
  

LIETUVOS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBOS 

ĮSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau – LiJOT) yra nepriklausoma, nepolitinė, nacionalinė, 

savanoriškumo pagrindu veikianti nevyriausybinių jaunimo organizacijų asociacija. 

2. LiJOT savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės 

aktais, taip pat šiais Įstatais ir kitais LiJOT veiklą reglamentuojančiais dokumentais. 

3. LiJOT yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, 

simboliką, sąskaitas Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio valstybių kredito įstaigose bei galintis 

įgyti ir turėti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, 

nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų 

įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, kituose teisės aktuose, taip 

pat šiuose Įstatuose. 

4. LiJOT teisinė forma yra asociacija. 

5. LiJOT finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

6. LiJOT veiklos laikotarpis yra neribotas. 

7. Šiuose Įstatuose vartojamos sąvokos: 

7.1. Jaunas žmogus – asmuo, kurio amžius atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytą 

jauno žmogaus amžių;  

7.2. Jaunimo organizacija – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka jaunimui ir 

(ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni 

žmonės ir (ar) jaunų žmonių interesams atstovaujančios asociacijos, kurių kiekvienos ne mažiau 

kaip 2/3 narių yra jauni žmonės; 

7.3. Narystės jaunimo organizacija – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka 

jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, veikianti nacionaliniu lygmeniu 

ir turinti savo padalinius, ir kurios ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės. 

7.4. Jaunimo organizacijų sąjunga – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka 

jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių 

yra jaunimo organizacijos. 

7.5. Su jaunimu dirbanti organizacija – juridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – vykdyti 

darbą su jaunimu; 

7.6. Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba – jaunimo organizacija, kurios pagrindinis veiklos 



tikslas – vienyti savivaldybės teritorijoje veikiančias jaunimo organizacijas ir joms atstovauti; 

7.7. LiJOT Stebėtojas – jaunimo ar su jaunimu dirbanti organizacija, turinti teisę dalyvauti LiJOT 

veikloje; 

7.8. LiJOT Kandidatas į narius – LiJOT Stebėtojo teises turinti organizacija, siekianti tapti LiJOT 

Nariu. 

8. Šiuose Įstatuose vartojami trumpiniai: 

8.1. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba – LiJOT; 

8.2. LiJOT asamblėja – Asamblėja; 

8.3. LiJOT vadovų klubas – Vadovų klubas; 

8.4. LiJOT prezidentas – Prezidentas; 

8.5. LiJOT valdyba – Valdyba; 

8.6. LiJOT viceprezidentas – Viceprezidentas; 

8.7. LiJOT valdybos narys – Valdybos narys; 

8.8. LiJOT kontrolės komisija – Kontrolės komisija; 

8.9. LiJOT kontrolės komisijos pirmininkas – Kontrolės komisijos pirmininkas; 

8.10. LiJOT kontrolės komisijos narys – Kontrolės komisijos narys; 

8.11. LiJOT narys – Narys; 

8.12. LiJOT kandidatas į narius – Kandidatas į narius; 

8.13. LiJOT stebėtojas – Stebėtojas; 

8.14. LiJOT įstatai – Įstatai; 

8.15. LiJOT biuras – Biuras; 

8.16. Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba – SJOT. 

II. VEIKLOS TIKSLAI 

9. LiJOT tikslai (veiklos sritys): 

9.1. formuoti ir kartu su kitomis institucijomis įgyvendinti jaunimo politiką; 

9.2. skatinti jaunimo iniciatyvas; 



9.3. skatinti jaunimo savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą; 

9.4. skatinti visuomenei ir valstybei naudingą jaunimo veiklą;  

9.5. atstovauti jaunimo ir jaunimo organizacijų interesams;  

9.6. vykdyti darbą su jaunimu; 

9.7. kurti palankią aplinką jaunimui ir jaunimo organizacijoms; 

10. Siekdama savo tikslų, LiJOT vykdo šias funkcijas (šių rūšių veiklą): 

10.1. telkia jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas, SJOT, jaunimo organizacijų 

sąjungas, savo veikla tenkinančias jaunimo poreikius, bendroms problemoms spręsti; 

10.2. teikia pasiūlymus valstybės institucijoms, sprendžiančioms jaunimo, jaunimo organizacijų, su 

jaunimu dirbančių organizacijų ir SJOT klausimus; 

10.3. renka, analizuoja, apibendrina, rengia ir teikia informaciją apie jaunimo organizacijų, su jaunimu 

dirbančių organizacijų, SJOT, jaunimo organizacijų sąjungų ir valstybės institucijų, savo veikla 

tenkinančių jaunimo poreikius, veiklą Lietuvos Respublikoje ir užsienyje; 

10.4. plėtoja tarptautinius ryšius ir tarptautinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio 

organizacijų, savo veikla tenkinančių jaunimo poreikius; 

10.5. teikia metodinę pagalbą Nariams ir kitoms jaunimo organizacijoms; 

10.6. atlieka Narių veiklos pobūdį atitinkančios informacijos paiešką ir teikia ją Nariams; 

10.7. rūpinasi LiJOT veiklai reikalingų informacinių priemonių kūrimu, platinimu ir pasikeitimu tarp 

Narių; 

10.8. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais asmenimis bei tarptautinėmis 

organizacijomis; 

10.9. organizuoja periodinių ir (arba) vienkartinių informacinių leidinių, įvairių mokymo ir metodinių 

priemonių leidybą, organizuoja informacijos pateikimą internete; 

10.10. rengia diskusijas, susitikimus, seminarus, konferencijas ir kitus renginius; 

10.11. siekia, kad būtų priimti jaunimui ir jaunimo organizacijoms palankūs įstatymai, kiti teisės aktai, 

dalyvauja rengiant tokius įstatymus bei kitus teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus 

kompetentingoms valdžios ir valdymo institucijoms; 

10.12. Narių prašymu tarpininkauja sprendžiant nesutarimus tarp Narių; 

10.13. konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis, teikia kitas paslaugas sėkmingai Narių veiklai užtikrinti; 

10.14. sudaro galimybę Nariams dalyvauti ne LiJOT rengiamuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose 



renginiuose; 

10.15. vykdo kitą šiems Įstatams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančią veiklą. 

III. NARIAI, KANDIDATAI Į NARIUS  IR STEBĖTOJAI 

11. Nariai gali būti jaunimo organizacijos, atitinkančios Įstatuose įtvirtintus reikalavimus Nariams. 

12. Jaunimo organizacijos, kurios yra Narių narės, negali būti savarankiški Nariai. Šiame punkte 

nustatytas draudimas netaikomas SJOT narėms, atitinkančioms Narėms taikomus reikalavimus. 

13. Norėdama tapti Nare, Narystės jaunimo organizacija: 

13.1. privalo turėti ne mažiau kaip 100 narių, kurių 2/3 sudaro jauni žmonės ir yra nacionaliniu mastu 

veikianti jaunimo organizacija, kuri turi ne mažiau kaip 5 struktūrinius padalinius 5 skirtingose 

Lietuvos Respublikos savivaldybėse arba kuri turi ne mažiau kaip 2 struktūrinius padalinius 2 

skirtingose Lietuvos Respublikos savivaldybėse ir yra tarptautinės organizacijos narė; 

13.2. turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir veikti Lietuvos Respublikos 

teritorijoje ne mažiau kaip dvejus metus; 

13.3. privalo ne mažiau kaip vienerius metus turėti Stebėtojos statusą; 

14. Norėdama tapti Nare, Jaunimo organizacijų sąjunga: 

14.1. privalo turėti ne mažiau kaip 4 narius (juridinius asmenis) ne mažiau kaip trijose Lietuvos 

Respublikos savivaldybėse; 

14.2. turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir veikti Lietuvos Respublikos 

teritorijoje ne mažiau kaip dvejus metus. 

