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Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLI-osios eilinės Asamblėjos 

darbotvarkė: 

 

 

17:30 – 17:45 val. Svečių sveikinimo žodis 

17:45 – 18:30 val. SJRK Tomos Karosienės pranešimas dėl Panevėžio miesto savivaldybės 

jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo konkurso nuostatų 

atnaujinimo; 

18:30 – 18:35 val. Dėl Asamblėjos darbotvarkės patvirtinimo; 

18:35 – 18:40 val. Dėl Asamblėjos pirmininko patvirtinimo; 

18:40 – 18:45 val. Dėl Asamblėjos sekretoriaus patvirtinimo; 

18:45 – 18:55 val. Dėl balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo; 

18:55 – 19:05 val. Dėl 2020/2021 m. PAS Valdybos veiklos ataskaitos pristatymo; 

19:05 – 19:10 val. Dėl 2020/2021 m. PAS Valdybos veiklos ataskaitos tvirtinimo; 

19:10 – 19:25 val. Dėl PAS Valdybos teikiamos rekomendacijos; 

19:25 – 19:55 val. Dėl PAS įstatų redakcijos tvirtinimo; 

19:55 – 20:05 val. Dėl PAS Asamblėjos reglamento redakcijos tvirtinimo; 

20:05 – 20:15 val. Pertrauka; 

20:15 – 20:25 val. Dėl kandidatų į PAS prezidentus prisistatymų; 

   Kandidatė Gabrielė Kučytė. 

20:25 – 20:45 val. Dėl kandidatų į PAS Valdybos prisistatymų; 

   Kandidatas Kęstutis Gedvila; 

   Kandidatė Viktorija Vingirevičiūtė. 

20:45 – 21:00 val. Balsavimas dėl PAS prezidento ir Valdybos narių rinkimų; 

21:00 – 21:05 val. Balsavimo rezultatų paskelbimas; 

21:05 – 21:15 val. Kiti klausimai. 
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PANEVĖŽIO JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGOS 

„APSKRITASIS STALAS“ 

ĮSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDRIEJI NUOSTATAI  

 

1. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (oficialus trumpinys – 

PAS, toliau įstatuose – AS) yra nepolitinė, ne pelno siekianti, savarankiška, 

savanoriška, nevyriausybinė jaunimo organizacijų sąjunga.  

2. Šiuose įstatuose vartojamos sąvokos: 

2.1. Jaunas  žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų, kaip tai numato Lietuvos Respublikos 

jaunimo politikos pagrindų įstatymas (toliau įstatuose – JPPĮ).  

2.2. Jaunimo organizacija – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka įregistruota asociacija, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės 

ir / ar jaunimo organizacijos. 

2.3. Su jaunimu dirbanti organizacija – viešasis juridinis asmuo, kurio vienas iš tikslų yra 

į jaunimą orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla.  

2.4. Neformali jaunimo grupė – teisinio statuso neturinti Jaunų žmonių grupė, kurios 

veikloje dalyvauja ne mažiau nei 3 asmenys; 

2.5. Sustabdyta narystė – AS narės statusas, panaikinantis teisę dalyvauti AS sprendimų 

priėmime, atleidžiantis nuo AS narės pareigybių ir draudžiantis  naudotis AS narių 

teisėmis.  

2.6. Asamblėja – AS eilinis visuotinis narių susirinkimas. 

2.7. Neeilinė asamblėja – AS neeilinis visuotinis narių susirinkimas.  

2.8. Prezidentas – AS prezidentas. 

2.9. Viceprezidentas – AS viceprezidentas. 

2.10. Valdyba – AS valdyba. 

2.11. Valdybos narys – AS valdybos narys.  

2.12. Kontrolės komisija – AS kontrolės komisija. 

2.13. Kontrolės komisijos pirmininkas – AS kontrolės komisijos pirmininkas.  

2.14. Kontrolės komisijos narys – AS kontrolės komisijos narys. 

2.15. Narys – AS organizacija narė. 

2.16. Stebėtojas – AS organizacija (ar neformali grupė) narė - stebėtoja. 

2.17. Įstatai – AS įstatai. 

2.18. Biuras – AS biuras. 

2.19. PJRT – Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba.  

3. Savo veikloje AS vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, teisės aktais, įstatais ir kitais AS veiklą reglamentuojančiais 

dokumentais.  

4. AS teisinė forma yra asociacija.  

5. AS veiklos trukmė yra neterminuota. 

6. AS yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, sąskaitas Lietuvos ir / ar užsienio 

bankuose ir simboliką, gali savo vardu į(si)gyti nuosavybę, atsakyti už ją, būti ieškovu 

ar atsakovu teisme. 

7. AS yra paramos gavėja ir davėja.  

 

II SKYRIUS 
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VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

 

8. AS veiklos kryptys: 

8.1. jaunimo organizacijų  vienijimas ir stiprinimas; 

8.2. jaunimo organizacijų interesų atstovavimas ir bendradarbiavimas; 

8.3. AS veiklos kokybės gerinimas; 

8.4.  jaunų žmonių informavimas, AS narių ir stebėtojų ekspertinis konsultavimas; 

8.5. kitos Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams, teisės 

aktams, įstatams ir kitiems AS veiklą reglamentuojantiems dokumentams 

neprieštaraujančios veiklos. 

9. AS veiklos tikslai yra šie: 

9.1. atstovauti jaunų žmonių, narių ir stebėtojų interesams; 

9.2. formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką Panevėžio mieste, bendradarbiaujant su 

Panevėžio miesto savivaldybės administracija ir Panevėžio miesto savivaldybės 

taryba, kitais viešais ir privačiais asmenimis, valstybinėmis institucijomis ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis; 

9.3. vykdyti Panevėžio miesto jaunų žmonių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų ir neformalių grupių stebėseną; 

9.4. kurti palankią aplinką Panevėžio miesto savivaldybėje jauniems žmonėms, jaunimo 

ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms; 

9.5. teikti informaciją temomis, apimančiomis AS veiklas ir tikslus, informuoti jaunus 

žmones jiems svarbiais klausimais; 

9.6. stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, jų vadovų, narių ir savanorių 

kompetencijas; 

9.7. skatinti jaunų žmonių pilietinį aktyvumą, stiprinti organizuotumą ir įtaką 

visuomenėje; 

9.8. skatinti ir organizuoti visuomenei ir valstybei naudingą jaunų žmonių veiklą; 

9.9. skatinti jaunų žmonių iniciatyvas; 

9.10. kiti Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams, teisės 

aktams, įstatams ir kitiems AS veiklą reglamentuojantiems dokumentams 

neprieštaraujantys tikslai. 

10. AS, įgyvendindamas savo tikslus, vykdo šias funkcijas: 

10.1. telkia jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalias grupes ir kitus 

viešus ir privačius asmenis bendroms veikloms vykdyti ir jauniems žmonėms 

aktualioms problemoms spręsti; 

10.2. renka, analizuoja, apibendrina, rengia ir teikia informaciją apie jaunimo 

organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių grupių ir valstybės 

institucijų, viešų ir privačių juridinių asmenų, savo veikla tenkinančių jaunų žmonių 

poreikius, veiklą; 

10.3. teikia informaciją nariams, stebėtojams, kitoms jaunimo ir su juo dirbančioms 

organizacijoms, neformalioms grupėms; 

10.4. teikia pasiūlymus valstybinėms institucijoms, neformalioms grupėms ir kitoms 

struktūroms, sprendžiančioms jaunų žmonių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų problemas; 

10.5. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais asmenimis, 

tarptautinėmis organizacijomis ir kitomis struktūromis; 

10.6. organizuoja informacinių leidinių, įvairių mokymo ir metodinių priemonių rengimą 

ir / ar leidybą, informacijos pateikimą internete; 

10.7. inicijuoja ir / ar organizuoja diskusijas, susitikimus, seminarus, konferencijas, 

labdaringus ir kitokio pobūdžio renginius, susijusius su narių veikla; 
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10.8. teikia teisinę ir institucinę pagalbą naujai besikuriančioms jaunimo organizacijoms; 

10.9. siekia įstatymų, kitų teisės aktų, palankių jauniems žmonėms, jaunimo ir su 

jaunimu dirbančioms organizacijoms, priėmimo, dalyvauja tokių įstatymų ir teisės 

aktų projektų rengime, teikia pasiūlymus kompetentingoms valdžios ir valdymo 

institucijoms; 

10.10. steigia juridinius asmenis, sudaro sutartis ir pagal jas prisiima 

įsipareigojimus; 

10.11. informuoja juridinius ir fizinius asmenis, teikia kitas paslaugas reikalingas 

sėkmingai narių veiklai užtikrinti; 

10.12. bendradarbiauja su verslo sektoriumi; 

10.13. vykdo kitas Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos 

įstatymams,  teisės aktams, įstatams ir kitiems AS veiklą reglamentuojantiems 

dokumentams neprieštaraujančias funkcijas. 

