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„ROTARY INTERNATIONAL APYGARDA 1462“ [STATAI

1. BENDROJI DALIS
1.1. „Rotary International Apygarda 1462“ (toliau tekste - Apygarda) yra ne pelno
siekianti, savanoriska, nepriklausoma, nepolitine organizacija, vienijanti juridinius
asmenis - Lietuvos Respublikoje jregistruotus ir veikiancius Rotary klubus (toliau tekste
Apygardos

klubai), kurie pagal Tarptautines Rotary Organizacijos (angl. Rotary

International (sutrumpinimas RI)) Konstitucijos (angl. „Constitution o f Rotary
International44), RI {statij (angl. „Bylaws o f Rotary International44) reikalavimus tampa RI
nariais ir kurie pagal RI teritorinj suskirstym^ priklauso Rotary International
Apygardai 1462. RI Konstitucijoje ir RI (statuose jvardinti ir Lietuvoje veikiantys
Rotaract klubai tampa Apygardos nariais po to, kai RI nustato jiems reikalavimus ir
s^lygas, kurias jie turi tenkinti, kad butij Apygardos nariais.
1.2. Organizacijos pavadinimas - Rotary International Apygarda 1462.
1.3. Organizacijos teisine forma - Asociacija. Apygarda veikia kaip Apygardos klubq
asociacija, yra RI autorizuota kaip Apygarda 1462 (angl. „Rotary International
District 1462“).
1.4. Apygarda savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Asociacijq jstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teises aktais, siais [statais
bei RI Konstitucija, kitais RI dokumentais tokia apimtimi, kiek jie nepriestarauja
Lietuvos Respublikos teises aktams. RI Konstitucijos, RI Jstatp, RI elgsenos kodekso ir
kitij RI dokumentp nuostatos turi virsenyb? pries siuos {status tiek, kiek jos nepriestarauja
Lietuvos Respublikos teises aktams.
1.5. Apygarda yra ribotos civilines turtines atsakomybes viesasis juridinis asmuo.
1.6. Apygarda uz savo prievoles atsako savo turtu. Apygarda neatsako uz savo nariq
prievoles, o nariai uz Apygardos prievoles.
1.7. Apygarda jsteigta neribotam laikui.
1.8. Apygardos finansiniai ir veiklos metai (toliau Rotary metai) yra nuo liepos 1 dienos iki
birzelio 30 dienos.

2. TIK SLA IIR UZDAVIMAI
2.1. Pagrindinis Apygardos tikslas yra laikantis RI Konstitucijos ir RI jstatq bei puoselejant
RI vertybes koordinuoti ir remti Lietuvos Respublikoje jregistruotq Apygardos klubq
veiklq, padedant jiems ir jij nariams jgyvendinti tarnavimo visuomenei, aukstq verslo ir
profesiniq standartq laikymosi, tarpusavio supratimo ir geros valios bei tarptautinio
bendradarbiavimo tikslus ir principus.
2.2. {gyvendindama deklaruojamus tikslus, Apygarda:
2.2.1. Atstovauja Apygardos klubus RI ir Lietuvos Respublikos institucijose;
2.2.2. teikia metodin? paramq ir visq turimq informacijq Apygardos klubams, palaiko
rysius su kitomis RI Apygardomis, vykdo bendrus projektus;
2.2.3. leidzia leidinius, administruoja RI Apygardos 1462 intemetin? svetain?, skleidzia
informacijq apie RI principus, tikslus ir uzdavinius, Apygardos ir Apygardos
klubq veiklq;
2.2.4. kofmansuoja Apygardos klubq rengiamus ir vykdomus projektus ir tarptautines RI
programas;
2.2.5. organizuoja Apygardos Konferencijas, Asamblejas, Seminarus, mokymus ir kitus
Apygardos renginius;
2.2.6. inicijuoja naujq Rotary, Rotaract ir Interact klubq kurimq Lietuvoje, teikia
metodin? pagalbq, aprupina iniciatyvines grupes reikalinga literatura;
2.2.7. sprendzia kitus klausimus, vadovaujantis siais {statais ir kitais RI norminiais aktais.
2.3. Apygarda savo tikslams ir uzdaviniams jgyvendinti gali vykdyti siq ukin? veiklq:
(18.12) kitas spausdinimas;
(18.13) parengiamoji spausdinimo ir ziniasklaidos veikla;
(18.20) jrasytq laikmenq tirazavimas;
(47.91) uzsakomasis pardavimas pastu arba intemetu;
(58.14) zurnalq ir periodiniq leidiniq leidyba;
(58.19) kita leidyba;
- (68 .20 ) nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
(73.20) rinkos tyrimas ir viesosios nuomones apklausa;
(77.11) automobiliq ir lengvqjij varikliniq transporto priemoniq nuoma ir isperkamoji
nuoma;
(82.11) kombinuotiyq jstaigos administraciniq paslaugq veikla;
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(82.19) fotokopijavimo, dokumentq rengimo ir kita specializuota jstaigai budingq
paslaugi} veikla;
(82.30) posedzii] ir verslo renginiij organizavimas;
(85.59) kitas, niekur kitur nepriskirtas, svietimas;
(88.99) kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;
(93.19) kita sportine veikla;
(93.29) kita pramogi} ir poilsio organizavimo veikla;
(94.99) kitij, niekur kitur nepriskirti}, narystes organizacijq veikla.
2.4. Apygarda turi teis$ teikti param^ bei labdar^ ir gauti param^.
2.5. Apygardos filialij ir atstovybiq steigimas negalimas.

