Danijos lietuvių bendrijos

Įstatai

2007 m. redakcija

Bendrieji nuostatai
1.1.
Bendrijos pavadinimas lietuviškai - Danijos lietuvių bendrija, daniškai Litauisk Forening i Danmark, angliškai - Lithuanian Society in Denmark.
1.2.
DLB yra visuomeninė, nepolitinė ir pelno nesiekianti organizacija.
1.3.
DLB savo veikloje vadovaujasi Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijoje išsakytomis vertybėmis, taip pat visuotinai
pripažintais demokratinės veiklos bei atviros visuomenės principais. DLB
vidinį ir išorinį bendradarbiavimą grindžia lygiaverte autonominių subjektų
partneryste.
DLB savo veikloje laikosi Lietuvos Respublikos, Danijos
Karalystės ir Europos Sąjungos įstatymų.
1.4.
DLB buveinė yra Kopenhagos savivaldybėje.
1.5.
DLB įkūrimo data laikoma 1997-05-02.
1.6.
DLB vartoja lietuvių kalbą. Kitas kalbas DLB vartoja pagal poreikius.

2. DLB tikslai
2.1.
DLB telkia Danijoje gyvenančius lietuvius ir lietuvių kilmės asmenis ir
skatina pilietinį ir tautinį sąmoningumą.
DLB telkia visus asmenis,
besidominčius Lietuva.
2.2.
DLB palaiko santykius su Lietuvos Respublikos išeivijos klausimus
kuruojančiomis organizacijomis ir institucijomis, Lietuvos Respublikos
ambasada Danijos Karalystėje ir Islandijos Respublikoje, Pasaulio Lietuvių
Bendruomene ir lietuvių išeivių organizacijomis kitose šalyse,
bendradarbiauja su Danijos Karalystės institucijomis.

3. DLB veiklos sritys
3.1.
DLB dirba informavimo, kultūros, labdaros, sporto ir švietimo srityse.

4. DLB narystė
4.1.
DLB nariu gali būti kiekvienas 18 metų amžiaus sulaukęs fizinis asmuo.
4.2.
DLB nariu gali būti juridinis asmuo.
įvardintas įgaliotinis.

Jį DLB atstovauja juridinio asmens

4.3.
DLB narystė yra teisėta, jei
4.3.1. stojantysis užpildė DLB anketą,
4.3.2.
stojantysis
sumokėjo
negrąžinamą
ar
kitaip
nekompensuojamą DLB visuotinio susirinkimo nustatytą metinį
mokestį.
4.4.
DLB narystė
4.4.1. įsigalioja kitą dieną po 4.3.1 ir 4.3.2. įvykdymo,
4.4.2. yra individuali ir kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui
neperduodama,
4.4.3. galioja iki kitų metų vasario 15 dienos nepriklausomai nuo
mokesčio sumokėjimo datos.
4.5.
Kiekvienas DLB narys turi pareigą
4.5.1. pripažinti DLB Įstatus ir jų laikytis,
4.5.2. mokėti DLB visuotinio susirinkimo nustatytą DLB narystės
mokestį,
4.5.3. nevykdyti DLB tikslams priešiškos veiklos.
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4.6.
Kiekvienas DLB narys turi teisę
4.6.1. gauti visų DLB dokumentų kopijas,
4.6.2. gauti visą informaciją apie DLB vykdomą ar vykdytą veiklą,
4.6.3. balsuoti DLB visuotinio susirinkimo metu,
4.6.4. būti kito DLB nario raštu įgaliotas jį atstovauti DLB
visuotiniame susirinkime,
4.6.5. inicijuoti DLB neeilinio visuotinio susirinkimo šaukimą,
4.6.6. inicijuoti DLB tarybos ar jos nario atšaukimą,
4.6.7. stebėti DLB tarybos darbą jos susirinkimų metu,
4.6.8. teikti pasiūlymus DLB veiklai ir aktyviai prie jos prisidėti,
4.6.9. kandidatuotis į DLB tarybą ir DLB jungtinę tarybą,
4.6.10.
būti neįpareigotas mokėti DLB visuotinio susirinkimo
nustatytą DLB nario metinį mokestį, jei jam suteiktas DLB garbės
nario vardas.
4.7.
DLB nariui arba DLB tarybai pasiūlius ir DLB visuotiniam susirinkimui
pritarus, fiziniams ir juridiniams asmenims už ypatingus nuopelnus gali
būti suteikiamas DLB garbės nario vardas.
4.8.
DLB narystės netenkama
4.8.1. savanorišku apsisprendimu jos atsisakyti, apie kurį fizinis ar
juridinis DLB narys raštu praneša DLB tarybai,
4.8.2. DLB visuotiniam susirinkimui nutarus,
4.8.3. mirties atveju.

