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CISV Lietuva 

Į S T A T A I 

1. Bendroji dalis 

1.1. CISV Lietuva yra demokratinė, nepriklausoma, nereliginė, nepolitinė, savanoriška, pelno 
nesiekianti asociacija. 

1.2. Šiuose įstatuose vartojamos sąvokos ir santrumpos: 
1.2.1. CISV Lietuva – Asociacijos pavadinimas. 
1.2.2. CISV International – tarptautinė CISV asociacija taip pat ţinoma, kaip CISV 

International Ltd. CISV International Ltd. registruota labdaringa organizacija, 
kurios Labdaros numeris 1073308, registracijos numeris 3672838 remiantis 
Anglijos ir Velso įstatymais. 

1.2.3. Susirinkimas - Visuotinis CISV Lietuva narių susirinkimas. 
1.2.4. Taryba - CISV Lietuva taryba, kolegialus valdymo organas. 
1.2.5. Prezidentas – CISV Lietuva Prezidentas, vienasmenis CISV valdymo organas. 
1.2.6. Revizijos komisija – CISV Lietuva kontrolės institucija atliekanti CISV Lietuva 

finansinį ir veiklos auditą. 
1.2.7. Narys - CISV Lietuva tikrasis narys. 
1.2.8. Organai – Susirinkimas, Taryba, Prezidentas, Revizijos komisija. 
1.2.9. Jaunuoliai – jaunesni nei 25 metų CISV Lietuva nariai. 

1.3. CISV Lietuva yra juridinis asmuo, kurio teisinė forma - asociacija.  
1.4. CISV Lietuva turi teisę gauti labdarą ir paramą, remiantis Lietuvos Respublikos labdaros 

ir paramos įstatymo nustatyta tvarka. 
1.5. CISV Lietuva turi savo antspaudą, sąskaitas Lietuvos ir uţsienio bankuose ir simboliką. 
1.6. CISV Lietuva veikla grindžiama teisėtumo, demokratijos, viešumo, skaidrumo, 

sąžiningumo, kolegialumo ir savivaldos principais. 

1.7. Savo veikloje CISV Lietuva vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Civiliniu 
kodeksu, LR asociacijų įstatymu, CISV International įstatais, šiais įstatais bei kitais LR 
teisės aktais. 

1.8. CISV Lietuva veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją. 
1.9. CISV Lietuva veikla neterminuota. 
1.10. CISV Lietuva buveinės adresas:  Tuskulėnų 11-5, Vilnius LT-09217, Lietuva 

2. CISV Lietuva misija ir tikslai 

2.1. CISV Lietuva misija yra ugdyti taikų gyvenimo ir problemų sprendimo būdą, skatinti 
kultūrinį bendravimą bei paţinimą siekiant kultūrinio, religinio, tautinio supratimo ir 
tolerancijos. 

2.2. CISV Lietuva tikslai: 
2.2.1. skatinti teigiamą poţiūrį į kultūrinį skirtingumą; 
2.2.2. skatinti iniciatyvą ir aktyvų dalyvavimą sprendţiant problemas, iškylančias dėl 

kultūrinių bei tautinių skirtumų; 
2.2.3. skatinti kultūrinį bendradarbiavimą ir bendravimą, besiremiantį  tolerancija ir 

supratimu; 
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2.2.4. skatinti troškimą taikos pasaulyje bei dirbti dėl to; 
2.2.5. lavinti lyderio įgūdţius;  
2.2.6. lavinti darbo grupėje įgūdţius;  
2.2.7. tobulinti anglų kalbos ţinias; 
2.2.8. skatinti bendrauti grupėje, netgi jei yra pristatoma daugybė kalbų ir nėra nei 

vienos bendros;  
2.2.9. ugdyti socialinių, politinių problemų ar konfliktinių situacijų,  iškylančių dėl 

kultūrinių skirtumų,  sprendimą taikiu būdu;  
2.2.10. skatinti uţimtumą; 
2.2.11. skatinti saviraišką; 
2.2.12. skleisti informaciją, skirtą kultūriniam paţinimui; 
2.2.13. prisidėti prie tarptautinių santykių tyrinėjimų; 
2.2.14. bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, turinčiomis tokius pat ar panašius 

tikslus; 

3. CISV Lietuva veikla 

3.1. CISV Lietuva turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, LR teisės kodeksu, LR asociacijų, 
kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės sprendimų suteiktą veikimo, iniciatyvos 
bei sprendimų priėmimo laisvę ir nustatytas pareigas. 