14.3. privalo ne mažiau kaip vienerius metus turėti Stebėtojos statusą; 

15. Norinčiai tapti Nare Jaunimo organizacijai, vienijančiai ir fizinius, ir (arba) juridinius asmenis, 

taikomi jaunimo organizacijos pasirinkimu 13 arba 14 punkto reikalavimai. 

16. Norėdama tapti Nare, SJOT:  

16.1. privalo turėti ne mažiau kaip 6 narius (juridinius asmenis); 

16.2. turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir veikti Lietuvos Respublikos 

teritorijoje ne mažiau kaip dvejus metus; 

16.3. privalo ne mažiau kaip vienerius metus turėti Stebėtojos statusą;  

17. Jaunimo organizacija, atitinkanti šiuose Įstatuose Narei keliamus reikalavimus ir norinti tapti Nare, 

ne mažiau kaip prieš dvi savaites iki Asamblėjos privalo pateikti Prezidentui šiuos dokumentus: 

17.1. prašymą tapti Nare; 



17.2. valdymo organo, institucijos ar bet kurio kito subjekto ir (ar) organo, turinčio teisę priimti 

sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens dalyviu, sprendimo kopiją; 

17.3. ne vėliau kaip 180 kalendorinių dienų iki Asamblėjos išduotą Lietuvos Respublikos juridinių 

asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą; 

17.4. informaciją apie valdymo organus, organizacijai atstovaujančius asmenis. 

18. Narys turi teisę: 

18.1. dalyvauti LiJOT organizuojamuose renginiuose, projektuose ir programose; 

18.2. dalyvauti svarstant su LiJOT veikla susijusius klausimus; 

18.3. dalyvauti ir balsuoti Asamblėjose; 

18.4. naudotis LiJOT pagalba ginant savo teisėtus interesus ir jiems atstovaujant; 

18.5. susipažinti su LiJOT dokumentais ir gauti LiJOT turimą informaciją apie jos veiklą; 

18.6. rinkti Prezidentą, Valdybos narius, Kontrolės komisijos narius bei kitus Asamblėjoje renkamus 

asmenis; 

18.7. iškelti ir rekomenduoti kandidatus į Prezidento, Valdybos nario, Kontrolės komisijos nario bei kitų 

Asamblėjoje renkamų asmenų pozicijas, siūlyti savo atstovus į komitetus ir kitas LiJOT 

struktūras; 

18.8. išstoti iš LiJOT;  

18.9. kitas teisės aktuose ir Asamblėjos priimtuose dokumentuose numatytas teises.  

19. Narys įsipareigoja: 

19.1. laikytis Įstatų, kitų LiJOT veiklą reglamentuojančių dokumentų; 

19.2. padėti įgyvendinti LiJOT tikslus;  

19.3. bent vieną kartą per metus dalyvauti Asamblėjoje;  

19.4. mokėti Nario mokestį;  

19.5. Valdybos prašymu pateikti informaciją apie savo narius (fizinius ar juridinius asmenis) bei kitą 

informaciją, susijusią su naryste LiJOT; 

19.6. užtikrinti, kad Nario atstovai elgtųsi etiškai su kitais Nariais, Stebėtojais, Kandidatais į narius ir 

LiJOT valdymo ir kitų organų nariais; 

19.7. pasikeitus Nario juridiniam statusui, įstatams, vienasmeniam valdymo organui, ne vėliau kaip per 

vieną mėnesį pranešti apie tai Prezidentui, atsiunčiant raštą elektroniniu paštu (pridedant ir (arba) 



įstatų kopiją, ir (arba) vienasmenio valdymo organo kontaktinius duomenis). 

20. Narystė baigiasi, kai Narys: 

20.1. pašalinamas iš LiJOT;  

20.2. išstoja iš LiJOT; 

20.3. pasibaigia Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

21. Narys gali būti pašalintas iš LiJOT Asamblėjos sprendimu: 

21.1. už šiuose Įstatuose numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar dėl su šiais Įstatais nesuderinamos 

veiklos; 

21.2. kai neatitinka Įstatų 13, 14 arba 16 punktuose numatytų reikalavimų. 

22. Narys laikomas pašalintu iš LiJOT kitą dieną nuo Asamblėjos sprendimo pašalinti Narį priėmimo 

dienos arba kitos sprendime nurodytos datos. 

23. Narys gali išstoti iš LiJOT pateikdamas Prezidentui: 

23.1. valdymo organo, institucijos ar bet kurio kito subjekto ir (ar) organo, turinčio teisę priimti 

sprendimą dėl išstojimo iš LiJOT, sprendimo kopiją; 

23.2. prašymą išstoti iš LiJOT. 

24. Narys laikomas išstojusiu iš LiJOT nuo 23 punkte nurodytų dokumentų pateikimo Prezidentui 

dienos arba nuo kitos prašyme dėl išstojimo nurodytos datos. 

25. Narystė LiJOT gali būti sustabdyta, laikinai apribojant Nario teises, nurodytas 18 punkte (išskyrus 

18.8 punktą) dėl šiuose Įstatuose numatytų Nario pareigų ir įsipareigojimų nevykdymo, su šiais 

Įstatais nesuderinamos veiklos, dėl Nario neatitikties šių Įstatų 13, 14 arba 16 punktuose 

numatytiems reikalavimams arba Nario prašymu. 

26. Nariui laiku nesumokėjus Nario mokesčio arba neatitikus šių Įstatų 13.1, 14.1 arba 16.1 

papunkčiuose numatytų reikalavimų, teisę sustabdyti narystę turi Valdyba (ne mažesne kaip 2/3 

visų Valdybos narių balsų dauguma), o visais kitais Nario narystės sustabdymo atvejais – 

Asamblėja. Apie narystės sustabdymą Narys turi būti informuotas ne vėliau kaip kitą darbo dieną 

nuo atitinkamo sprendimo priėmimo. 

27. Tuo atveju, jei Nario narystė buvo sustabdyta dėl šių Įstatų 13.1, 14.1 arba 16.1 ir 19.4 

papunkčiuose numatytų reikalavimų nevykdymo, tinkamai įvykdžius šiuos reikalavimus, 

narystės sustabdymas panaikinamas Prezidento įsakymu. 

28. Kai narystė sustabdyta ir Narys per vienerius metus nuo narystės sustabdymo nesumoka Nario 

mokesčio arba neužtikrina 13.1, 14.1 arba 16.1 papunkčiuose nurodytų reikalavimų įvykdymo, 

Asamblėja Valdybos teikimu turi teisę pašalinti Narį iš LiJOT ne mažiau kaip 2/3 Narių bazinių 

balsų. Organizacijos pašalinimas iš Narių neatleidžia organizacijos nuo pareigos tinkamai 



atsiskaityti su LiJOT. 

29. Stebėtoja gali būti Jaunimo organizacijos bei su Jaunimo dirbančios organizacijos, kurios 

neatitinka Nariams keliamų reikalavimų. 