3. APYGARDOS NARIAI, JV TEISES IR PAREIGOS
3.1. Apygardos nariai yra visi Lietuvoje veikiantys Apygardos klubai, kurie jregistruoti
Lietuvos Respublikos jstatymij ir RI nustatyta tvarka bei pagal RI teritorinj suskirstym^
priklauso RI Apygardai 1462. Apygardos nariais gali buti tik Apygardos klubai, kurie
vykdo RI Konstitucijoje ir RI {statuose isdestytus reikalavimus ir jsipareigojimus.
3.2. Apygardos klubas, jregistruotas RI (angl. „chartered“), nedelsiant ir automatiskai
registruojamas Apygardos nariu, pateikus Apygardos Valdytojui Apygardos klubui
isduotos RI chartijos kopij^ ir Lietuvos Respublikos juridiniq asmenij registro isplestinj
isras^ apie juridinio vieneto jregistravim^ Lietuvos Respublikos teises aktij nustatyta tvarka.
3.3. Apygardos nariai turi teis§:
3.3.1.dalyvauti ir balsuoti Apygardos Konferencijoje ir Asamblejoje;
3.3.2.siulyti kandidatus j Nominuoto Apygardos Valdytojo, Nominacinio komiteto nario,
Apygardos Auditoriaus pareigas;
3.3.3.teikti pasiulymus del Apygardos veiklos gerinimo bei siulyti klausimus Apygardos
Konferencijos ir Asamblejos darbotvarkei;
3.3.4.nustatyta tvarka teikti prasymus Apygardos RI Fondo komitetui del vykdomi}
programij ir projekti} kofinansavimo bei gauti param^;
3.3.5.siulyti kandidatus

dalyvauti

Apygardos

organizuojamose

ir vykdomose

RI

programose;
3.3.6. naudotis visa Apygardos sukaupta informacija ir pagalba;
3.3.7.naudotis kitomis teisemis, kurios nepriestarauja Lietuvos Respublikos teises aktams,
RI Konstitucijai, RI (statams ir siems {statams.

3.4. Apygardos narys privalo:
3.4.1. laikytis RI Konstitucijos ir RI veikl^ reglamentuojanciij dokumentq, siij {statij,
vadovavimo Apygardai piano, aktyviai dalyvauti Apygardos veikloje, Apygardos
organizuojamose ir vykdomose programose;
3.4.2. vykdyti Apygardos Konferencijos, Asamblejos ir Apygardos Valdytojo priimtus
nutarimus ir potvarkius;
3.4.3. nustatytu laiku pateikti Apygardos organizacinei ir administracinei veiklai reikalingus
duomenis, RI teikiamas veiklos ataskaitas;
3.4.4. kiekvien^ pusmetj moketi Apygardos Asamblejoje arba Konferencijoje nustatyt^
mokestj, kuris mokamas uz kiekvien^ Apygardos klubo narj (uz pirm^jj finansiniij
metij pusmetj - iki rugsejo 30 d., uz antrqjj finansiniij metij pusmetj - iki kovo 30 d.).
3.5. Naryste Apygardoje sustabdoma RI sustabdzius Apygardos klubo veikl^.
3.6. Naryste Apygardoje nedelsiant ir automatiskai nutraukiama RI nutraukus Apygardos
klubo naryst? RI.

4. APYGARDOS VALDYMAS
4.1. Apygardos organai yra:
4.1.1. Apygardos Konferencija - turinti visas visuotino nariij susirinkimo teises;
4.1.2. Apygardos Asambleja - turinti dalj visuotino nariij susirinkimo teisiij;
4.1.3. Apygardos Valdyba - kolegialus valdymo organas;
4.1.4. Apygardos Valdytojas - vienasmenis valdymo organas.
4.2. Apygardos valdymas vykdomas vadovaujantis siais jstatais, RI Procedunj vadovu (angl.
“Rotary Manual o f procedure”) ir Rotary elgsenij kodeksu (angl. “Rotary code o f policies”)
tokia apimtimi, kiek jie nepriestarauja Lietuvos Respublikos teises aktams.

5. APYGARDOS KONFERENCIJA
5.1. Auksciausias Apygardos organas, turintis visas visuotinio nariij susirinkimo teises, yra
Apygardos Konferencija (toliau - Konferencija), kuri rengiama iki kiekvienij metij
lapkricio menesio 30 d.
5.2. Pranesimas apie Konferencijos viet^ ir laik^ bei preliminari Konferencijos darbotvarke turi
buti issiijsti Apygardos klubams elektroniniu pastu ne veliau kaip 20 (dvidesimt) dienij iki
Konferencijos. Si informacija taip pat viesinama RI Apygardos 1462 intemetineje
svetaineje.

5.3. Pasiulymus ir svarstytinus klausimus Konferencijos darbotvarkei gali teikti vienas ar
daugiau Apygardos klubq. Pasiulymai pries tai turi buti patvirtinti Apygardos klubo nariq
daugumos eiliniame susirinkime. Pasiulymai ir/arba svarstytini klausimai turi buti pateikti
Apygardos Valdytojui ne veliau kaip 12 (dvylika) dienq iki Konferencijos.
5.4. Galutine darbotvarke, jskaitant ir tuos pasiulymus, kurie bus nagrinejami Konferencijoje,
turi buti paskelbta RI Apygardos 1462 intemetineje svetaineje ne veliau kaip 7 (septynios)
dienos iki Konferencijos dienos.
5.5. Apygardos Auditoriaus patikrintas praejusiq Rotary metq finansiniq ataskaitq rinkinys turi
buti pateiktas Apygardos klubams ne veliau kaip 7 (septynios) dienos iki Konferencijos,
paskelbiant jj RI Apygardos 1462 intemetineje svetaineje arba pateikiant tiesiogiai
kiekvienam Apygardos klubui kitu budu.
5.6. Kiekvienas Apygardos klubas isrenka, patvirtina ir j Konferencijq siuncia maziausiai
vienq rinkikq, paprastai klubo Prezidentq arba jo rastiskq jgaliojimq turintj to klubo narj.
Vienas rinkikas turi teis? atstovauti tik vienq Apygardos klubq.
5.7. Bet kuris Apygardos klubo narys turi teis? dalyvauti Konferencijoje ir pasisakyti.
5.8. Konferencijoje sprendimai gali buti priimami, kai joje yra atstovaujami ne maziau nei 2/3
Apygardos klubq. Sprendimai priimami paprasta balsq dauguma, skaiciuojant pateiktus
galiojancius balsus. Vienas Apygardos klubas turi vienq balsq. Kai keiciami Apygardos
jstatai ar yra sprendziamas klausimas del Apygardos pertvarkymo ar pabaigos
(reorganizavimo ar likvidavimo), sprendimams priimti reikia ne maziau kaip 2/3
Konferencijoje dalyvaujanciq Apygardos klubq balsq.
5.9. Konferencijai vadovauja Apygardos Valdytojas. Konferencijos metu:
5.9.1. isklausomas R I prezidento atstovo pranesimas;
5.9.2. isklausoma praejusiq Rotary metq Apygardos Valdytojo veiklos ataskaita;
5.9.3. isklausomi Apygardos komitetq pirmininkq, Programq vadovq pranesimai;
5.9.4. isklausoma Izdininko praejusiq Rotary metq finansine ataskaita;
5.9.5. Apygardos Valdytojas pristato einamqjq Rotary metq veiklos planq;
5.9.6. vyksta gautq pasiulymq ir rezoliucijq svarstymas.
5.10. Konferencij a priima siuos sprendimus:
5.10.1. renka Konferencijos sekretoriq;
5.10.2. tvirtina Konferencijos darbotvark?;
5.10.3. tvirtina audituotq Apygardos praejusiq Rotary metq fmansiniq ataskaitq rinkinj
arba meting ataskaitq;
5.10.4. tvirtina Apygardos nariq mokesciq mokejimo tvarkq;

