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Skonės lietuvių bendruomenės Švedijoje 

Statutas 

Priimtas 2018 m. kovo 11 diena, Höganäs, Švedijoje 

1.  Pavadinimas ir tikslai 

1.1. Organizacijos pavadinimas lietuvių kalba: “Skonės Lietuvių bendruomenė ” (toliau –LBŠS), 
švedų kalba – „ Litauiska Föreningen i Skåne”. 

1.2. LBŠS siekia vienyti bei atstovauti lietuvius ir kitos šalies piliečius, susijusius su Lietuva, 
gyvenančius Skonės srityje ir norinčius priklausyti LBŠS siekiant šių tikslų: 

1.2.1. Organizuojant kultūrinius, tautinius, pažintinius ar kitokius renginius 
bendruomenės nariams; 

1.2.2. Plėtojant ryšius su Lietuva akademinėje, viešojo sektoriaus, verslo ir kultūros 
srityse,  

1.2.3. Plėtojant ryšius su Švedijos organizacijomis ir bendruomenėmis akademinėje, 
viešojo sektoriaus, verslo, laisvalaikio ir kultūros srityse, didinant Švedijos 
gyventojų žinias apie Lietuvą ir Baltijos šalis ir LBŠS narių integraciją; 

1.2.4. Palaikant ryšius su Pasaulio Lietuvių bendruomene ir panašiomis lietuvių 
organizacijomis pasaulyje; 

1.2.5. Puoselėjant lietuvių kalbą, kultūrą, tradicijas ir identitetą tarp bendruomenės 
narių. 

1.3. LBŠS yra nepolitinė, pelno nesiekianti organizacija. 

1.4. LBŠS yra Lietuvių Bendruomenės Švedijoje (LBŠ) padalinys. 

2. LBŠS struktūra 

2.1. Vyriausias LBŠS organas yra Visuotinis LBŠS narių susirinkimas. 

2.2. LBŠS Visuotinis narių susirinkimas: 

2.2.1. Priima ir keičia LBŠS statutą; 

2.2.2. Išklauso ir įvertina metinę Valdybos veiklos ataskaitą; 

2.2.3. Renka Pirmininką, Valdybą ir Audito komitetą; 

2.2.4. Paskiria Rinkiminę komisiją; 

2.2.5. Svarsto ir tvirtina LBŠS Valdybos, LBŠ Valdybos, ar LBŠS narių pateiktus 
pasiūlymus. 

2.3. LBŠS Valdyba šaukia LBŠS Visuotinį susirinkimą kartą per metus, prieš pasibaigiant 
metams ir/ar prieš įvykstant LBŠ metiniam susirinkimui. Būtinu atveju, Valdyba gali bet 
kuriuo metu sušaukti neeilinį Visuotinį susirinkimą. 

2.4. LBŠS Visuotiniam susirinkimui vadovauja susirinkimo išrinktas Pirmininkas/-ė. Protokolą 
rašo susirinkimo išrinktas Sekretorius/-ė. 
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2.5. Visi klausimai sprendžiami susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balso teisę 
turi visi LBŠS nariai, kurie jau yra sumokeję nario mokesti. Esant lygiam balsų skaičiui, 
sprendimą lemia Pirmininko/-ės balsas. 

2.6. Vykdomasis LBŠS organas yra LBŠS Valdyba (toliau - Valdyba): 

2.6.1. Visuotinis susirinkimas renka Valdybą, kuri susideda iš Pirmininko/-ės ir 6 narių. 
Taip pat 3 pavaduojančių narių. Kandidatai pasiūlomi Rinkiminės komisijos. 

2.6.2. Valdyba renkama dviejiems metams. 

2.6.3. Visuotinis susirinkimas:  

2.6.3.1. Priima, keičia ir tvirtina LBŠS statutą; 

2.6.3.2. Renka LBŠS Pirmininką/-ę Visuotinio susirinkimo metu iš Rinkiminės 
komisijos pasiūlytų kelių kandidatų dviems (2) metams, 

2.6.3.3. Renka LBŠS valdybą, Revizijos komisiją ir Rinkiminę komisiją 

2.6.3.4. Išklauso ir įvertina metinę Valdybos veiklos ataskaitą, tvirtina Valdybos 
paruoštus LBŠS veiklos planus ir kryptis, 

2.6.3.5. Svarsto ir tvirtina Valdybos, PLB Seimo, Revizinės komisijos ar 
Bendruomenės narių pateiktus pasiūlymus. 

2.6.3.6. Patvirtinamas valdybos atleidimas nuo atsakomybės 

2.6.3.7. Siūlo kaip paskirstyti LBŠS biudžetą pagrindinėms veiklos sritims. 

2.6.4. Susirinkimas įvyksta, jei susirenka nemažiau nei pusė bendruomenės narių. 
Nesusidarius kvorumui pirmajame susirinkime, praėjus 0,5 valandai susirinkimas 
pradedamas, nepaisant, kad nėra reikiamo dalyvių skaičiaus. Susirinkimas priima 
sprendimus daugumai dalyvaujančių narių balsuojant „už“.  

