Lietuvių, gyvenusių Amerikoje, visuomeninės organizacijos „Sugrįžus“
ĮSTATAI
I. Bendrosios nuostatos
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninė organizacija „Sugrįžus“ (sutrumpintai –
LGUVO „Sugrįžus“) (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis
asmuo, kurio teisinė forma yra Asociacija.
Asociacijos internetinės svetainės adresas: www.sugrizus.lt.
Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
Asociacija įstatymų nustatyta tvarka turi sąskaitas bankuose, antspaudą.
Asociacijos veiklos terminas nėra ribotas. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais
metais.
Asociacija turi teisę teikti labdarą, teikti ir gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos
įstatymo nustatyta tvarka gavusi paramos gavėjo statusą.
II. Asociacijos tikslai ir veikla

7.

Asociacijos tikslai yra:
Vienyti užsienyje gyvenusius ar gyvenančius lietuvius ir:
7.1. informuoti užsienyje gyvenusius ar gyvenančius lietuvius apie organizaciją ir jos veiklą;
7.2. kaupti ir keistis grįžimo patirtimi, kontaktais ir informacija apie grįžimo galimybes;
7.3. dalyvauti projektuose migracijos ir grįžimo klausimais su kitomis organizacijomis, Lietuvos
valstybinėmis institucijomis bei užsienio organizacijomis;
7.4. perteikti Vakaruose įgytą patirtį verslo, mokslo, švietimo ir socialinės veiklos srityse;
7.5. prisidėti ir palaikyti paramos ir labdaros iniciatyvas.

8.

Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius, Asociacija:
8.1. rengia reguliarius susitikimus;
8.2. rengia ir įgyvendina projektus;
8.3. vykdo informacines, pilietines ir labdaros akcijas;
8.4. dalyvauja visuomeninėje veikloje viena ar kartu su kitomis organizacijomis.
III. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

9.

Asociacijos nariu gali būti:
9.1. Fizinis asmuo, turintis 18 metų, ilgesnį laiką gyvenęs užsienyje. Asmuo, norintis tapti
Asociacijos nariu, pateikia Asociacijos Valdybai raštišką prašymą su vieno jau esančio nario
rekomendacija. Valdyba kiekvieną prašymą svarsto individualiai.
9.2. Fizinis asmuo, turintis 18 metų, savo veikla, idėjomis ir iniciatyvomis prisidedantis prie
asociacijos veiklos. Jis pateikia Asociacijos Valdybai prašymą gauti Asociacijos nario statusą
su vieno jau esančio nario rekomendacija. Valdyba, įvertinusi jo indėlį į Asociacijos veiklą,
priima sprendimą.
9.3. Asociacijos Valdybos nariai renka Garbės narius. Asociacijos Garbės nariu skelbiami
asmenys, savo veikla, idėjomis ar iniciatyvomis pelnę pagarbą ir pripažinimą lietuvių,
gyvenančių ar gyvenusių užsienyje. Tai – Asociacijos pagarbos ženklas. Garbės narių
kandidatūras gali teikti visi Asociacijos nariai, Asociacijos Valdyba, lietuvių bendruomenės
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