5.10.5. renka 5 (penkis) Apygardos klubus, kurie deleguos savo atstovq j Nominuoto
Apygardos Valdytojo rinkimo Nominacinj komitetq;
5.10.6. renka Apygardos atstovq ir alternatyvq atstovq j RI Direktoriq Tarybos (angl.
„Board o f Directors44) nario (RI zonos direktoriaus) rinkimo Nominacinj
komitetq;
5.10.7. tvirtina Isrinktqjj Apygardos Valdytojq;
5.10.8. renka Apygardos delegatq ir alternatyvq delegatq j RI Teisekuros tarybq (angl.
“Council on Legislation”);
5.10.9. renka Apygardos Auditoriq;
5.10.10. keicia Apygardos {status ir buveinq;
5.10.11. priima sprendimq del kitq juridiniq asmenq steigimo ar del tapimo kitq juridiniq
asmenq dalyviu;
5.10.12. priima sprendimq del Apygardos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo);
5.10.13. sprendzia kitus Lietuvos Respublikos Asociacijq jstatyme visuotinio nariq
susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
5.11. Konferencijos protokolq turi pasirasyti Konferencijos sekretorius, praejusiq Rotary metq
Apygardos Valdytojas, Apygardos Valdytojas ir Apygardos Izdininkas. Protokolas turi
buti parengtas ir paskelbtas RI Apygardos 1462 intemetineje svetaineje arba issiqstas
elektroniniu pastu Apygardos klubams ne veliau kaip 30 (trisdesimt) dienq po
Konferencijos pabaigos.

6. APYGARDOS ASAMBLEJA
6.1. Apygardos Asambleja (toliau - Asambleja) yra Apygardos organas, turintis dalj visuotino
apygardos nariq susirinkimo teisiq. Asambleja kvieciama vasario arba kovo menesiais.
Asamblejoje Apygardos klubq su balso teise atstovauja naujai isrinktas Apygardos klubo
prezidentas, kuris eis savo pareigas busimaisiais Rotary metais.
6.2. Asamblejos metu vyksta naujai isrinktq Apygardos klubq prezidentq mokymo seminaras
(angl. ""President elect training seminar44 (sutrumpinimas - PETS)). Kartu vyksta ir
Apygardos klubq sekretoriq, izdininkq, komitetq pirmininkq, kurie eis savo pareigas
busimaisiais Rotary metais, mokymo seminaras.
6.3. Pranesimas apie Asamblejos vietq ir laikq bei preliminari Asamblejos darbotvarke,
planuojamo Apygardos busimqjq Rotary metq biudzeto projektas turi buti issiqsti
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Apygardos klubams elektroniniu pastu arba pateikiami RI Apygardos 1462 intemetineje
svetaineje ne veliau kaip 20 (dvidesimt) dienq iki Asamblejos dienos.
6.4. Asamblej^ kviecia Isrinktasis Apygardos Valdytojas. Asamblejoje ir PETS seminare
dalyvauja Apygardos Valdytojas, Apygardos Izdininkas, Isrinktasis Apygardos
Valdytojas, jo pasirinkti Asistentai, Komitetij pirmininkai, Programij vadovai, Apygardos
Instruktorius, kurie eis savo pareigas busimaisiais Rotary metais.
6.5. Naujai isrinktij Apygardos klubij prezidentq dalyvavimas Asamblejoje ir PETS mokymo
seminare yra privalomas. Nedalyvav? Asamblejoje ir PETS mokymo seminare
Apygardos klubij prezidentai, negali pradeti eiti savo pareigij busimaisiais Rotary metais,
jeigu Isrinktasis Apygardos Valdytojas nenusprendzia kitaip.
6 .6. Asamblejoje sprendimai gali buti priimami, kai joje yra atstovaujami ne maziau nei 2/3

Apygardos klubij. Vienas Apygardos klubo atstovas - naujai isrinktas Apygardos klubo
prezidentas - turi vien^ bals^.
6.7. Asamblejai vadovauja Isrinktasis Apygardos Valdytojas. Asambleja tvirtina Apygardos
Izdininko parengt^ Apygardos busimiyi} Rotary metij biudzet^, nustato Apygardos nariij
mokesciij dydj. Sprendimams priimti reikia ne maziau kaip 3/4 Asamblejoje dalyvaujanciij
Apygardos klubij atstovij balsij.
6 .8 . Asamblejos protokol^ turi pasirasyti Apygardos Izdininkas ir Isrinktasis Apygardos

Valdytojas. Protokolas turi buti parengtas ir paskelbtas RI Apygardos 1462 intemetineje
svetaineje arba issiijstas elektroniniu pastu Apygardos klubams ne veliau kaip 15
(penkiolika) dienij po Asamblejos pabaigos.