2.6.5. Išrinkti į Valdybą nariai, kurie neužima Pirmininko/-ės pareigų, pareigomis ir 
darbais pasiskirsto patys Visuotinio susirinkimo ar tolesnių Valdybos susirinkimų 
metu. 

2.6.6. LBŠS valdybos pirmininku gali būti renkamas asmuo  nei mažiau nei vieną 
kandenciją anksčiau dirbęs LBŠS valdybos nariu. 

2.7. LBŠS Valdybos veiklos organizavimas 

2.7.1. Įgyvendina LBŠS statute nurodytus tikslus. 

2.7.2. Vykdo LBŠS Visuotiniame susirinkime patvirtintus sprendimus. 

2.7.3. Ruošia ir pateikia LBŠS Visuotiniam susirinkimui tvirtinti metinę LBŠS Valdybos 
veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitą. 

2.7.4. LBŠS Valdybos susirinkimai yra atviri, jų gali klausyt visi norintys. 

2.7.5. LBŠS Valdybos susirinkimų metu balsavimo teisę turi tik Valdyboje esantys nariai. 

2.7.6. Valdybos narių sprendimas įsigalioja tuo atveju, kai sprendimą remia dauguma 
visų Valdybos narių. Esant lygiam balsų skaičiui, Pirmininko balsas yra lemiamas. 
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2.7.7. Atsistatydinus Valdybos nariui, Valdyba turi teisę paskirti kitą Bendruomenės narį 
į Valdybos nario pareigas iš pavaduojančių valdybos narių. 

2.7.8. Jei atsistatydina Pirmininkas arba bent 3 Valdybos nariai vienu metu, šaukiamas 
Visuotinis susirinkimas naujam Pirmininkui ir Valdybai išrinkti. 

2.7.9. Valdyba turi teisę atstatydinti vieną iš Valdybos narių, jei tam pritaria Pirmininkas 
ir dar bent 3 kiti Valdybos nariai. Galimos atstatydinimo priežastys: 
nedalyvavimas LBŠS Valdybos veikloje, LBŠS etikos nuostatų pažeidimas ar 
veiklos, prieštaraujančios LBŠS tikslams, vykdymas. Apie atstatydinimo motyvus 
paskelbiama visiems nariams. Į atsilaisvinusią vietą Valdyba paskiria pavaduojantį 
valdybos narį. 

2.7.10. Valdyba turi teisę atstatydinti Pirmininką, jei tam pritaria bent 4 Valdybos nariai. 
Galimos atstatydinimo priežastys: nedalyvavimas LBŠS Valdybos veikloje, LBŠS 
etikos nuostatų pažeidimas ar veiklos, prieštaraujančios LBŠS tikslams, vykdymas. 
Tokiu atveju šaukiamas Visuotinis susirinkimas naujam Pirmininkui ir Valdybai 
išrinkti. 

2.7.11. Valdybos nario ar valdybos pirmininko atstatydinimas vykdomas Valdybos 
susirinkimo metu, slaptu balsavimu. Visi valdybos nariai turi po 1 balso teisę. 

2.8. LBŠS Audito komitetas 

2.8.1. LBŠS Audito komitetas, susidedantis iš 2 narių (Valdybos arba bendruomenės), 
renkamas Visuotinio susirinkimo pradžioje. 

2.8.2. Audito komitetas tikrina finansinę LBŠS Valdybos atskaitomybę. 

2.8.3. Audito komiteto išvados pateikiamos Valdybos pirmininkui ir viešai pristatomos 
visuotinio susirinkimo metu. 

2.8.4. Audito komiteto nariu negali būti LBŠS iždininkas/-ė ir LBŠS Valdybos 
pirmininkas/-ė. 

2.9. Narystė 

2.9.1. LBŠS nariais gali būti Švedijoje gyvenantys žmonės. 

2.9.2. Nariai privalo kiekvienus kalendorinius metus mokėti nario mokestį bei laikytis 
LBŠS Statuto. 

2.9.3. LBŠS narystę tvirtina LBŠS Valdyba. 

2.9.4. LBŠS nariu galima tapti užpildžius LBŠS narystės anketą bei sumokėjus narystės 
mokestį į LBŠS sąskaitą. Narystės mokestis mokamas kartą per metus iki valdybos 
nustatytos datos. 

2.9.5. Bendruomenės narys, nesumokėjęs nario mokesčio valdybos nustatytos datos 
netenka narystės.  

2.9.6. Nauji nariai, t.y. niekados nebuvo bendruomenės nariais, įstoję į bendruomenę 
nuo rugsėjo 1 d. moka 50 proc. mokesčio už tuos metus. 

