
BLB ĮSTATAI 

1 str. Pavadinimas 

Bendrija vadinasi “Belgijos lietuvių bendruomenė”, sutrumpintai “BLB”, išvertus „(ASBL)” arba 
“Gemeenschap van Litouwers in België vzw”. 

2 str. Būstinė 

Būstinė įsikūrusi 185 Rue Dries, 1200 Woluwe Saint-Lambert, Bruxelles, Bruxelles region juridinėje 
apylinkėje. 

3 str. Trukmė 

Bendrija sukurta neribotam laikui. 

4 str. Tikslai 

BLB tikslai yra: 
  

1. Vykdyti veiklą, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai skleistų ir palaikytų lietuvišką kultūrą ir 
tradicijas; 

2. Suburti Belgijoje nuolat ir laikinai gyvenančius lietuvius. 
 
Bendrija gali imtis bet kokių veiksmų, turinčių tiesioginį ar netiesioginį ryšį su jos tikslų įgyvendinimu. Ji 
gali bendradarbiauti ar dalyvauti bet kokioje veikloje, sutampančioje su jos tikslu. 
 

5 str. Nariai 

Nariais gali tapti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems Valdybos sprendimu suteikiama nario teisė. 

 Tapatybė (identitetas) 

 Bendriją sudaro mažiausiai 5 nariai. Steigėjai yra pirmieji nariai. 

 Įstojimas 

 Nariu tampama parašius raštišką prašymą Valdybai ir jai pritarus. Visi Belgijoje gyvenantys 
Lietuvos Respublikos piliečiai, lietuvių kilmės asmenys, jų sutuoktiniai ir oficialūs partneriai bei jų 
šeimos nariai, o taip pat asmenys, nusipelnę bendrijos veiklai, gali teikti prašymą tapti nariais. 
 Nariai be išlygų pripažįsta ir laikosi bendrijos įstatų ir vidaus taisyklių. Valdyba neprivalo 
motyvuoti sprendimo dėl narių priėmimo ar nepriėmimo. 

 Išstojimas  

 Išstojimas galimas parašius raštišką pranešimą Valdybai.ir pasibaigus finansiniams metams. 

 Pašalinimas 

 Pašalinimas galimas tik Visuotinio susirinkimo sprendimu 2/3 dalyvaujančių balsų dauguma. 

 Nario mokestis 

 Maksimalus nario mokestis yra 500 €. Valdyba nustato ir keičia nario mokesčio dydį. Visi 
nariai privalo kasmet iki Visuotinio susirinkimo sumokėti nario mokestį. 
 Narys, nesumokėjęs nario mokesčio ar skolų arba nesilaikantis bendrijos įstatų ar vidaus 
taisyklių, laikomas išstojusiu. 

 

 

 



 Narių sąrašas 

 Abėcėlinis narių sąrašas su įstatymo numatytais duomenimis per mėnesį po Visuotinio 
susirinkimo ir jo publikavimo pateikiamas komercinio teismo vykdytojams bendrijos būstinės juridinėje 
apylinkėje. Šis sąrašas kasmet papildomas abėcėlės tvarka nurodant pasikeitimus narių sąraše. 

6 str.  

Nuo bendrijos atsiskyrę ar atleisti nariai, taip pat mirusių narių paveldėtojai – ir fiziniai asmenys, ir 
juridinių asmenų – narių teisių perėmėjai – neturi jokių teisių į visuomeninius fondus ir niekada negali 
reikalauti nei jų pačių, nei jų teisinių pirmtakų pervestų pinigų.  

7 str. Sąskaita, atsakomybė 

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir pasibaigia tų pačių metų gruodžio 31 d. 
Valdyba kasmet viešai pateikia praėjusiųjų metų ataskaitą. ir ateinančių metų biudžetą Visuotiniam 
susirinkimui patvirtinti.  
Visuotinio susirinkimo patvirtinimas galioja kaip Valdybos narių atleidimas nuo asmeninės 
atsakomybės. 