7. APYGARDOS VALDYBA
7.1. Apygardos Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurj sudaro esamas Apygardos
Valdytojas, Isrinktasis Apygardos Valdytojas, paskutinis Ankstesnis Apygardos
Valdytojas, Nominuotas Apygardos Valdytojas ir Apygardos Izdininkas. Apygardos
Valdytojas, kaip auksciausias Apygardos 1462 pareigunas, yra Apygardos Valdybos
pirmininkas. Apygardos Valdybos nariais gali buti tik Apygardos klubij nariai.
7.2. Apygardos Valdyba rengia Apygardos veiklos strateginj plan^, vadovavimo Apygardai
plan^, sutaria del Apygardos pareigunq, kuriij kadencija yra ilgiau nei vieneri metai,
kandidatunj.
7.3. Apygardos Valdyba sutaria del Apygardos projektij, kuriij trukme yra ilgiau nei vieneri
metai, vykdymo.
7

7.4. Apygardos Valdybos susirinkimus organizuoja, jq laikq ir vietq nustato Apygardos
Valdytojas. Susirinkimai vyksta ne reciau kaip 4 (keturis) kartus per metus. Apygardos
Valdybos susirinkimuose be balsavimo teises dalyvauja ir jiems sekretoriauja Atsakingas
Sekretorius. Apie Apygardos Valdybos susirinkimo vietq ir laikq. Apygardos Valdybos
nariams pranesama ne veliau kaip 15 (penkiolika) dienq iki susirinkimo datos.
7.5. Apygardos Valdybos sprendimai priimami balsq dauguma. Valdybos nariai gali dalyvauti
ir balsuoti telefonines konferencijos budu, intemetu ar kitokiomis komunikacinemis
priemonemis, kurii} pagalba visi susirinkimo dalyviai gali bendrauti vienas su kitu.

8. APYGARDOS VALDYTOJAS
8.1. Apygardos Valdytojas yra vienintelis RI pareigunas Apygardoje, atskaitingas RI
Direktorii} Tarybai (angl. „Board o f Directors41). Valdytojas turi uztikrinti Apygardos veiklq
testinumq, bendradarbiauti su buvusiais, esamais ir busimais Apygardos vadovais.
8.2. Apygardos Valdytojas yra vienasmenis Apygardos valdymo organas, kuris renkamas
siame skyriuje nurodyta tvarka, jj tvirtina Apygardos Konferencija. Apygardos
Valdytojas sudaro sandorius Apygardos vardu ir atstovauja Apygardai.
8.3. Apygardos Valdytojas savo veikloje vadovaujasi siais (statais, RI Konstitucija ir RI
{statais tokia apimtimi, kiek jie nepriestarauja Lietuvos Respublikos teises aktams.
8.4. Apygardos Valdytojo kadencija prasideda liepos 1 d. ir t?siasi vienerius Rotary metus iki
birzelio 30 d. arbatol, kol nebus isrinktas naujas Apygardos Valdytojas.
8.5. Apygardos Valdytojo rinkimq vieneriq Rotary metq kadencijai procedura pradedama ne
anksciau kaip 36 (trisdesimt sesi) menesiai ir ne veliau kaip 24 (dvidesimto keturi) menesiai
iki jo kadencijos pradzios. Keliami tokie reikalavimai kandidatui:
8.5.1.turi buti nepriekaistingos reputacijos Apygardos klubo, kuris vykdo RI Konstitucijos,
RI jstatq bei sip jstatp reikalavimus, nariu;
8.5.2.turi buti buv?s vieno Rotary klubo arba keliq Rotary klubq nariu bent 7 (septynerius)
metus iki tada, kai prades eiti savo pareigas;
8.5.3.turi buti ej$s Rotary klubo prezidento pareigas vienerius Rotary metus arba, jei
Rotary klubas buvo priimtas } RI einamaisiais Rotary metais, ejo prezidento pareigas
bent 6 (sesis) menesius;
8.5.4.turi gerai moketi anglq (arba kitq RI oficialiai vartojamq) kalbq, demonstruoti
gebejimus, pasiruosimq, pasiryzimq ir fizines galimybes eiti Apygardos Valdytojo
pareigas.
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8.6. Nominuotqjj Apygardos Valdytojq renka Nominacinis komitetas. Nominacinj komitetq
sudaro 7 (septyni) nariai. 5 (penki) nariai yra renkami Apygardos Konferencijoje. Is
kiekvieno Apygardos krasto (Vilniaus, Kauno, Klaipedos, Siauliq ir Panevezio) burtq keliu
isrenkamas vienas Apygardos klubas, kuris deleguoja savo klubo Prezidentq arba praejusiq
Rotary metq Prezidentq j Nominacinj komitetq. Nominacinio komiteto nariu negali bQti
Apygardos klubo, pateikusio savo nario kandidaturq j Nominuotojo Apygardos Valdytojo
pareigas, narys. Siuo tikslu is kiekvieno Apygardos krasto burtq keliu isrenkamas ir vienas
pakaitinis Apygardos klubas, kurio Prezidentas arba praejusiq Rotary metq Prezidentas
pakeistq pirmojo klubo atstovq Nominaciniame komitete, jeigu pasiulytas kandidatas j
Nominuotqjj Apygardos Valdytojq butq is isrinkto Apygardos klubo. 2 (du) narius,
Ankstesnius Apygardos Valdytojus, j Nominacinj komitetq deleguoja Apygardos
Patariamoji taryba. Negali buti deleguojami 2 (du) atstovai is to paties Apygardos krasto.
Apygardos Patariamoji taryba deleguoja kitq Ankstesnj Apygardos Valdytojq, jeigu
Ankstesnio Apygardos Valdytojo klubas pasiule kandidatq j Nominuotqjj Apygardos
Valdytojq.
8.7. Jeigu Apygardos Konferencijai nepavyksta isrinkti Nominacinio komiteto nariq
vadovaujantis 8.6 punkte numatyta