5. DLB strūktura ir valdymas
DLB veiklos regalamentavimas
5.1.
DLB veiklą reglamentuoja DLB visuotiniame susirinkime priimti Įstatai,
juos lydintys darbo tvarką aprašantys aktai ir organizacijoje susiklosčiusi
praktika.
5.2.
DLB Įstatai gali būti pakeisti tik DLB visuotinio susirinkimo. DLB Įstatų
pakeitimas yra galiojantis, jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip pusė
DLB narių ir Įstatų pakeitimams pritaria 2/3 dalyvaujančiųjų; nesusirinkus
daugiau kaip pusei DLB narių, ne vėliau kaip po 21 kalendorinės dienos
šaukiamas DLB neeilinis susirinkimas ir jo metu Įstatų pakeitimams
pritaria 2/3 dalyvaujančiųjų.
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DLB visuotinis susirinkimas
5.3.
DLB aukščiausias valdymo organas yra DLB visuotinis susirinkimas.
5.4.
DLB visuotinis susirinkimas šaukiamas kiekvienais metais ne vėliau kaip
vasario 10 dieną.
5.5.
DLB visuotinis susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jis sušaukiamas
teisėtai:
5.5.1. DLB visuotinis susirinkimas įvyksta praėjus ne mažiau kaip
21 kalendorinei dienai nuo jo šaukimo paskelbimo,
5.5.2. DLB finansinė ataskaita už praėjusius kalendorinius metus
buvo įteikta DLB revizoriui likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių
dienų iki DLB visuotinio susirinkimo dienos,
5.5.3. DLB visuotinio susirinkimo dienotvarkė, DLB pirmininko
ataskaita ir DLB finansinė ataskaita DLB nariams buvo išsiųstos
likus ne mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms iki DLB visuotinio
susirinkimo dienos,
5.5.4. išankstiniai DLB tarybos kandidatų sąrašai rinkimų metais
DLB nariams buvo išsiųsti likus ne mažiau kaip 5 kalendorinėms
dienoms iki DLB visuotinio susirinkimo dienos.
5.6.
DLB visuotinis susirinkimas laikosi šios dienotvarkės:
5.6.1. dalyvių registracija,
5.6.2. balsų skaičiuotojų, pirmininkaujančiojo ir sekretoriaujančiojo
rinkimai,
5.6.3. susirinkime užsiregistravusių dalyvauti balsavimo teisę
turinčių DLB narių kiekio paskelbimas ir dienotvarkės patvirtinimas,
5.6.4. DLB tarybos pirmininko ir narių ataskaitos apie praėjusių
metų veiklą,
5.6.5. DLB iždininko ataskaita apie DLB iždą ir DLB revizoriaus
komentarai,
5.6.6. ateinančių metų DLB nario mokesčių nustatymas,
5.6.7. ateinančių metų DLB tęstinės veiklos ir renginių aptarimas,
5.6.8. einamieji klausimai ir DLB narių pateikti pasiūlymai.
5.7.
DLB tarybos rinkimų metais laikomasi šios DLB visuotinio susirinkimo
dienotvarkės:
5.7.1. DLB Įstatų 5.6.,
5.7.2. DLB tarybos rinkimai,
5.7.3. DLB revizoriaus rinkimai ir DLB archyvaro paskyrimas bei
patvirtinimas,
5.7.4. DLB tarybos pasitarimas ir pirmininko išrinkimas,
5.7.5. DLB pirmininko prisaikdinimas.
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5.8.
DLB visuotinis susirinkimas skelbiamas teisėtu nepriklausomai nuo dalyvių
sąraše pries susirinkimo pradžią užsiregistravusių DLB narių kiekio,
išskyrus 5.2. numatytu atveju.
5.9.
DLB visuotiniame susirinkime kiekvienas DLB narys turi vieną balsą, kuris
išreiškiamas arba individualiu dalyvavimu, arba raštišku įgaliojimu
perduodant savo balso teisę kitam DLB nariui. Vienas DLB narys gali
turėti tik vieną įgaliojimą. Įgaliojimas turi būti įteiktas DLB visuotiniam
susirinkimui prieš jo pradžią.
5.10.
DLB visuotiniame susirinkime balsuojama rankos pakėlimu. Balsuojama
raštu, jeigu nors vienas DLB visuotiniame susirinkime dalyvaujantis DLB
narys to pageidauja.
Sprendimai DLB visuotinio susirinkimo metu
priimami, jeigu juos palaiko dalyvaujančių susirinkime DLB narių
dauguma.
5.11.
Neeilinis DLB visuotinis susirinkimas šaukiamas
5.11.1. DLB visuotiniam susirinkimui nusprendus,
5.11.2. DLB tarybai nusprendus,
5.11.3. ne mažiau kaip 1/3 DLB narių įteikus raštišką prašymą DLB
tarybai su įvardinta neeilinio DLB visuotinio susirinkimo šaukimo
priežastimi,
5.11.4. 5.2. numatytu atveju.
Neeilinis DLB visuotinis susirinkimas laikomas teisėtu, jei jis sušauktas
pagal 5.5. ir jo metu laikytasi 5.6. ir 5.7.