3.2. CISV Lietuva, siekdama uţsibrėţtų tikslų, vykdo šią veiklą:  
3.2.1. atstovauja savo nariams ir gina jų interesus valstybės institucijose, asociacijose bei 

judėjimuose; 
3.2.2. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su Lietuvos bei uţsienio valstybių organizacijomis 

bendrų interesų srityse; 
3.2.3. deleguoja atstovus į CISV Lietuva nacionalines ir tarptautines konferencijas, 

panašia veikla uţsiimančių organizacijų tarptautines konferencijas bei susirinkimus; 
3.2.4. siunčia CISV Lietuva narius į tarptautines stovyklas bei kitas CISV rengiamas 

programas; 
3.2.5. organizuoja stovyklas vaikams; 
3.2.6. organizuoja apmokymus, diskusijas, seminarus bei kitus panašaus pobūdţio 

renginius;  
3.2.7. organizuoja narių laisvalaikį, skatina jų kultūrinę veiklą; 
3.2.8. uţtikrina sveikatos, saugumo bei draudimo standartus visose rengiamose 

programose; 
3.2.9. įvertina rengiamas programas, padedant CISV International; 
3.2.10. plėtoja, remia bei vertina mokomąsias vadovavimo bei atsakomybės programas;   
3.2.11. sprendţia savo narių bendrąsias problemas; 
3.2.12. koordinuoja narių kryptingą veiklą atskirose srityse; 
3.2.13. inicijuoja bei vykdo projektus savo tikslams ir uţdaviniams įgyvendinti; 
3.2.14. kaupia informaciją apie narių veiklą, sudaro duomenų bazes; 
3.2.15. steigia visuomenės informavimo priemones, uţsiima leidybine veikla; 
3.2.16. teisės aktų nustatyta tvarka įsigyja, valdo, naudoja ir disponuoja turtu bei lėšomis, 

kurios reikalingos CISV Lietuva tikslams bei uţdaviniams įgyvendinti;  
3.2.17. įstatymų nustatyta tvarka steigia fondus, filialus, įstaigas, įmones, organizacijas, 

registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;  
3.2.18. raštu, ţodţiu ar kitais būdais skleidţia informaciją apie savo veiklą, propaguoja 

organizacijos tikslus ir uţdavinius 
3.2.19. samdo asmenis šiuose įstatuose numatytai veiklai; 
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3.3. pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių vykdo šią veiklą: 
17.30 Tekstilės apdaila 
21.23.20 Vokų ir atvirukų gamyba 
22.11 Knygų leidyba 
22.12 Laikraščių leidyba 
22.13 Ţurnalų ir periodinių leidinių leidyba 
22.14 Garso įrašų leidyba 
22.15 Kita leidyba 
22.21 Laikraščių spausdinimas 
22.22 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas 
22.23 Knygų įrišimas ir apdaila 
22.24 Rinkimas ir spausdinimo formų gamyba 
22.25 Kita su spausdinimu susijusi veikla 
22.31 Garso įrašų tiraţavimas 
22.32 Vaizdo įrašų tiraţavimas 
36.40 Sporto reikmenų gamyba 
36.50 Ţaidimų ir ţaislų gamyba 
36.61 Dirbtinės biţuterijos gamyba 
36.63.10  Vaizdinių mokymo priemonių gamyba 
52.41.30 Lovos, stalo, tualeto ar virtuvės buitinių tekstilės dirbinių maţmeninė prekyba 
52.41.40 Galanterijos dirbinių maţmeninė prekyba 
52.42 Drabuţių maţmeninė prekyba 
52.44 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, baldų, apšvietimo įrangos ir namų ūkio reikmenų 
maţmeninė prekyba 
52.44.30 Indų ir kitų stiklo, porceliano ir keramikos dirbinių maţmeninė prekyba 
52.44.40 Medienos, kamštienos, pintinių dirbinių maţmeninė prekyba 
52.47 Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų maţmeninė prekyba 
52.48.20 Rankinių ir kitų laikrodţių bei juvelyrinių dirbinių specializuota maţmeninė prekyba 
52.48.40 Ţaidimų ir ţaislų specializuota maţmeninė prekyba 
52.48.60 Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota maţmeninė prekyba 
52.50 Naudotų daiktų maţmeninė prekyba parduotuvėse 
55.2 Stovyklavietės ir aprūpinimas kita laikina buveine 
55.21 Jaunimo nakvynės namai ir kalnų turistinės stovyklos 
55.22 Stovyklavietės, įskaitant aikšteles automobiliniams nameliams 
55.23 Aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta, laikina buveine 
55.23.10 Poilsio namų veikla 
55.23.20 Aprūpinimas kita laikina buveine 
55.23.30 Vaikų poilsio stovyklų veikla 
55.51.50 Specializuotų valgyklų, tam tikroms ţmonių grupėms, veikla 
55.52 Paruoštų valgių tiekimas 
63.30 Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių veikla; kitos, niekur kitur nepriskirtos, 

