Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“
ĮSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“ (toliau bendrija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis
asmuo, kurio teisinė forma-asociacija.
2. Bendrija veikia vadovaudamasi Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais ir šiais įstatais.
3. Bendrija turi teisinį, organizacinį, ūkinį ir finansinį savarankiškumą, bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje, apvalųjį
antspaudą ir simboliką (ženklą, vėliavą ir kt.).
4. Bendrijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
5. Bendrijos finansiniai metai prasideda birželio mėnesio penkioliktą dieną, o baigiasi birželio mėnesio keturioliktą dieną.
6. Bendrijos veiklos laikotarpis neribotas.
II. BENDRIJOS VEIKLOS TIKSLAI
7. Pagrindiniai bendrijos veiklos tikslai:
7.1. vadovaujantis krikščioniškojo bendradarbiavimo nuostatomis, aktyviai dirbti Lietuvos ir jos žmonių labui, ugdyti
dvasingumą ir dalyvauti veikloje išsaugant ir įtvirtinant Lietuvos valstybingumą;
7.2. rinkti žinias apie gyvus ir mirusius (žuvusius, nužudytus) politinius kalinius, ypač kalėjusius Kolymoje ir kituose
„Dalstroj“ sistemos lageriuose, apie rezistenciją lageriuose, lagerių buitį ir gyvenimą išleidus iš lagerių, siekiant
sudaryti Kolymos lietuvių politinių kalinių rezistencijos ir kalinimo istoriją. Dalyvauti ekspedicijose, išaiškinant
kalinių laidojimo vietas, prisidėti prie kapų tvarkymo ir atminties įamžinimo, leisti atsiminimų knygas ir kitus
leidinius;
7.3. skatinti bendrijos narių tarpusavio bendradarbiavimą ir brolišką solidarumą tęsiant Kolymoje išvystytas
bendradarbiavimo tradicijas, ginti žmogaus ir Lietuvos piliečių teises, priešintis bet kokiam autoritarizmo
pasireiškimui, įtakoti jaunąją kartą patriotizmo, tautiškumo, dorovės ir demokratijos dvasia;
7.4. atstovauti Kolymoje ir Rusijos „Dalstroj“ konclagerių sistemoje kalėjusių politinių kalinių, jų šeimos narių ir
artimųjų interesams, teikti moralinę ir materialinę pagalbą nelaimės ištiktiems ir ypač sunkiai gyvenantiems
bendrijos nariams;
7.5. sekti politinius įvykius Lietuvoje ir reikšti kolegialią nuomonę aktualiais valstybės gyvenimo klausimais;
7.6. remti kovą prieš korupciją, ekonominius ir politinius nusikaltimus, prieš mafijos struktūrų grėsmę Lietuvos
valstybingumui;
7.7. bendradarbiauti su panašius tikslus turinčiomis visuomeninėmis ar politinėmis organizacijomis, kurių veikla
neprieštarauja bendrijos įstatams.
III. BENDRIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ
IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ BENDRIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS
8. Bendrijos nariais gali būti 18 (aštuoniolikos) metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos piliečiai,
bausti už pasipriešinimą okupantams ir kalėję Kolymoje ar kituose „Dalstroj“ sistemos koncentracijos stovyklose, jų
šeimos nariai, taip pat asmenys, kurių interesai sutampa su bendrijos veiklos tikslais, nurodytais šiuose įstatuose,
dalyvaujantys bendrijos veikloje, kuriuos rekomenduoja bent du bendrijos nariai.
9. Asmuo, norintis tapti bendrijos nariu, turi pateikti valdybai nustatytos formos prašymą. Valdyba turi teisę pareikalauti
pateikti papildomų dokumentų, duomenų ar informacijos, kurie, jos manymu, gali būti svarbūs sprendžiant narystės
klausimą.
10. Gautas prašymas dėl naujo nario priėmimo turi būti išnagrinėtas artimiausiame valdybos posėdyje. Kandidatuojantis
asmuo tampa bendrijos nariu po teigiamo valdybos sprendimo ir patvirtinimo visuotiniame susirinkime. Bendrijos
nariams išduodami nustatytos formos pažymėjimai.
11. Bendrijos nariai moka stojamuosius įnašus ir nario mokestį, kurių dydžius ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis
nariųsusirinkimas.
12. Narystė bendrijoje pasibaigia šiais atvejais:
12.1. nariui išstojus iš bendrijos;
12.2. narį pašalinus iš bendrijos;
12.3. nariui mirus;
12.4. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir pagrindais.