8 str. Valdyba 

 Identitetas ir paskyrimas 
 
 Valdybą sudaro mažiausiai 3 nariai. Valdybą iš narių išrenka Visuotinis susirinkimas 
paprastąja balsų dauguma 3 metų laikotarpiui. Tie patys valdybos nariai gali būti perrenkami 
kiekvienuose rinkimuose. 
 
 Įgaliojimai 
 
 Valdyba vadovauja bendrijai ir turi plačiausius veiklos, susijusius su bendrija, įgaliojimus, taip 
pat visas teises, kurios nėra įstatymo ar įstatų suteiktos Visuotiniam susirinkimui. 
 Teisinius konfliktus seka ir vadovauja pirmininkas(-ė) ar vienas iš tam tikslui pirmininko(-ės) 
paskirtų vicepirmininkų(-ių). Tam nereikia išankstinio Visuotinio susirinkimo ar Valdybos nutarimo. 
 Aukščiau minimi asmenys, turintys įgaliojimus atstovauti bendrijai teisiniuose procesuose, gali 
šiam tikslui deleguoti kitą asmenį be išankstinio Valdybos ar Visuotinio susirinkimo nutarimo. 
 Valdyba gali, prisiimdama sau atsakomybę, dalį savo galių perduoti vienam ar keliems 
valdybos nariams, bendrijos nariams ar trečiam asmeniui, nesančiam bendrijos nariu. 
 
 Veikla 
 
 Valdybos susirinkimus kviečia pirmininkas (-ė) ar du valdybos nariai taip dažnai, kaip to reikia 
bendrijos interesams. 
 Susirinkimo nutarimams būtinas Valdybos daugumos dalyvavimas, o nutarimai priimami 
dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Esant lygiam balsų skaičiui, pirmininko(-ės) balsas 
nusveria sprendimą. 
 Valdyba iš savo narių išsirenka pirmininką(-ę), vicepirminką(-ę), sekretorių(-ę) ir iždininką(-ę) 

9 str. Visuotinis susirinkimas 

 Veikla - sušaukimas 

Visuotinį susirinkimą kviečia Valdyba kasmet pirmą trimestrą arba kiekvieną kartą, kai 
penktadalis aktyviųjų narių to raštiškai paprašo. 

Nariai pakviečiami mažiausiai 8 dienas prieš susirinkimą. 
Kvietime nurodomas bendrijos pavadinimas, susirinkimo data, vieta ir valanda bei tai, kad tai 

bus Visuotinis susirinkimas. 
Kiekvienas penktadalio narių, esančių paskutiniame metiniame sąraše, pasiūlymas, raštiškai 

pateiktas Valdybai mažiausiai 20 dienų iki Visuotinio susirinkimo, turi būti įtrauktas į susirinkimo 
darbotvarkę. 

 
 
 
 



Veikla – sprendimai 
 
Visuotiniam susirinkimui pirmininkauja Valdybos pirmininkas(-ė), jam (jai) nedalyvaujant, – 

vicepirmininkas(-ė), o jam (jai) nedalyvaujant – vyriausias valdybos narys. 
Visuotiniame susirinkime visi nariai turi lygias balsavimo teises. 
Išskyrus įstatymo ar įstatų kitaip numatytus atvejus, Visuotinio susirinkimo nutarimai galioja 

nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių ar atstovaujamų narių skaičiaus. Sprendimai priimami 
dalyvaujančių ir atstovaujamų narių balsų dauguma.  

Visuotinio susirinkimo sprendimai galioja visiems bendrijos nariams, taip pat ir susirinkime 
nedalyvavusiems nariams. 

Visuotiniame susirinkime nedalyvaujantys nariai gali leisti sau atstovauti kitam nariui. Vienas 
narys gali turėti ne daugiau kaip vieną kito nario įgaliojimą. 

 
Specifinės balsų daugumos 
 
Visuotinis susirinkimas gali pakeisti įstatus tik tada, kai kvietime yra nurodyti įstatų pakeitimai ir 

jei susirinkime dalyvauja ar yra atstovaujama 2/3 narių. 
Pakeitimai gali būti priimami tik dalyvaujančių narių 2/3 balsų dauguma. 
 
Nariui pašalinti iš bendrijos reikia Visuotinio susirinkimo 2/3 dalyvaujančių ar atstovaujamų 

balsų daugumos, nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus. 
 
