Šveicarijos lietuvių bendruomenės statutas
I. Vardas ir būstinė
1. Šveicarijos lietuvių bendruomenė (toliau vadinama bendruomene arba trumpiniu ŠLB),
vadovaujasi visuotinio susirinkimo patvirtintais statutu, kuris atitinka Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Konstituciją ir neprieštarauja Šveicarijos valstybės įstatymams (ZGB, 6079).
2. Bendruomenės būstinės pašto adresas yra bendruomenės valdybos pirmininko adresas.
3. Bendruomenės juridinė garantija yra jos turtas. Atskiri asmenys negali būti patraukiami
juridinėn atsakomybėn.

II. Bendruomenės tikslai ir uždaviniai
ŠLB yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, turinčios savo padalinius 35-iuose pasaulio kraštuose,
dalis. Bendruomenė yra nepolitinė, pelno nesiekianti, visuomeninė organizacija, kurios pagrindiniai
tikslai ir uždaviniai yra:
1. telkti Šveicarijoje gyvenančius lietuvius bendriems tikslams ir tarpusavio ryšiams, kurti
įvairias interesų grupes;
2. skatinti draugiškus santykius tarp Šveicarijos lietuvių;
3. puoselėti ir plėtoti Šveicarijoje gyvenančių lietuvių ir jų vaikų lietuvybę;
4. skleisti informaciją apie Lietuvą bei formuoti teigiamą jos įvaizdį Šveicarijoje, skatinti ir
vystyti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Šveicarijos, organizuoti bendrus projektus;
5. remti nepriklausomą Lietuvos valstybę ir pagal galimybes jai padėti.

III. Narystė
1. Bendruomenės narys
ŠLB nariu gali būti kiekvienas Šveicarijoje legaliai gyvenantis, dirbantis ar studijuojantis lietuvis,
Lietuva besidomintis ar jos interesams atstovaujantis kitos tautybės asmuo, kuriam suėjo 18 metų ir
kuris pripažįsta mūsų bendruomenės statutą, jų laikosi bei dalyvauja bendruomenės gyvenime ir jai
padeda.

2. Priėmimas į bendruomenę
Asmuo, pageidaujantis tapti bendruomenės nariu, užpildo nario anketą (ją galima gauti iš
bendruomenės valdybos paštu arba rasti ŠLB internetiniame puslapyje). Užpildyta anketa
išsiunčiama paštu bendruomenės valdybai. Aktyvi narystė įsigalioja sumokėjus nario mokestį ne
vėliau kaip per mėnesį nuo oficialaus prašymo priimti į organizaciją dienos ir gavus ŠLB valdybos
patvirtinimą.

3. Bendruomenę sudaro aktyvūs, pasyvūs ir garbės nariai
3.1. Aktyvūs nariai – visi, sumokėję metinį nario mokestį ne vėliau kaip per du mėnesius po
visuotinio metinio susirinkimo. Aktyvūs nariai turi balsavimo teisę, gali rinkti ir būti renkami į
bendruomenės valdybą, gauna ŠLB laikraštį ir kitą informaciją, susijusią su bendruomenės veikla,
turi teisę dalyvauti bendruomenės renginiuose nemokamai arba už mažesnį mokestį nei pasyvūs
nariai.
3.2. Pasyvūs nariai – tai asmenys, nemokantys nario mokesčio, bet dalyvaujantys bendruomenės
renginiuose už didesnį mokestį nei aktyvūs nariai. Pasyvūs nariai negali balsuoti, rinkti ir būti
renkami į bendruomenės valdybą, negauna ŠLB laikraščio ir kitos paštu siunčiamos informacijos,
bet gali sužinoti apie bendruomenės renginius iš jos interneto puslapio http://lietuviai.ch
3.3. Garbės nariai – asmenys, esmingai remiantys ir įtakojantys bendruomenės gyvenimą ir/arba
savo ilgalaike veikla ypatingai prisidėję prie ŠLB vystymosi ir klestėjimo. Juos patvirtina visuotinis
susirinkimas.

4. Narystės nutraukimas
4.1. Bendruomenės narys raštiškai pateikia valdybai prašymą dėl narystės nutraukimo. Pateiktas
prašymas turi būti apsvarstytas ne vėliau kaip per du mėnesius po prašymo pateikimo. Apie
prašymo patvirtinimą valdyba informuoja raštu.
4.2. Aktyvus narys, nesumokėjęs nario mokesčio per 2 mėnesius po visuotinio susirinkimo,
praranda aktyvaus nario teises iki įsipareigojimo įvykdymo.
4.3. Valdyba gali pašalinti narį iš organizacijos, jei asmuo nesilaiko ŠLB statuto, teršia
bendruomenės garbę, kenkia jos interesams, užsiima kita negatyvia veikla. Prieš priimant tokį
sprendimą, tas asmuo išklausomas. Pašalintas iš bendruomenės asmuo negali lankytis organizacijos
renginiuose.
4.4. Valdybos sprendimas pašalinti asmenį iš bendruomenės gali būti raštiškai apskųstas
visuotiniam susirinkimui per 30 dienų po pašalinimo datos. Iki visuotinio susirinkimo galioja
bendruomenės valdybos nuosprendis.
4.5. Pašalintas bendruomenės narys gali būti vėl priimtas į organizaciją, praėjus dvejiems metams
po pašalinimo. Prieš tai prašymą svarsto valdyba.