procedure, Nominacinis komitetas Apygardos

Valdytojo potvarkiu sudaromas is 5 (penkiq) veliausiai pareigas ejusiq Ankstesniq
Apygardos Valdytojq, kurie yra Apygardos klubq nariai. Jeigu nera 5 (penkiq) Ankstesniq
Apygardos Valdytojq, RI Prezidentas gali paskirti papildomus narius is Apygardos klubq,
kad Nominacinj komitetq sudarytq 5 (penki) nariai.
8 .8. Nominuotojo Apygardos Valdytojo rinkimo procedurq organizuoja Apygardos Valdytojo

paskirtas vienas is 2 (dviejq) deleguotq Ankstesniq Apygardos Valdytojq, kuris tampa ir
Nominacinio komiteto pirmininku. Nominacinio komiteto pirmininkas Valdytojo vardu
kviecia Apygardos klubus, Nominacinio komiteto narius pateikti vieno asmens is
konkretaus Apygardos klubo kandidaturq eiti Apygardos Valdytojo pareigas, per dviejq
menesiq laikotarpj po oficialaus pakvietimo paskelbimo dienos. Jei per sj terminq nera
pajeikiama kandidaturq eiti Apygardos Valdytojo pareigas, terminas kandidaturoms
pateikti gali buti prat?stas Nominacinio komiteto pirmininko sprendimu. Teikiant
kandidaturas eiti Apygardos Valdytojo pareigas, Nominacinio komiteto pirmininkui
pateikiami sie dokumentai:
8.8.1.kandidato gyvenimo aprasymas, akcentuojant tarnyst? Rotary organizacijoje;
8.8.2. kandidato, kaip busimo Apygardos Valdytojo, veiklos programa;
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8.8.3.R I Generaliniam sekretoriui adresuotas pareiskimas, patvirtinantis kandidato turimas
kvalifikacines zinias, prisiimamas pareigas ir atsakomyb?.
8.9. Apygardos klubo, pateikusio savo nario kandidatur^ j Nominuotojo Apygardos Valdytojo
pareigas, sekretorius turi pateikti Nominacinio komiteto pirmininkui Apygardos klubo
susirinkimo protokol% kuriame nurodyta susirinkimo data, dalyvavusiij klubo narii} skaicius
ir priimtas sprendimas „uz“ del Apygardos klubo nario kandidaturos j Nominuotojo
Apygardos Valdytojo pareigas.
8.10. Bet kokia kandidatij eiti Apygardos Valdytojo pareigas rinkimij agitacija draudziama.
Nominacinio komiteto pirmininkas ne veliau kaip likus 7 (septynioms) dienoms iki
Nominacinio komiteto susirinkimo dienos informuoja Nominacinio komiteto narius ir
kandidatus apie susirinkimo dat^ ir viet^, Nominacinio komiteto nariams el. pastu issiuncia
siij Jstatij 8.8 ir 8.9 punktuose nurodytus dokumentus, taip pat informuoja apie kandidatij
asmenines savybes ir pasirengim^ eiti Valdytojo pareigas. Nominacinio komiteto
susirinkimui pirmininkauja Nominacinio komiteto pirmininkas. Nominacinis komitetas
balsij dauguma is Rotary klubij pasiulytij kandidatij savo nuoziura isrenka geriausiai
pasirengusj

eiti Apygardos

Valdytojo

pareigas

Apygardos Rotary

klubo

narj

Nominuotuoju Apygardos Valdytoju. Jeigu nei vienas is kandidatij nesurenka balsij
daugumos, tuomet is naujo balsuojama del dviejij daugiausiai balsij surinkusiij kandidatij.
Apie Nominuotojo Apygardos Valdytojo isrinkim^ Nominacinio komiteto pirmininkas
per 24 val. informuoja Apygardos Valdytojo, kuris si^ informacij^ per 72 val. nuo
pranesimo gavimo paskelbia RI Apygardos 1462 intemetineje svetaineje, nurodydamas
Nominuotojo Apygardos Valdytojo vard^, pavard? ir Apygardos klub^, o taip pat kitus
kandidatus, del kuriij buvo balsuojama Nominaciniame komitete.
8.11. Bet kuris Apygardos klubas per 14 (keturiolika) dienij po pranesimo paskelbimo R I
Apygardos 1462 intemetineje svetaineje dienos apie isrinkt^ Nominuotijjj Apygardos
Valdytojo gali pateikti Apygardos Valdytojui altematyvij kandidat^, Apygardos klubo
narj,

kurio

kandidatur^

j Nominuotqjj

Apygardos

Valdytojo

anksciau

svarste

Nominaciniai komitetai. Siai kandidaturai turi buti pritarta Apygardos klubo susirinkime,
'