turistams teikiamos paslaugos  
63.30.10 Kelionių agentūrų veikla 
63.30.20 Kelionių organizatorių (vadovų) veikla 
63.30.30 Turistų gidų veikla 
71.33.20 Kompiuterių nuoma 
71.33.30 Kopijavimo, dauginimo ir teksto apdorojimo mašinų nuoma 
72.10 Techninės įrangos naudojimo konsultacijos 
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72.20 Programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos tiekimas 
72.30 Duomenų apdorojimas 
72.40 Veikla, susijusi su duomenų bazėmis 
73.20 Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 
74.13 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa 
74.40.10 Reklamos priemonių kūrimas ir įgyvendinimas 
74.40.20 Reklamos kūrimas ir jos išdėstymas 
74.40.30 Reklamos pristatymas ţiniasklaidoje 
74.81 Fotografavimo veikla 
74.83.30 Vertimas raštu ir ţodţiu 
74.84.20 Mugių, parodų ir suvaţiavimų rengėjų veikla 
74.84.30 Aukcionų rengėjų veikla 
80.4 Suaugusiųjų ar kitas mokymas 
80.42.30 Kvalifikacijos tobulinimas 
80.42.40 Papildomas mokymas 
85.32 Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu 
91.12.10 Visuomeninių organizacijų veikla 
91.33 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla 
92.11.10 Meninių filmų gamyba 
92.11.20 Vaizdajuosčių (videofilmų) gamyba 
92.11.40 Dokumentinių filmų gamyba 
92.11.50 Animacinių filmų gamyba 
92.13 Kino filmų rodymas 
92.31.10 Teatro spektaklių pastatymai 
92.31.20 Koncertinė veikla 
92.31.30 Scenos apipavidalintojų veikla 

4. CISV Lietuva nariai, jų teisės ir pareigos 

4.1. CISV Lietuva nariu gali būti ne jaunesnis nei 14 metų Lietuvos Respublikos pilietis ar 
Lietuvoje gyvenantis uţsienietis – sumokėjęs nario mokestį bei pateikęs prašymą raštu 
Prezidentui. Uţ nepilnamečius iki keturiolikos metų sandorius jų vardu sudaro tėvai arba 
globėjai pagal civilinio kodekso 2.7 straipsnį.  

4.2. CISV Lietuva nariai turi šias teises: 
4.2.1. dalyvauti CISV International bei  CISV Lietuva veikloje ir gauti apie ją informaciją; 
4.2.2. balsuoti Susirinkime. Kiekvienas narys turi 1 balsą; 
4.2.3. dalyvauti visų, su CISV Lietuva veikla susijusių, klausimų svarstymuose bei 

sprendimų priėmimuose; 
4.2.4. rinkti  CISV Lietuva organus pagal šiuos įstatus; 
4.2.5. kandidatuoti ir būti išrinktiems į CISV Lietuva Valdymo organus; 
4.2.6. teikti siūlymus, klausimus CISV Lietuva organams dėl CISV Lietuva veiklos ir gauti 

motyvuotus atsakymus Tarybos nustatyta tvarka; 
4.2.7. naudotis CISV Lietuva teikiamomis paslaugomis; 
4.2.8. susipaţinti su narių sąrašu; 
4.2.9. susipaţinti su organizacijos dokumentais Tarybos nustatyta tvarka; 
4.2.10. bet kada laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę. Tokiu atveju nario 

mokesčiai ar kitaip organizacijai perduotos lėšos ir turtas negraţinami. 
4.2.11. kitas teises, kurios neprieštarauja LR įstatymams bei šiems įstatams.  