DLB taryba

5.12.
DLB taryba yra atsakinga už organizacijos, jos veiklos ir iždo tęstinumą,
archyvo priežiūrą ir organizacijos veiklos aministravimą.
5.13.
DLB taryba iš septynių balsavimo teisę turinčių narių ir dviejų balsavimo
teisės neturinčių narių DLB visuotinio susirinkimo metu renkama dvejiems
metams.
5.14.
DLB taryboje privalo būti pirmininko, pirmininko pavaduotojo, iždininko ir
komunikacijos koordinatoriaus pareigos. Tas pats fizinis asmuo gali vienu
metu eiti tik kurias nors vienas iš išvardintų pareigų. DLB tarybos narys
be balsavimo teisės negali eiti nei vienų iš išvardintų pareigų.
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5.15.
DLB pirmininką, galintį eiti šias pareigas tik vieną kadenciją iš eilės, renka
DLB taryba iš savo narių tarpo.
5.16.
Pageidautina, kad apie savo kadidatavimąsi į DLB tarybą DLB tarybos
rinkimo metais DLB narys praneša raštu DLB tarybai likus ne mažiau kaip
10 kalendorinių dienų iki DLB visuotinio susirinkimo dienos.
5.17.
Kiekvienas DLB tarybos narys su balsavimo teise privalo turėti ne mažiau
kaip vieną kuruojamą DLB veiklos sritį, už kurią atsiskaito individualiai DLB
nariams per DLB visuotinį susirinkimą.
5.18.
DLB taryba rengia savo susirinkimus ne rečiau kaip vieną kartą per
ketvirtį. DLB susirinkimą gali inicijuoti bet kuris balsavimo teisę turintis
DLB tarybos narys. DLB tarybos susirinkimas laikomas įvykusiu, jei
5.18.1. pranešimas apie susirinkimą DLB nariams buvo išsiųstas
likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki susirinkimo,
5.18.2. susirinkime nuo pradžios iki pabaigos dalyvavo ne mažiau
kaip keturi balsavimo teisę turintys DLB tarybos nariai,
5.18.3. DLB tarybos susirinkimo dienotvarkė buvo pabaigta ir DLB
tarybos nariams išsiųsta ne vėliau kaip likus 3 kalendorinėms
dienoms iki DLB tarybos susirinkimo dienos.
5.19.
Greta atsiskaitymo už metinę veiklą per DLB visuotinį susirinkimą DLB
taryba ne mažiau kaip keturis kartus per metus privalo informuoti DLB
narius apie savo veiklą.
5.20.
Kiekvienas DBL narys turi tik vieną balsą, neperduodamą kitam DLB
tarybos nariui. Balsuojant DLB taryboje, galioja 5.10.
5.21.
DLB tarybos nario mandatas yra personalinis ir negali būti perduotas kitam
DLB tarybos ar DLB nariui.
5.22.
DLB tarybos narys netenka savo mandato, jei
5.22.1. praleidžia iš eilės du DLB tarybos susirinkimus,
5.22.2. nedalyvauja nuo pradžios iki pabaigos trijuose DLB tarybos
susirinkimuose,
5.22.3. nedalyvauja keturiuose iš eilės DLB tarybos sprendimų
priėmimuose informacinių ir komunikacinių technologijų priemonių
pagalba,
5.22.4. yra atšaukiamas DLB visuotinio susirinkimo,
5.22.5. be DLB tarybos pritarimo pasinaudojo DLB turtu ir
informaciniais kanalais,