i

pateikiant Apygardos Valdytojui pasirasytq Rotary klubo prezidento ir sekretoriaus
susirinkimo protoko 1^. Esant altematyviam kandidatui arba kandidatams, Apygardos
Valdytojas paviesina informacij^ apie juos RI Apygardos 1462 intemetineje svetaineje ir
kviecia Apygardos klubus per 14 (keturiolika) dienij isreiksti Rotary klubo nuomon§,
uzpildant RI nustatyt^ form^ - susirinkimo data, sprendimas „uz“ palaikyti altematyvij (tik
vien^) kandidat^, pasirasytas prezidento ir sekretoriaus. Per 7 (septynias) dienas Apygardos
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Valdytojas turi jvertinti ar bent vienas is altematyviq kandidatq gavo 10 (desimties) klubij
arba 20 (dvidesimt) procentq nuo visq Apygardos klubq (vertinamas didesnis skaicius)
palaikymq. Esant siai sqlygai, Valdytojas per 7 (septynias) dienas organizuoja visq
Apygardos klubq balsavimq rastu, pateikdamas Apygardos klubams RI nustatytos formos
biuletenj, j kurj jrasomos Nominacinio komiteto isrinkto Nuominuotojo Apygardos
Valdytojo ir altematyvaus kandidato ar kandidatij pavardes bei nurodydamas iki kurios
datos Apygardos klubai turi elektroniniq rysiq priemonemis atsiqsti tinkamai uzpildytq
balsavimo rastu biuletenj. Nuominuotu Apygardos Valdytoju isrenkamas daugiausiai
Apygardos klubq balsq surinkfs j biuletenj jrasytas Apygardos klubo narys.
8.12. Apygardos Valdytojas paskelbia Nominacinio Komiteto arba Apygardos klubq isrinktq
Nominuotqjj Apygardos Valdytojq, kurio kandidatura bus teikiama tvirtinti Apygardos
Konferencijai. Nominuotojo Apygardos Valdytojo kandidatura RI fstatq nustatyta tvarka
taip pat teikiama tvirtinti RI Direktoriq Tarybai (angl. „Board o f Directors44) arba RI metinei
Konvencijai (angl. „Rotary Convention44). RI patvirtintas Nominuotasis Apygardos
Valdytojas dalyvauja RI zonos (zonq) apygardose Isrinktq Apygardq Valdytojq Mokymq
Seminare (angl. “District Governor Elect Training Seminar”), kurio metu vyksta ir
Nominuotqjq Apygardos Valdytojq mokymai, likus 12 (dvylika) menesiq iki kadencijos
pradzios tampa Isrinktuoju Apygardos Valdytoju, privalomai dalyvauja RI zonos (zonq)
apygardose Isrinktq Apygardq Valdytojq Mokymq Seminare, RI Tarptautineje Asamblejoje,
kviecia ir organizuoja einamqjq Rotary metq Apygardos Asamblejq ir PETS seminarq.
8.13. Apygardos Valdytojas atsako uz:
8.13.1. naujq Apygardos klubq steigimq Apygardoje;
8.13.2. veikianciq Apygardos klubq stiprinimq;
8.13.3. narystes skatinimq;
8.13.4. strateginio veiklos piano ir vadovavimo Apygardai piano rengimq ir jq
jgyvendinimq;
8.13.5. Rotary vertybiq propagavimq, vadovavimq Apygardos klubams ir jq prieziurq;
8.13.6. RI Fondo remimq, dalyvavimq atskirose jo programose;
8.13.7. rysiq tarp Apygardos klubq ir Rotaract klubq bei rysiq tarp Apygardos klubq ir
RI skatinimq;
8.13.8. pasirengimq Apygardos Konferencijai ir pagalbq Isrinktajam Apygardos
Valdytojui, jam planuojant ir rengiantis Asamblejai ir PETS seminarui;
8.13.9. oficialiq vizitq j Apygardos klubus arba bendrus klubq susirinkimus vykdymq,
siekiant atkreipti demesj j RI aktualijas, skiriant ypatingq demesj silpnesniems

Apygardos klubams, motyvuojant klubq narius dalyvauti tamystes veiklose,
uztikrinant Apygardos klubq jstatq derejimq su RI Konstitucijos, RI {statais po RI
Teisekuros tarybos sprendimq, asmeninj pasizymejusiq Apygardos klubq nariq
pripazinimq ir skatinimq;
8.13.10. menesinio laisko Apygardos klubq nariams rengimq ir siuntimq;
8.13.11. Apygardos ataskaitq pagal RI Prezidento arba RI Direktoriq Tarybos reikalavimus
teikimq;
8.13.12. Apygardos pareigunq skyrimq bei isrinkimq pagal RI Konstitucijos, RI [statq, RI
elgsenos kodekso reikalavimus;
8.13.13. nuolatinj domejimqsi apie Rotary organizacijq veiklq Apygardoje;
8.13.14. Apygardos

dokumentacijos

perdavimq

pasibaigus

kadencijai

Isrinktajam

Apygardos Valdytojui;
8.13.15. metiniq fmansiniq ataskaitq rinkinio ir Apygardos veiklos ataskaitos ar metines
ataskaitos uz praejusius finansinius metus parengimq, taip pat siq dokumentq ir
Auditoriaus isvados paskelbimq Apygardos intemetineje svetaineje ir pateikimq
Juridiniq asmenq registro tvarkytojui;
8.13.16. pasiraso metiniq fmansiniq ataskaitq rinkinj, Apygardos veiklos ataskaitq ar meting
ataskaitq;
8.13.17. kitq tipiniq pareigq, kurios budingos RI pareigunui Apygardoje, atlikimq.
8.14. Apygardos Valdytojas skiria Apygardos pareigunus: Valdytojo Asistentus, Apygardos
Komitetq