ir pan. pateikiant prašymą-rekomendaciją Asociacijos Valdybai. Rekomenduoto asmens
kandidatūrą Valdyba svarsto ir tvirtina Asociacijos Valdybos posėdyje.
Visi Asociacijos nariai turi lygias teises.
Asociacijos narys turi teisę:
11.1. dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame narių susirinkime. Esant galimam interesų konfliktui,
narys turi apie tai pranešti ir nusišalinti nuo balsavimo tuo klausimu;
11.2. rinkti ir būti renkamas į Asociacijos valdymo organus;
11.3. įgalioti kitą asmenį jį atstovauti su balso teise;
11.4. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
11.5. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą;
11.6. teikti Asociacijos Valdybai ar Visuotiniam narių susirinkimui pasiūlymus dėl veiklos ar
kitais klausimais;
11.7. inicijuoti Visuotinius narių susitikimus;
11.8. skleisti informaciją apie Asociacijos veiklą, jos tikslus ir programas;
11.9. bet kada išstoti iš Asociacijos;
11.10. kitas teisės aktuose ir įstatuose nustatytas teises.
Asociacijos narys privalo:
12.1. laikytis Asociacijos įstatų;
12.2. mokėti nario mokestį;
12.3. dalyvauti Asociacijos veikloje;
12.4. laiku vykdyti prisiimtus ir paskirtus įsipareigojimus.
Narys, norintis išstoti iš Asociacijos, turi pateikti raštišką prašymą Valdybai išbraukti jį iš
Asociacijos narių sąrašo. Tokiu atveju stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai
nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
Narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu 3 mėnesius nuo einamųjų biudžetinių metų pradžios
nesumoka nario mokesčio; skleidžia neigiamą ir/ar negarbingą informaciją apie Asociaciją ar jos
tikslus, programas arba kitaip teršia Asociacijos vardą. Tokio nario narystės klausimą svarsto
Valdyba kito nario arba Valdybos iniciatyva.
Narys negali:
15.1. gauti materialinės naudos įstatymų nenumatyta tvarka;
15.2. skolintis ar gauti paskolą iš Asociacijos.
IV. Asociacijos valdymas

