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TLB (Trøndelag’o Lietuvių bendruomenė) įstatai   

Trøndelag’o Lietuvių Bendruomenė įkurta 2013m. gegužės mėn. 24d., Steigiamojo Susirinkimo metu. 

 

§ 1. Bendroji dalis 

 

§1.1. Pavadinimas: pagal Norvegijos Karalystės teisę neribotam laikui įsteigiama nepolitinė, 

pelno nesiekianti, laisvanoriška organizacija, kurios pavadinimas – „Trøndelag’o 

lietuvių bendruomenė” (trumpinys – TLB „Baltai“), norvegiškai – Litauisk Forening i 

Trøndelag , angliškai – Lithuanian Community in Trøndelag, Norway. 

§1.2. TLB įkūrimo data laikoma 2013-05-24 (oficialiai įregistruota Norvegijos registrų 

tarnyboje 2013-07-29, organizacijos nr.: 912 222 519).  

§1.3. Trøndelag’o Lietuvių bendruomenė gali turėti savo vėliavą ir kitą simboliką. 

§1.4. Trøndelag’o Lietuvių bendruomenė turi savo sąskaitas bankų istaigose. 

 

§ 2. Tikslai 

 

Trøndelag’o Lietuvių bendruomenės pagrindiniai tikslai yra: 

 
§2.1. Išlaikyti ir puoselėti Norvegijoje Trøndelag’e gyvenančių lietuvių ir jų vaikų lietuvybę. 

§2.2. Rengti renginius, švęsti tautines šventes, puoselėti lietuviškas tradicijas.  

§2.3. Supažindinti su lietuvių papročiais ir tradicijomis vietinius gyventojus.  

§2.4. Supažindinti lietuvius su Norvegijos kultūra, vietiniais papročiais, tradicijomis, 

įstatymais, geografiniais šalies ypatumais.  

§2.5. Supažindinti su šiuolaikine Lietuvos kultūra ir kurti teigiamą lietuvių ir Lietuvos įvaizdį. 

§2.6. Rengti labdaringus renginius bei koordinuoti kitą labdaringą veiklą.  

§2.7. Ieškoti ir bendradarbiauti su rėmėjais, sponsoriais, priimti rėmimo lėšas. 

§2.8. Teikti būtiną informaciją apie TLB veiklą visuomenei ir įvairioms institucijoms. 

§2.9. Bendradarbiauti su kitomis lietuvių bendruomenėmis ir organizacijomis Norvegijos  

Karalystėje ir už jos ribų.  

§2.10. Siekant aukščiau išvardintų tikslų Bendruomenė atstovauja savo narius bei jų interesus. 

 

§ 3. Juridinis asmuo 

 

Bendruomenė yra savarankiškas juridinis asmuo su ribota finansine atsakomybe. Visi valdybos 

nariai turi parašo teisę. Įgaliojimą pasirašyti turi tik valdybos pirmininkas. 

 

 

§ 4. Pagrindiniai principai 

 

§4.1. TLB savo veikloje vadovaujasi Norvegijos Karalystės įstatymais. 

§4.2. TLB nėra susijusi su jokiais nacionalistiniais, politiniais bei religiniais judėjimais. 

§4.3. TLB gerbia savo narių laisvę turėti ir reikšti savo nuomonę, religinius, filosofinius ir 

politinius įsitikinimus. 

§4.4 TLB struktūra ir jos veikla pagrįsta laisvų diskusijų principu laikantis šių įstatų ir 

demokratijos taisyklių. 

 

§ 5. Ataskaitiniai metai 

 

Ataskaitiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

 

§ 6. Narystė 

 

§6.1. Trøndelag’o Lietuvių Bendruomenės nariais gali būti ne jaunesni kaip 18 metų 

asmenys, mokantys nario mokestį. 

§6.2. Nariu gali tapti kiekvienas  užsiregistravęs Bendruomenėje ir sumokėjęs kasmetinį nario 

mokestį.  

§6.3. TLB narys privalo laikytis Bendruomenės įstatų ir vidaus taisyklių. 

§6.4. Narys privalo laiku sumokėti  nario mokestį. 
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§6.5 Narys, nesilaikantis Bendruomenės įstatų, valdybos nutarimu gali būti šalinamas iš TLB 

narių. 

