GRAIKIJOS LIETUVI BENDRUOMEN S STATAI
1 straipsnis
Pavadinimas – steigimas - vieta
GRAIKIJOS LIETUVI
Adresas: Ano Patisia

BENDRUOMEN (toliau – GLB) steigta 2007 m. birželio 18 d.

2 straipsnis
Graikijos lietuvi bendruomen s tikslai
1. Lietuvi kalbos, kult ros bei tradicij išlaikymas, saugojimas ir puosel jimas:
• lietuvi kalbos kurs organizavimas,
• lietuviškos mokyklos steigimas ir veikla,
• lietuvišk knyg bibliotekos k rimas,
• tautini šoki , dain , tradicinio bei modernaus meno, istorijos seminar
organizavimas.
2. Bendruomen s nari traukimas socialin , kult rin bei ekonomin Graikijos gyvenim .
3. Kult rini ir visuomenini rengini organizavimas.
4. vairiapusi ryši , santyki su Lietuva pl tojimas.
5. Gero Lietuvos vaizdžio skleidimas Graikijoje.
6. Bendradarbiavimas su Lietuvos ir Graikijos valstybin mis bei priva iomis staigomis,
veikla su tautin mis mažumomis.
7. Bendradarbiavimas su kitomis lietuvi bendruomen mis, išeivi oragnizacijomis
Graikijoje bei užsienyje.
8. Naryst Pasaulio Lietuvi Bendruomen je
9. Stipri ryši tarp bendruomen s nari bei draugišk santyki tarp graik ir lietuvi
pl tojimas.
10. Galimos pagalbos suteikimas GLB nariams ir Lietuvos pilie iams, gyvenantiems
Graikijoje.
11. Laikraš io arba informacini spaudini leidimas.
3 straipsnis
Graikijos lietuvi bendruomen s funkcijos
Siekdama savo tiksl , kurie gyvendinami naudojantis legaliomis priemon mis,
neprieštaraujan iomis Graikijos Respublikos konstitucijai, GLB atlieka šias funkcijas:
1. Organizuoja diskusijas, parodas, keliones, kult rinius, visuomeninius bei sporto ir
švietimo pob džio renginius.
2. Bendradarbiauja su vairiomis staigomis, organizacijomis, savivaldyb mis, Lietuvos
Respublikos Vyriausybe ir kt.
3. Dalyvauja ir sijungia ES programas, kurios skatina bendruomen s nari išsilavinim ,
profesin bei sportin pasirengim .
4. Organizuoja kult rinio, socialinio, sportinio turinio veikl , keliones, valstybini bei
religini šven i min jimus.

