sąjunga „Vardan šeimos“
ĮSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. sąjunga “Vardan šeimos” (toliau – sąjunga) yra ribotos civilinės atsakomybės
viešasis juridinis asmuo.
2. Sąjungos veiklos laikotarpis – neribotas.
3. Sąjungos finansiniai metai – kalendoriniai metai.
4. Sąjunga yra labdaros ir paramos gavėja ir teikėja.
5. Sąjungos valdymo struktūrą sudaro visuotinis narių susirinkimas, taryba,
tarybos pirminikas, revizorius.

II.

SĄJUNGOS VEIKLOS TIKSLAI

1. Koordinuoti sąjungos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių ir viešajam
interesui ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
2. Skatinti regionų ir visos valstybės gyventojų pilietinį aktyvumą ginant šeimos
ir vaiko teises bei stiprinti jų organizuotumą.
3. Siekti valstyvės institucijų kontrolės ir visapusiškos pagalbos šeimai.
4. Užtikrinti šeimos autonomiją nuo valstybės.
III. SĄJUNGOS VEIKLOS RŪŠYS
1. Šviesti, lavinti ir telkti visuomenę darnių ir laimingų šeimų klestėjimui
valstybėje.
2. Realios asmeninės politikų, valstybės pareigūnų ir tarnautojų atsakomybės už
priimtus sprendimus užtikrinimas.
3. Sąjunga įstatymų nustatyta tvarka gali užsiimti įstatymų nedraudžiama ūkine
komercine veikla, neprieštaraujančia jos įstatams bei veiklos tikslams ir
reikalinga jos tikslams pasiekti, ir kitokia jos įstatuose numatytiems tikslams ir
uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia
įstatymai.
4. Asociacijos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
● Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
●

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla;

●

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas.

●

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa; viešųjų ryšių ir
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komunikacijos veikla.
●

Leidybinė veikla; knygų leidyba; žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla.

IV. SĄJUNGOS VEIKLOS SRITYS
1. Siekti valstybės konstitucinės pareigos saugoti ir globoti šeimą, motinystę ir
tėvystę santuokoje, sudarytoje laisvu vyro ir moters apsisprendimu,
įgyvendinimo.
2. Bendradarbiauti su sąjungos tikslus atitinkančiais pilietiniais judėjimais,
siekiančiais valstybei, visuomenei ir šeimai reikšmingų tikslų.

V.