 

§ 7. Narių teisės ir pareigos 

 

Nariai turi šiuose įstatuose bei Norvegijos Karalystės įstatymuose nustatytas teises ir pareigas. 

 

§ 8. Priėmimas į Trøndelag’o Lietuvių bendruomenę 

 

§8.1. Į TLB priimama pateikus užpildytą TLB valdybos parengtą prašymo formą ir raštu 

patvirtinus, kad prašymą pateikęs asmuo susipažino su šiais įstatais ir su jais sutinka. 

§8.2. Naujai uzsiregistravęs asmuo tampa TLB nariu sumokėjęs nario mokestį. Nario 

mokestis turi buti sumokėtas per 4 savaites nuo registracijos datos. 

§8.3. Sprendimas atmesti prašymą priimti į Trøndelag’o Lietuvių Bendruomenę turi būti 

pagrįstas ir apie tai raštu turi būti pranešta prašymą pateikusiam asmeniui.  

Pastarasis per 30 dienų turi teisę pateikti rašytinį skundą valdybai. Valdyba privalo šį 

skundą pateikti svarstyti artimiausiame visuotiniame narių susirinkime. Išklausęs 

kandidatą, visuotinis narių susirinkimas nutarimą priima dviejų trečdalių (2/3) 

dalyvaujančių narių balsų dauguma. 

 

 

§ 9.  Narystės netekimas 

 
§9.1. TLB narys turi teisę bet kuriuo metu išstoti iš Trøndelag’o Lietuvių bendruomenės. Apie 

išstojimą iš Trøndelag’o Lietuvių Bendruomenės valdyba informuojama raštu. 

§9.2. Jei TLB narys praėjus dviems mėnesiams nuo nario įmokų mokėjimo termino pabaigos 

nesumoka nario įmokos, laikoma, kad jis išstojo iš Trøndelag’o Lietuvių bendruomenės. 

§9.3. TLB narys, nesilaikantis šių įstatų, gali būti šalinamas iš TLB. Apie tai valdyba 

ketindama šalinti narį jį informuoja raštu.  

§9.4. Galutinis sprendimas priimamas artimiausiame visuotiniame narių susirinkime.  

Išklausęs ketinamą pašalinti narį, visuotinis narių susirinkimas nutarimą priima dviejų 

trečdalių (2/3) dalyvaujančių narių balsų dauguma. 

§9.5. Netekusiam Trøndelag’o Lietuvių Bendruomenės nario statuso asmeniui už 

einamuosius metus sumokėtas nario mokestis negrąžinamas. 

 

§ 10. Nario mokestis 

 

§10.1. Pirmųjų TLB veiklos metų laikotarpiu, nario mokestį nustato valdyba.  

§10.2. Nario mokesčio dydis kiekvieniems metams nustatomas TLB susirinkimo metu. Nario 

mokestis renkamas / mokamas už kalendorinius metus (t.y. nuo sausio 1d. iki gruodžio 

31 d.) į oficialią TLB banko saskaitą. 

§10.3. Narys taip pat gali laisvanoriškai aukoti lėšas Trøndelag’o Lietuvių Bendruomenei. 

 

§ 11. TLB Valdyba 

 
§11.1. TLB valdyba sudaryta iš 9-ių narių. (Valdybos pirmininkas, pavaduotojas, iždininkas ir 

6 valdybos nariai). Valdybos veiklos laikotarpis yra dveji metai. Valdybos nariai šios 

kadencijos laikotarpiu gali atsistatydinti arba valdybos siūlymu būti atstatydinti. Naujas 

valdybos narys (-ė) renkamas visiems nariams balsuojant susirinkimo metu.  

§11.2. Kita TLB valdyba viešu balsavimu renkama Susirinkimo metu, kas dveji metai. 

Valdybos pirmininkas (-ė) slaptu balsavimu išrenkamas iš išrinktų valdybos narių TLB 

Susirinkimo metu. Valdyba pirmojo posėdžio metu išrenka pavaduotoją (-ę) ir iždininką 

(-ę). 

§11.3. Valdyba gali spręsti klausimus ir priimti sprendimus, kai dalyvauja 5 jos nariai. Kai 

balsų skaičius yra lygus, pirmininko (-ės) balsas yra lemiamas.  