30. Norėdama tapti Stebėtoja jaunimo organizacija ar su jaunimu dirbanti organizacija: 

30.1. turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir veikti Lietuvos Respublikos 

teritorijoje ne mažiau kaip dvejus metus. 

31. Jaunimo organizacija, su jaunimu dirbanti jaunimo organizacija, atitinkanti šiuose Įstatuose 

Stebėtojai keliamus reikalavimus ir norėdama tapti Stebėtoja ne mažiau kaip prieš dvi savaites iki 

Asamblėjos privalo pateikti Prezidentui šiuos dokumentus: 

31.1. prašymą tapti Stebėtoja;  

31.2. valdymo organo, institucijos ar bet kurio kito subjekto ir (ar) organo, turinčio teisę priimti 

sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens dalyviu, sprendimo kopiją; 

31.3. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą, išduotą ne vėliau nei 

likus 180 kalendorinių dienų iki Asamblėjos; 

31.4. įstatų kopiją; 

31.5. narių (dalyvių) sąrašą, kurio formą nustato Valdyba; 

31.6. informaciją apie valdymo organus, organizacijai atstovaujančius asmenis.  

32. Stebėtojas turi teisę:  

32.1. dalyvauti LiJOT organizuojamuose renginiuose, projektuose ir programose; 

32.2. dalyvauti Asamblėjose; 

32.3. dalyvauti svarstant su LiJOT veikla susijusius klausimus; 

32.4. naudotis LiJOT pagalba ginant savo teisėtus interesus ir jiems atstovaujant; 

32.5. susipažinti su LiJOT dokumentais ir gauti LiJOT turimą informaciją apie jos veiklą; 

32.6. išstoti iš Stebėtojų pateikus prašymą Prezidentui; 

32.7. turi kitas teises, numatytas Asamblėjos priimtuose dokumentuose. 

33. Stebėtojas įsipareigoja: 

33.1. laikytis Įstatų, kitų LiJOT veiklą reglamentuojančių dokumentų; 

33.2. padėti įgyvendinti LiJOT tikslus;  



33.3. bent vieną kartą per metus dalyvauti Asamblėjoje;  

33.4. užtikrinti, kad Stebėtojo atstovai elgtųsi etiškai su Nariais, kitais Stebėtojais, Kandidatais į narius ir 

LiJOT valdymo ir kitų organų nariais; 

33.5. pasikeitus Stebėtojo juridiniam statusui, įstatams, vienasmeniam valdymo organui, ne vėliau kaip 

per vieną mėnesį pranešti apie tai Prezidentui, atsiųsdamas raštą elektroniniu paštu (Juridinių 

asmenų registro išrašą ir (arba) įstatų kopiją, ir (arba) vienasmenio valdymo organo kontaktinius 

duomenis). 

34. Stebėtojas netenka savo statuso, kai: 

34.1. yra pašalinamas iš LiJOT;  

34.2. tampa Nariu; 

34.3. išstoja iš LiJOT; 

34.4. pasibaigia Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

35. Stebėtojas gali būti pašalintas iš LiJOT Asamblėjos sprendimu: 

35.1. dėl su šiais Įstatais nesuderinamos veiklos; 

35.2. kai neatitinka Įstatų 29 ir 30 punktuose numatytų reikalavimų. 

36. Stebėtojas laikomas pašalintu iš LiJOT nuo Asamblėjos sprendimo pašalinti Stebėtoją priėmimo 

dienos arba kitos sprendime nurodytos datos. 

37. Stebėtojas gali išstoti iš LiJOT pateikdamas Prezidentui: 

37.1. valdymo organo, institucijos ar bet kurio kito subjekto ir (ar) organo, turinčio teisę priimti 

sprendimą dėl išstojimo iš LiJOT, sprendimo kopiją;  

37.2. prašymą išstoti iš LiJOT. 

38. Stebėtojas laikomas išstojusiu iš LiJOT nuo Įstatų 37 punkte nurodytų dokumentų pateikimo 

Prezidentui dienos arba nuo kitos prašyme dėl išstojimo nurodytos datos. 

39. Stebėtojas, atitinkantis Nariui keliamus reikalavimus, įvykus dviem eilinėms Asamblėjoms nuo 

Stebėtojo statuso suteikimo tampa Kandidatu į narius. 

40. Kandidatui į narius mutatis mutandis taikomi šių Įstatų 32-39 punktai. 

41. Kandidatas į narius įsipareigoja: 

41.1. laikytis Įstatų, kitų LiJOT veiklą reglamentuojančių dokumentų; 

41.2. padėti įgyvendinti LiJOT tikslus;  



41.3. bent vieną kartą per metus dalyvauti Asamblėjoje;  

41.4. mokėti Kandidato į narius mokestį;  

41.5. Valdybos prašymu pateikti informaciją apie savo narius (fizinius ar juridinius asmenis) bei kitą 

informaciją, susijusią su naryste LiJOT; 

41.6. užtikrinti, kad Kandidato į narius atstovai elgtųsi etiškai su Nariais, Stebėtojais, kitais Kandidatais į 

narius ir LiJOT valdymo ir kitų organų nariais; 

41.7. pasikeitus Kandidato į narius juridiniam statusui, įstatams, vienasmeniam valdymo organui, ne 

vėliau kaip per vieną mėnesį pranešti apie tai Prezidentui, atsiųsdamas raštą elektroniniu paštu 

(Juridinių asmenų registro išrašą ir (arba) įstatų kopiją, ir (arba) vienasmenio valdymo organo 

kontaktinius duomenis). 

41.8. Kandidatas į narius, per dviejų eilinių Asamblėjų laikotarpį turi tapti Nariu. 

42. Kandidatui į narius laiku nesumokėjus Kandidato į narius mokesčio, teisę sustabdyti statusą turi 

Valdyba (ne mažesne kaip 2/3 visų Valdybos narių balsų dauguma), o visais kitais Kandidato į 

narius statuso sustabdymo atvejais – Asamblėja. Apie Kandidato į narius statuso sustabdymą 

Kandidatas į narius turi būti informuotas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atitinkamo 

sprendimo priėmimo. 

43. Tuo atveju, jei Kandidato į narius statusas buvo sustabdytas dėl šių Įstatų 41.4 punkte numatytos 

pareigos nevykdymo, tinkamai įvykdžius šią pareigą Kandidato į narius statuso sustabdymas 

panaikinamas Prezidento įsakymu. 

44. Kandidatui į narius, neįvykdžius 41.8 punkte nurodytos pareigos, Asamblėja sprendžia dėl 

Kandidato į narius šalinimo iš LiJOT arba 41.8 punkte termino pratęsimo. 