pirmininkus,

Programq

vadovus,

Apygardos

Izdininkq,

Apygardos

Instruktoriq, sudaro darbo ar kitos formos sutartis su Atsakinguoju Sekretoriumi ir kitais
pagal darbo sutartis ar kitais pagrindais Apygardoje dirbanciais asmenimis.
8.15. Valdytojo Asistentas padeda Apygardos Valdytojui administruoti Apygardos krastuose
(Vilniaus, Kauno, Klaipedos, Siauliq ir Panevezio) veikiancius Apygardos klubus. Keliami
tokie minimalus reikalavimai Valdytojo Asistentui:
8.15.1. turi buti Apygardos kraste veikiancio Apygardos klubo nariu ne maziau kaip 3
(trejus) metus;
8.15.2. turi buti ej^s Apygardos kraste veikiancio Apygardos klubo prezidento pareigas
vienerius Rotary metus arba, jei Apygardos klubas buvo priimtas j RI einamaisiais
Rotary metais, ejo prezidento pareigas bent 6 (sesis) menesius;
8.15.3. demonstruoti pasiruosimq ir gebejimq prisiimti Valdytojo Asistento pareigas;
8.15.4. issiskiriantis savo pareigingumu ir galintis buti vienu is Apygardos lyderiq.
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8.16. Apygardos tikslq jgyvendinimui ir veiklq organizavimui sudaromi Apygardos Komitetai.
Isrinktasis Apygardos Valdytojas yra atsakingas uz Apygardos Komitetq suformavimq
busimiems Rotary metams, parenka Apygardos Komitetq pirmininkus, Program 14
vadovus, o pradejus eiti Apygardos Valdytojo pareigas juos paskiria, pateikia informacijq j
RI svetaines duomenq baz§. Apygardos Komitetq pirmininkai, Programq vadovai
reguliariai informuoja Apygardos Valdytojq apie vykdomas veiklas.
8.17. Apygardos Komitetai sudaromi siekiant vykdyti tokias administracines funkcijas:
8.17.1. Narystes pletra;
8.17.2. Klubq pletra;
8.17.3. Apygardos finansq valdymas;
8.17.4. Apygardos Programos (Interact, Jaunimo mainq programa, kt.);
8.17.5. Viesieji rysiai;
8.17.6. Apygardos Konferencijos organizavimas;
8.17.7. RI Fondo veikla;
8.17.8. RI Konvencijos propagavimas;
8.17.9. Apygardos pareigunq mokymai.
8.18. Atskirq specifiniq funkcijq vykdymui gali buti sudaromi ir kiti komitetai.
8.19. Is Ankstesniq Apygardos Valdytojq, kurie yra Apygardos klubq nariai, sudaroma
Apygardos Patariamoji taryba. Apygardos Valdytojas kviecia Patariamosios tarybos
narius dalyvauti sprendziant pletros klausimus, Nominacinio komiteto, kuris renka
Nominuotqjj Apygardos valdytojq, veikloje, perteikti patirtj busimiems Valdytojams,
propaguoti RI Konvencijq, teikti informacijq apie RI, talkinti silpnesniems Apygardos
klubams.
8.20. Apygardos Komitetq pirmininkai, Programq vadovai skiriami is Ankstesniq Apygardos
Valdytojq, buvusiq Valdytojq Asistentq ar aktyviq Apygardos Komitetq nariq tarpo.
8.21. Atsakinguoju Sekretoriumi Apygardos Valdytojas skiria Apygardos klubo narj, gerai
zinantj Apygardos veiklas, susirinkimq vedimo tvarkq ir principus. Atsakingasis
Sekretorius padeda Apygardos Valdytojui administruoti Apygardq, bendradarbiauti su
Apygardos Rotary organizacijomis, tvarkyti korespondencijq, rengti susirinkimq protokolus,
tvarkyti dokumentacijq, organizuoja jos saugojimq ir archyvavimq, palaiko rysj su RI
bustine, RI Europos ir Azijos biuru, RI zonos(q) direktoriumi ir jos(jq) pareigunais.
Atsakingasis Sekretorius vadovaujasi Apygardos Valdytojo patvirtintais pareiginiais
nuostatais.
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9. APYGARDOS TURTAS IR LESOS
9.1. Apygardai gali priklausyti jvairus jos veiklai reikalingas turtas.
9.2. Apygardos pajamq saltiniai:
9.2.1. Apygardos nariq metiniai mokesciai, tiksliniai jnasai, savanoriski jnasai;
9.2.2. R I skiriamos lesos Apygardos veikloms;
9.2.3. fiziniq ir juridiniq asmenq neatlygintinai perduotos lesos ir turtas, dotacijos ir
subsidijos;
9.2.4. lesos ir turtas, gauti kaip parama;
9.2.5. pagal testamentq ar kitokiu budu paveldetas turtas;
9.2.6. kreditq jstaigq mokamos palukanos uz juose saugomas lesas;
9.2.7. remejq jnasai;
9.2.8. valstybes

ir savivaldybiq tikslines paskirties

lesos konkrecioms tikslinems

programoms jgyvendinti;
9.2.9. pajamos uz parduotq ar isnuomotq Apygardos turtq;
9.2.10. pajamos gautos is ukines veiklos, nurodytos siq jstatq 2.3. punkte.
9.3. Apygardos lesos naudojamos:
9.3.1. mokesciams j R I Fondq moketi;
9.3.2. R I tikslinems programoms finansuoti;
9.3.3. Apygardos renginiams (Konferencijai, Asamblejai, seminarams ir kt.) organizuoti;
9.3.4. leidiniq leidimui ir R I Apygardos 1462 intemeto svetaines islaikymui;
9.3.5. dalyvavimo tarptautiniuose R I renginiuose islaidoms padengti;
9.3.6. samdomiems darbuotojams islaikyti, ukinems islaidoms padengti (buveines,
automobilio

nuomai,

komunaliniq

ir

rysiq

paslaugq,

kanceliariniq

prekiq

apmokejimui, kt.);
9.3.7. Apygardos Valdytojo Asistentq dalinems krastq klubq administravimo islaidoms
padengti;
9.3.8. Apygardos klubq vykdomiems projektams kofinansuoti;
9.3:9. kitiems su Apygardos veikla susijusiems ir Lietuvos Respublikos jstatymams
nepriestaraujantiems tikslams jgyvendinti.
9.4. Jokia Apygardos pinigq, turto ar kitq lesq dalis negali buti paskirstyta ar ismoketa kaip
dividendai Apygardos nariams, vadovams ar pareigunams.
9.5. Apygardos lesas tvarko Apygardos finansq komitetas, kuriam vadovauja Apygardos
Izdininkas. Jis uz savo veiklq atsiskaito Apygardos Konferencijai ir Apygardos
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Valdytojui.
9.6. Apygarda jsipareigoja atlyginti Apygardos Valdytojui, visiems Apygardos Valdybos
nariams, Apygardos pareigunams teismo sprendimu pripazintus nuostolius, jei tokie
atsirastq del treciqjq asmenq pretenzijq jgyvendinant Jaunimo mainq programq, del
objektyviq priezasciq nesudarius Apygardos Jaunimo mainq programos Bendrosios
civilines atsakomybes draudimo sutarties.

