūra ir Narių informavimo tvarka apibrėžiama VJOSAS darbo

reglamentais ir tvarkomis.



VI. VALDYBA

45. Valdybą sudaro Pirmininkas ir 4 Valdybos nariai.

46. Valdybos narius renka Asamblėja dvejiems metams slaptu balsavimu.

47. Valdyba renkama rotacijos principu – po pusę Valdybos narių kiekvienais metais.

48. Įsigaliojus šiems Įstatams, pirmų rinkimų į Valdybą metu renkami du Valdybos nariai vienų metų

kadencijai ir du Valdybos nariai dvejų metų kadencijai.

49. Valdyba:

49.1. šaukia Asamblėjas;

49.2. ruošia ir teikia klausimus Asamblėjai svarstyti;

49.3. vykdo Asamblėjų nutarimus;

49.4. tvirtina Vicepirmininką;

49.5. rengia ir įgyvendina VJOSAS veiklos programas ir projektus;

49.6. nustato pareigybių sąrašą ir darbuotojų atlyginimus;

49.7. nustato Narės mokesčio mokėjimo tvarką;

49.8. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;

49.9. gali atšaukti Pirmininko sprendimus, jei jie neatitinka Įstatų;

49.10. priima sprendimą keisti VJOSAS buveinę;

49.11. vykdo kitą veiklą, numatytą šiuose Įstatuose ir VJOSAS darbo reglamentuose.

50. Valdybos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė Valdybos narių. Valdybos

sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių posėdyje Valdybos narių balsų dauguma. Balsams

pasiskirsčius po lygiai, lemiamas pirmininko balsas.

51. Valdybos narys netenka savo įgaliojimų šiais atvejais:



51.1. Pirmininko, Valdybos ar Revizijos komisijos iniciatyva, Asamblėjos sprendimu, kai sprendimą

palaiko 2/3 Asamblėjoje dalyvaujančių Narių atstovų;

51.2. pateikia atsistatydinimo raštą Pirmininkui;

51.3. atsistatydinus daugiau kaip pusei Valdybos narių.

52. Valdybos nariui atsistatydinus ar kitaip netekus savo įgaliojimų, artimiausioje Asamblėjoje

renkamas naujas Valdybos narys.

53. Valdyba už savo darbą atsiskaito per kiekvieną eilinę Asamblėją.

VII. PIRMININKAS

54. Pirmininką renka Asamblėja dvejiems metams slaptu balsavimu.

55. Pirmininkas:

55.1. atstovauja VJOSAS, įgalioja asmenis atstovauti VJOSAS;

55.2. veikia VJOSAS vardu santykiuose su kitais asmenimis, Valdybos nustatyta tvarka sudaro

sandorius VJOSAS vardu;

55.3. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

55.4. koordinuoja Valdybos (VJOSAS veiklos) ataskaitos rengimą ir pateikia ją Asamblėjai;

55.5. atsakingas už VJOSAS metinės finansinės ataskaitos pateikimą Asamblėjai;

55.6. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų

teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

55.7. atsakingas už lėšų apskaitą ir tvarkymą;

55.8. tvarko Narių sąrašą;

55.9. skiria vieną Valdybos narį, tvirtinamą Valdybos, Vicepirmininku, kuris pavaduoja Pirmininką

jam negalint eiti savo pareigų, vykdo Pirmininko nutarimus ir įgaliojimus, Pirmininkui

atsistatydinus laikinai eina Pirmininko pareigas;



55.10. vykdo kitą, šiems Įstatams neprieštaraujančią ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir

Civiliniame kodekse numatytą veiklą.

56. Pirmininkas netenka savo įgaliojimų šiais atvejais:

56.1. Pirmininkui Valdybai pateikus prašymą atsistatydinti;

56.2. Valdybai, Revizijos komisijai ar 1/3 Narių iniciavus, Asamblėjos nutarimu. Sprendimas

įsigalioja diena po Asamblėjos.

VIII. REVIZIJOS KOMISIJA

57. Revizijos komisijos nariai renkami vieneriems metams.

58. Revizijos komisijos narių skaičių nustato Asamblėja.

59. Revizijos komisija pirmame posėdyje išsirenka savo pirmininką.

60. Revizijos komisija:

60.1. atlieka VJOSAS veiklos, ūkinės ir finansinės veiklos kontrolę, kontroliuoja VJOSAS valdymo

organų sprendimų teisėtumą ir lėšų panaudojimo tikslingumą.

60.2. teikia VJOSAS veiklos ir finansinės buhalterinės veiklos patikrinimo ataskaitą Asamblėjai ne

rečiau kaip kartą per metus, o Valdybos prašymu – artimiausioje Asamblėjoje.

60.3. tikrina pateiktų kandidatų dokumentus į renkamus VJOSAS organus, Nares ir Stebėtojas, jų

atitikimą įstatams bei teikia išvadas Asamblėjai.

60.4. teikia išaiškinimus Pirmininkui, Valdybai ir Narėms VJOSAS veiklos teisėtumo, Narių ir

Stebėtojų atitikimo Įstatuose aprašytiems reikalavimams bei kitais klausimais.

61. Revizijos komisijos narys netenka savo įgaliojimų dėl šių priežasčių:

61.1. Asamblėjos nutarimu, kai sprendimą palaiko 2/3 Asamblėjoje dalyvaujančių Narių;

61.2. Atsistatydinus iš užimamų pareigų.



62. Revizijos komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Revizijos komisijos

narių. Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių posėdyje Revizijos komisijos narių balsų

dauguma.

63. Revizijos komisijos darbo tvarka apibrėžiama VJOSAS darbo reglamentais ir tvarkomis.

IX. BIURAS

64. Biurą sudaro asmenys, pasirašę darbo arba savanoriškos veiklos sutartį.

65. Biuro darbą organizuoja ir jam vadovauja Pirmininkas arba kitas, Pirmininko teikimu Valdybos

patvirtintas, asmuo.

66. Biuras įgyvendina Asamblėjos, Pirmininko ir Valdybos sprendimus.

X. VJOSAS LĖŠOS IR TURTAS

67. VJOSAS lėšas ir turtą sudaro:

67.1. Nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

67.2. rėmėjų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas (parama);

67.3. palikimai, pagal testamentą tenkantys VJOSAS;

67.4. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

67.5. dividendai;

67.6. lėšos ir turtas tiksliniams projektams ir programoms, gauti iš fondų, programų ir projektų;

67.7. pajamos iš šiuose Įstatuose numatytos veiklos;

67.8. kitos teisėtai gautos lėšos.

68. VJOSAS pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą

naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. VJOSAS

negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu šiuose

Įstatuose yra nustatyta, tikslams.



XI. VJOSAS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

69. Asamblėjos sprendimas reorganizuoti, pertvarkyti ar likviduoti VJOSAS priimamas kvalifikuota

2/3 visų Narių balsų dauguma.

70. Nusprendusi reorganizuoti, pertvarkyti ar likviduoti VJOSAS, Asamblėja atskiru sprendimu nustato

reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo bei turto ir lėšų panaudojimo tvarką.

71. VJOSAS reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

XII. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

72. Asociacijos skelbimai, kurie turi būti skelbiami viešai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta

tvarka, skelbiami VJOSAS interneto svetainėje ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame

leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

73. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka nustatoma

VJOSAS darbo reglamente.

XIII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

74. Įstatų keitimas priimamas Asamblėjoje 2/3 Asamblėjoje dalyvaujančių Narių balsų dauguma.

75. Įstatų pakeitimai, papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos teisės aktų

nustatyta tvarka.