  

III SKYRIUS 

NARIAI IR STEBĖTOJAI 

 

11. Jaunimo ar su jaunimu dirbanti organizacija ar nacionalinės jaunimo organizacijos 

padalinys, norintis tapti nariu: 

11.1. savo vykdoma veikla turi tenkinti jaunų žmonių ar jų grupės poreikius; 

11.2. turi prie prašymo tapti nare pridėti organizacijos visuotinio narių susirinkimo 

sprendimo protokolą, kuriuo organizacijos nariai sutinka laikytis ir pripažįsta AS 

įstatus; 

11.3. jaunimo, su jaunimu dirbančios organizacijos ar nacionalinės organizacijos 

padalinio buveinė turi būti Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje; 

11.4. veiklą turi vykdyti Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje. 

12. Jaunimo ar su jaunimu dirbanti organizacija, atitinkanti III skyriaus 12 punkto 

reikalavimus ir norinti tapti nare, ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki asamblėjos 

pateikia AS Prezidentui prašymą, organizacijos įstatų kopiją, juridinio asmens 

registracijos pažymėjimą, protokolinį kolegialaus organizacijos valdymo organo 

sprendimą dėl tapimo nare su informacija apie organizaciją, nurodant organizacijos 

vadovą, jo kontaktinę informaciją ir narių skaičių. Nauji nariai į AS priimami 

asamblėjos sprendimu. 

13. Nariai turi teisę: 

13.1. naudotis balso teise asamblėjoje; 

13.2. dalyvauti svarstant strateginius su AS veikla susijusius klausimus; 

13.3. dalyvauti AS veikloje ir gauti apie ją informaciją; 

13.4. teikti pastabas ir pasiūlymus apie AS organų veiklą; 

13.5. siūlyti kandidatus į Prezidentus, valdybą, kontrolės komisiją; 

13.6. rinkti prezidentą, valdybos, kontrolės komisijos ir PJRT narius; 

13.7. pareikšti nepasitikėjimą prezidentu, valdyba ar kontrolės komisija; 

13.8.  naudotis AS pagalba ginant savo teisėtus interesus ir jiems atstovaujant; 

13.9. inicijuoti AS strateginių dokumentų pakeitimus; 

13.10. gauti visus dokumentus, susijusius su AS veikla; 

13.11. savo noru atsisakyti nario statuso. 

14. Nariai privalo: 

14.1. laikytis įstatų reikalavimų, AS galiojančių teisės aktų, Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų; 

14.2. dalyvauti asamblėjose mažiausiai kartą per metus; 

14.3. mokėti nustatyto dydžio nario mokestį, jei toks nustatytas; 
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14.4. pasikeitus nario juridiniam statusui ar vadovui, priėmus įstatų pakeitimus, per 1 

mėnesį raštiškai informuoti Valdybą; 

14.5. kartą per metus, iki kitų kalendorinių metų sausio 10 dienos, pateikti organizacijos 

narių sąrašą AS valdybai. 

15. Nario statuso netenkama: 

15.1. savo noru atsisakius nario statuso, pateikus narės visuotinio narių susirinkimo 

protokolinį sprendimą; 

15.2. likvidavus narį; 

15.3. pakitus nario statusui pagal šių įstatų III skyriaus 12 punktą.  

16. Narys, nebeatitinkantis šių įstatų reikalavimų, nario statuso netenka pagal šią 

procedūrą: 

16.1. Kontrolės komisijai konstatavus nario neatitikimą šiems įstatams, jo narystė AS 

sustabdoma iki artimiausios asamblėjos. 

16.2. Asamblėja priima sprendimą dėl nario pašalinimo iš narių. 

16.3. Asamblėja turi galimybę svarstyti dėl nario narystės nutraukimo už pareigų 

nevykdymą, jei tai rekomenduoja daryti kontrolės komisija. 

17. Stebėtoju gali tapti: 

17.1. jaunimo organizacija; 

17.2. su jaunimu dirbanti organizacija; 

17.3. neformali jaunimo grupė; 

17.4. nacionalinės jaunimo organizacijos padalinys; 

17.5. bendrojo ugdymo mokyklos mokinių savivalda, kuri savo veikla atitinka Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme numatytus apibrėžimus. 

18. Struktūra, norinti tapti stebėtoja: 

18.1. turi pateikti nustatytos formos prašymą, struktūros sutikimą / protokolą, kuriuo 

struktūros nariai sutinka laikytis ir pripažįsta AS įstatus, veikloje dalyvaujančių narių 

sąrašą. Neformalios jaunimo grupės papildomai turi pateikti laisvos formos 

struktūros vykdomos veiklos aprašą; 

18.2. turi veiklą vykdyti Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje; 

18.3. jos buveinė yra Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje (išskyrus neformalias 

jaunimo grupes). 

19. Struktūra, atitinkanti 19 punkto reikalavimus ir norinti tapti stebėtoja, ne vėliau kaip 

prieš 3 savaites iki asamblėjos pateikia AS prezidentui savo įstatus ir registracijos 

pažymėjimą (išskyrus neformalias jaunimo grupes), prašymą, sprendimą dėl tapimo 

stebėtoja su informacija apie struktūrą, nurodant ją atstovaujančius asmenis ir narių 

skaičių ir 19.1. punkte numatytus dokumentus. Naujos stebėtojos patvirtinamos 

asamblėjos sprendimu. 

20. Stebėtojai turi teisę: 

20.1. dalyvauti svarstant strateginius su AS veikla susijusius klausimus; 

20.2. dalyvauti AS veikloje ir gauti apie ją informaciją; 

20.3.  naudotis AS pagalba ginant savo teisėtus interesus ir jiems atstovaujant; 

20.4. savo noru atsisakyti stebėtojo statuso. 

21. Stebėtojai privalo: 

21.1. laikytis AS įstatų, AS reglamentų, kitų dokumentų ir Lietuvos Respublikoje 

galiojančių teisės aktų reikalavimų; 

21.2. dalyvauti asamblėjose mažiausiai kartą per metus; 

21.3. pasikeitus struktūros juridiniam statusui ar priėmus įstatų pakeitimus (išskyrus 

neformalias jaunimo grupes) per 1 mėnesį informuoti Valdybą. 

22. Stebėtojo statuso netenkama: 

22.1. savo noru atsisakius stebėtojo statuso; 
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22.2. likvidavus stebėtoją (neformaliai grupei baigus savo veiklą); 

22.3. stebėtojui nebeatitinkant šių įstatų reikalavimų; 

22.4. kontrolės komisijai, pateikus išvadą dėl neetiško elgesio (kurį apibrėžia AS etikos 

kodeksas) su kitomis jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės 

sektoriumi, kitomis institucijomis; 

22.5. nesilaikant 22 punkto reikalavimų. 

23. Stebėtojas nebeatitinkantis šių įstatų reikalavimų, stebėtojo statuso netenka pagal šią 

procedūrą: 

23.1. Kontrolės komisijai konstatavus stebėtojo neatitikimą šiems įstatams, stebėtojo 

statuso galiojimas yra sustabdomas iki artimiausios asamblėjos. 

23.2. Asamblėja turi galimybę svarstyti stebėtojo statuso netekimą už pareigų 

nevykdymą, jei tai rekomenduoja daryti kontrolės komisija. 

  

IV SKYRIUS 

ASAMBLĖJA 

 

24. Asamblėja yra aukščiausias AS valdymo organas. 

25. Asamblėjoje turi teisę dalyvauti: 

25.1. balso teisę turintys AS nariai arba narių atstovai; 

25.2. svečio teisėmis gali dalyvauti stebėtojų atstovai, AS valdymo organų nariai, PJRT 

nariai, kontrolės komisijos nariai, asmenys, kandidatuojantys į AS valdymo organus 

ar PJRT; 

25.3. biuro savanoriai ir kiti Prezidento ar Valdybos pakviesti dalyvauti asmenys. Šie 

asmenys asamblėjoje dalyvauja svečio teisėmis. 

26. Asamblėja ir neeilinė asamblėja: 

26.1. nustato AS veiklos tikslus, principus; 

26.2.  priima, keičia ir papildo įstatus ir AS reglamentus; 

26.3. nustato Kontrolės komisijos narių skaičių; 

26.4. renka Prezidentą, Valdybą, Kontrolės komisiją; 

26.5. išklauso ir tvirtina Prezidento, Valdybos ir Kontrolės komisijos narių veiklos 

ataskaitas, Kontrolės komisijos AS finansinės veiklos ataskaitos vertinimą; 

26.6. išklauso ir tvirtina AS metinę finansinę ataskaitą ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo 

kalendorinių metų pabaigos; 

26.7. sprendžia klausimus, susijusius su nario ar stebėtojo statuso įgijimu ir netekimu; 

26.8. nustato nario  mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką; 

26.9. nario prašymu svarsto ir priima sprendimą dėl nario mokesčio, jei toks yra, 

sumažinimo, mokėjimo atidėjimo arba atleidimo nuo nario mokesčio; 

26.10. priima sprendimus, reglamentuojančius AS veiklą; 

26.11. sprendžia dėl AS narystės kitų juridinių asmenų veikloje; 

26.12. deleguoja atstovus į PJRT; 

26.13. steigia juridinius asmenis, sudaro sutartis ir pagal jas prisiima 

įsipareigojimus; 

26.14. esant teikimams, svarsto AS teikiamas pozicijas ir / ar rezoliucijas; 

26.15. priima sprendimą dėl AS reorganizavimo ar likvidavimo; 

26.16. keičia PAS  AS buveinės adresą; 

26.17. sprendžia kitus klausimus, jei to nedraudžia įstatai. 