16. Asociacijoje yra Visuotinis narių susirinkimas, Asociacijos Prezidentas ir Asociacijos Valdyba.
17. Aukščiausias Asociacijos organas yra Visuotinis narių susirinkimas.
17.1. Visuotinis narių susirinkimas:
a) keičia Asociacijos įstatus;
b) tvirtina Asociacijos strategiją, veiksmų planus ir biudžetą;
c) tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
d) nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo
tvarką, kuriuos reglamentuoja atskiru sprendimu;
e) priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
f) renka ir atšaukia Asociacijos Prezidentą, tvirtina jo pareiginius nuostatus;
g) skiria, renka ir atšaukia Valdybą ar atskirus jos narius;
h) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų
dalyviu;
i) priimą sprendimą dėl filialų ir/ar atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų
nuostatus;
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j) renka išorinius auditorius;
k) sprendžia kitus teisės aktuose ir įstatuose Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai
priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų Asociacijos organų
kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
17.2. Eilinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5
Asociacijos narių, Valdyba.
17.3. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Valdybos sprendimu. Pranešime apie Visuotinį
narių susirinkimą turi būti nurodyta data, laikas, vieta ir Visuotinio narių susirinkimo
darbotvarkė. Pranešimas apie Visuotinį narių susirinkimą ne vėliau kaip 30 dienų iki
susirinkimo siunčiamas Asociacijos nariams elektroniniu paštu.
17.4. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne daugiau kaip 1/4 visų
Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami paprasta susirinkime
dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus šių įstatų 17.1 p. a) e) ir f) minimus
sprendimus. Šiems sprendimai priimami reikalinga ne mažesnė kaip 2/3 dalyvaujančių
susirinkime Asociacijos narių balsų dauguma. Kiekvienas narys Visuotiniame narių
susirinkime turi vieną balsą.
17.5. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, įstatų nustatyta tvarka, ne vėliau kaip
po 14 dienų nuo neįvykusio Visuotinio narių susirinkimo turi būti sušauktas pakartotinas
susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės
klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus. Apie pakartotinį Visuotinį narių
susirinkimą Asociacijos nariai turi būti informuojami elektroniniu paštu ne vėliau kaip 5
(penkios) kalendorinės dienos iki pakartotinio Visuotinio narių susirinkimo.
18. Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas:
18.1. Valdybą sudaro 7 nariai, išrenkami Visuotinio narių susirinkimo metu vieneriems metams.
Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, kuris yra Asociacijos nariu.
Valdybos nariai gali būti atšaukti Visuotinio narių susirinkimo. Valdybos narys gali
atsistatydinti pateikęs raštišką prašymą Visuotiniam narių susirinkimui; jis toliau eina
pareigas iki bus išrinktas naujas Valdybos narys. Jei Valdybos narys be pateisinamos
priežasties nedalyvauja 2 susirinkimuose, kitų Valdybos narių sprendimu jis gali būti
pašalintas iš Valdybos, jo balso teisę perduodant Asociacijos Prezidentui – posėdžio
pirmininkui.
18.2. Valdyba:
a) įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo sprendimus;
b) inicijuoja ir įgyvendina Asociacijos strategiją, veiksmų planus bei paruošia juos ir
biudžetą svarstyti Visuotiniam narių susirinkimui;
c) atsiskaito Visuotiniam narių susirinkimui už vykdomų programų eigą, veiklos rezultatus;
d) svarsto narystės prašymus ir priima sprendimus; apie tai informuoja visus Asociacijos
narius;
e) svarsto klausimus dėl narių pašalinimo iš Asociacijos ir priima sprendimus; apie tai
informuoja visus Asociacijos narius;
f) šaukia Visuotinius narių susirinkimus;
g) rengia ir teikia Visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti Asociacijos metinę veiklos
ataskaitą;
h) svarsto ir teikia Visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti Asociacijos metinės finansinės
atskaitomybės dokumentus;
i) sprendžia kitus teisės aktuose bei įstatuose numatytus klausimus.
18.3. Valdybos nariai atlieka savo pareigas neatlygintinai, išskyrus išlaidas, atsiradusias atliekant
veiksmus, susijusius su Asociacijos veikla ir gavus Valdybos pritarimą.
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18.4. Naujai išrinkta Valdyba į pirmąjį posėdį renkasi ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Visuotinio
narių susirinkimo.
18.5. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisė turi kiekvienas Valdybos narys. Valdybos
posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžius šaukia ir
organizuoja Valdybos primininkas. Apie šaukiamą posėdį, jo datą, laiką, vietą ir darbotvarkę
pranešama Valdybos nariams elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki Valdybos
posėdžio dienos. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 jo
narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip 1/2 posėdyje
dalyvaujančių Valdybos narių. Kiekvienas Valdybos narys turi po vieną balsą. Jei balsai
pasiskirsto po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.
18.6. Valdybos posėdžiai protokoluojami. Valdybos posėdžiams vadovauja Valdybos pirmininkas.
19. Asociacijos kasdieninę veiklą organizuoja ir vykdo Asociacijos Prezidentas. Asociacijos
Prezidentas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas.
19.1. Asociacijos Prezidentą renka ir atšaukia Asociacijos Visuotinis narių susirinkimas.
Prezidentu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, kuris yra Asociacijos nariu. Prezidentui gali
būti mokamas atlyginimas, jei jis dirba pagal darbo sutartį.
19.2. Asociacijos Prezidentas:
a) organizuoja kasdieninę Asociacijos veiklą;
b) priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina
juos ir skiria nuobaudas;