1

4 straipsnis
Graikijos lietuvi bendruomen s l š šaltiniai
GLB – ne pelno siekianti organizacija. GLB pajam šaltiniai:
1. GLB nario registracijos mokestis, kuris sudaro:
• 10 EU Lietuvos pilie iams,
• 20 EU Graikijos bei kit šali pilie iams.
2. Metinis nario mokestis, kuris sudaro:
• 10 EU Lietuvos pilie iams,
• 20 EU Graikijos bei kit šali pilie iams.
3. Savanoriški GLB nari našai.
4. Pajamos iš organizuojam loterij , šven i , spektakli , kelioni , meno parod (dail s,
skulpt ros ir kt.) ir kit bendruomen s rengini .
5. Dovan , pavald jim , dovanoto turto, finansin s paramos ir subsidij , kurias patvirtina ir
priima GLB Valdan ioji taryba.
6. Papildom GLB nari naš , jei tai nusprendžia Visuotinis susirinkimas.
7. Kit teis t pajam .
Visuotinio susirinkimo sprendimu GLB nario registracijos ir metinio mokes i dydis gali
b ti kei iamas.
5 straipsnis
Graikijos lietuvi bendruomen s nariai
GLB nariais gali b ti visi Lietuvos, Graikijos ir kit valstybi pilie iai, gyvenantys
Graikijos Respublikoje, reguliariai mokantys nustatytus mokes ius, neturintys prieštaravim
GLB statams bei dalyvaujantys bendruomen s veikloje. Naujo nario registracija vyksta GLB
Valdan iajai tarybai pri mus sprendim pirmajame pos dyje po suinteresuoto asmens prašymo
pateikimo, sumok jus GLB nario registracijos ir metin mokes ius bei sutikus su GLB statais.
6 straipsnis
Graikijos lietuvi bendruomen s nari teis s ir pareigos
1. Visi bendruomen s nariai, mokantys mokes ius, turi teis dalyvauti Visuotiniame
susirinkime, dalyvauti rinkimuose, balsuoti ir b ti išrenkami, dalyvauti nari
susib rimuose bei kituose GLB renginiuose.
2. Pareigos:
• laikytis GLB stat ,
• aktyviai dirbti, siekiant GLB iškelt tiksl ,
• vykdyti Visuotinio susirinkimo ir Valdan iosios tarybos teis tus sprendimus,
• dalyvauti Visuotiniame susirinkime,
• reguliariai mok ti metin mokest ,
• ne v liau kaip prieš 5 dienas iki metinio Visuotinio susirinkimo GLB Valdan iajai
tarybai pateikti rašytin pasi lym su norimomis aptarti temomis, pagal kurias sudaroma
pos džio darbotvark .
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7 straipsnis
Nustoja b ti GLB nariais:
1. Asmenys, pateik rašytin prašym Valdan iajai tarybai.
2. Asmenys, kurie v luoja sumok ti naryst s mokest daugiau nei 2 metus ir 1 m nes po
Valdan iosios tarybos rašytinio persp jimo.
3. Narys, kuris užsiima veikla, prieštaraujan ia bendruomen s statams, yra pašalinamas iš
bendruomen s nari , pri mus Valdan iajai tarybai spendim ¾ vis nari bals
dauguma.
Išbrauktasis narys, gali pateikti prašym su duomenimis, rodan iais, kad priežastys, d l
kuri jis buvo pašalintas, nebeegzistuoja. Tada asmuo gali b ti v l trauktas GLB nari s raš ,
jei tam pritars ¾ Valdan iosios tarybos nari .
8 straipsnis
Bendruomen s valdymo organai
1. Visuotinis susirinkimas.
2. Valdan ioji taryba.
3. Kontrol s komisija.
9 straipsnis
Visuotinis susirinkimas
1. Visuotinis susirinkimas (toliau – VS) – tai aukš iausias ir svarbiausias Bendruomen s
valdymo organas, kuris renkasi reguliariai 1 kart metuose, po 3 m nesi , pasibaigus
finansiniams metams, ir prireikus papildomai, jei t nusprendžia Valdan ioji taryba arba
1/5 vis mokes ius mokan i nari , kurie pateikia Valdan iajai tarybai rašytin
pasi lym , kuriame nurodomos pos džio dienotvark s temos.
2. Apie visuotinio susirinkimo sušaukim bendruomen s nariai turi b ti informuojami ne
v liau nei 8 d. iki atitinkamo pos džio datos. Valdan iosios tarybos nariams išsiun iami
kvietimai, kuriuose privalomai nurodoma: vieta, laikas ir išankstin s darbotvark s temos.
3. VS laikomas vykusiu, jei jame dalyvauja mažiausiai pus mokes ius mokan i nari .
Ne vykus VS nustatyt dien , jis gali b ti sušauktas po 1 savait s, su ta pa ia pos džio
dienotvarke, kuris vyksta ir nesant kvorumo.
4. VS pirmininkauja 3 nariai, kurie renkami atviru balsavimu iš pasi lyt kandidat :
Pirmininkas, Sekretorius ir dar vienas narys. Kievienas iš j yra renkamas atskirai. Iki ši
rinkim VS vadovauja Valdan iosios tarybos Pirmininkas, jam neatvykus – jo
pavaduotojas arba kitas seniausiai GLB veikloje dalyvaujantis narys. VS Pirmininkas gali
b ti Valdan iosios tarybos Pirmininkas arba kitas jos narys.
5. VS sprendimai yra priimami absoliu ia dalyvaujan i nari bals dauguma, atviru
balsavimu arba inicijuojant slapt balsavim .
6. VS gali priimti sprendim apmok ti Valdan iosios tarybos arba bet kurio kito GLB nario
išlaidas, atsiradusias vykdant veikl , susijusi su GLB tiksl siekimu.
7. VS sprendimu gali b ti skiriami apdovanojimai (dovanos arba pinigin s premijos) tiems
nariams, kurie labiausiai prisideda prie bendruomen s veiklos.
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10 straipsnis
Visuotinio susirinkimo galiojimai
Renka VS pirminink .
1. Priima arba atmeta baigian ios kadencij Valdan ios tarybos ataskait .
2. Nusprendžia priimti ar atmesti biudžet arba atleisti Valdan i j taryb nuo jos einam
pareig , remiantis Kontrol s Komisijos teikimu.
3. Renka Valdan i j taryb , Kontrol s bei Rinkimo komisijas.
4. Tvirtina Valdan iosios tarybos sprendimus d l GLB nari pašalinimo
5. Priima sprendimus d l stat keitimo ir GLB veiklos nutraukimo.
6. Sprendžia visus klausimus, kuri spr sti neturi kompetencijos kiti GLB valdymo organai.
11 straipsnis
Valdan ioji taryba
1. Bendruomen yra valdoma penki Valdan iosios tarybos (toliau – VT) nari . VT sudaro
Pirmininkas, Pirmininko pavaduotojas, Sekretorius, Iždininkas, Patar jas. VT nariai kartu