4.3. CISV Lietuva nariai įsipareigoja: 
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4.3.1. aktyviai dalyvauti CISV Lietuva veikloje; 
4.3.2. vykdyti CISV Lietuva sprendimus; 
4.3.3. laiku ir pilnai mokėti nario mokestį, jei toks mokestis yra patvirtintas šiuose 

įstatuose nustatyta tvarka; 
4.3.4. dalyvauti CISV Lietuva Susirinkime; 
4.3.5. laikytis teisės aktų CISV International bei CISV Lietuva įstatų; 
4.3.6. laikytis LR teisės aktų; 

4.4. Narystė CISV Lietuva  nutrūksta: 
4.4.1. kai narys raštu Prezidentui pareiškia apie savo narystės nutraukimą; 
4.4.2. CISV Lietuva Tarybai nusprendus, kad nario veikla neatitinka šių įstatų; 
4.4.3. jei narys nesumokėjo nario mokesčio ir nesutarta kitaip; 

4.5. CISV Lietuva gali suteikti garbės nario vardą, kurį gali turėti Lietuvos Respublikos bei 
uţsienio piliečiai. Gavus jų sutikimą, jis suteikiamas CISV Lietuva Tarybos sprendimu. Šis 
vardas nesuteikia jokių CISV Lietuva nario teisių ar pareigų. 

5. CISV Lietuva Organai 

5.1. CISV Lietuva Organai yra šie: 
5.1.1. visuotinis narių Susirinkimas; 
5.1.2. Taryba; 
5.1.3. Prezidentas; 

5.2. Šių struktūrų tarpusavio ryšiai yra tokie: 
5.2.1. Susirinkimas yra aukščiausias CISV Lietuva organas; 
5.2.2. Taryba – kolegialus valdymo organas; 
5.2.3. Prezidentas – vienasmenis valdymo organas. 

5.3. CISV Lietuva Taryba, Prezidentas yra renkami Susirinkime. Nepasitikėjimą jais gali pareikšti 
minėti organai bei 1/10 narių. Nušalinimo klausimą sprendţia susirinkimas 2/3 
dalyvaujančių narių dauguma. 

Susirinkimas 

5.4. Susirinkimas yra aukščiausias CISV Lietuva organas. 
5.5. Susirinkimas laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne maţiau kaip 1/2 visų CISV Lietuva 

narių, turinčių balso teisę. 
5.6. Visi CISV Lietuva nariai Susirinkime turi po vieną balsą. 
5.7. Eilinį susirinkimą ne rečiau kaip vieną kartą per metus šaukia Taryba, pranešdama apie 

tai prieš 14 kalendorinių dienų CISV Lietuva oficialioje organizacijos interneto svetainėje 
bei išsiųsdama rašytinį pranešimą registruotais laiškais.  

5.8. Neeilinį Susirinkimą gali inicijuoti: CISV Lietuva Prezidentas, Taryba, Revizijos komisija 
arba ne maţiau kaip 1/10 narių. 

5.9. Neeilinį Susirinkimą gali sušaukti: CISV Lietuva Prezidentas arba Taryba. 
5.10. Susirinkime nesusirinkus kvorumui ne vėliau kaip per mėnesį Prezidentas šaukia 

pakartotinį Susirinkimą, kuriame nereikalingas narių kvorumas.  
5.11. Susirinkimas: 

5.11.1. priima, keičia bei papildo CISV Lietuva Įstatus; 
5.11.2. išklauso ir tvirtina veiklos bei finansinę metines ataskaitas; 
5.11.3. išklauso ir tvirtina Revizijos komisijos metinę ataskaitą; 
5.11.4. nustato Tarybos narių skaičių; 
5.11.5. nustato Revizijos komisijos narių skaičių, kuris yra ne maţesnis nei du; 
5.11.6. renka ir atšaukia Tarybą; 
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5.11.7. renka ir atšaukia Prezidentą; 
5.11.8. renka Revizijos komisijos narius; 
5.11.9. renka Tarybos bei Revizijos komisijos narius į laisvas vietas, kurios atsirado 