6

5.22.6.
savanoriškai apsisprendžia pasitraukti iš DLB tarybos
veiklos prieš DLB tarybos kadencijos pabaigą,
5.22.7. mirties atveju.
5.23.
Už mandatą praradusio DLB tarybos nario su balsavimo teise
įsipareigojimų vykdymą tampa atsakingas DLB narys be balsavimo teisės,
kuris tampa DLB tarybos nariu su balsavimo teise.
5.24.
DLB tarybos nario mandatą praradęs DLB tarybos narys, išskyrus 5.22.7
numatytą atvejį, netenka teisės kandidatuotis ateinančiuose DLB tarybos
rinkimuose.
5.25.
DLB dokumentai yra galiojantys, jeigu jie yra pasirašyti pirmininko arba
pirmininko pavaduotojo, iždininko, komunikacijos koordinatoriaus ir dar
bent vieno DLB tarybos nario.
5.26.
DLB narys siūlymus DLB tarybos susirinkimo dienotvarkei teikia likus ne
mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms iki numatyto DLB tarybos
susirinkimo dienos. DLB narys praneša apie savo pageidavimą stebėti DLB
tarybos susirinkima likus ne mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms iki
numatyto DLB tarybos susirinkimo dienos.
5.27.
Mandatą praradęs DLB tarybos narys privalo visą pas jį buvusį DLB turtą
perduoti DLB tarybai ne vėliau kaip po 7 kalendorinių dienų.
5.28.
DLB visuotinio susirinkimo metu DLB tarybos narys
pirmininkaujančiu, sekretoriaujančiu arba balsų skaičiuotoju.

negali

būti

DLB skyriai
5.29.
Bet kurioje Danijos vietovėje susibūrusi DLB narių iniciatyvinė grupė gali
steigti DLB skyrių su savarankiška DLB taryba, pripažįstančia šiuos DLB
Įstatus. Kiekviena DLB taryba autonomiškai vykdo savo veiklą, iždų bei
archyvų priežiūrą.
DLB jungtinė taryba
5.30.
Pradėjus Danijoje veikti daugiau nei vienai DLB tarybai, ne vėliau kaip po
21 kalendorinės dienos pradeda veikti DLB jungtinė taryba, atsakinga už
pastovių ryšių tarp DLB tarybų palaikymą ir DLB atstovavimą.
5.31.
DLB jungtinę tarybą sudaro visų DLB tarybų pirmininkai, DLB tarybų iždų
koordinatorius ir DLB tarybų informacijos koordinatorius.
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5.32.
DLB jungtinės tarybos buveinė yra Kopenhagos savivaldybėje.
5.33.
DLB jungtinė taryba renkasi į savo susirinkimus pagal poreikius.

6. DLB archyvas
6.1.
DLB archyvą kaupia ir saugo DLB archyvaras, skiriamas DLB visuotinio
susirinkimo dvejų metų laikotarpiui.
6.2.
DLB taryba privalo perduoti visų dokumentų kopijas DLB archyvarui ne
rečiau kaip keturis kartus per metus.
6.3.
Danijoje veikiant daugiau nei vienai DLB tarybai, seniausios DLB tarybos
archyvą prižiūrintis archyvaras tampa atsakingu už jungtinį DLB tarybos
archyvą. Kiekviena DLB taryba privalo perduoti jungtiniam DLB tarybos
archyvui visų savo dokumentų kopijas ne rečiau kaip keturis kartus per
metus.