NARYSTĖ SĄJUNGOJE, SĄJUNGOS NARIŲ TEISĖS IR
PAREIGOS

1. Sąjungos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai
asmenys, pateikę prašymą įstoti į sąjungą, įsipareigoję laikytis įstatų
reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto
dydžio stojamąjį mokestį.
2. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka tvirtinama
visuotinio sąjungos narių susirinkimo sprendimu.
3. Sąjungos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų
įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).
4. Sąjungos narių pareigos: laikytis sąjungos įstatų; vykdyti visuotinio narių
susirinkimo, kitų valdymo organų nutarimus; dalyvauti visuotiniuose narių
susirinkimuose.
5. Sąjunga gali turėti rėmėjus (fizinius ar juridinius asmenius), kurių teises,
pareigas ir dalyvavimą veikloje tvarką nustato taryba.
6. Sąjungos tarybos sprendimu regionuose gali būti kuriamos narių grupės.
Grupės nariai tarybos pritarimu gali turėti grupės koordinatorių.
VI. SĄJUNGOS VALDYMAS
1. Sąjungos organai yra:
1.1. visuotinis narių susirinkimas;
1.2. kolegialus valdymo organas – taryba;
1.3. vienasmenis valdymo organas – pirmininkas;
1.4. revizorius
VII. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
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1. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme
nustatytos.
2. Visuotinis eilinis narių susirinkimas šaukiamas tarybos sprendimu ne rečiau
kaip kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų
pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais taryba visuotinio eilinio narių
susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia tarybos pirmininkas. Apie
šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos
pranešama kiekvienam nariui įstatų 32 punkte nurodyta tvarka. Jeigu
visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 30 (trisdešimt) dienų šaukiamas
pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus
neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas
gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų tarybos daugumos sprendimu arba
jei to raštiškai pageidauja ne mažiau kaip 1/5 sąjungos narių.
3. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja
daugiau kaip 1/2 sąjungos narių. Sprendimai sąjungos susirinkime priimami
paprastąja balsų dauguma. Jei priimamas sprendimas keisti, pertvarkyti,
reorganizuoti ar likviduoti sąjungą - sprendimams priimti reikia ne mažiau
kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių sąjungos narių balsų.
4. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė
grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/5 sąjungos narių, taryba arba vadovas.
VIII. TARYBA
1. Tarybą 2 (dviejų) metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių
susirinkimas. Tarybą sudaro 9 (devyni) renkami nariai (įskaitant tarybos
pirmininką), kuriais gali būti fiziniai asmenys – sąjungos nariai ir Asociacijos
narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys, ir tarybos įsteigtų grupių
koordinatoriai.
2. Taryba iš savo narių renka tarybos pirmininką.
3. Tarybos nariams už veiklą taryboje neatlyginama.
4. Taryba sąjungos valdantysis organas tarp visuotinių sąjungos susirinkimų.
5. Analizuoja sąjungos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą,
mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos
duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir
vadovui.
6. Priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos,
nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų
sąjungos veiklos apribojimų.
7. Svarsto ir priima sprendimus tais klausimais kuriuos iškelia sąjungos nariai,
tarybos nariai ar pirmininkas.
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8. Nustato sąjungos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų
pareigybes, tvirtina sąjungos Pirmininko ir kitų administracijos darbuotojų
atlyginimų dydžius.
9. Įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus.
10. Sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų tarybos kompetencijai priskirtus
sąjungos veikloje kylančius klausimus.
11. Sprendimus taryba priima savo posėdžiuose. Tarybos posėdžius šaukia
tarybos pirmininkas. Ne mažiau kaip ½ Tarybos narių gali inicijuoti neeilinį
tarybos susirinkimą. Taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje
dalyvauja daugiau kaip ½ jos narių. Sprendimai Tarybos priimami posėdyje
paprastąja balsų dauguma.
IX. PIRMININKAS
1. Sąjungos pirmininką 2 (dviejų) metų laikotarpiui renka ir atšaukia taryba.
2. Sąjungos pirmininkas yra vienasmenis sąjungos vadovas, veikia sąjungos
vardu, kai sąjunga palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro
sandorius sąjungos vardu.
3. Pirmininkas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų
4. Pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, tarybai ir
sąjungos nariams.
5. Priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;
6. Parengia praėjusių finansinių metų sąjungos metinės veiklos ataskaitą ir
pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui.
7. Pateikia sąjungos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų
registro tvarkytojui.
8. Įgyvendina visuotinio narių susirinkimo ir tarybos priimtus nutarimus;
9. Viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą
paskelbimą.
10. Organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos
savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka.
11. Atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose
nuostatuose nustatytas iš sąjungos veiklos kylančias funkcijas.

X.

SĄJUNGOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI SĄJUNGOS
VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

1. Lėšos ir pajamos naudojamos sąjungos tikslams įgyvendinti.
2. Vadovas per 2 (du) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, bet ne daugiau
kaip 4 (keturis), turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių
susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.
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3. Sąjungos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 2 (dviejų) metų
laikotarpiui išrinktas revizorius.
XI. SĄJUNGOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
1. Kai sąjungos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų
centro leidžiamas elektroninis leidinys „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
2. Sąjungos organų sprendimai, pranešimai ar kita reikalinga informacija
sąjungos nariams išsiunčiama elektroniniu paštu, paprastuoju paštu arba
kitomis informavimo priemonėmis. Su visa informacija kiekvienas sąjungos
narys turi galimybę susipažinti sąjungos buveinėje.
3. Dokumentų ir kitos informacijos apie sąjungos veiklą pateikimo nariams
tvarką tvirtina taryba.
4. Sąjungos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama
neatlygintinai.

XII. SĄJUNGOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ
VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
1. Sprendimą steigti sąjungos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir
atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių
nuostatus tvirtina sąjungos taryba, vadovaudamasi teisės aktais.
XIII. SĄJUNGOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
1. Sąjungos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
XIV. SĄJUNGOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
1. Sąjungos buveinė gali būti keičiama sąjungos Tarybos sprendimu.
XV. SĄJUNGOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
1. Jeigu sąjungoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių
sumažėjimą sąjunga turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
2. Sąjunga pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio
kodekso nustatyta tvarka.
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