IV. LIJOT STRUKTŪRA 

45. Asamblėja – visuotinis narių susirinkimas. 

46. Vadovų klubas – dalį visuotinio narių susirinkimo teisių turintis asociacijos organas. 

47. Prezidentas – vienasmenis valdymo organas. 

48. Valdyba – kolegialus valdymo organas. 

49. Kontrolės komisija – kolegialus kontrolės organas. 

50. LiJOT Biuras - LiJOT administracija. 

V. ASAMBLĖJA 

51. Asamblėja yra aukščiausias organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises. 

52. Asamblėja: 



52.1. priima bei keičia šiuos Įstatus; 

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

52.3. renka, tvirtina ir atšaukia kitus Asamblėjoje renkamus asmenis; 

52.4. priima sprendimą dėl LiJOT pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo); 

52.5. svarsto ir tvirtina LiJOT metinių finansinių ataskaitų rinkinį, metinę ataskaitą ir (arba) audito 

išvadą; 

52.6. svarsto ir tvirtina LiJOT veiklos metinę ataskaitą; 

52.7. svarsto ir tvirtina Kontrolės komisijos išvadas; 

52.8. sprendžia klausimus dėl naujų Narių ir Stebėtojų priėmimo ir pašalinimo bei Kandidatų į narius 

pašalinimo; 

52.9. sprendžia klausimus dėl Narių narystės, Kandidatų į narius statuso sustabdymo ir atnaujinimo, jei 

šiuose Įstatuose nenumatyta kitaip; 

52.10. nustato LiJOT veiklos kryptis ir tvirtina bei keičia LiJOT veiklos strategiją; 

52.11. priima, keičia ir atšaukia pozicijas, rezoliucijas ir pasiūlymus; 

52.12. priima ir keičia LiJOT vidaus veiklą reglamentuojančius dokumentus; 

52.13. sprendžia klausimą dėl narystės mokesčio dydžio; 

52.14. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo; 

52.15. atšaukia visus Vadovų klubo metu priimtus sprendimus. 

52.16. sprendžia kitus jos kompetencijai pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, šiuos Įstatus ir 

kitus Asamblėjos priimtus dokumentus priskirtus klausimus.  

53. Asamblėjoje turi teisę dalyvauti: 

53.1. Nariai per savo atstovus. Nario atstovas turi pateikti atstovavimo teisę įrodantį raštą ne vėliau kaip 

likus 7 kalendorinėms dienoms iki Asamblėjos. Narių, kurių narystė yra sustabdyta 25 punkte 

numatytais atvejais ir tvarka, neturi sprendžiamojo balso teisės Asamblėjos metu;  

53.2. valdymo organų nariai, Kontrolės komisijos nariai, Biuras; 

53.3. asmenys, Asamblėjoje išrinkti į valstybės institucijų ir įstaigų, tarptautinių viešųjų organizacijų 

valdymo ar atstovavimo organus; 

53.4. asmenys, kandidatuojantys į LiJOT valdymo, kontrolės organus ir Asamblėjoje renkami į valstybės 

institucijų ir įstaigų, tarptautinių viešųjų organizacijų valdymo ar atstovavimo organus; 



53.5. po vieną Stebėtojo ir Kandidato į Narius atstovą; 

53.6. kiti Prezidento, Valdybos ar Kontrolės komisijos pakviesti dalyvauti asmenys ir organizacijų 

atstovai, biuro nariai. 

53.7. Šių Įstatų 53.2-53.6 punktuose nurodyti asmenys dalyvauja Asamblėjoje be balso teisės. 

54. Asamblėja laikoma teisėta, kai joje yra kvorumas, t. y. kai Asamblėjoje dalyvauja ne mažiau kaip 

1/2 Narių, kurių narystė nėra sustabdyta. 

55. Jei Asamblėjos metu Asamblėjoje dalyvaujančių Narių, kurių narystė nėra sustabdyta, lieka mažiau 

nei ½, Asamblėja priimti sprendimų nebegali. Valdyba ir Prezidentas per 4 savaites turi šaukti 

neeilinę Asamblėją likusiems klausimams išspręsti. 

56. Eilinę Asamblėją šaukia Valdyba du kartus per metus – Valdybos nustatytu laiku rudenį ir 

pavasarį.  

57. Eilinės Asamblėjos šaukimo ir dokumentų pateikimo terminai: 

58. ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki Asamblėjos Prezidentas privalo Nariams ir Kontrolės 

komisijos pirmininkui atsiųsdamas raštą elektroniniu paštu pranešti Asamblėjos datą; 

59. ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki Asamblėjos Prezidentas privalo Nariams ir Kontrolės 

komisijos pirmininkui elektroniniu paštu pranešti Asamblėjos vietą, laiką ir pateikti preliminarią 

Asamblėjos darbotvarkę; 

60. ne vėliau kaip likus 5 kalendorinėms dienoms iki Asamblėjos Prezidentas privalo LiJOT 

internetinėje svetainėje paskelbti LiJOT veiklos ataskaitą, o prieš pavasario Asamblėją LiJOT 

metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą. 

61. Neeilinę Asamblėją šaukia Valdyba ar Prezidentas esant Valdybos ar Kontrolės komisijos 

iniciatyvai, ar 1/4 Narių arba atsistatydinus Prezidentui ir (arba) 1/2 Valdybos narių. 

62. Jei neeilinės Asamblėjos šaukimą inicijuoja 1/4 Narių, jie Prezidentui ar Valdybai turi pateikti 

iniciatorių sąrašą ir šių Narių valdymo organų sprendimą inicijuoti neeilinę Asamblėją, 

patvirtintą įgalioto Nario atstovo parašu bei organizacijos antspaudu, jei jo naudojimą nustato 

organizacijos įstatai. 

63. Neeilinės Asamblėjos šaukimo ir dokumentų pateikimo terminai: 

63.1. ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki neeilinės Asamblėjos Prezidentui, Valdybai, Nariams 

ir Kontrolės komisijos pirmininkui Valdyba ar Prezidentas atsiųsdami raštą elektroniniu paštu 

praneša neeilinės Asamblėjos datą, laiką ir vietą, o iniciatoriai pateikia preliminarią darbotvarkę; 

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

64. Asamblėjai neįvykus, privalo būti šaukiama pakartotinė Asamblėja, kuri turi teisę priimti 

sprendimus neįvykusios Asamblėjos darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo to, kiek 

pakartotinėje Asamblėjoje dalyvauja Narių. Pakartotinė Asamblėja šaukiama ne anksčiau kaip 



per 10 ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po neįvykusios Asamblėjos. 

65. Asamblėjos data, laikas, vieta ir preliminari darbotvarkė nurodytais terminais taip pat skelbiami 

LiJOT interneto svetainėje. 

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

pirmininkas(-ai). Asamblėjos eigą protokoluoja Asamblėjos išrinktas Asamblėjos sekretorius(-

ai). Asamblėjos protokolus pasirašo Asamblėjos pirmininkas(-ai) ir Asamblėjos sekretorius(-ai). 

67. Kiekvienas Narys turi vieną bazinį balsą. 

68. Narystės jaunimo organizacija gauna papildomų balsų, jeigu: 

68.1. turi ne mažiau kaip 600 narių – 1 papildomą balsą; 

68.2. turi ne mažiau kaip 1200 narių – 2 papildomus balsus; 

68.3. turi ne mažiau kaip 2400 narių – 3 papildomus balsus; 

69. Jaunimo organizacijų sąjunga gauna papildomų balsų jeigu: 

69.1. turi ne mažiau kaip 14 narių – 1 papildomą balsą; 

69.2. turi ne mažiau kaip 22 narių – 2 papildomus balsus; 

69.3. turi ne mažiau kaip 30 narius – 3 papildomus balsus; 

70. Jaunimo organizacija, jungianti ir fizinius, ir juridinius asmenis, prašydama suteikti papildomų 

balsų, savo pasirinkimu Valdybai pateikia arba narių fizinių asmenų, arba narių juridinių asmenų 

sąrašą.  