Tarybos ar Revizijos nariui atsistatydinus ar kita šių įstatų tvarka netekus Tarybos 
ar Revizijos nario statuso. Šiuo atveju Tarybos ar Revizijos komisijos narys 
išrenkamas iki Tarybos ar Revizijos komisijos kadencijos pabaigos;   

5.11.10. tvirtina ilgalaikes CISV Lietuva programas; 
5.11.11. svarsto bei tvirtina kitus klausimus susijusius su visais CISV Lietuva nariais; 
5.11.12. tvirtina nario mokesčio dydį, bei mokėjimo tvarką; 
5.11.13. priima sprendimą dėl CISV Lietuva reorganizavimo, pertvarkymo bei likvidavimo. 

5.12. Visi Susirinkimo sprendimai priimami paprasta Susirinkime dalyvaujančių narių balsų 
dauguma. Sprendimai dėl CISV Lietuva reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo 
priimami ne maţesne kaip 3/4 dalyvaujančių balsų dauguma; sprendimai dėl CISV 
Lietuva Prezidento atstatydinimo, įstatų pakeitimų priimami ne maţesne kaip 2/3 
dalyvaujančių balsų dauguma. Balsavimo formą nustato Susirinkimas. 

5.13. Susirinkimo posėdis yra viešas, jei Susirinkimas nenusprendţia kitaip. 

Taryba 

5.14. Taryba yra CISV Lietuva kolegialus valdymo Organas laikotarpyje tarp Susirinkimų. 
5.15. Tarybą sudaro ne maţiau nei penki ir ne daugiau kaip 11 narių, tai yra Prezidentas, 

Viceprezidentas ir kiti susirinkimo metu išrinkti nariai.   
5.16. Taryba atskaitinga Susirinkimui. 
5.17. Tarybos darbą organizuoja ir jam pirmininkauja Prezidentas, kuris yra ir Tarybos 

pirmininkas. 
5.18. Tarybos posėdţiai kviečiami Prezidento ne rečiau kaip kartą per du mėnesius, išskyrus 

vasaros laikotarpį nuo birţelio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. imtinai. Jei nustatytu terminu bei 
tvarka posėdis nekviečiamas, Taryba gali susirinkti savo iniciatyva.  

5.19. Tarybos narius trejų metų kadencijai renka Susirinkimas. 
5.19.1. Jei tarybos narys atsistatydino ar kita šių įstatų numatyta tvarka neteko Tarybos 

nario statuso, į jo vieta susirinkimas gali išrinkti kitą ţmogų, iki tarybos kadencijos 
pabaigos likusiam laikotarpiui. 

5.20. Tarybos nariu gali būti pilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, CISV Lietuva narys ir 
dalyvavęs CISV apmokymuose, arba aktyviai dalyvavęs CISV Lietuva veikloje ne maţiau 
nei metus, arba dalyvavęs tarptautinėje CISV programoje ne trumpesnėje nei 2 savaitės. 

5.21. Tarybos posėdţiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne maţiau 1/2 Tarybos narių. 
5.22. Sprendimai Taryboje priimami paprasta balsų dauguma. Balsavimo formą nustato 

Taryba 
5.23. Taryba: 

5.23.1. vadovauja tikslų bei uţdavinių įgyvendinimo programai ir strategijai; 
5.23.2. tvirtina sekretorių bei kitas pareigybes Prezidento teikimu; 
5.23.3. atrenka bei apmoko dalyvius, siunčiamus į tarptautines programas; 
5.23.4. sprendţia einamuosius klausimus, susijusius su vykdomais projektais, tvirtina 

susijusias išlaidas; 
5.23.5. sprendţia klausimus, susijusius su naujų projektų vykdymu; 
5.23.6. rūpinasi lėšų veiklai kaupimu; 
5.23.7. svarsto bei tvirtina CISV Lietuva biudţetą; 
5.23.8. tvirtina etatų skaičių; 
5.23.9. nustato dokumentų pateikimo tvarką nariams; 
5.23.10. steigia CISV Lietuva filialus ir atstovybes bei nutraukia jų veiklą. 
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5.24. Tarybos narys netenka tarybos nario statuso, jei: 
5.24.1. jis nedalyvavo iš eilės trijuose Tarybos posėdţiuose, be motyvuotos prieţasties. 