13. Narys, norintis išstoti iš bendrijos, turi pateikti valdybai raštišką pranešimą ir sumokėti nario mokestį už laikotarpį iki
išstojimo iš bendrijos dienos. Narys yra laikomas išstojusiu iš bendrijos nuo minėto pranešimo įteikimo valdybai
dienos. Jeigu išstojantis narys yra sumokėjęs daugiau nario mokesčių nei jam priklausytų mokėti iki išstojimo iš

bendrijos dienos, permokėtas nario mokestis negrąžinamas. Išstojančiojo nario sumokėtas stojamasis įnašas, nario
mokesčiai ar kitaip bendrijai perduotos lėšos bei turtas nariui negrąžinamas.
14. Bet kuris narys, kitų bendrijos narių ar valdybos siūlymu, gali būti pašalintas iš bendrijos visuotinio susirinkimo
sprendimu, jeigu narys šiurkščiai pažeidžia įstatus, sistemingai nevykdo kitų savo, kaip nario, pareigų arba jo veikla
tampa nesuderinama su bendrijos veiklos tikslais. Visuotinio susirinkimo sprendimas pašalinti narį iš bendrijos turi
būti motyvuotas. Narį pašalinus iš bendrijos aukščiau nurodytais pagrindais, jokie jo sumokėti įnašai, mokesčiai ir
kitas bendrijai perduotas turtas bei lėšos negrąžinami.
15. Bendrijos narių teisės:
15.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose narių susirinkimuose;
15.2. naudotis bendrijos teikiamomis paslaugomis;
15.3. siūlyti kandidatus į bendrijos valdybą;
15.4. rinkti ir būti renkamiems į bendrijos valdybą;
15.5. susipažinti su bendrijos dokumentais ir gauti visą bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą;
15.6. bet kada išstoti iš bendrijos;
15.7. teikti pasiūlymus bendrijos veiklai gerinti;
15.8. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo ir/ar valdybos sprendimus.
16. Bendrijos narių pareigos:
16.1. nariai privalo laikytis bendrijos įstatų;
16.2. pagal išgales dalyvauti bendrijos veikloje ir prisidėti prie bendrijos veiklos tikslų įgyvendinimo;
16.3. laikytis ir vykdyti teisėtus visuotinio narių susirinkimo ir bendrijos valdybos sprendimus;
16.4. narys, išrinktas į valdybą, privalo tinkamai vykdyti jam pavestas funkcijas;
16.5. remti bendrijos veiklą;
16.6. saugoti ir tikslingai naudoti bendrijos turtą;
16.7. savo pilietine ir patriotine pozicija būti pavyzdžiu Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat laikytis visuotinai
priimtų elgesio normų.
IV. BENDRIJOS ORGANAI, JŲ KOMPETENCIJA
17. Bendrijos organai yra:
17.1. visuotinis narių susirinkimas.
17.2. bendrijos valdymo organai:
17.2.1. kolegialus bendrijos valdymo organas yra valdyba – visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų
vykdymą organizuojantis organas;
17.2.2. vienasmenis bendrijos valdymo organas yra bendrijos pirmininkas.
18.Visuotinių narių susirinkimų ir kolegialių valdymo organų posėdžiai turi būti protokoluojami.
Visuotinis narių susirinkimas.
19. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi jame dalyvavę bendrijos nariai.
20. Visuotinis narių susirinkimas:
20.1. keičia bendrijos įstatus;
20.2. renka ir atšaukia bendrijos valdybos narius ir nustato jų skaičių;
20.3. nustato bendrijos nariams stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
20.4. nustato pagrindines perspektyvinės veiklos kryptis;
20.5. svarsto politinius, organizacinius bei kitus aktualius bendrijai klausimus ir priima atitinkamus nutarimus;
20.6. tvirtina bendrijos metinę finansinę atskaitomybę;
20.7. priima sprendimą dėl bendrijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
20.8. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
20.9. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus
klausimus, jeigu šie klausimai nepriskirti bendrijos valdybos kompetencijai ir, jei pagal savo esmę, tai nėra
valdymo organo funkcijos;
20.10. neturi teisės pavesti bendrijos valdybai spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių
klausimų.
21. Visuotinio narių susirinkimo šaukimo iniciatyvos teisę turi bendrijos valdyba arba ne mažiau kaip ⅓ (viena trečioji)
dalis bendrijos narių. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas bendrijos valdybos sprendimu. Įstatymuose ir šiuose
įstatuose numatytais atvejais visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas ir teismo sprendimu.
22. Visuotinis narių susirinkimas turi būti šaukiamas ne rečiau kaip kartą metuose, pirmą šeštadienį po birželio 14 d., arba
ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo bendrijos finansinių metų pabaigos.
23. Apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą bendrijos nariai informuojami skelbimu Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos leidžiamame laikraštyje „Tremtinys“ ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) dienų iki visuotinio narių
susirinkimo dienos. Bendrijos nariams apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą papildomai gali būti pranešama
elektroniniu paštu, telefonu, taip pat kitomis ryšio priemonėmis. Jeigu šaukiamas pakartotinis visuotinis narių

susirinkimas, bendrijos nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki pakartotinio visuotinio
narių susirinkimo dienos.
24. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę ruošia bendrijos valdyba. Dėl visuotinio narių susirinkimo dieną siūlomų
darbotvarkės papildymų balsuojama atskirai. Galutinė visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė taipogi tvirtinama
balsavimu.
25. Visuotiniamnarių susirinkimui pirmininkauja renkamas susirinkimo pirmininkas. Kartu išrenkamas ir visuotinio narių
susirinkimo sekretorius. Visuotinio narių susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
26. Visuotinio narių susirinkimo dalyvius registruoja komisija, kurios sudėtį nustato ir jos pirmininką tvirtina bendrijos
valdyba. Ši komisija nustato, ar yra kvorumas, apie tai informuoja susirinkimą ir vykdo balsų skaičiavimą
vykstančiuose balsavimuose susirinkimo metu.
27. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip ⅓ (viena trečioji) dalis
bendrijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimui priimti reikia, kad už jį balsuotų daugiau „už“ negu „prieš“.
Kiekvienas bendrijos narys turi vieną balsą. Sprendimams, nurodytiems šių įstatų 20.1 ir 20.7 punktuose, priimti
reikia ne mažiau kaip ⅔ (dviejų trečdalių) susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių balsų.
28. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo neįvykusio
visuotinio susirinkimo dienos, turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus
neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame visuotiniamenarių susirinkime
dalyvavo bendrijos narių.
Valdyba
29. Valdyba yra kolegialus bendrijos valdymo organas, kuris renkamas 3 (trejų) metų kadencijai. Jos narių skaičių, kuris
turi būti ne mažesnis kaip 5 (penki), nustato visuotinis narių susirinkimas. Valdybos nariais gali būti tik bendrijos
nariai. Rinkimų metu sudaromas kandidatų į valdybos narius sąrašas, trečdaliu didesnis nei nustatytas valdybos narių
skaičius. Valdybos nariais tampa asmenys, gavę daugiausiai balsų. Jeigu keli kandidatai į valdybos narius surenka
vienodą skaičių balsų, dėl jų vietos sąraše vykdomas pakartotinis balsavimas. Jeigu tarp visuotinių narių susirinkimų,
kuriuose renkami valdybos nariai ir nustatomas jų skaičius, kuris nors valdybos narys nebegali eiti savo pareigų
(atsistatydina, miršta, pašalinamas iš bendrijos narių ir pan.), jo vietą valdyboje užima kitas kandidatas iš sąrašo, gavęs
daugiausiai balsų per rinkimus. Valdyba iš savo narių renka Bendrijos pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių.
30. Valdybos posėdžių šaukimo teisę turi Bendrijos pirmininkas arba daugiau kaip pusė valdybos narių.
31. Valdyba gali priimti sprendimus ir posėdis teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ (viena antroji) valdybos narių.
32. Balsavimo metu kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia
Bendrijos pirmininko balsas.
33. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai posėdyje sprendžiamas su jo veikla susijęs ar jo atsakomybės klausimas.
34. Valdyba vykdo šias funkcijas:
34.1. šiuose įstatuose nustatyta tvarka šaukia visuotinius narių susirinkimus, rengia jų darbotvarkes ir atsako už
tinkamą jų sušaukimą;
34.2. įgyvendina bendrijos tikslus, organizuoja visuotinio narių susirinkimo nutarimų vykdymą, organizuoja
bendrijos veiklą;
34.3.vadovaudamasi šiais įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais, racionaliai valdo, naudoja ir disponuoja
bendrijos lėšomis bei turtu;
34.4. tvarko bendrijos narių apskaitą, sudaro jų sąrašus ir kartą metuose, ne vėliau kaip iki birželio mėn. 1 d., juos
tikslina;
34.5. nagrinėja narių priėmimo, pašalinimo ir kitus narystės klausimus;
34.6. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie bendrijos veiklą pateikimo bendrijos nariams tvarką;
34.7. formuoja laikinąsias komisijas tam tikriems su bendrijos veikla susijusiems klausimams spręsti, nustato jų
kompetenciją ir tvirtina jų vadovus;
34.8. koordinuoja nuolatinių ir kitų valdybos sprendimu sudaromų komisijų darbą;
34.9. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas,
nustato darbuotojų atlyginimų dydžius;
34.10. atsako už bendrijos dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui ir kitiems
subjektams;
34.11. atsako už bendrijos raštvedybos organizavimą ir dokumentų saugojimą;
34.12. sprendžia ir kitus šiuose įstatuose nurodytus ir visuotinio narių susirinkimo pavestus klausimus, kuriuos pagal
savo esmę turi spręsti valdymo organas.