71. SJOT gauna papildomų balsų, jeigu:  

71.1. turi ne mažiau kaip 12 narių – 1 papildomą balsą; 

71.2. turi ne mažiau kaip 18 narius – 2 papildomus balsus; 

71.3. turi ne mažiau kaip 24 narių – 3 papildomus balsus; 

72. Bendras Nario turimų balsų skaičius negali viršyti 4 (keturių) (skaičiuojant bazinį ir papildomus 

balsus). 

73. Papildomi balsai suteikiami Kontrolės komisijos, jei Nario pateikti dokumentai papildomiems 

balsams gauti atitinka Įstatuose numatytus reikalavimus. 

74. Papildomi balsai suteikiami einamiesiems metams, tai yra iki einamųjų metų gruodžio 31 d. 

75. Bendras SJOT balsų skaičius negali būti didesnis kaip 49 procentai visų balsų skaičiaus. 

76. Nariai, kasmet iki kovo 1 d. (imtinai) pateikia Prezidentui informaciją apie savo narius ir jų skaičių 



bei kitus Valdybos nustatytus dokumentus. Nariai, siekiantys, kad jiems būtų suteikti papildomi 

balsai 73 punkte nustatyta tvarka, taip pat gali pateikti šiame Įstatų punkte numatytus 

dokumentus ir informaciją Prezidentui iki rugsėjo 1 d. (imtinai). 

77. Asamblėjos sprendimas laikomas priimtu, kai už sprendimą gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“ 

(balsavimo metu susilaikiusieji balsavimo rezultatams įtakos neturi), išskyrus šių Įstatų 52.2, 

52.3, 78, 93 ir 107 punktuose nurodytais ir kitais Asamblėjos sprendimu nustatytais atvejais. 

Renkant organų narius išrinktu(-ais) laikomas(-i) kandidatas(-ai), gavęs(-ę) daugiausia 

Asamblėjoje dalyvaujančių Narių, kurių narystė nėra sustabdyta, balsų. Esant alternatyviam 

balsavimui, priimtu laikomas pasiūlymas, surinkęs daugiausiai balsų. 

78. Asamblėjos sprendimai dėl šių Įstatų 52.1, 52.4 ir 52.9, 52.12 punktuose numatytų atvejų laikomi 

priimtais, kai už juos gauta ne mažiau kaip 2/3 Asamblėjoje dalyvaujančių Narių, kurių narystė 

nėra sustabdyta, balsų. 

79. Asamblėja gali būti organizuojama elektroninėmis ryšių priemonėmis. Tokio balsavimo tvarką 

nustato atskiras Asamblėjos priimtas dokumentas. 

VI. VADOVŲ KLUBAS 

80. Vadovų klubas yra struktūrinis LiJOT organas. Vadovų klubą sudaro Narių atstovų susirinkimas. 

81. Vadovų klubas: 

81.1. teikia rekomendacijas Prezidentui, (arba) Valdybai ir (arba) Asamblėjai. 

81.2. Teikia nuomonę dėl pozicijų, rezoliucijų ir pasiūlymų; 

81.3. Formuoja LiJOT nuomonę, kai nėra priimtų pozicijų, rezoliucijų ir pasiūlymų. 

82. Vadovų klube gali dalyvauti: 

82.1. Narių atstovai. Vienas Narys Vadovų klube gali turėti tik vieną balsą. Nario atstovas turi pateikti 

atstovavimo teisę įrodantį raštą, likus ne vėliau kaip 2 kalendorinėms dienoms iki Vadovų klubo. 

Narių, kurių narystė yra sustabdyta šių Įstatų 25 punkte numatytais atvejais ir tvarka, neturi 

sprendžiamojo balso teisės Vadovų klube metu;  

82.2. valdymo organų nariai, Kontrolės komisijos nariai, Biuras;  

82.3. Asmenys, Asamblėjoje išrinkti į valstybės institucijų ir įstaigų, tarptautinių viešųjų organizacijų 

valdymo ar atstovavimo organus; 

82.4. asmenys, kandidatuojantys į LiJOT valdymo, kontrolės organus ir Asamblėjoje renkami į valstybės 

institucijų ir įstaigų, tarptautinių viešųjų organizacijų valdymo ar atstovavimo organus; 

82.5. po vieną Stebėtojo ir Kandidato į narius atstovą; 

82.6. kiti Prezidento, Valdybos ar Kontrolės komisijos pakviesti dalyvauti asmenys ir organizacijų 

atstovai, biuro nariai. 



82.7. 82.2 – 82.6 punktuose nurodyti asmenys dalyvauja be balso teisės. 

83. Vadovų klubas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Narių, kurių narystė nėra 

sustabdyta. Vadovų klubo sprendimai yra priimti, kuomet už juos balsavo ne mažiau kaip 2/3 

Vadovų klube dalyvaujančių Narių atstovų. 

84. Bendras SJOT balsų skaičius negali būti didesnis kaip 49 procentai visų balsų skaičiaus. 

85. Vadovų klubą šaukia Prezidentas, Valdyba, Kontrolės komisija arba 1/4 Narių. 

86. Apie Vadovų klubo sušaukimą Prezidentas informuoja Narius bei Kontrolės komisijos pirmininką 

elektroniniu paštu likus ne mažiau, kaip 10 darbo dienų iki Vadovų klubo, nurodant Vadovų 

klubo datą, laiką ir vietą, preliminarią darbotvarkę.  

87. Vadovų klubas gali būti organizuojamas elektroninėmis ryšių priemonėmis. Tokio balsavimo 

tvarką nustato atskiras Asamblėjos priimtas dokumentas. 

VII. PREZIDENTAS 

88. Prezidentas yra vienasmenis LiJOT valdymo organas. Prezidentu gali būti renkamas asmuo, kurio 

amžius atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme numatytą jauno 

žmogaus amžių ir kuris turi visišką civilinį teisinį veiksnumą.  

89. Prezidentas kartu yra ir Valdybos pirmininkas. 

90. Prezidentas: 

90.1. užtikrina Asamblėjos, Vadovų klubo, Valdybos sprendimų įgyvendinimą;  

90.2. organizuoja Valdybos darbą; 

90.3. organizuoja ir vadovauja Biuro darbui; 

90.4. atstovauja LiJOT teisme, santykiuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir 

organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis; 

90.5. sudaro sandorius, atlieka kitus juridinius veiksmus, atidaro LiJOT sąskaitas bankuose; 

90.6. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su LiJOT darbuotojais; 

90.7. rengia Asamblėjų, Vadovų klubų, Valdybos posėdžių darbotvarkių, LiJOT programų projektus; 

90.8. teikia Valdybai svarstyti Asamblėjos ir Vadovų klubo sprendimo, Valdybos nutarimų projektus; 

90.9. teikia Valdybai tvirtinti Biuro darbuotojų skaičių ir pareigybes;  

90.10. Valdybai pareikalavus, Valdybą informuoja apie LiJOT finansinę būklę; 

90.11. palaiko ryšius su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje; 



90.12. tvarko LiJOT lėšas ir turtą, atsako už tinkamą turto ir lėšų panaudojimą; 

90.13. rengia ir pateikia Asamblėjai LiJOT finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą; 

90.14. rengia ir pateikia Asamblėjai kiekvienų praėjusių kalendorinių metų LiJOT veiklos ataskaitą. Likus 

ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki eilinės Asamblėjos šią ataskaitą teikia Kontrolės 

komisijai; 

90.15. rengia ir pateikia pirmojoje eilinėje einamųjų kalendorinių metų Asamblėjai kiekvienų praėjusių 

kalendorinių metų LiJOT metinių finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir auditoriaus 

išvadas, jei tokios yra teikiamos; 

90.16. atsako už informacijos pateikimą Juridinių asmenų registrui; 

90.17. praneša LiJOT Nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės LiJOT veiklai, veiklos 

organizavimui, Narių apskaitai; 

90.18. atsako už veiklos strategijos sukūrimo organizavimą ir įgyvendinimą; 

90.19. išduoda įgaliojimus veikti LiJOT vardu; 

90.20. tvirtina LiJOT vidinius veiklos dokumentus, nustatančius asmens duomenų tvarkymo taisykles ir 

(ar) įgyvendina asmens duomenų saugojimo politiką LiJOT; 

90.21. vykdo kitą šiems Įstatams neprieštaraujančią veiklą. 