10. M E T IN iy FiN A N SIN iy ATASKAITy RINKINYS, AUDIT AS
10.1. Apygardos Valdytojas uz savo veiklq per Rotary metus atsiskaito Apygardos
Konferencijoje.
10.2. Apygardos Komitetq pirmininkai ir Programq vadovai uz savo kuruojamq sritj per
Rotary metus atsiskaito Apygardos Konferencijoje.
10.3. Apygardos Izdininkas uz Apygardos meting finansin? veiklq atsiskaito Apygardos
Konferencijoje.
10.4. Apygardos metiniq fmansiniq ataskaitq rinkinj tikrina Apygardos Auditorius. Auditorius
renkamas 4 (keturiq) Rotary metq periodui. Juo gali buti Apygardos klubo narys, turintis
Lietuvos Respublikos fmansiniq ataskaitq audito jstatymo nustatyta tvarka isduotq
auditoriaus pazymejimq arba juridinis asmuo, turintis sio jstatymo nustatyta tvarka isduotq
audito jmones pazymejimq. Apygardos Valdytojas sudaro sutartj del audito paslaugq
teikimo.
10.5. Apygardos Auditorius:
10.5.1. atlieka Apygardos metiniq fmansiniq ataskaitq rinkinio patikrinimq ir pateikia
isvadq, kurioje nurodoma, ar metiniq fmansiniq ataskaitq rinkinys visais
reiksmingais atzvilgiais tikrai ir teisingai parodo Apygardos finansin? bukl§ ir
veiklos rezultatus pagal teises aktus, reglamentuojancius buhalterin? apskaitq ir
fmansiniq ataskaitq rinkiniq sudarymq;
1,0.5.2. Konferencijos sprendimu arba Apygardos Valdytojo pavedimu atlieka fmansinius
patikrinimus. Apie nustatytus fmansinius pazeidimus ar rizikas pateikia laiskq
Apygardos Valdytojui, kuris su jo turiniu supazindina visus Apygardos klubus;
10.5.3. pateikia isvadq apie Apygardos fmansiniq ataskaitq rinkinius Apygardos
Konferencijai;
10.5.4. jstatymq nustatyta tvarka atsako uz blogq Apygardos finansines veiklos kontrol? ir
trukumq nuslepimq (nejvertinimq).

10.6. Apygardos Izdininkas ir/arba samdomi darbuotojai Apygardos Auditoriui privalo
pateikti visus jo reikalaujamus finansinius dokumentus ir metinius finansiniq ataskaitij
rinkinius.
10.7. Apygardos metinii} finansiniq ataskaitq rinkiniai su auditoriaus isvada registruojami ir
saugomi Apygardos buveineje.

11. APYGARDOS JSTATy PAKEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA, APYGARDOS
BUVEINES PAKEITIMO TVARKA
11.1. Iniciatyvos teis? pasiulyti pakeisti ir/ar papildyti jstatus turi Apygardos Valdytojas,
Isrinktasis Apygardos Valdytojas, taip pat ne maziau kaip 1/3 Apygardos klubq grupe.
11.2. Jstatq pakeitimai ir papildymai priimami Apygardos Konferencijoje ne maziau kaip 2/3
dalyvaujanciq Apygardos klubq balsq dauguma. Priimtus jstatq pakeitimus ir papildymus
pasiraso Apygardos Valdytojas.
11.3. [statq pakeitimai ir papildymai jsigalioja nuo jq jregistravimo Lietuvos Respublikos
jstatymq numatyta tvarka momento.
11.4. Sprendimas del buveines pakeitimo priimamas Apygardos Konferencijoje ne maziau kaip
1/2 dalyvaujanciq Apygardos klubq balsq dauguma.

12. DOKUMENTV IR KITOS INFORMACIJOS APIE APYGARDOS VEIKLQ
PATEIKIMO TVARKA
12.1. Dokumentai ir kita informacija Apygardos klubams gali buti pateikiami elektroniniu
pastu arba rastu, taip pat skelbiami RI Apygardos 1462 intemetineje svetaineje siuose
jstatuose nustatytais terminais. Apygardos Valdytojas uztikrina, kad skelbiamos
informacijos turinys atitiktq RI vykdomq politikq.
12.2. Apygarda skelbia visus pranesimus Apygardos klubams ir kitiems asmenims Lietuvos
Respublikos Asociacijq jstatymo ir kitq jstatymq bei teises aktq numatytais atvejais bei
terminais, siusdama elektroniniu pastu, atskirais atvejais rastu arba RI Apygardos 1462
intemetineje svetaineje.
12.3. Apygardos pranesimai, kuriuos teises aktai jpareigoja skelbti viesai, skelbiami VJ Registrq
centro leidziamame elektroniniame leidinyje „Juridiniq asmenq viesi pranesimai“.
12.4. Uz tinkamq pranesimq paskelbimq atsako Apygardos Valdytojas.
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13. APYGARDOS VEIKLOS PASIBAIGIMAS
13.1. Apygardos veikla gali pasibaigti RI priemus sprendimq perorganizuoti Apygardq 1462,
Apygardos Konferencijai priemus sprendimq nutraukti Apygardos veiklq bei kitais
Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatytais atvejais. Visais atvejais skiriamas
likvidatorius, nustatomi jo jgaliojimai, Apygardos likvidavimo terminai ir turto perdavimo
tvarka. Apygardos Valdytojas pateikia RI Direktoriq Tarybos pranesimq apie sprendimq
nutraukti Apygardos veiklq ir parengia galutin? ataskaitq apie veiklos nutraukimo
uzbaigimq,
13.2. Pasibaigus Apygardos veiklai, lik^s turtas ir lesos, jstatymq nustatyta tvarka patenkinus
visus kreditoriq reikalavimus ir Apygardos nariq reikalavimus del Apygardos turto dalies,
nevirsijancios nario mokescio, iki Apygardos isregistravimo is juridiniq asmenq registro
perduodami kitam ar kitiems viesiesiems juridiniams asmenims, kuriuos jvardija
Apygardos Konferencija ar teismas, priem? sprendimq likviduoti Apygardq.
13.3. Likvidavus Apygardq, likvidatorius del likvidavimo fakto suraso aktq, atlieka kitus teises
aktuose numatytus veiksmus ir pateikia juridiniq asmenq registro tvarkytojui dokumentus,
siekiant isregistruoti Apygardq.

Jstatai papildyti ir patvirtinti Konferencijos, jvykusios 2019 m. spalio men. 25 d. Klaipedoje, sprendimu.
(statai pasirasyti 2019 m. spalio men. 25 d.

17