27. Asamblėjos tvarka: 

27.1. Asamblėją šaukia valdyba ne rečiau kaip 1 kartą per metus. 

27.2.  Asamblėjos vietą, laiką ir siūlomą darbotvarkę nustato Valdyba. 
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27.3. Ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki asamblėjos posėdžio informacija apie planuojamą 

asamblėją turi būti paskelbta viešai. 

27.4.  Prezidentas ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki posėdžio turi visus narius, stebėtojus, 

kontrolės komisiją bei kandidatus raštiškai informuoti apie asamblėjos posėdžio 

vietą, laiką ir pateikti darbotvarkės projektą. 

27.5. Kandidatas į Prezidentus, Valdybos ir PJRT narius ne vėliau kaip prieš 2 savaites 

iki asamblėjos turi pateikti savo gyvenimo aprašymą, 2 organizacijos narių 

rekomendacijas ir motyvacinį laišką. Kandidatas dokumentus pristatyti turi iki 

nustatyto termino pabaigos AS nurodytu el. paštu. registracijos adresu siųsdamas 

juos registruotu paštu arba pristatydamas savarankiškai. Kontrolės komisijos narių 

kandidatūros keliamos asamblėjos metu, nustačius Kontrolės komisijos narių skaičių. 

PJRT rinkimų tvarką detalizuoja PJRT rinkimų reglamentas. 

27.6. Asamblėją pradeda Prezidentas. Prezidentas pirmininkauja asamblėjai iki 

asamblėjos pirmininko išrinkimo. Asamblėją protokoluoja asamblėjos išrinktas 

sekretorius. Asamblėjos protokolą pasirašo asamblėjos pirmininkas ir sekretorius. 

27.7. Priimant asamblėjos sprendimus turi dalyvauti deleguoti atstovai iš ne mažiau kaip 

½ narių 

27.8.  Asamblėjos sprendimai priimami visų posėdyje dalyvaujančių narių atstovų balsų 

dauguma, jei įstatuose nėra numatyta kitaip. 

27.9. Sprendimai dėl nario ar stebėtojo statuso įgijimo ir netekimo priimami balsavime 

dalyvavusių narių balsų paprastąja dauguma. 

27.10. Sprendimai dėl įstatų keitimo priimami ne mažesne kaip ⅔ visų narių balsų 

dauguma. 

27.11. Balsams pasiskirsčius po lygiai vyksta perbalsavimas. 

27.12. Asamblėjos veiklą detalizuoja AS asamblėjos reglamentas. 

28. Neeilinės asamblėjos tvarka: 

28.1. Neeilinės asamblėjos posėdžius šaukia valdyba savo, Prezidento, kontrolės 

komisijos arba ⅓ narių iniciatyva. 

28.2.  Neeilinės asamblėjos posėdžio vietą, laiką ir siūlomą darbotvarkę nustato valdyba. 

28.3.  Iniciatyva sušaukti neeilinės asamblėjos posėdį gali būti pareikšta ne vėliau kaip 

prieš 3 savaites iki siūlomo neeilinės asamblėjos posėdžio laiko. Prezidentas ne 

vėliau kaip prieš 1 savaitę iki neeilinės asamblėjos turi visus narius, stebėtojus, 

kontrolės komisiją ir PJRT narius raštiškai informuoti apie neeilinės asamblėjos 

posėdžio vietą, laiką ir siūlomą darbotvarkę. 

28.4. Kandidatas į valdybos, PJRT narius ir Prezidentus ne vėliau kaip prieš 2 savaites 

iki neeilinės asamblėjos turi pateikti savo gyvenimo aprašymą, 2 organizacijų narių 

rekomendacijas ir motyvacinį laišką. 

 PJRT rinkimų tvarką detalizuoja PJRT rinkimų reglamentas. 

28.5. Neeilinės asamblėjos posėdį pradeda Prezidentas. Prezidentas pirmininkauja 

posėdžiui iki posėdžio pirmininko išrinkimo. Posėdžius protokoluoja išrinktas 

posėdžio sekretorius. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir 

sekretorius. 

28.6. Priimant neeilinės asamblėjos sprendimus, turi dalyvauti deleguoti atstovai iš ne 

mažiau kaip 1/2 narių. 

28.7. Neeilinės asamblėjos sprendimai priimami visų posėdyje dalyvaujančių narių 

atstovų balsų dauguma, jei kitaip nėra numatyta šiuose įstatuose. 

28.8. Balsams pasiskirsčius po lygiai vyksta pakartotinis balsavimas. 

28.9. Neeilinės asamblėjos veiklą detalizuoja AS patvirtintas asamblėjos reglamentas. 

 

V SKYRIUS 
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VALDYBA 

 

29. Valdyba yra kolegialus AS valdymo organas. 

30. Valdybą sudaro 5 Valdybos nariai: 

30.1. Prezidentas, kuris kartu yra ir Valdybos pirmininkas; 

30.2.  4 Valdybos nariai. 

31. Valdybos narius renka asamblėja ar neeilinė asamblėja 2 metų kadencijai taikant 

rotacijos principą. Asmenys gali būti valdybos nariai ne daugiau kaip 3 kadencijas iš 

eilės. Valdybos narys pradeda eiti pareigas kitą dieną po asamblėjos, kurioje buvo 

išrinktas. 

32. Asamblėjos ar  neeilinės asamblėjos posėdžio metu kandidatai turi prisistatyti ir savo 

kalboje įvardinti reglamente numatytus reikalavimus. 

33. Valdyba: 

33.1. tvirtina AS veiklos programas, projektus ir biudžetą; 

33.2. ruošia AS darbo sutartis ir įgalioja Prezidentą jas sudaryti; 

33.3. konkretizuoja ir įgyvendina asamblėjos ar  neeilinės asamblėjos sprendimus; 

33.4. priima ir atleidžia samdomus darbuotojus ir nustato jų darbo užmokestį; 

33.5. formuoja AS pozicijas; 

33.6. Prezidento teikimu tvirtina biuro sudėtį; 

33.7. atstovauja AS santykiuose su struktūromis, kurios dirba su jaunais žmonėmis; 

33.8. sprendžia kitus klausimus, jei to nedraudžia įstatai ir / ar asamblėjos sprendimai, 

kiti reglamentai, Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai; 

33.9. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymams, įstatams ir kitiems AS veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams neprieštaraujančias veiklas; 

33.10. Prezidento teikimu iš Valdybos narių skiria Viceprezidentą. 

34. Valdybos veiklą detalizuoja asamblėjos patvirtintas AS veiklos reglamentas. 

35. Eilinius valdybos posėdžius šaukia Prezidentas ne rečiau kaip kartą per 1 mėnesį. 

Eilinio valdybos posėdžio vietą, laiką ir siūlomą darbotvarkę nustato Prezidentas. 

Prezidentas ne vėliau kaip prieš 1 savaitę iki posėdžio turi visiems valdybos nariams 

pranešti apie eilinio posėdžio vietą, laiką ir siūlomą darbotvarkę. 

36. Neeilinius valdybos posėdžius šaukia Prezidentas savo, kontrolės komisijos arba 1/3 

valdybos narių iniciatyva. Neeilinio posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkę nustato 

pasiūlymo sušaukti neeilinį valdybos posėdį iniciatoriai. Iniciatyva sušaukti neeilinį 

valdybos posėdį gali būti pareikšta ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki siūlomo neeilinio 

posėdžio. Prezidentas ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki posėdžio turi visiems valdybos 

nariams pranešti apie neeilinio valdybos posėdžio vietą, laiką ir siūlomą darbotvarkę. 

Esant būtinybei Valdyba gali klausimus spręsti internetiniuose posėdžiuose. 

Internetinių posėdžių darbo tvarką reglamentuoja AS veiklos reglamentas.  

37. Valdybos posėdžiui pirmininkauja Prezidentas ar jo paskirtas asmuo. Valdybos 

posėdžius protokoluoja valdybos posėdžio sekretorius, tvirtinamas valdybos 

posėdyje, Prezidento teikimu. Valdybos posėdžio protokolą pasirašo Prezidentas ir 

valdybos posėdžio sekretorius. 

38. Priimant valdybos sprendimus, turi dalyvauti ne mažiau kaip ½ valdybos narių. 

Valdybos sprendimai priimami valdybos posėdyje dalyvaujančių valdybos narių 

balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia pirmininkaujančiojo 

posėdžiui balsas. Sprendžiant klausimą, susijusį su valdybos nariu, jis nedalyvauja 

balsavime. 

39. Asamblėja savo sprendimu gali pareikšti nepasitikėjimą valdyba ar atskirais valdybos 

nariais anksčiau laiko, Prezidento, kontrolės komisijos ar ⅔ narių iniciatyva. 