su 2 pavaduojan iais asmenimis yra renkami Visuotinio susirinkimo 3 metams slaptu
balsavimu bendrame kandidat s raše. VT nariais gali b ti išrinkti tik mokes ius
mokantys GLB nariai.
2. VT narys, kuris be jokios priežasties nedalyvauja trijuose pos džiuose iš eil s, laikomas
atsistatydinusiu. J pakei ia narys iš pavaduojam asmen s rašo.
3. VT kadencija yra 3 metai su teise b ti perrinktiems.
4. Per 10 dien nuo VT nari išrinkimo, daugiausia bals gav s narys yra pareigotas
sušaukti VT pos d , kurio metu nariai privalo pasiskirstyti pareigomis. Jei to nepadaro
daugiausiai bals gav s narys, tai išrinkt j VT sušaukia antrasis daugiausia bals
surinkusysis. Šiame pirmajame VT pos dyje slaptu balsavimu ir absoliu ia bals
dauguma yra renkamas Pirmininkas, jo Pavaduotojas, Sekretorius ir Iždininkas. Jeigu
neatisranda pretendentas vien ar daugiau post , tada renkama pakartotinai, o kandidatai
atrenkami atitinkamus postus atsitiktinumo tvarka (burt keliu), neatsižvelgiant
surinkt bals kiek .
5. VT pos džiuose taip pat gali dalyvauti kiti asmenys, specialistai, patar jai, susij su
norimomis aptarti temomis. Jie gali duoti patarimus, pasi lymus, dalyvauti diskusijose
netur dami balso teis s.
6. VT renkasi reguliariai 1 kart per m nes arba papildomai, kai to reikalauja bent 3 VT
nariai, pateikdami rašytin pasi lym su nurodytomis darbotvark s temomis. Pos dži
dažnum nusprendžia VT.
12 straipsnis
Valdan iosios tarybos galiojimai
1. Remiantis šiais statais, VT veikia ir priima sprendimus visais su GLB susijusiais
klausimais.
2. Tvarko GLB nuosavyb , nustato ir patvirtina išlaidas.
3. Parengia VT veiklos bei biudžeto ataskait ir pateikia patvirtinimui metiniame
Visuotiniame susirinkime.
4. Sušaukia Visuotin susirinkim ir parengia jo pos džio darbotvark s plan .
5. Yra atsakinga už VS priimt sprendim vykdym .
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13 straipsnis
Valdan iosios tarybos Pirmininko pareigos
1. Pirmininkas atstovauja GLB bendraujant su juridiniais ir priva iais asmenimis vairiose
valdymo ir teis saugos institucijose, valstybin se ir priva iose staigose ir mon se, taip
pat tvirtina VT ir VS protokolus ir vykdo j priimtus sprendimus.
2. Vadovauja VT pos džiams, sušaukia VT ir kartu su sekretoriumi sudaro pos džio
darbotvark s plan .
3. Kartu su sekretoriumi pasirašo visus dokumentus, susijusius su GLB veikla. VT
protokolus pasirašo visi pos dyje dalyvaujantys VT nariai.
4. Vykdydamas VT sprendimus, kartu su Sekretoriumi GLB vardu sudaro legalias sutartis.
5. Kartu su Sekretoriumi pasirašo visus GLB dokumentus, sakymus, piniginius pavedimus
arba ekius.
6. Jeigu Pirmininkas negali atvykti ar eiti savo pareigas, jo funkcijas laikinai atlieka
Pirmininko Pavaduotojas.
14 straipsnis
Sekretoriaus pareigos
1. Yra atsakingas už teising ir skland GLB dokumentacijos tvarkym , kartu su Pirmininku
rengia pos dži dienotvarkes ir tvarko korespondencij . Kartu su Pirmininku pasirašin ja
visus Bendruomen s dokumentus.
2. Surašo VT pos dži protokolus, saugo GLB nari duomenis bei vis valdymo organ
(VT, VS, KK) protokolus ir yra atsakingas už GLB antspaud .
15 straipsnis
Iždininko pareigos
1. Iždininkas yra atsakingas už GLB nuosavyb s tvarkym , registruoja kiekvieno mokes io
(registracijos, metinio) sum , saugo pajam – išlaid knyg ir vykdo visus atsiskaitymus.
2. Yra pareigotas GLB vardu pervesti, nešti bet kurio banko s skait visas pinig sumas
didesnes nei 500 eur . Ši suma gali keistis Visuotinio susirinkimo sprendimu. Pinigai gali
b ti išimami iš šios s skaitos tik jei Iždininkui išduodamas Pirmininko ir Sekretoriaus
pasirašytas galiojimas.
3. Jei Iždininkas negali dalyvauti ar d l kit priežas i laikinai eiti savo pareigas, j VT
sprendimu pakei ia vienas iš jos nari .
4. Informuoja VT apie finansin GLB pad t .
16 straipsnis
Kontrol s komisija
Kontrol s komisija (toliau – KK) yra sudaroma iš trij nari ir dviej pavaduojan i
asmen . Ji, kartu su VT, yra renkama 3 metams.
Kontrol s komisijos darbas yra VT finans tvarkymo tikrinimas ir kontrol , pranešim
rašymas ir j pateikimas Visuotiniam susirinkimui. Jei bent vienas iš Kontrol s komisijos nari
nesutinka su kit nari nuomone, jis gali atskirai pateikti savo nuomon Visuotinio susirinkimo
svarstymui.
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17 straipsnis
Rinkimai
Metinio Visuotinio susirinkimo metu, kas 3 metai, vyksta Valdan iosios tarybos ir
Kontrol s komisijos rinkimai. Kandidatais gali b ti GLB nariai, mokantys mokes ius. Nariai,
norintys iškelti savo kandidat r , prieš rinkimus ir Visuotin susirinkim pateikia rašytin
prašym d l kandidat ros išk limo.
18 straipsnis
Rinkim komisija
Rinkim proced rai Visuotinis susirinkimas atviru balsavimu išrenka 3 nari su 2
pavaduojan iais asmenimis Rinkim komisij , kuri rengia, koordinuoja rinkim eig bei
skai iuoja balsus. Rinkim komisijos nariai negali b ti kandidatais.
19 straipsnis
Rinkim sistema
Valdan iosios tarybos ir Kontrol s komisijos rinkimai vyksta slaptu balsavimu bendrame
kandidat s raše. Atrenkami 5 daugiausiai bals surink kandidatai Valdan i j taryb ir 3
Kontrol s komisij .
20 straipsnis
stat keitimas
statai gali b ti kei iami tik Visuotinio susirinkimo sprendimu, kai jame dalyvauja ne
mažiau nei pus mokes ius mokan i nari , ir sprendimas priimamas ¾ vis dalyvavusi nari
bals dauguma.
21 straipsnis
Bendruomen s antspaudas
Antspaudas yra apvalus, jame rašyta „Graikijos Lietuvi
viduryje pavaizduota r tos šakel .