Bendrijos pirmininkas
35. Bendrijos pirmininkas kartu yra ir valdybos pirmininkas, kuris:
35.1. koordinuoja valdybos darbą;
35.2. atstovauja bendrijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
35.3. valdybos sprendimu sudaro sandorius bendrijos vardu;

35.4. pirmininkauja valdybos posėdžiams bei pasirašo jų protokolus;
35.5. atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui, pateikdamas bendrijos veiklos ataskaitą, ne rečiau kaip kartą metuose;
35.6. praneša visuotiniam narių susirinkimui apie esminius įvykius, turinčius reikšmės bendrijos veiklai;
35.7. įstatymų nustatyta tvarka vykdo ir kitus visuotinio narių susirinkimo bei valdybos pavedimus.
36. Jeigu bendrijos pirmininkas negali eiti savo pareigų arba jo nėra, bendrijos pirmininko pareigas vykdo jo
pavaduotojas.
37. Bendrijos pirmininko ar jo pavaduotojo atleidimas iš pareigų svarstomas valdybos posėdyje, jeigu to pageidauja jis
pats arba to reikalauja ne mažiau kaip pusė valdybos narių. Sprendimai priimami balsavimu didesne kaip pusės
valdybos narių balsų dauguma.
V. KONTROLĖS TVARKA
38. Bendrijos turtas gali būti naudojamas tik šiuose įstatuose numatytiems bendrijos veiklos tikslams įgyvendinti ir
laikantis apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei kituose teisės aktuose.
39. Bendrija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio
asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Bendrija negali priimti pinigų ar kito turto, jei
duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu šiuose įstatuose nustatytiems, tikslams.
40. Bendrijos veiklos kontrolę vykdo visuotinis narių susirinkimas, kuris tvirtina bendrijos metinę finansinę ataskaitą, ir
Revizijos komisija. Visuotinis narių susirinkimas turi teisę pavesti atlikti bendrijos veiklos patikrinimą vienam arba
keliems bendrijos nariams, nesantiems valdybos ar Revizijos komisijos nariais, arba nepriklausomam ekspertui
(audito įmonei).
VI. BENDRIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA
41. Bendrija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Sprendimus dėl bendrijos
filialų ir atstovybių steigimo ir atstovybių veiklos nutraukimo priima valdyba.
42. Filialams ir atstovybėms vadovauja ir jų veiklą organizuoja filialų ir atstovybių vadovai, kuriuos skiria ir atšaukia
bendrijos valdyba.
43. Bendrijos filialai ir atstovybės veikia pagal bendrijos valdybos patvirtintus filialų ar atstovybių nuostatus, kurie turi
atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus reikalavimus.
VII. BENDRIJOS PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, BENDRIJOS
ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
44. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytais atvejais, kai bendrijos
pranešimai turi būti paskelbti viešai, šie pranešimai yra skelbiami Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
laikraštyje „Tremtinys“, išskyrus pranešimus apie bendrijos likvidavimą, kurie skelbiami Lietuvos Respublikos
dienraštyje „Lietuvos žinios“. Bet kurio bendrijos nario reikalavimu turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su
bendrijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita bendrijos buveinėjevaldybos nustatyta tvarka.
45. Bendrijos dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių su kitais subjektais, privalo būti nurodyta: bendrijos
pavadinimas; bendrijos teisinė forma; bendrijos buveinės adresas; bendrijos kodas; registras, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie bendriją; jei bendrija yra bankrutuojanti, arba likviduojama, prieš bendrijos pavadinimą
įrašomas žodis „bankrutuojanti“ arba atitinkamai „likviduojama“.
46. Už tinkamą pranešimų ir skelbimų paskelbimą yra atsakinga valdyba.
47. Bendrijos įstatus keičia visuotinis narių susirinkimas ⅔ (dviejų trečdalių) susirinkime dalyvaujančių narių balsų
dauguma.
48. Pakeistus įstatus pasirašo bendrijos pirmininkas arba kitas visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
49. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais juridinių
asmenų registrui turi būti pateiktas visas pakeistų bendrijos įstatų tekstas (nauja redakcija).
VIII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE BENDRIJOS VEIKLĄ
PATEIKIMO NARIAMS TVARKA
50. Dokumentų ir kitos informacijos apie bendrijos veiklą pateikimo nariams tvarka tvirtinama atskiru valdybos
nutarimu.
51. Už tinkamą bendrijos dokumentų ir kitos informacijos apie bendrijos veiklą pateikimą nariams atsako valdyba.
Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ įstatai patvirtinti 2012 m. birželio 16 d. įvykusio visuotinio narių
susirinkimo sprendimu. Bendrijos įstatus pasirašė bendrijos pirmininkas Algirdas Čiurlys 2012 m. birželio 19 d. Kaune.