Pareiškus nepasitikėjimą, valdyba ar atskiri valdybos nariai asamblėjos ar neeilinės 
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asamblėjos sprendimu yra atstatydinami. Asamblėjai arba neeilinei asamblėjai 

atstatydinus valdybą ar valdybos narį, valdybai ar valdybos nariui atsistatydinus savo 

iniciatyva, asamblėja renka naują valdybos narį  

(-ius). Atstatydinta (atsistatydinusi) valdyba ar atskiri valdybos nariai eina savo 

pareigas tol, kol asamblėja ar neeilinė asamblėja neišrenka naujos valdybos ar naujo 

valdybos nario. 

40. AS valdybos veiklą detalizuoja AS veiklos reglamentas. 

41. Kartą per kalendorinius metus valdybos nariai pateikia savo veiklos ataskaitas 

asamblėjai. 

 

VI SKYRIUS 

PREZIDENTAS 

 

42. Prezidentas yra vienasmenis AS valdymo organas. Prezidentas renkamas asamblėjos 

metu 2 metų kadencijai. 

43. Asmuo gali būti Prezidentu ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Prezidentas pradeda 

eiti pareigas kitą dieną po asamblėjos, kurioje buvo išrinktas. 

44. Prezidentas: 

44.1. atstovauja AS, įgalioja asmenis atstovauti AS; 

44.2. veikia AS vardu santykiuose su kitais asmenimis, valdybos nustatyta tvarka sudaro 

sandorius AS vardu; 

44.3. ruošia asamblėjos ir valdybos posėdžių darbotvarkių projektus; 

44.4. teikia asamblėjai ir / ar valdybai svarstyti asamblėjos ir / ar valdybos sprendimų 

projektus; 

44.5. teikia valdybai tvirtinti samdomų darbuotojų kandidatūras, siūlomus atlyginimus; 

44.6. kaupia lėšas AS veiklai finansuoti, tvarko AS turtą, vykdo reikiamas finansines 

operacijas; 

44.7. atsako už tinkamą lėšų ir turto panaudojimą; 

44.8. valdybos įgaliotas priima ir atleidžia samdomus darbuotojus; 

44.9. atstovauja AS santykiuose su valstybinėmis institucijomis, jaunimo, su jaunimu 

dirbančiomis organizacijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; 

44.10. valdybos įgaliotas sudaro sutartis su kitomis organizacijomis, valstybinėmis 

institucijomis ir verslo sektoriumi; 

44.11. teikia valdybai tvirtinti biuro sudėtį, vadovauja biurui ir organizuoja jo 

darbą; 

44.12. tvirtina biuro veiklos sritis ir pareigybes; 

44.13. siūlo klausimus, kuriuos sprendžia ir tvirtina valdyba; 

44.14. turi teisę įgalioti valdybos narį laikinai vykdyti Prezidento pareigas, 

valdybai patvirtinus; 

44.15. sprendžia kitus klausimus, jei to nedraudžia įstatai, asamblėjos ir valdybos 

sprendimai; 

44.16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymams, įstatams ir kitiems AS veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams neprieštaraujančias veiklas. 

45. Prezidentas turi teisę atsistatydinti, nebaigęs savo kadencijos. Prezidentas turi pateikti 

raštišką pareiškimą valdybai, kuri šių įstatų ir kitų AS veiklą reglamentuojančių 

dokumentų tvarka, sušaukia neeilinę asamblėją, jei pareiškimas yra pateikiamas likus 

daugiau nei mėnuo iki asamblėjos. 

46. Asamblėjai pareikšti nepasitikėjimą Prezidentu gali: 

46.1. valdyba; 

46.2. ⅔ narių; 
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46.3. kontrolės komisija. 

47. Pareiškus nepasitikėjimą Prezidentu, jis yra atstatydinamas asamblėjos ar neeilinės 

asamblėjos sprendimu. Pareiškus nepasitikėjimą Prezidentu, nuo nepasitikėjimo 

išreiškimo iki asamblėjos ar neeilinės asamblėjos posėdžio, valdybos posėdyje yra 

išrenkamas laikinai Prezidento pareigas iki artimiausios asamblėjos ar neeilinės 

asamblėjos einantis valdybos narys. 

48. Prezidentu išrinktas asmuo sustabdo savo narystę politinėse partijose. 

49. Prezidentui laikinai išvykus, susirgus ar dėl kitų priežasčių laikinai negalint vykdyti 

savo pareigų, Prezidentą pavaduoja  jo teikiamas valdybos narys, patvirtintas 

valdybos. 

Prezidentui laikinai išvykus ar dėl kitų priežasčių negalint vykdyti savo funkcijų, jas 

laikinai vykdo Viceprezidentas. Jeigu Viceprezidentas negali vykdyti Prezidento 

funkcijų, jas Valdybos sprendimu pavedama vykdyti kitam Valdybos nariui. 

50. Spręsdamas savo kompetencijos klausimus, Prezidentas priima vienasmeniškus 

sprendimus. 

51. Per kiekvieną asamblėją Prezidentas pateikia Prezidento, Valdybos veiklos ir AS 

finansinę ataskaitą. 
Ataskaitos: 

51.1. Ne rečiau nei du kartus per kalendorinius metus Asamblėjoje Prezidentas teikia 

Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaitą. Pirmoje eilinėje einamųjų kalendorinių metų 

Asamblėjoje – praėjusių kalendorinių metų AS metinę veiklos ataskaitą; 

51.2. pirmoje eilinėje einamųjų kalendorinių metų Asamblėjoje Prezidentas teikia AS 

finansinę ataskaitą. 

 

 

VII SKYRIUS 

VICEPREZIDENTAS 

 

52. Viceprezidentas yra Valdybos narys, esant poreikiui laikinai einantis Prezidento 

pareigas. Viceprezidentu gali būti renkamas AS Valdybos narys, kurio amžius 

atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme numatytą jauno 

žmogaus amžių ir kuris turi visišką civilinį teisinį veiksnumą. 

53.  Viceprezidentas: 

53.1. pavaduoja Prezidentą jam susirgus ar laikinai išvykus, ar dėl kitų priežasčių 

negalint vykdyti savo funkcijų; 

53.2. perima Prezidento pareigas jam atsistatydinus, Viceprezidentui sutikus, skiriamos 

visos socialinės garantijos, kurios skiriamos Prezidentui; 

53.3. vykdo Prezidento įgaliojimus, nesant galimybės jų vykdyti Prezidentui; 

53.4. atstovauja AS santykiuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir 

organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis; 

53.5. palaiko ryšius su kitomis organizacijomis Panevėžyje, Lietuvoje ir užsienyje; 

53.6. praneša AS Nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės AS veiklai, veiklos 

organizavimui, Narių apskaitai; 

53.7. vykdo kitą šiems Įstatams neprieštaraujančią veiklą. 

54. Viceprezidentą skiria Valdyba Prezidento teikimu. Kiekvieną kartą keičiantis 

Valdybos sudėčiai, Viceprezidentas turi būti renkamas iš naujo. 

55. Pareiškimą dėl atsistatydinimo Viceprezidentas pateikia Prezidentui, jam nesant – 

Valdybai. 

  

VII VIII SKYRIUS 
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BIURAS 

56. Biurą sudaro AS savanoriai, su kuriais sudaromos savanoriškos veiklos sutartys, taip 

pat kitais pagrindais dirbantys asmenys, AS vykdomosioms funkcijoms užtikrinti. 

57. Biurą Prezidento teikimu tvirtina valdyba, o koordinuoja Prezidentas arba kitas 

Prezidento teikimu Valdybos paskirtas asmuo. 

58. AS programas, projektus ir Asamblėjos, Valdybos sprendimus įgyvendina Biuras ir 

partneriai. 

 

 

VIII  IX SKYRIUS 

KONTROLĖS KOMISIJA 

 

59. Kontrolės komisija – AS veiklą prižiūrintis, siūlymus teikiantis AS stebėsenos 

organas. Kontrolės komisijos veiklą detalizuoja asamblėjos patvirtintas AS veiklos 

reglamentas.  

60. Kontrolės komisijos narius renka asamblėja ar neeilinė asamblėja 2 metams. 

61.  Asamblėjos ar neeilinės asamblėjos posėdžio metu kandidatai turi prisistatyti ir savo 

kalboje įvardinti reglamente numatytus reikalavimus. 

62.  Asmenys gali būti kontrolės komisijos nariai ne daugiau kaip 3 kadencijas iš eilės. 

Kontrolės komisijos narys pradeda eiti pareigas kitą dieną po asamblėjos ar neeilinės 

asamblėjos, kurioje buvo išrinktas. 

63. Kontrolės komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, iš kurių paprasta balsų dauguma 

kontrolės komisijos nariai išrenka kontrolės komisijos pirmininką. 