§11.4. Valdybos pirmininkas (-ė) renkamas dvejiems metams. 

 

§ 12. TLB Susirinkimas 

 



Psl. 3 iš 4 

 

§12.1. Metinis Susirinkimas vyksta vieną kartą per metus. Susirinkimo metu nustatoma kito 

metinio Susirinkimo data, kuri paskelbiama TLB tinklapyje. 

§12.2.  Mėnuo prieš Susirinkimą, visiems nariams turi būti pateikiama metinė Trøndelag’o 

Lietuvių Bendruomenės veiklos ataskaita, ir pasiūlymai kitų metų biudžetui. 

§12.3.  Bendruomenės narių pasiūlymai, kuriuos norima svarstyti Susirinkimo metu, turi būti 

perduoti TLB valdybai prieš mėnesį iki metinio Susirinkimo.  

§12.3.  Įstatų keitimo pasiūlymai TLB valdybai turi buti perduoti prieš mėnesį iki metinio 

Susirinkimo. 

§12.5. Susirinkimas negali svarstyti klausimų, kurie nebuvo įtraukti į darbotvarkę prieš 

mėnesį. 

§12.6. Susirinkimo metu renkami § 11 išvardinti asmenys.  

§12.7.  Susirinkimo metu priimami įstatų pakeitimai. Už pakeitimų įrašymą į įstatus atsako 

Trøndelag’o Lietuvių Bendruomenės valdyba. 

 

§ 13. Neeilinis Bendruomenės susirinkimas 

 
§13.1. Neeilinis Bendruomenės susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu arba 2/3 

Bendruomenės narių reikalavimu. 

§13.2. Neeilinio visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai Bendruomenės valdybai pateikia 

paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo priežastys ir tikslai, pateikiami pasiūlymai dėl 

susirinkimo darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektai. 

§13.3. Neeilinis visuotinis narių susirikimas turi įvykti per du mėnesius nuo raštiškos paraiškos 

pateikimo. 

 

§ 14. Balsavimo teisė 

 

Kiekvienas TLB narys (-ė) turi vieną balsą. Kai balsų skaičius yra lygus, valdybos pirmininko 

(-ės) balsas yra lemiamas. Narys, negalintis atvykti į metinį susirinkimą, gali balsuoti paštu. 

 

§ 15. Įstatų keitimas 

 

Šie įstatai gali būti keičiami visuotinio Susirinkimo metu balsuojant 2/3 dalyvaujančių TLB 

narių. 

  

§ 16. TLB kalba 

 

Bendruomenės susirinkimai ir valdybos posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Bendruomenės 

pagrindiniai dokumentai vedami lietuvių kalba. Renginių metu naudojamos lietuvių, norvegų ar 

kitos kalbos. 

 

§ 17. TLB būstinė 

 
Bendrija jungia visus narius, Trøndelag’o  lietuvius ir kitus norinčius dalyvauti mūsų veikloje 

asmenis, ir neturi pastovios būstines.  

 

§ 18. Bendruomenės veiklos finansavimas 

 

Bendruomenė yra TLB narių nuosavybė ir yra išlaikoma iš narių mokesčių, renginių metu 

surinktų lėšų, paramų, aukų bei dovanų. 
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§ 19. TLB veiklos nutraukimas 

 

Bendruomenės veikla gali būti sustabdyta eilinio arba neeilinio TLB susirinkimo metu, jei 3/4 

visų TLB narių balsuoja už tokį sprendimą. 

 

§ 20. Baigiamosios nuostatos 
 
Šiuos įstatus patvirtino 2013 gegužės 24 dieną įvykęs Steigiamasis Susirinkimas. Šis 

Susirinkimas išrinko pirmąją valdybą ir jos pirmininką. Šie įstatai įsigalioja kitą dieną po 

paskelbimo. 

 
  

2013-2014 metų TLB valdyba: 

Valdybos pirmininkas – Darijus Strasunskas 

Pavaduotojas – Gediminas Karoblis 

Iždininkė – Alma Jakavičiūtė-Janulė 

Valdyba – Rasa Sližytė, Marius Andrijonas, Ingrida Rakauskienė,  Diana Donėlė 