Bendruomen “. Antspaudo

22 straipsnis
Bendruomen s veiklos sustabdymas
GLB veikla sustabdoma Visuotinio susirinkimo sprendimu, kai jame dalyvauja ne mažiau
nei pus mokes ius mokan i nari , ir sprendimas priimamas ¾ vis dalyvavusi nari bals
dauguma.
Bendruomen s veiklos sustabdymo atveju, visa GLB nuosavyb perduodama Pasaulio
Lietuvi Bendruomenei.
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23 straipsnis
Klausimai, kurie n ra numatyti statuose, gali b ti sprendžiami Visuotinio susirinkimo arba
Valdan iosios tarybos, jeigu jai yra perduodami Visuotinio susirinkimo galiojimai, laikantis
galiojan i statym .
24 straipsnis
Klausimai, kuri
aktus.

nereglamentuoja šie statai, reglamentuojami pagal galiojan ius teis s

25 straipsnis
Bendruomen s nariams draudžiama GLB vardu laikytis vienos ar kitos pozicijos politini
partij atžvilgiu, dalyvauti politin se diskusijose.
26 straipsnis
Šie statai, kuriuos sudaro 26 straipsniai, buvo perskaityti, aptarti ir patvirtinti po vien
straipsn atskirai vis galiojimus turin i nari 2007-06-18. statai sigalioja po j registravimo
Pirmosios Instancijos Teismo vieš jame Registre.
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