64. Kontrolės komisija: 

64.1. tikrina AS ir jo valdymo organų veiklos teisėtumą; 

64.2. tikrina AS ir jos valdymo organų veiklos tikslingumą; 

64.3. esant poreikiui teikia įstatų ir kitų AS vidaus teisės aktų komentarus; 

64.4. asamblėjai ar neeilinei asamblėjai pateikia vertinimą, ar kandidatai į narius ir 

stebėtojus atitinka keliamus reikalavimus; 

64.5. tikrina, ar nariai atitinka keliamus reikalavimus, teikia išvadas; 

64.6. privalo asamblėjai pateikti AS metinės veiklos ataskaitos įvertinimą; asamblėjai 

teikia AS finansinės veiklos ataskaitos vertinimą; 

64.7. Kontrolės komisija vykdo kitas Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, 

įstatams ir kitiems AS veiklą reglamentuojantiems dokumentams neprieštaraujančias 

veiklas. 

65. Kontrolės komisijos nariu negali būti: 

65.1. Prezidentas; 

65.2. Valdybos narys; 

65.3. Biuro narys ar savanoris. 

65.4. PJRT narys. 

66. Kontrolės komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 

½ jos narių. Sprendimai priimami paprasta kontrolės komisijos narių balsų dauguma. 

Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra kontrolės komisijos pirmininko balsas. 

67. Kontrolės komisija privalo svarstyti prašymus, kai į ją kreipiasi: 

67.1. Prezidentas; 

67.2. valdyba ar valdybos narys; 

67.3.  narys ar stebėtojas. Ne mažiau kaip 1/5 organizacijų narių ar stebėtojų. 

68. Visi kontrolės komisijos priimti sprendimai ir / ar išaiškinimai yra rekomendacinio 

pobūdžio. 

69. Kontrolės komisija atskaitinga ir atsakinga asamblėjai. 
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70. Kontrolės komisijos narį, nevykdantį savo funkcijų, galima perrinkti anksčiau laiko 

⅔ valdybos narių iniciatyva, sprendimas priimamas artimiausios asamblėjos arba 

neeilinės asamblėjos metu. Pareiškus nepasitikėjimą, kontrolės komisijos narys yra 

atstatydinamas asamblėjos arba neeilinės asamblėjos sprendimu. 

71. Kontrolės komisijos nariui atsistatydinus savo iniciatyva ar asamblėjos sprendimu, 

asamblėja renka naują kontrolės komisijos narį. 

 

IX  X SKYRIUS 

AS LĖŠOS IR TURTAS 

 

72.  AS lėšas ir turtą sudaro: 

72.1. metiniai narių mokesčiai, jei tokie yra; 

72.2. savanoriški narių ir stebėtojų įnašai; 

72.3. pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gautos lėšos; 

72.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas AS lėšas; 

72.5. asmenų ir organizacijų dovanotos ar programoms vykdyti perduotos lėšos ir turtas; 

72.6. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai suteiktos lėšos; 

72.7. skolintos lėšos; 

72.8. kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas. 

73. AS lėšos ir turtas naudojamas įstatuose apibrėžtai veiklai vystyti. 

74. AS valdyba turi teisę priimti sprendimą skolintis lėšas iki 2 000 Eur (dviejų tūkstančių 

eurų). Sprendimą skolintis daugiau nei 2 000 Eur (du tūkstančius eurų) priimti turi 

AS asamblėja. 

 

 

 X XI SKYRIUS 

PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA 

75. Apie numatomą AS reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą skelbiama viešai 3 

kartus ne mažesniais kaip 30 kalendorinių dienų intervalais arba vieną kartą viešai 

VĮ Registrų centras elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir 

registruotu laišku ar įteikiant pranešimą asmeniškai pasirašytinai informuojant 

narius ir kiekvieną kreditorių. 

76. AS sprendimai patalpinami AS oficialioje interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 

savaites nuo sprendimo priėmimo.  

77. Nariams jų prašoma informacija pateikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų 

nuo užklausimo gavimo dienos. Kita su AS susijusi informacija gali būti skelbiama 

AS interneto svetainėje ir kitose žiniasklaidos priemonėse. 

78.  Už nariams ir stebėtojams teikiamos informacijos tinkamumą atsakingas Prezidentas. 

  

XI XII SKYRIUS 

ĮSTATŲ KEITIMAS IR PAPILDYMAS 

 

79. Teikti įstatų keitimo ir  / ar papildymo projektus turi teisę: 

79.1. ne mažiau kaip ⅔ narių; 

79.2. ne mažiau kaip ½ valdybos narių; 

79.3. Prezidentas; 

79.4. kontrolės komisija. 

80. Įstatų pakeitimai ir / ar papildymai priimami ⅔ AS narių balsų dauguma. Balsavimo 

tvarką nustato asamblėjos patvirtintas AS asamblėjos reglamentas. 
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81. Įstatų pakeitimai ir / ar papildymai įsigalioja, kai jie įregistruojami Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

  

XII  XIII SKYRIUS 

AS VEIKLOS PASIBAIGIMAS IR REORGANIZAVIMAS 

 

82. AS veikla pasibaigia asamblėjos sprendimu, priimtu 2 asamblėjose iš eilės ne 

mažesne kaip ⅔ visų AS narių balsų dauguma. Antroji asamblėja turi būti sušaukta 

ne anksčiau kaip po mėnesio nuo pirmosios asamblėjos. Taip pat AS veikla pasibaigia 

Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu. 

83. Visus klausimus, susijusius su AS veiklos pasibaigimu ar reorganizavimu, sprendžia 

asamblėjos išrinkta likvidacinė ar reorganizacinė komisija. 

84. 2017 m. lapkričio 30 dieną neeilinės asamblėjos sprendimu. 2021 m. spalio 21 dieną 

eilinės asamblėjos sprendimu.  

 

 

 

 

 

Prezidentė                Gabrielė Kučytė 
 



 

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ 

Asamblėjos reglamentas 

 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Šis reglamentas reglamentuoja Asamblėjos šaukimo, organizavimo ir vedimo, klausimų 

nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo Asamblėjoje bei kitas procedūras. 

1.2. Šiame reglamente vartojami trumpiniai: 

1.2.1. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ – PAS; 

1.2.2. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narių susirinkimas, turintis visas 

visuotinio narių susirinkimo teises – Asamblėja; 

1.2.3. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ Prezidentas – Prezidentas; 

1.2.4. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdyba – Valdyba; 

1.2.5. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos narys – Valdybos narys; 

1.2.6. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ kontrolės komisija – Kontrolės 

komisija; 

1.2.7. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ kontrolės komisijos pirmininkas – 

Kontrolės komisijos pirmininkas; 

1.2.8. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ kontrolės komisijos narys – 

Kontrolės komisijos narys; 

1.2.9. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narys – Narys; 

1.2.10. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ stebėtojas – Stebėtojas; 

1.2.11. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ įstatai – Įstatai; 

1.2.12. Panevėžio miesto savivaldybės Jaunimo Reikalų Taryba - PJRT 

 
2. Asamblėjos kompetencija 

2.1. Asamblėja – PAS organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises. 

2.2. Asamblėja: 

2.2.1. priima, keičia ir/ar pildo Įstatus; 

2.2.2. renka ir atšaukia Prezidentą, Valdybos narius ir Kontrolės komisijos narius; 

2.-.-. deleguoja Panevėžio miesto savivaldybės Jaunimo Reikalų Tarybą; 

2.2.3. priima sprendimą dėl PAS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo); 

2.2.4. steigia, skiria (renka) ir atšaukia naujus PAS organus; 

2.2.5. tvirtina PAS metinę finansinę atskaitomybę; 

2.2.6. svarsto ir tvirtina Prezidento ir Valdybos, Kontrolės komisijos ataskaitas ir metinę veiklos 

ataskaitą; 

2.2.7. sprendžia klausimus dėl naujų Narių ir Stebėtojų priėmimo ir pašalinimo; 

2.2.8. sprendžia klausimus dėl narystės sustabdymo; 

2.2.9. nustato PAS veiklos kryptis ir tvirtina bei keičia PAS veiklos strategiją; 

2.2.10. priima, keičia ir/ar pildo PAS vidaus teisės aktus; 

2.2.11. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ir tapimo kitų juridinių asmenų nariu; 

2.2.12. sprendžia klausimą dėl narystės mokesčio dydžio; 

2.2.13. sprendžia kitus Asamblėjos kompetencijos klausimus. 

 

3. Asamblėjos šaukimas 

3.1. Eilinę Asamblėją šaukia Valdyba du kartus per metus – Valdybos nustatytu laiku per 4 mėnesius nuo 

kalendorinių metų pabaigos ir baigiantis Valdybos narių kadencijoms. rudenį ir pavasarį. 

3.2. Eilinės Asamblėjos šaukimo ir dokumentų pateikimo terminai: 

3.2.1. ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Asamblėjos Prezidentas privalo Nariams ir Kontrolės komisijos 

pirmininkui atsiųsdamas raštą elektroniniu paštu pranešti Asamblėjos datą; 



3.2.2. ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki Asamblėjos Prezidentas privalo Nariams ir Kontrolės komisijos 

pirmininkui elektroniniu paštu pranešti Asamblėjos vietą ir pateikti preliminarią Asamblėjos 

darbotvarkę. 