IV. ŠLB valdymo organai
Bendruomenės valdymo organai yra:
1. visuotinis susirinkimas,
2. valdyba,
3. revizija.

1. Visuotinis susirinkimas
1.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias bendruomenės valdymo organas.
1.2. Visuotinis narių susirinkimas privalo įvykti kiekvienais metais iki kovo mėnesio pabaigos.
1.3. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas, jei yra sušauktas bendruomenės nustatyta tvarka,

neatsižvelgiant į susirinkusiųjų skaičių.
1.4. Susirinkimas sušauktas teisėtai, jei kvietimas išsiunčiamas ne vėliau kaip 30 dienų iki
susirinkimo datos su pateikta darbo dienotvarke. Dienotvarkės papildymai turi būti įteikti valdybai
raštiškai ne vėliau kaip 10 dienų prieš susirinkimą.
1.5. Visuotinis susirinkimas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

priima ir keičia bendruomenės statutą,
nustato metinio nario mokesčio dydį,
išklauso ir įvertina metinę valdybos ataskaitą,
renka bendruomenės valdybą, revizijos ir rinkimų komisijas,
svarsto valdybos ir bendruomenės narių pasiūlymus,
visus sprendimus priima dalyvaujančių aktyvių narių balsų dauguma (51 proc.). Esant
lygiam balsų skaičiui, nulemia pirmininko balsas. Bendruomenės statuto pakeitimui,
neeilinio visuotinio susirinkimo nutarimams ir bendruomenės likvidavimui reikalinga
surinkti 2/3 balsų.

1.6. Visuotiniame susirinkime balsuojama paprastu rankos ar balsavimo lapelio pakėlimu.
Visuotiniam narių susirinkimui nusprendus arba pirmininkui pasiūlius, gali būti balsuojama kita
forma, pvz., žodžiu arba raštu. Rinkimai į valdybą atliekami raštu.
1.7. Visuotiniame susirinkime kiekvienas aktyvus bendruomenės narys turi vieną balsą, kuris
išreiškiamas asmeniniu dalyvavimu arba raštišku įgaliojimu kitam asmeniui, kuriam yra suėję 18
metų. Balsuojantis gali turėti tik vieną įgaliojimą. Raštiškas įgaliojimas turi būti įteiktas visuotinio
susirinkimo pirmininkaujančiam prieš susirinkimo pradžią.
1.8. Visuotinis susirinkimas renka rinkimų komisiją, susidedančią iš 2-3 žmonių. Komisija
patvirtina kandidatūras valdybos rinkimams, skaičiuoja balsus visuotinio susirinkimo metu ir
valdybos rinkimų talonuose, patvirtina valdybos rinkimų rezultatus.
1.9. Neeilinis visuotinis susirinkimas gali būti sušauktas, reikalaujant bendruomenės valdybai arba
ne mažiau kaip 10 proc. aktyvių bendruomenės narių pateikus reikalavimą raštu. Neeilinio
visuotinio susirinkimo nutarimams priimti reikalinga surinkti 2/3 balsų.

2. Bendruomenės valdyba
2.1. Bendruomenės valdyba yra vykdomasis bendruomenės organas. Jį sudaro 5 – 9 visuotinio
susirinkimo išrinkti nariai. Valdyba renkama dvejiems metams ir gali būti perrinkta.
2.2. Visuotinis susirinkimas gali išrinkti į Valdybą naujus narius, nepasibaigus 2 metų kadencijai.
2.3. Valdybos narys gali atsistatydinti iš Valdybos dėl svarbių priežasčių, pateikęs tai raštiškai ir
nubalsavus Valdybos daugumai.
2.4. Valdyba tvarko einamuosius reikalus ir atstovauja bendruomenės interesams.
2.5. Tikslai ir uždaviniai:
valdyba viešai atstovauja bendruomenei,
sudaro metinį biudžetą,
įgyvendina visuotiniame susirinkime patvirtintus sprendimus,
išsirenka bendruomenės valdybos pirmininką ne vėliau kaip per 14 dienų po visuotinio
susirinkimo,
5. valdybos nariai patys pasiskirsto darbo barais,
6. gali priimti sprendimus tik tada, kai jos susirinkime dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos
narių,
1.
2.
3.
4.

7. priima sprendimus
balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po
lygiai, lemia pirmininko balsas,
8. dirba visuomeniniais pagrindais. Pateikus mokėjimo kvitus, padengiamos valdybos narių
išlaidos, susijusios su darbu bendruomenei,
9. visa korespondencija, susijusi su bendruomenės veikla, saugoma bendruomenės archyve.
Archyvas yra bendruomenės nuosavybė.

3. Revizijos komisija
3.1. Visuotinis susirinkimas renka revizijos komisiją, susidedančią iš 2 žmonių.
3.2. Komisija tikrina finansinę valdybos atsiskaitomybę ir informuoja visuotinį susirinkimą apie
savo darbo rezultatus.

V. Bendruomenės lėšos
1. Nario mokestis
Nario mokestį nustato visuotinis susirinkimas. Šiuo metu jis yra: dirbantiems – 50 frankų (CHF),
nedirbantiems ir studentams – 30 frankų (CHF) ir šeimoms 70 frankų (CHF). Garbės nariams
suteikiama teisė patiems pasirinkti nario mokesčio dydį.

2. Bendruomenės lėšos
Bendruomenės lėšas sudaro:
1.
2.
3.
4.

nario mokestis,
įmokos, palikimai, dovanos,
valstybės ar privačių įstaigų dotacijos,
įplaukos iš bendruomenės renginių (pvz. labdaros renginių, mugių, aukcionų ir pan.).

3. Bendruomenės finansiniai metai
Bendruomenės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

VI. Bendruomenės likvidavimas
1. Tik visuotinis eilinis ar neeilinis susirinkimas 2/3 aktyvių narių balsų dauguma gali nuspręsti
likviduoti bendruomenę.
2. Likviduojant ŠLB, jos dokumentai perduodami Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybai, o
turtas - Lietuvių Fondui.
Ciurichas, 2006 metų vasario 18 d.