7. DLB iždas
7.1.
DLB lėšas sudaro įplaukos iš DLB visuotinio susirinkimo metu nustatomo
metinio nario mokesčio, fizinių ir juridinių asmenų paramos, valstybinės
paramos ir įplaukos iš DLB inicijuotos veiklos.
7.2.
DLB ižde DLB visuotinio susirinkimo metu privalo būti suma, ne mažesnė
už minimalųjį apyvartinį likutį, kurį sudaro 1/3 praėjusiais metais surinktos
DLB nario mokesčio sumos.
7.3.
Tik DLB iždininkas pagal
finansinius reikalus.

DLB

tarybos nutarimus tvarko

bendrijos

7.4.
DLB iždininkas turi teisę priimti įmokas grynais, jei jas lydi kiekvieno
įmokėtojo parašas.
7.5.
Tik DLB iždininkas turi teisę atlikinėti bankines operacijas. DLB lėšos yra
laikomos DLB pasirinkto banko sąskaitose. DLB iždininkas pas save turi
teisę laikyti bet kokią sumą pinigų grynais ne ilgiau kaip 7 kalendorines
dienas.
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7.6.
DLB iždininko parengta metinė finansinė ataskaita yra teisėta, jei ji yra
patvirtinta DLB visuotinio susirinkimo išrinkto revizoriaus.
7.7.
DLB finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

8. DLB revizorius
8.1.
DLB revizorius kiekvienais metais kontroliuoja DLB tarybos vykdomą
administracinę ir finansinę veiklą.
8.2.
DLB revizorius negali būti DLB nariu. Išimties tvarka DLB revizoriui galioja
4.6.1., 4.6.2. ir 4.6.7.
8.3.
DLB revizorius DLB visuotinio susirinkimo yra renkamas dvejų metų
laikotarpiui.

9. DLB uždarymas
9.1.
DLB uždaryti gali tik DLB visuotinis uždaromasis susirinkimas.
9.2.
DLB uždarymas yra teisėtas, jei jis įvykdytas teisėtai:
9.2.1. sušauktas DLB visuotinis susirinkimas tik DLB uždarymo
tikslu laikantis 5.5.,
9.2.2. jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių DLB narių ir DLB
uždarymą pritaria 2/3 dalyvaujančiųjų,
9.2.3. ne vėliau kaip po 30 kalendorinių dienų po pirmojo DLB
visuotinio uždaromojo susirinkimo sušauktas antrasis DLB visuotinis
susirinkimas, kuriam galioja 5.5. ir 9.2.2.
9.3.
Antrasis DLB visuotinis susirinkimas išrenka likvidatorių, kuris privalo
9.3.1. ne vėliau kaip po 10 dienų apie organizacijos uždarymą
pranešti visiems bendradarbiavimo partneriams,
9.3.2. realizuoti DLB materialų turtą, sumokėti DLB įsiskolinimus iš
DLB lėšų, o lėšų likutį po įsiskolinimų apmokėjimo pervesti
švietimo, kultūros arba labdaros srityse dirbančiai Lietuvos
organizacijai pagal DLB neeilinio uždaromojo susirinkimo metu
priimtą sprendimą,
9.3.3. DLB archyvą perduoti išeivijos akademinius tyrinėjimus
vykdančiai Lietuvos institucijai,
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9.3.4. ne vėliau kaip po 45 kalendorinių dienų po paskutinės
labdaros siuntos ir/arba DLB archyvo perdavimo pranešti
paskutiniųjų DLB veiklos metų DLB nariams ir visiems DLB
bendradarbiavimo partneriams apie galutinį DLB panaikinimą.
2007 m. redakcijos DLB Įstatai buvo priimti DLB visuotiniame susirinkime
2008-01-27 (aud. 28, Peder Lykke Skole, Brydes Allé 25, 2300 København
S) ir įsigaliojo iš karto po jų priėmimo.
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