3.3. Neeilinę Asamblėją šaukia Valdyba ar Prezidentas, ⅓Narių, Valdybos, Kontrolės komisijos 

iniciatyva arba atsistatydinus Prezidentui ir/ar ½Valdybos narių. 

3.4. Jei neeilinę Asamblėją šaukia ⅓ Narių, jie turi pateikti iniciatorių sąrašą ir šių organizacijų 

kompetentingų valdymo organų sprendimą inicijuoti neeilinę Asamblėją, patvirtintą organizacijos 

vadovo parašu bei organizacijos antspaudu. 
3.5. Neeilinės Asamblėjos šaukimo ir dokumentų pateikimo terminai: 

3.5.1. Iniciatyva sušaukti neeilinės asamblėjos posėdį gali būti pareikšta ne vėliau kaip prieš 3 savaites 

iki siūlomo neeilinės asamblėjos posėdžio laiko. 

3.5.2. Prezidentas ne vėliau kaip prieš 1 savaitę iki neeilinės asamblėjos turi visus narius, stebėtojus, 

kontrolės komisiją ir PJRT narius raštiškai informuoti apie neeilinės asamblėjos posėdžio vietą, laiką ir 

siūlomą darbotvarkę. 

3.5.3. Jeigu asamblėją šaukia ⅓ narių, iniciatoriai turi 1 savaitę iki neeilinės asamblėjos pateikti 

siūlomą darbotvarkę.; 

3.5.4. neeilinė Asamblėja šaukiama ne anksčiau nei 30 dienų po eilinės Asamblėjos. 

3.6. Asamblėja laikoma teisėta, kai joje dalyvauja daugiau kaip ½ Narių. 

3.7. Jeigu Asamblėjoje nėra kvorumo, šaukiama pakartotinė Asamblėja, kuri turi teisę priimti 

sprendimus neįvykusios Asamblėjos darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo to, kiek pakartotinėje 

Asamblėjoje dalyvavo Narių. Pakartotinė Asamblėja šaukiama ne anksčiau kaip per 10 ir ne vėliau kaip 

per 30 dienų po neįvykusios Asamblėjos. 
4. Dalyvavimas Asamblėjoje 

4.1. Asamblėjoje turi teisę dalyvauti: 

4.1.2. Balso teisę turintys PAS nariai arba narių atstovai; 

4.1.3. Svečio teisėmis gali dalyvauti stebėtojų atstovai, AS valdymo organų nariai, PJRT nariai, 

kontrolės komisijos nariai, asmenys, kandidatuojantys į AS valdymo organus ar PJRT; 

4.1.3. Biuro savanoriai ir kiti Prezidento ar Valdybos pakviesti dalyvauti asmenys. Šie asmenys 

asamblėjoje dalyvauja svečio teisėmis. 

4.2. Balso teisę asamblėjoje turi organizacijos narės vadovas. 

4.2.1. Atveju, kuomet organizacijos narės vadovas negali dalyvaut – vadovo sprendimu deleguojamas 

organizacijos narys atstovauti organizaciją narę. 

 

 

 
5. Asamblėjos pradžia, dalyvių registracija, kiti procedūriniai klausimai 

5.1. Prieš Asamblėją rengiama dalyvių registracija. Jos metu dalyviams įteikiama Asamblėjos medžiaga 

– Asamblėjos darbotvarkės projektas, su sprendžiamais klausimais susiję ir kiti dokumentai. 

5.2. Narių atstovams registracijos metu išduodami balsavimo biuleteniai. Vienam asmeniui gali būti 

išduodamas tik vienas balsavimo biuletenis. Jeigu nėra užtektinai Nario, kuriam suteikti papildomi 

balsai, atstovų, išduodama tik tiek balsų, kiek atstovų užsiregistravo. Atstovams į Asamblėją atvykus 

vėliau, Asamblėjos sekretorius išduoda jiems priklausančius balsus. 

5.3. Jeigu Narys iki Asamblėjos pradžios nepateikė delegavimo rašto, balsavimo biuletenis gali būti 

išduotas tik organizacijos vadovui. 

5.4. Jeigu Narys delegavo mažiau asmenų negu turi balsų, išduodama tiek balsavimo biuletenių, kiek 

asmenų nurodyta delegavimo rašte. 

5.5. Balsavimo biuleteniai išduodami tik tiems asmenims, kurių dalyvavimas Asamblėjoje yra 

patvirtintas delegavimo raštu, išskyrus 5.3. punkte nustatytus atvejus. 
5.6. Pradedant Asamblėją giedamas Lietuvos Respublikos himnas. 

5.7. Asamblėjos metu Asamblėjos posėdžių salėje privalo būti Lietuvos Respublikos vėliava. 



5.8. Asamblėjos pradžioje tvirtinama darbotvarkė, po to renkamas Asamblėjos pirmininkas(-ai), 

sekretorius (-iai) ir balsų skaičiavimo komisija. Balsų skaičiavimo komisijos narių skaičių nustato 

Asamblėja. 

5.9. Asamblėją pradeda Prezidentas. Jis pirmininkauja Asamblėjai, kol išrenkamas Asamblėjos 

pirmininkas (-ai). 

5.10. Asamblėją protokoluoja Asamblėjos išrinktas Asamblėjos sekretorius(-iai). 

5.11. Asamblėjos darbotvarkę tvirtina Asamblėja. Darbotvarkėje privalo būti nurodyti nagrinėjami 

klausimai, jų nagrinėjimo laikas, klausimus pristatantys asmenys. 

5.12. Darbotvarkėje taip pat nurodoma, kuriais klausimais bus balsuojama ir kokia tvarka; 

5.13. Papildomus klausimus darbotvarkei gali teikti Narių ir Stebėtojų atstovai tokia tvarka: 

5.13.1. papildomi klausimai darbotvarkei turi būti teikiami Prezidentui raštu iki darbotvarkės svarstymo 

pradžios; 

5.13.2. atskiru Asamblėjos sprendimu papildomi klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukiami ir 

patvirtinus darbotvarkę, jau vykstant Asamblėjai; 

5.13.3. teikiant siūlymą į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą, turi būti nurodomas klausimą 

teikiantis asmuo, atstovaujama organizacija, siūlomo įtraukti klausimo pavadinimas, trumpas jo 

pristatymas ir asmens, kuris pristatys šį klausimą, vardas ir pavardė. Jei siūloma priimti pareiškimus, 

rezoliucijas ir kitus dokumentus, turi būti pateikiami šių dokumentų projektai. 

5.14. Ne rečiau nei du kartus per kalendorinius metus Kiekvienoje Asamblėjoje Prezidentas 

teikia Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaitą, o pavasario pirmoje eilinėje einamųjų 
kalendorinių metų Asamblėjoje – praėjusių kalendorinių metų PAS metinę veiklos ataskaitą. 

Pateikus metinę veiklos ataskaitą, Asamblėjai teikiamas Kontrolės komisijos metinės veiklos 

ataskaitos įvertinimas. Pateikus ataskaitą bei jos įvertinimą, gali būti užduodami klausimai. 

5.15. Ataskaitas tvirtina Asamblėja paprasta balsų dauguma. 

5.16. Jeigu metinė veiklos ataskaita nebuvo patvirtinta, Asamblėjai nusprendus papildyta ataskaita 

teikiama kitoje Asamblėjoje. 

5.17. Pavasario  Pirmoje eilinėje einamųjų kalendorinių metų Asamblėjoje ataskaitą (-as) teikia 

asmenys, PAS Asamblėjos sprendimu deleguoti į kitų institucijų valdymo organus. 

 
6. Balsų skaičiavimo komisija 

6.1. Asamblėjos metu balsus skaičiuoja ir balsų mandatų teisėtą naudojimą užtikrina balsų 

skaičiavimo komisija. 

6.2. Kol neišrinkta balsų skaičiavimo komisija, balsus skaičiuoja Asamblėjos pirmininkas. 

6.3. Išrinkus balsų skaičiavimo komisiją, ši iš savo narių išsirenka balsų skaičiavimo komisijos 

pirmininką. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas yra atsakingas už balsų skaičiavimo komisijos 

darbo organizavimą ir balsavimo rezultatų paskelbimą. 

6.4. Balsų skaičiavimo komisijoje negali būti asmenys, kandidatuojantys į PAS Prezidento postą, 

Valdybą, Kontrolės komisiją ar Jaunimo reikalų tarybą. 

6.5. Balsų skaičiavimo komisijai draudžiama paviešinti balsavimo rezultatus iki oficialaus jų 

paskelbimo. 

 
7. Klausimų svarstymas ir sprendimų priėmimas 

7.1. Už darbotvarkės laikymąsi ir joje numatytų klausimų išnagrinėjimą laiku yra atsakingas Asamblėjos 

pirmininkas. Prieš klausimo nagrinėjimą yra skiriamas laikas klausimui pristatyti, klausimams pateikti 

bei diskusijoms. Šį laiką nustato ir jo laikymąsi prižiūri pirmininkas atsižvelgdamas į Asamblėjos 
nustatytą laiką klausimui nagrinėti. 