91. Prezidentą renka Asamblėja slaptu balsavimu dvejiems metams ne daugiau kaip dviem 

kadencijoms iš eilės. Prezidentas pradeda eiti pareigas po 14 kalendorinių dienų po Asamblėjos, 

kurioje buvo išrinktas.  

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

92.1. gyvenimo aprašymą; 

92.2. motyvacinį laišką ir savo veiklos programą;  

92.3. ne mažiau kaip trijų Narių rekomendacijas. 

93. Prezidentas gali būti pašalintas iš pareigų dėl negalėjimo ar nesugebėjimo tinkamai atlikti savo 

funkcijas 2/3 Asamblėjoje dalyvaujančių Narių balsų dauguma esant Valdybos, ar Kontrolės 

komisijos, ar 1/4 Narių iniciatyvai. 

94. Prezidentas turi teisę atsistatydinti iki savo kadencijos pabaigos. Pareiškimą dėl atsistatydinimo 

Prezidentas pateikia Valdybai, kuri šių Įstatų nustatyta tvarka sušaukia neeilinę Asamblėją. 

Prezidentas netenka įgaliojimų nuo pareiškimo dėl atsistatydinimo pateikimo Valdybai dienos 

arba kitos pareiškime nurodytos datos. Prezidentui netekus įgaliojimų, organizacijos vadovu 

tampa Valdybos išrinktas asmuo. Asamblėjos išrenkamas naujas Prezidentas tik tam laikotarpiui, 

kuris buvo likęs atsistatydinusiam Prezidentui. Jeigu tarp likusios kadencijos laikotarpio pradžios 

(Asamblėjos, per kurią naujasis Prezidentas yra išrenkamas) ir pabaigos (Asamblėjos, per kurią 



bus renkamas kitas Prezidentas) nėra nė vienos eilinės Asamblėjos, tokia kadencija 

neįskaičiuojama į 91 punkte numatytą kadencijų skaičių.  

95. Prezidentas yra atsakingas ir atskaitingas Asamblėjai. 

96. Prezidentas savo kadencijos metu negali būti LiJOT Nario ar Stebėtojo struktūrinio organo nariu ir 

negali būti Nario atstovas Asamblėjoje ar Vadovų klube. Taip pat, Prezidentas negali būti 

Kontrolės komisijos narys ar Biuro darbuotojas ar kitas asmuo, išrinktas Asamblėjoje. 

Prezidentas privalo vengti bet kokio interesų konflikto teikiant prioritetą LiJOT interesams. 

97. 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.   

VIII. VICEPREZIDENTAS 

98. Viceprezidentas yra Valdybos narys, esant poreikiui laikinai einantis Prezidento pareigas. 

Viceprezidentu gali būti renkamas LiJOT Valdybos narys, kurio amžius atitinka Lietuvos 

Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme numatytą jauno žmogaus amžių ir kuris turi 

visišką civilinį teisinį veiksnumą. 

99. Viceprezidentas: 

99.1. pavaduoja Prezidentą jam susirgus ar laikinai išvykus, ar dėl kitų priežasčių negalint vykdyti savo 

funkcijų; 

99.2. perima Prezidento pareigas jam atsistatydinus, Viceprezidentui sutikus, skiriamos visos socialinės 

garantijos, kurios skiriamos Prezidentui; 

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

99.4. atstovauja LiJOT santykiuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir 

organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis; 

99.5. palaiko ryšius su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje; 

99.6. praneša LiJOT Nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės LiJOT veiklai, veiklos 

organizavimui, Narių apskaitai; 

99.7. vykdo kitą šiems Įstatams neprieštaraujančią veiklą. 

100. Viceprezidentą skiria Valdyba Prezidento teikimu. Kiekvieną kartą keičiantis Valdybos sudėčiai, 

Viceprezidentas turi būti renkamas iš naujo. 

101. Pareiškimą dėl atsistatydinimo Viceprezidentas pateikia Prezidentui, jam nesant – Valdybai. 

IX. VALDYBA 

102. Valdyba yra kolegialus LiJOT valdymo organas. Valdybą sudaro Prezidentas ir aštuoni Valdybos 

nariai. Valdyba gali vykdyti veiklą ir turėti įgaliojimus, jeigu jos sudėtyje yra ne mažiau kaip 1/2 



Valdybos narių. 

103. Valdyba: 

103.1. nustato priemones Asamblėjos ir Vadovų klubo sprendimams įgyvendinti, jeigu tokių reikia;  

103.2. inicijuoja, tvirtina, koordinuoja ir kontroliuoja programų ir projektų įgyvendinimą; 

103.3. formuoja komitetus ir tvirtina jų veiklos nuostatus; 

103.4. pareikalavus, yra Prezidento informuojama apie LiJOT finansinę būklę; 

103.5. Prezidento teikimu iš Valdybos narių skiria Viceprezidentą; 

103.6. Prezidento teikimu tvirtina Biuro darbuotojų skaičių ir pareigybes; 

103.7. priima sprendimą dėl LiJOT filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo bei priima ir 

keičia jų nuostatus; 

103.8. priima sprendimus dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; 

103.9. priima sprendimą šaukti Asamblėją; 

103.10. praneša LiJOT Nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės LiJOT veiklai, veiklos 

organizavimui, Narių apskaitai; 

103.11. likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki Asamblėjos sprendžia narystės sustabdymo 

klausimą pagal šių Įstatų 27 punktą; 

103.12. turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, šių Įstatų ir Asamblėjos priimtų dokumentų priskirtas 

kompetencijas. 

104. Valdybos narius renka Asamblėja slaptu balsavimu dvejiems metams ne daugiau kaip dviem 

kadencijoms iš eilės. Valdybos nariai pradeda eiti pareigas kitą dieną po Asamblėjos, kurioje 

buvo išrinkti. Valdybos nariu gali būti tik asmuo, turintis visišką civilinį teisinį veiksnumą. 

105. Valdybos narys negali būti Kontrolės komisijos narys ar Biuro narys ar kitas asmuo, išrinktas 

Asamblėjoje. Valdybos narys negali būti Nario atstovas Asamblėjoje ar Vadovų klube. Valdybos 

narys privalo vengti bet kokio interesų konflikto teikiant prioritetą LiJOT interesams. 

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

106.1. gyvenimo aprašymą; 

106.2. motyvacinį laišką; 

106.3. ne mažiau kaip trijų Narių rekomendacijas. 