c) organizuoja savanorišką darbą;
d) veikia Asociacijos vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius;
e) atstovauja Asociaciją valstybinėse ir savivaldos institucijose, įstaigose, organizacijose,
teismuose ir arbitražuose, santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
f) atsako už Asociacijos veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
g) atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą;
h) atsako už Asociacijos informacijos ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registro
tvarkytojui;
i) atsako už informacijos, kuri turi būti paskelbta vieša, paskelbimą šiuose įstatuose
nurodytame dienraštyje;
j) turi kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose, Asociacijos Prezidento pareiginiuose
nuostatuose nustatytas teises ir pareigas.
20. Prezidentas kasmet deklaruoja, kur ir kokias užima pareigas, kaip jo kita veikla susijusi su
Asociacija.
V. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimas
21. Nariui paprašius, Asociacija privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo datos
sudaryti sąlygas susipažinti ir/ar pateikti Asociacijos dokumentų kopijas ir kitą informaciją apie
Asociacijos veiklą.
22. Asociacijos dokumentai ir kita informacija ar kopijos turi būti pateiktos Asociacijos buveinėje.
VI. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka
23. Pranešimai, skelbimai, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą bei Asociacijų
įstatymą reikia skelbti viešai, skelbiami dienraštyje „Lietuvos Rytas“.
24. Sprendimą dėl viešos informacijos paskelbimo priima Asociacijos Prezidentas.
25. Su Asociacijos veiklos ataskaita fiziniai ir juridiniai asmenys gali susipažinti Asociacijos
tinklapyje.
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VII. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka
26. Asociacija gali steigti filialus bei atstovybes.
27. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys.
28. Filialai ir atstovybės steigiami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, kuris tvirtina filialo
nuostatus. Filialų ir atstovybės valdymo organus skiria ir atleidžia Asociacijos Valdyba.
VIII. Asociacijos įstatų keitimo tvarka
29. Asociacijos įstatai gali būti keičiami tik Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne
mažesne kaip 2/3 narių balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo valdymo organas arba visuotinio
narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
30. Įstatų keitimas gali būti inicijuojamas 1/2 narių elektroniniu paštu nusiųstu pareiškimu Valdybai,
kuri paruošia pakeitimų projektą ir pateikia Visuotiniam narių susirinkimui svarstyti.
31. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų
pakeitimais juridinių asmenų registrui turi būti pateiktas visas pakeistų Asociacijos įstatų tekstas
(nauja redakcija).
IX. Asociacijos pertvarkymas ir likvidavimas
32. Asociacija gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota tik Visuotinio narių susirinkimo
sprendimu, jeigu už tai balsuoja 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių.
33. Asociacija pertvarkoma, pabaigia savo veiklą (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso
nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo numatytus ypatumus.
Kai Asociacija yra likviduojama, likęs turtas po skolų išmokėjimo ir Asociacijos narių reikalavimų
dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ir mokesčio, patenkinimo privalo
būti perduotas kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims pagal Visuotinį narių
susirinkimo sprendimą arba teismo sprendimą.
X. Lėšų ir pajamų naudojimo bei Asociacijos veiklos kontrolės tvarka
34. Asociacijos lėšas ir pajamas sudaro:
34.1. narių stojamieji įnašai, nario mokestis, kiti narių įnašai;
34.2. pajamos už paslaugas ir sutartinius darbus;
34.3. Lietuvos ir užsienio fondų lėšos;
34.4. pajamos, gautos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;
34.5. fizinių ir juridinių asmenų suteikta parama;
34.6. kitos teisėtai gautos lėšos.
35. Visos lėšos ir turtas naudojamas tik Asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma
negali būti skirstomos Asociacijos nariams.
36. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšas Asociacijai tik
konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms
programoms įgyvendinti bei kitais įstatymų numatytais atvejais. Šios lėšos gali būti naudojamos
tik toms programoms bei tikslams, kuriems įgyvendinti buvo skirtos lėšos, ir tik pagal lėšas
skyrusios valstybės institucijos patvirtintą sąmatą. Už lėšų panaudojimą turi būti atsiskaitoma jas
skyrusios valstybės institucijos reikalavimu, pateikiant jų panaudojimą patvirtinančius
dokumentus.
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37. Veiklos ir finansų panaudojimo kontrolę vykdo revizinė komisija. Trijų narių revizinę komisiją
vieneriems metams skiria ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas paprastąja dalyvaujančių balsų
dauguma.
37.1. revizinė komisija bet kada gali tikrinti lėšų panaudojimą;
37.2. revizinė komisija privalo ūkinių metų pabaigoje pateikti ataskaitą Visuotiniam narių
susirinkimui. Revizinė komisija su ataskaita turi supažindinti ir Valdybą.
38. Valdyba per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos parengia ir pateikia Visuotiniam narių
susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ataskaitoje privalo
būti nurodyta informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant nustatytus tikslus, Asociacijos
narių ir samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius per finansinius metus, metinė Asociacijos
atskaitomybė ir kita informacija.
Asociacijos įstatai patvirtinti 2011 m. sausio 29 dieną Visuotiniame narių susirinkime.
Asociacijos įstatai pasirašyti Vilniuje, 2011 m. vasario 28 d.
Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo

__________________________________________
Edmundas Atkočiūnas