7.2. Kilus diskusijoms iš esmės, užduodami penki klausimai, leidžiami trys pasisakymai „už“ ir trys 

„prieš“. Po to pirmininko sprendimu arba pirmininko teikimu Asamblėjai pritarus diskusija gali būti 

tęsiama arba nutraukiama. 

7.3. Kilus ginčams dėl procedūrų, leidžiami trys pasisakymai „už“ ir trys „prieš“. Pirmininkas gali leisti 

tęsti diskusiją arba teikti klausimą Asamblėjai nutraukti diskusiją. Esant poreikiui pirmininkas gali 

prašyti Kontrolės komisijos pateikti rekomendacijas ir/ar PAS dokumentų rekomendacinį išaiškinimą. 



7.4. Užbaigus diskusijas yra skelbiamas balsavimas. 
8. Balsavimas 

8.1. Balsavimo būdai: 

8.1.1 Balsuojama paprastu arba alternatyviu balsavimu; 

8.1.2. balsuojama paprasta arba kvalifikuota balsų dauguma; 

8.1.3 . balsuojama atviru arba slaptu balsavimu. 

8.2. Paprastas arba alternatyvus balsavimas: 

8.2.1. balsuojant paprastu balsavimu, sprendimas laikomas priimtu, kai už sprendimą gauta daugiau 

balsų „už“ negu „prieš“ (susilaikę įtakos balsavimo rezultatams neturi), išskyrus balsavimus, 
reikalaujančius kvalifikuotos daugumos; 

8.2.2. balsuojant alternatyviu balsavimu, priimtu laikomas pasiūlymas, surinkęs daugiausiai balsų iš visų 

pasiūlymų. 
8.4. Balsavimas paprasta arba kvalifikuota balsų dauguma: 

8.4.1. kvalifikuotos daugumos (balsų) reikalauja: 

8.4.1.1. Įstatų keitimas, pildymas, priėmimas; 

8.4.1.2. PAS likvidavimo, reorganizavimo klausimas; 

8.4.1.3. PAS veiklos krypčių nustatymas ir PAS strategijos tvirtinimas; 

8.4.1.4. PAS narių mokesčio keitimas; 

8.4.1.5. PAS nario pašalinimas. 

8.4.2. renkant Prezidentą, Valdybą, Kontrolės komisiją, PAS atstovus į Jaunimo reikalų tarybą, 

išrinktais laikomi tie kandidatai, kurie surinko daugiausia, bet ne mažiau daugiau kaip pusę visų 

Asamblėjos balsų; 

8.4.3. Asamblėjos sprendimai dėl rezoliucijų projektų patvirtinimo laikomi priimtais, kai už juos gauta 

daugiau ne mažiau kaip 1/2 Asamblėjos balsų daugumos. 

8.4.4. visais kitais atvejais sprendimas laikomas priimtu, kai už sprendimą gauta daugiau balsų “už” 

negu “prieš”. 
8.5. Atviras arba slaptas balsavimas: 

8.5.1. slaptu balsavimu visada balsuojama renkant Prezidentą, Valdybą, Kontrolės komisiją, PAS 

atstovus į Jaunimo reikalų tarybą; 

8.5.2. Atviru balsavimu renkama Kontrolės komisija Asamblėjai nenurodžius kitaip. 

8.5.3. balsavimas dėl procedūrų vyksta atviru balsavimu, jeigu Asamblėja ar Pirmininkas nenusprendžia 

kitaip; 

8.5.4. kitais atvejais balsavimo būdą savo nuožiūra siūlo Asamblėjos Pirmininkas, jei to 

nereglamentuoja Įstatai ar šis reglamentas. Narių atstovai gali siūlyti kitus balsavimo būdus. 

Jeigu klausimo dėl balsavimo būdo nepavyksta išspręsti bendru sutarimu, jis teikiamas 

Asamblėjai balsuoti. 
8.6. Atviro balsavimo procedūra: 

8.6.1. balsavimo procedūros pradžią žodžiu skelbia Asamblėjos pirmininkas. 

8.6.2. prieš kiekvieną balsavimą arba, jeigu balsuojama dėl kelių klausimų iš eilės, pagal poreikį 

skaičiuojamas kvorumas. Jeigu kvorumo nėra, balsavimo procedūra gali būti atidedama, kol susirinks 

kvorumas. 
8.6.3. Asamblėjos pirmininkas turi pranešti Asamblėjos dalyviams, kiek balsų reikia sprendimui priimti. 

8.6.4. balsavimo metu laikomasi rimties ir tylos, po salę nevaikštoma. 

8.6.5. kol balsavimo procedūra nebaigta, jokie klausimai nesvarstomi. Žodis suteikiamas tik dėl 

procedūrinių klausimų. 

8.6.6. Asamblėjos delegatai balsuoja pakeldami savo mandatus taip, kad matytų balsų skaičiavimo 

komisija. 

8.6.7. Asamblėjoje galimas vardinis atviras balsavimas. 

8.6.8. balsavimo rezultatus žodžiu paskelbia balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas. 

8.6.9. ar sprendimas priimtas žodžiu paskelbia Asamblėjos pirmininkas. 

8.7. Slapto balsavimo procedūra: 

8.7.1. balsavimo procedūros pradžią žodžiu skelbia Asamblėjos pirmininkas. 

8.7.2. prieš kiekvieną balsavimą skaičiuojamas kvorumas. Jeigu kvorumo nėra, balsavimo procedūra 

gali būti atidedama, kol susirinks kvorumas. 



8.7.3. posėdžio pirmininkas turi pranešti Asamblėjos dalyviams, kiek balsų reikia sprendimui priimti. 

8.7.4. slapto balsavimo biuletenio pavyzdį ir žymėjimo tvarką prieš balsavimą patvirtina Asamblėja 

Asamblėjos pirmininko teikimu. 
8.7.5. balsuojant slaptu balsavimu, balsavimo biuleteniuose balsuojama „už“ siūlymą. 

8.7.6. balsuojama ne daugiau kaip už tiek kandidatų, kiek yra renkamų vietų. 

8.7.7. kol balsavimo procedūra nebaigta, jokie klausimai nesvarstomi. Žodis suteikiamas tik dėl 

procedūrinių klausimų. 

8.7.8. balsavimo metu laikomasi rimties ir tylos, draudžiama įeiti į patalpą, kurioje vyksta balsavimas. 

Išeiti iš patalpos gali tik atlikę balsavimo procedūrą delegatai. 
8.7.9. slapto balsavimo metu delegatams turi būti sudarytos sąlygos balsuoti slaptai. 

8.7.10. balsavimo rezultatus žodžiu paskelbia balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas. 

8.7.11. ar sprendimas priimtas, žodžiu paskelbia Asamblėjos pirmininkas. 

8.8. Organizacijų atstovai, išvykstantys iš Asamblėjos, turi apie tai informuoti sekretorių (-ius). 

Balsavimo teisė perleidžiama Civilinio Kodekso 2.89 straipsnyje numatyta tvarka. Organizacijos atstovo 

balsas negali būti perduodamas asmenims, kurie nėra įgalioti atstovauti tai organizacijai. 

8.9. Nario atstovas, praradęs balsavimo biuletenį, privalo apie tai informuoti pirmininką. Pirmininkas 

sprendžia, ar balsavimo biuletenius pakeisti naujais, ar klausimą spręsti kitu būdu. 
9. Narių ir Stebėtojų priėmimas 

9.1. Jaunimo ar su jaunimu dirbanti organizacija, atitinkanti PAS Įstatų III skyriaus 12 punkto 

reikalavimus ir norinti tapti nare, ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki asamblėjos pateikia PAS Prezidentui 

prašymą, organizacijos įstatų kopiją, juridinio asmens registracijos pažymėjimą, protokolinį kolegialaus 

organizacijos valdymo organo sprendimą dėl tapimo nare su informacija apie organizaciją, nurodant 

organizacijos vadovą, jo kontaktinę informaciją ir narių skaičių. Nauji nariai į AS priimami asamblėjos 

sprendimu. 

9.2. Struktūra, atitinkanti PAS Įstatų 19 punkto reikalavimus ir norinti tapti stebėtoja, ne vėliau kaip 

prieš 3 savaites iki asamblėjos pateikia AS prezidentui savo įstatus ir registracijos pažymėjimą (išskyrus 

neformalias jaunimo grupes), prašymą, sprendimą dėl tapimo stebėtoja su informacija apie struktūrą, 

nurodant ją atstovaujančius asmenis ir narių skaičių ir įstatų 19.1. punkte numatytus dokumentus. 

Naujos stebėtojos patvirtinamos asamblėjos sprendimu. 

9.3. Organizacijos, norinčios tapti PAS Nariu ar Stebėtoju, atstovas kviečiamas dalyvauti Asamblėjoje, 

kurioje bus priimamas sprendimas dėl jos tapimo Nariu ar Stebėtoju. Klausimas dėl organizacijos 
priėmimo į Narius ar Stebėtojus nedalyvaujant organizacijos atstovui nėra svarstomas. 