Specifinė 4/5 dalyvaujančių ar atstovaujamų balsų dauguma reikalinga: 
 * pakeisti bendrijos tikslams; 
 * nutraukti bendrijos veiklai. 
 
Jei Visuotiniame susirinkime nesurenkamas reikiamas balsų kvorumas, po mažiausiai 15 

dienų kviečiamas naujas Visuotinis susirinkimas, kurio sprendimai galioja nepriklausomai nuo 
dalyvaujančių narių skaičiaus, jei tiems sprendimams neprieštarauja bendrijos juridinės apylinkės 
teismas. 

Įgaliojimai 

Visuotinis susirinkimas turi įstatymo ir įstatų numatytas teises.  
 
Tik Visuotinis susirinkimas yra įgaliotas: 
- pakeisti įstatus 
- išrinkti ir pašalinti Valdybos narius 
- atleisti Valdybos narius nuo finansines atsakomybės 
- pašalinti narius 
- patvirtinti biudžetą ir sąskaitą 
- nutraukti bendrijos veiklą 
- veikti visais atvejais, kuriais to reikalauja įstatai 

Protokolas 

Visuotinio susirinkimo nutarimai registruojami protokole, kurį pasirašo Valdybos pirmininkas (-ė) ir 
sekretorius (-ė) 
Nariai gali prašyti susipažinti su protokole įrašytais sprendimais. 
Tretieji asmenys gali savo sąskaita prašyti susipažinti su protokolu ar pasidaryti protokolo nuorašą, 
pateikę įtikinamą tam priežastį. 
Nuorašus pasirašo pirmininkas (-ė) arba sekretorius (-ė) 

10 str.  

Be įstatymo numatytų skelbimų, nariai gali būti supažindinami su Visuotinio susirinkimo nutarimais, 
turinčiais jiems ypatingos reikšmės.  
Nutarimai, susiję su trečiaisiais asmenimis, gali būti skelbiami spaudoje, pritarus Visuotiniam 
susirinkimui. 

11 str. Pavadinimo naudojimas 

Visuose laiškuose, skelbimuose, publikacijose, aktuose, sąskaitose, vokuose ir t.t., siunčiamuose 
bendrijos vardu, nurodomas bendrijos pavadinimas, iškart prieš jį ar po jo įskaitomai nurodant 



„vereniging zonder winstoogmerk“, sutrumpintai „vzw“ arba „association sans but lucratif”, sutrumpintai 
„asbl“. 

 

12 str. Veiklos nutraukimas – atlyginimas 

Bendrijos veikla gali būti bet kada nutraukta Visuotinio susirinkimo specifine balsų dauguma, kaip 
nurodyta 9 straipsnyje.  
BLB veiklos nutraukimo atveju Visuotinis susirinkimas išrenka vieną ar daugiau vykdytojų, kurie pagal 
susirinkimo įgaliojimus pasirūpins netto pelno paskirtimi. 
Nutraukus veiklą, netto aktyvai perduodami kitai (kitoms) nepelno organizacijai (organizacijoms), 
siekiančiai (siekiančioms) panašių tikslų, kuri (kurios) atitinka savivaldybės nustatytas sąlygas būti 
atleistai (atleistoms) nuo organizacijos mokesčių. 
Jei pagrindinė pelno paskirtis dėl kokių nors priežasčių negali būti įvykdyta, tuomet Visuotinis 
susirinkimas sprendžia dėl pelno paskirties. 

 

13 str Gyvenamosios vietos pasirinkimas ir teisiniai įgaliojimai 

Norint garantuoti šių įstatų vykdymą, Valdybos nariai bei vykdytojai privalo naudotis bendrijos būstinės 
pašto dėžute, kur visi laiškai juos galėtų teisėtai pasiekti. 

 

14 str.  

Viskam, kas nėra nurodyta šiuose įstatuose, galioja nepelno organizacijų (VZW, ASBL) veiklą 
reguliuojantis 1921 m. birželio 27d. įstatymas, pakeistas 2002 m gegužes 2d.. 
 

Pasirašyta Briuselyje, 10.06.2017 

Parašai 
 
 
 
 