107. Valdybos nariai gali būti pašalinti iš pareigų dėl negalėjimo ar nesugebėjimo tinkamai atlikti savo 

funkcijas 2/3 Asamblėjoje dalyvaujančių balsų dauguma, esant Prezidento, arba Valdybos, arba 



Kontrolės komisijos, arba 1/4 Narių iniciatyvai. 

108. Valdybos narys turi teisę atsistatydinti iki savo kadencijos pabaigos. Pareiškimą dėl 

atsistatydinimo Valdybos narys pateikia Prezidentui. Valdybos narys netenka įgaliojimų nuo 

pareiškimo dėl atsistatydinimo pateikimo Prezidentui dienos arba kitos pareiškime nurodytos 

datos. Prezidentas privalo per 7 kalendorines dienas nuo pareiškimo gavimo dienos apie tai 

elektroniniu paštu pranešti Nariams ir paskelbti LiJOT interneto svetainėje, bei pranešti juridinių 

asmenų registrui. 

109. Asamblėjoje išrenkamas naujas Valdybos narys tik tam laikui, kuris buvo likęs atsistatydinusiam ar 

pašalintam Valdybos nariui. Jei laiko liko mažiau nei pusė kadencijos, ši kadencija 

neįsiskaičiuoja į 104 punkte numatytą kadencijų skaičių. 

110. Valdybos posėdžius Prezidentas šaukia ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Valdybos posėdžio datą, 

laiką, vietą ir preliminarią darbotvarkę siūlo Prezidentas ir praneša apie tai Valdybos nariams 

prieš savaitę iki eilinio Valdybos posėdžio. 

111. Neeiliniai Valdybos posėdžiai gali būti šaukiami Prezidento arba ne mažiau kaip 1/3 Valdybos 

narių, arba Kontrolės komisijos iniciatyva. Tokiu atveju Prezidentas, likus ne mažiau kaip 24 

valandoms, praneša neeilinio Valdybos posėdžio datą, laiką, vietą, o iniciatoriai pateikia 

preliminarią Valdybos posėdžio darbotvarkę. Jeigu nei vienas Valdybos narys, el. paštu 

neišreiškia prieštaravimo, Prezidentas apie Neeilinį posėdį gali pranešti ir vėliau, nei nurodyta 

šiame punkte. 

112. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau nei 1/2 Valdybos narių. Valdybos 

nariai, savo nuomonę preliminarios darbotvarkės klausimais išreiškę raštu ar el. paštu, laikomi 

dalyvavusiais Valdybos posėdyje.  

113. Valdybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių paprasta balsų dauguma, 

išskyrus šiuose Įstatuose nurodytus atvejus. Priimant Valdybos nutarimus visi jos nariai turi po 

vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Prezidento balsas, o šiam posėdyje 

nedalyvaujant ir balsams pasiskirsčius po lygiai – sprendimas nepriimamas. Valdybos narys turi 

teisę pridėti savo atskirąją nuomonę prie posėdžio protokolo ne vėliau nei praėjus 7 dienoms po 

Valdybos posėdžio. 

114. Valdybos posėdžiui pirmininkauja Prezidentas, o jam nesant – Valdybos narių išrinktas posėdžio 

pirmininkas. Valdybos posėdį protokoluoja Valdybos paskirtas posėdžio sekretorius. Valdybos 

posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. 

115. Valdybos posėdžiai gali vykti elektroninėmis ryšio priemonėmis. Sprendimai skubiais klausimais 

gali būti priimami elektroninės konferencijos būdu. 

116. Valdybos nariai atskaitingi ir atsakingi Asamblėjai. 

X. KONTROLĖS KOMISIJA 

117. Kontrolės komisija yra kolegialus kontrolės organas. 



118. Kandidatas į Kontrolės komisijos narius prieš 14 kalendorinių dienų iki Asamblėjos Prezidentui 

turi pateikti: 

118.1. gyvenimo aprašymą; 

118.2. motyvacinį laišką; 

119. ne mažiau kaip trijų Narių rekomendacijas. 

120. Kontrolės komisijos narius renka Asamblėja vieniems metams. Asmenys gali būti Kontrolės 

komisijos nariai ne daugiau kaip 3 kadencijas iš eilės. Kontrolės komisijos nariai  pradeda eiti 

pareigas kitą dieną po Asamblėjos, kurioje buvo išrinkti. 

121. Kontrolės komisiją sudaro 3-5 nariai, iš kurių paprasta balsų dauguma Kontrolės komisijos nariai 

išrenka Kontrolės komisijos pirmininką.  

122. Kontrolės komisija: 

122.1. tikrina LiJOT ir jos valdymo organų veiklos teisėtumą; 

122.2. tikrina LiJOT ir jos valdymo organų veiklos tikslingumą; 

122.3. esant poreikiui teikia Įstatų ir kitų LiJOT veiklą reglamentuojančių dokumentų išaiškinimus; 

122.4. Asamblėjai pateikia vertinimą, ar kandidatai į Stebėtojus atitinka keliamus reikalavimus; 

122.5. tikrina, ar Nariai ir Kandidatai į narius atitinka keliamus reikalavimus; 

122.6. tikrina, ar Stebėtojai, Kandidatai į narius ir Nariai laikosi savo įsipareigojimų, numatytų Įstatuose; 

122.7. teikia išvadą Valdybai, ar Nario pateikti dokumentai papildomiems balsams gauti atitinka Įstatuose 

numatytus reikalavimus; 

122.8. teikia išvadą dėl siūlymo pašalinti Stebėtoją, Kandidatą į Narius ar Narį iš LiJOT pagrįstumo; 

122.9. kiekvienoje eilinėje Asamblėjoje teikia išvadą dėl Prezidento, Valdybos ir Biuro veiklos ataskaitos, 

o pavasario Asamblėjoje dėl praėjusių kalendorinių metų metinės veiklos ataskaitos ir finansinių 

ataskaitų rinkinio; 

122.10. esant poreikiui gali konsultuoti Stebėtojus, Kandidatus į Narius ir Narius. 

122.11. vykdo kitą šiuose Įstatuose ir LiJOT veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose numatytą 

veiklą. 

123. Kontrolės komisija, įgyvendindama jai priskirtas funkcijas, turi šias teises: 

123.1. gauti dokumentus, paaiškinančius LiJOT ir jos valdymo organų veiklos teisėtumą ir tikslingumą; 

123.2. gauti iš Prezidento, Valdybos narių raštiškus paaiškinimus Kontrolės komisijos pateiktais 

klausimais; 



123.3. gauti iš asmenų, kurie siūlė šalinti organizaciją iš LiJOT, siūlymą pagrindžiančią informaciją; 

123.4. siūlyti Prezidentui LiJOT vardu kreiptis į kompetentingas įstaigas, institucijas ir organizacijas dėl 

teisės aktų išaiškinimo; 

123.5. inicijuoti Asamblėjos sušaukimą; 

123.6. inicijuoti Vadovų klubą; 

123.7. inicijuoti Valdybos posėdžio sušaukimą; 

124. Kontrolės komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 jos narių. 

Sprendimai priimami paprasta Kontrolės komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius 

po lygiai, lemiamas yra Kontrolės komisijos pirmininko balsas, o šiam posėdyje nedalyvaujant ir 

balsams pasiskirsčius po lygiai – sprendimas nepriimamas. 