9.4. Kai Asamblėjoje svarstomas kelių organizacijų tapimo Nariais ar Stebėtojais klausimas, kiekvienos 

iš organizacijų klausimas svarstomas atskirai. 

9.5. Organizacijos, norinčios tapti PAS Nariu ar Stebėtoju, atstovas pristato organizaciją, atsako į 

teikiamus klausimus. Jeigu yra poreikis ir galimybių, suteikiama laiko diskusijai dėl organizacijos 

priėmimo į Narius ar Stebėtojus. 

9.6. Po pristatymo ir diskusijos klausimas, ar priimti organizaciją į Narius ar Stebėtojus, teikiamas 

Asamblėjai balsavimui. 

9.7. Sprendimas dėl organizacijos priėmimo į Narius ir Stebėtojus laikomas priimtu, kai už jį gauta ne 

mažiau  daugiau kaip 1/2 Asamblėjoje dalyvaujančių Narių balsų. 

9.8. Organizacija PAS Nario ar Stebėtojo statusą įgyja kitą dieną po Asamblėjos, kurioje buvo priimta į 

Narius ar Stebėtojus. 

9.9. Organizacijai tapus PAS Nare, netenka Stebėtojo statuso. 

 

10. Narių ir stebėtojų šalinimas iš PAS 

10.1. Asamblėjos sprendimu Narys gali būti pašalinamas iš PAS: 

10.1.1. už Įstatuose numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar dėl su Įstatais nesuderinamos veiklos; 

10.2. Asamblėjos sprendimu Stebėtojas gali būti pašalinamas iš PAS: 

10.2.1. dėl su Įstatais nesuderinamos veiklos; 

10.3. Siūlymas šalinti organizaciją iš PAS turi būti pateiktas Prezidentui su prašymą pagrindžiančiais 

dokumentais likus ne mažiau kaip trims savaitėms iki Asamblėjos. 



10.4. Prezidentas siūlymą dėl organizacijos šalinimo iš PAS teikia Kontrolės komisijai, kuri teikia 

išvadą, ar siūlymas yra pagrįstas. 

10.5. Valdyba teikia Asamblėjai siūlymą, kuriuos siūlymus dėl organizacijų šalinimo iš PAS svarstyti. 

Asamblėja gali priimti sprendimą svarstyti ir kitus, Valdybos neteikiamus, siūlymus dėl organizacijos 

šalinimo arba nesvarstyti teikiamų. 

10.6. Apie ketinimą pašalinti organizaciją iš Narių ar Stebėtojų organizacijai turi būti pranešta ne vėliau 

kaip prieš 14 dienų iki Asamblėjos. Pranešime organizacijai turi būti nurodytos ketinimo pašalinti ją iš 

Narių ar Stebėtojų priežastys. 

10.7. Kai Asamblėjoje svarstomas kelių organizacijų šalinimo iš Narių ar Stebėtojų klausimas, 

kiekvienos iš organizacijų klausimas svarstomas atskirai tokia tvarka: 

10.7.1. organizacijos, kurią siūloma šalinti iš PAS Narių ar Stebėtojų, atstovui suteikiama galimybė 

pristatyti esamą situaciją ir priežastis, lemiančias siūlymą šalinti ją iš PAS Narių ar Stebėtojų, atsakyti į 

teikiamus klausimus. Jeigu yra poreikis ir galimybių, suteikiama laiko diskusijai dėl organizacijos 
šalinimo iš Narių ar Stebėtojų. 

10.7.2. po pristatymo ir diskusijos klausimas, ar šalinti organizaciją iš Narių ar Stebėtojų, teikiamas 

Asamblėjai balsavimui. 

10.8. Sprendimas dėl Nario ar Stebėtojo pašalinimo iš PAS laikomas priimtu, kai už jį gauta ne mažiau 

kaip ⅔ Asamblėjoje dalyvaujančių Narių balsų. 

 
12. Nario mokesčio tvirtinimas 

12.1. Nario mokesčio dydį ir jo apskaičiavimo tvarką tvirtina Asamblėja. 

12.2. Patvirtintas nario mokesčio dydis ir jo apskaičiavimo tvarka įsigalioja nuo kitų po Asamblėjos, 

kurioje buvo patvirtinti, kalendorinių metų. 

 

13. Valdybos, Prezidento ir Kontrolės komisijos rinkimai 

13.1. Valdybos narius ir Prezidentą renka Asamblėja slaptu balsavimu dvejiems metams. 

13.2. Kontrolės komisiją renka Asamblėja atviru balsavimu dviejų metų kadencijai. 

13.3. Kandidatas į Valdybos narius prieš 14 dienų iki Asamblėjos Prezidentui turi pateikti: 

13.3.1. gyvenimo aprašymą; 

13.3.2. motyvacinį raštą; 

13.3.3. ne mažiau kaip dviejų Narių rekomendacijas. 

13.4. Kandidatas į Prezidentus prieš 14 dienų iki Asamblėjos turi pateikti Valdybai: 

13.4.1. gyvenimo aprašymą; 

13.4.2. motyvacini raštą; 

13.4.3. ne mažiau kaip dviejų Narių rekomendacijas. 

13.5. Kandidatai į Kontrolės komisiją keliami Asamblėjos metu. 

13.6. Kandidatai į Valdybos narius, Kontrolės komisijos narius, Prezidentus Asamblėjoje kviečiami 

prisistatyti. Rekomenduojama nurodyti savo patirtį jaunimo organizacijų veikloje, motyvaciją tapti 

Valdybos, Kontrolės komisijos nariais ar Prezidentu bei savo veiklos PAS viziją. Po prisistatymo 

kandidatui gali būti užduodami klausimai. Jeigu yra poreikis ir galimybių, suteikiama laiko diskusijai. 

13.7. Valdybos, Kontrolės komisijos nariais tampa kandidatai, gavę daugiausiai balsų ir daugiau, bet 

ne mažiau kaip pusę visų balsavusių Narių balsų. 
13.8. Papildomas balsavimas rengiamas šiais atvejais: 

13.8.1. kai neišrenkamas reikiamas skaičius Valdybos ar Kontrolės komisijos narių ir kai likusių 

neišrinktų kandidatų skaičius yra didesnis nei likusių neišrinktų Valdybos ar Kontrolės komisijos vietų. 

Šiuo atveju renkami kandidatai į laisvas Valdybos ar Kontrolės komisijos vietas iš naujo balsuojant už 

kandidatus, neišrinktus per pirmą balsavimą. Papildomas balsavimas rengiamas ne daugiau nei du kartus 

– pirmo papildomo balsavimo metu išrenkami kandidatai, gavę daugiausiai balsų ir daugiau, bet ne 

mažiau kaip pusę visų balsavusių Narių balsų , antro papildomo balsavimo metu išrenkami 

kandidatai, gavę daugiausiai balsų ir daugiau bet ne mažiau kaip 1/3 visų balsavusių Narių balsų; 



13.8.2. kai keli kandidatai surenka vienodą skaičių balsų ir tai lemia, kuris kandidatas turi tapti 

Valdybos, Kontrolės komisijos nariu. Šiuo atveju balsuojama tik už kandidatus, surinkusius vienodą 

skaičių balsų. 

13.9. Per papildomą balsavimą neišrinkus Kontrolės komisijos ar Valdybos narių, balsuojama dėl to, ar 

kartoti balsavimo procedūrą ir tęsti diskusijas. 

13.10. Valdybos nariai ir Prezidentas gali būti pašalinti iš pareigų dėl negalėjimo ar nesugebėjimo 

tinkamai atlikti savo funkcijas ⅔ Asamblėjoje dalyvaujančių balsų dauguma, iniciatyvą pareiškus 1/3 

Narių, Prezidentui, Valdybai ar Kontrolės komisijai. Renkant Valdybos narius vietoj pašalintų iš pareigų 

ar atsistatydinusių, taikomi tie patys procedūriniai reikalavimai kaip eiliniams rinkimams. 
14. Asamblėjos protokolas 

14.1. Asamblėjos protokolas kartu su jį lydinčiais dokumentais parengiamas ir pateikiamas nariams per 

14 dienų po Asamblėjos. 

14.2. Asamblėjos protokolas turi atitikti Civilinio Kodekso 2.90 straipsnio protokolams keliamus 

reikalavimus. Asamblėjos protokolą pasirašo Asamblėjos pirmininkas (-ai) ir Asamblėjos sekretorius (- 

iai). 

14.3. Asamblėjos protokolas kartu su priimtais dokumentais išsiunčiamas Asamblėjos dalyviams, 

Nariams, Stebėtojams, Kontrolės komisijai bei skelbiamas PAS interneto svetainėje. 
15. Baigiamosios nuostatos 

15.1. Informacija teikiama Narių ir Stebėtojų nurodytais adresais. 

15.2. Šis reglamentas ir/ar jo pakeitimai įsigalioja kitą dieną po Asamblėjos, kurioje buvo priimtas(-i). 

 

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ 

Prezidentė Gabrielė Kučytė 