2.9.7. LBŠS narystės laikotarpis skaičiuojamas nuo kalendorinių metų pradžios iki metų 
pabaigos. 
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2.9.8. LBŠS nariai patys privalo pranešti Valdybos paskirtam atstovui apie savo 
kontaktinių duomenų pasikeitimus. 

2.9.9. LBŠS narystės mokestis derinamas su LBŠ valdyba. 

2.9.10. LBŠS nariai iškart tampa Lietuvių bendruomenės Švedijoje (LBŠ) nariais ir gauna 
visas LBŠ privilegijas. 

2.9.11. LBŠS nariai negali atstovauti LBŠS ar kitaip (pvz. komerciškai, politiškai) naudotis 
LBŠS vardu, jei tai nesuderinta su LBŠS Valdyba ar tai yra nepatvirtinta LBŠS 
Valdybos.  

2.9.12. Visi narių atlikti darbai yra neatlyginami.  

2.9.13. Visuomeninės pareigos yra neatlyginamos, kompensuojamos tik išlaidos, 
patvirtinus Valdybai, šiais atvejais: 

2.9.13.1. Valdybos pirmininko kelionė į renginius, atstovaujant LBŠS interesus 
(kelionės ir apgyvendinimo išlaidos), 

2.9.13.2. Išlaidos susijusios su bendruomenės organizuojamais renginiais.  
 

2.10. LBŠS nariai turi teisę: 

2.10.1. Dalyvauti visuose LBŠS renginiuose; 

2.10.2. Gauti nuolaidas į mokamus LBŠS renginius; 

2.10.3. Dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame susirinkime; 

2.10.4. Dalyvauti Valdybos susirinkimuose; 

2.10.5. Rinkti ir būti renkamam į Bendruomenės Valdymo organus; 

2.10.6. Organizuoti LBŠS renginius, gavus Valdybos sutikimą; 

2.10.7. Prašyti paramos savo iniciatyvoms, atitinkančioms LBŠS tikslus. 

2.11. LBŠ nariai, kurie nėra LBŠS nariai, turi teisę: 

2.11.1. Dalyvauti LBŠS renginiuose; 

2.11.2. Dalyvauti LBŠS Visuotiniame susirinkime ir Valdybos susirinkimuose be balso 
teisės; 

2.11.3. Gauti nuolaidas į mokamus LBŠS renginius. 

2.12. Statuto keitimas 

2.12.1. LBŠS statutas gali būti keičiamas Visuotinio susirinkimo metu, esant 3/4 
daugumos pritarimui, Valdybos ar LBŠS narių teikimu. 

2.12.2. Sprendimai dėl LBŠS  Statuto paketimo gali būti priimami Internetinės apklausos 
būdu, kuri turi būti organizuojama pagal šiuos kriterijus: 

2.12.2.1. Internetinė apklausa gali būti skelbiama Valdybos arba narių teikimu ir 
inicijuojama Valdybos pirmininko/-ės ar Valdybos sekretoriaus/-ės. 
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2.12.2.2. Apie apklausą Valdyba privalo pranešti el.paštu ar kita forma visiems 
Bendruomenės nariams. Numatoma, kad pranešimo reikalavimas yra 
įvykdytas, net jei pranešti nepavyksta dėl LBŠS nario neatnaujintų 
kontaktų ar LBŠS nariui gavus Valdybos el. pranešimą į “Spam” el. pašto 
paskyrą. 

2.12.2.3. Internetinės apklausos metu balsavimo teisę turi visi Bendruomenės 
nariai; 

2.12.2.4. Apklausa su galimybe balsuoti vykdoma mažiausiai vieną savaitę. 

2.13. LBŠS lėšos 

2.13.1. LBŠS lėšas sudaro: 

2.13.1.1. Nario mokestis, kuris nustatomas Visuotinio susirinkimo metu; 

2.13.1.2. Aukos, palikimai, dovanos, parama iš fiziniu ar juridiniu asmenu; 

2.13.1.3. Pajamos, gautos iš bendruomenės organizuojamų renginių; 

2.13.1.4. Kitos pajamos. 

2.13.2. Lėšos naudojamos šiame Statute apibrėžtai veiklai vykdyti ir pagal Visuotiniame 
susirinkime patvirtintas pagrindines veiklos kryptis ir/ar projektus. 

2.14. LBŠS likvidavimas 

2.14.1. LBŠS organizacijos likvidavimą sprendžia Visuotinis susirinkimas, esant 3/4 
dalyvaujanciu narių balsų daugumai. 

2.14.2. Likviduojant LBŠS, jos turtas ir dokumentai perduodami LBŠ Valdybai, prieš tai 
atlikus auditą, apmokant turimus LBŠS finansinius įsipareigojimus. 

 