125. Visi Kontrolės komisijos priimti sprendimai ir (arba) išaiškinimai yra rekomendacinio pobūdžio. 

126. Kontrolės komisijos narys negali būti Prezidentas, Valdybos narys, kitas asmuo, išrinktas 

Asamblėjoje ar Biuro narys. Kontrolės komisijos narys negali būti Nario atstovas Asamblėjoje,  

Vadovų klube. Kontrolės komisijos narys privalo vengti bet kokio interesų konflikto teikiant 

prioritetą LiJOT interesams. 

127. Kontrolės komisijos narys negali būti Nario atstovas Asamblėjoje ar Vadovų klube. 

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

128.1. Prezidentas; 

128.2. Valdybos narys; 

128.3. Narys. 

129. Kontrolės komisija pavasario Asamblėjoje privalo pateikti praėjusių kalendorinių metų LiJOT 

metinės veiklos ataskaitos įvertinimą. 

130. Kontrolės komisijos narys turi teisę atsistatydinti iki savo kadencijos pabaigos. Pareiškimą dėl 

atsistatydinimo Kontrolės komisijos narys pateikia Prezidentui. Kontrolės komisijos narys 

netenka įgaliojimų nuo pareiškimo dėl atsistatydinimo pateikimo Prezidentui dienos arba kitos 

pareiškime nurodytos datos. Prezidentas privalo per 7 kalendorines dienas nuo pareiškimo 

gavimo dienos apie tai elektroniniu paštu pranešti Nariams ir paskelbti LiJOT interneto 

svetainėje. 

131. Kontrolės komisija atskaitinga ir atsakinga Asamblėjai. 

XI. LIJOT BIURAS 

132. Biurą sudaro LiJOT darbuotojai, su kuriais sudaromos darbo sutartys, taip pat kitais pagrindais 

dirbantys asmenys, savanoriai ir praktikantai.  



133. Prezidento teikimu Valdyba tvirtina Biuro darbuotojų skaičių ir pareigybes. 

134. Biuro darbą organizuoja ir jam vadovauja Prezidentas. 

135. Biuras įgyvendina Asamblėjos, Vadovų klubo, Prezidento ir Valdybos sprendimus. 

XII. LĖŠŲ NAUDOJIMO IR ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA 

136. LiJOT lėšas sudaro: 

136.1. valstybės skiriamos lėšos; 

136.2. Nario mokestis; 

136.3. Kandidato į narius mokestis; 

136.4. savanoriški Narių, Kandidatų į narius ir Stebėtojų įnašai; 

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

136.6. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai suteiktos lėšos; 

136.7. kredito įstaigų palūkanos už saugomas LiJOT lėšas; 

136.8. skolintos lėšos; 

136.9. kitos teisėtai gautos lėšos. 

137. LiJOT Nariai privalo šių Įstatų 19.4 ir 26 punktuose numatyta tvarka mokėti Nario mokestį. 

138. Nario mokestis – privaloma kasmetinė įmoka. Nario mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka: 

138.1. likus 21 kalendorinei dienai iki Asamblėjos Prezidentas, vadovaudamasis Asamblėjos sprendimu 

dėl Nario mokesčio dydžio nustatymo, apskaičiuoja kiekvienam Nariui mokamo mokesčio dydį 

ir išsiunčia elektroniniu paštu informaciją apie mokamo mokesčio dydį ir jo sumokėjimo 

terminus; 

138.2. jei Narys laiku nepateikė 76 punkte nurodytos informacijos, mokestis jam apskaičiuojamas pagal 

paskutinius pateiktus duomenis. Narys apie tai informuojamas elektroniniu paštu. 

138.3. Narys privalo sumokėti mokestį pagal nurodytus rekvizitus per 14 kalendorinių dienų nuo 

elektroninio laiško apie apskaičiuotą mokesčio dydį išsiuntimo, jei elektroniniame laiške 

nenurodomas kitas nario mokesčio sumokėjimo terminas. 

139.   LiJOT Kandidatai į narius šių Įstatų 41.4 ir 42 punktuose numatyta tvarka turi mokėti Kandidato į 

narius mokestį. 

140. Kandidato į narius mokestis – privaloma kasmetinė įmoka. Kandidato į narius mokestis lygus 1/2 

Nario mokesčio. 



141. LiJOT veiklos kontrolę vykdo Asamblėja, kuri tvirtina LiJOT veiklos ir finansinių ataskaitų 

rinkinį. 

142. LiJOT lėšų naudojimo kontrolę vykdo Kontrolės komisija, kuri tikrina LiJOT finansinę veiklą bei 

dokumentaciją, ir pateikia išvadas Asamblėjai, jeigu nėra finansinį auditą atliekančio 

nepriklausomo auditoriaus išvados dėl LiJOT finansinės veiklos. 

XIII. PRANEŠIMŲ IR SPRENDIMŲ PASKELBIMO TVARKA 

143. Apie numatomą LiJOT reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą skelbiama viešai 3 kartus ne 

mažesniais kaip 30 kalendorinių dienų intervalais Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų 

registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti arba 

vieną kartą viešai Registrų centro informaciniam leidinyje ir registruotu laišku ar įteikiant 

pranešimą pasirašytinai informuojant Narius ir kiekvieną kreditorių. 

144. LiJOT sprendimai skelbiami: 

144.1. Valdymo ir kitų organų – LiJOT interneto svetainėje ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo 

sprendimo priėmimo; 

144.2. Asamblėjos – LiJOT interneto svetainėje ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo 

priėmimo. 

144.3. Kita LiJOT informacija gali būti skelbiama LiJOT interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ir 

kitose žiniasklaidos priemonėse.  

145. Tais atvejais, kai LiJOT organų sprendimai ar kita informacija turi būti skelbiama viešai, jie 

publikuojami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame 

elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti. 

XIV. BUVEINĖS IR ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 

146. LiJOT buveinė keičiama Valdybos sprendimu. 

147. Teikti Įstatų keitimo ir (ar) papildymo projektus turi teisę:  

147.1. ne mažiau kaip 1/4 Narių; 

147.2. ne mažiau kaip 1/2 Valdybos narių; 

147.3. Prezidentas; 

147.4. Kontrolės komisija. 

148. Įstatų pakeitimai ir (ar) papildymai priimami 2/3 Asamblėjoje dalyvaujančių Narių, kurių narystė 

nėra sustabdyta, balsų dauguma. 

149. Įstatų pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja, kai jie įregistruojami Lietuvos Respublikos teisės 



aktų nustatyta tvarka. 

XV. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 

150. LiJOT likviduojama: 

150.1. Asamblėjos sprendimu, priimtu dviejose Asamblėjose iš eilės ne mažesne kaip 2/3 visų Narių 

balsų dauguma, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais; 

150.2. Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais. 

151. LiJOT reorganizuojama Asamblėjos sprendimu 2/3 visų Narių balsų dauguma, remiantis Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. 

152. Nutraukus LiJOT veiklą, LiJOT turtas ir lėšos naudojami Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

numatyta tvarka. 

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

153. Klausimai, nesureguliuoti šių Įstatų, yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir LiJOT 

veiklą reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka. 

Įstatų redakcija priimta 2021 m. liepos 25 d. vykusioje Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos neeilinėje 

asamblėjoje. 

Įstatai pasirašyti 2021 m. liepos 25 d. 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Lukas Kornelijus Vaičiakas 

 