Raštišką pasiaiškinimą, nurodydamas motyvuotą prieţastį Tarybos narys įteikia 
Revizijos komisijai. Revizijos komisija sprendţia ar motyvas pakankamas ar ne. Jei 
motyvas nepakankamas Revizijos komisija gali inicijuoti neeilinį Susirinkimą 
naujam Tarybos nariui išrinkti; 

5.24.2. raštu Tarybos pirmininkui pareiškė norą pasitraukti iš tarybos nario pareigų.  
5.25. Tarybos posėdţiai vieši, jei Taryba nenusprendţia kitaip. Revizijos komisija svečio 

teisėmis gali dalyvauti ir uţdarame posėdyje. 

Prezidentas 

5.26. Prezidentas yra vienasmenis valdymo organas CISV Lietuva vadovas, atsakingas uţ 
organizacijos veiklą. Prezidentas yra Tarybos pirmininkas. 

5.27. Prezidentą trejų metų kadencijai renka Susirinkimas.  
5.28. Prezidentas pradeda eiti pareigas nuo jo įregistravimo juridinių asmenų registre.  
5.29. CISV Lietuva Prezidentas: 

5.29.1. organizuoja Tarybos darbą bei jai vadovauja; 
5.29.2. organizuoja Susirinkimo priimtų sprendimų vykdymą; 
5.29.3. atstovauja CISV Lietuva Lietuvoje ir uţsienyje; 
5.29.4. savo kompetencijos ribose leidţia įsakymus; 
5.29.5. koordinuoja CISV Lietuva filialų ir atstovybių veiklą; 
5.29.6. tvarko CISV Lietuva narių sąrašus; 
5.29.7. samdo ir atleidţia darbuotojus; 
5.29.8. sudarinėja sandorius, atlieka kitus juridinius veiksmus, atidaro bei uţdaro CISV 

Lietuva sąskaitas banke. 
5.29.9. organizuoja CISV Lietuva finansinę bei ūkinę veiklą ir atsako uţ ją; 
5.29.10. priţiūri CISV Lietuva turtą, tvarko materialinių vertybių apskaitą; 
5.29.11. CISV Lietuva vardu įgyja ar nuomoja CISV Lietuva reikalingas patalpas, įrenginius 

ar kitą turtą, taip pat ţaliavas, medţiagas, kultūrines vertybes ir kita gėrybes. 
5.30. CISV Lietuva Prezidentas atskaitingas Susirinkimui. 
5.31. Prezidentu gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, CISV Lietuva narys, ne jaunesnis kaip 

23 metų ir dalyvavęs CISV apmokymuose, arba aktyviai dalyvavęs CISV Lietuva veikloje 
ne maţiau nei metus, arba dalyvavęs tarptautinėje CISV programoje ne trumpesnėje nei 
2 savaitės. 

5.32. Prezidentui nedalyvaujant ar negalint eiti savo pareigų jį pavaduoja Prezidento pavedimu 
Viceprezidentas. Kai prezidentas negali suteikti tokių įgaliojimų, tai atlieka Taryba. 

5.33. Jeigu prezidentas atsistatydina likus: 
5.33.1. maţiau nei trims mėnesiams iki kadencijos pabaigos, likusį laiką prezidento 

pareigas laikinai eina Viceprezidentas; 
5.33.2. daugiau nei trims mėnesiams iki kadencijos pabaigos, šaukiamas neeilinis 

Susirinkimas. 

6. Revizijos komisija 

6.1. Revizijos komisija yra CISV Lietuva kontrolės Organas, CISV Lietuva filialų ir atstovybių 
bei CISV Lietuva įsteigtų juridinių asmenų finansinį ir veiklos auditą atliekanti institucija. 

6.2. Revizijos komisiją sudaro nariai, išrinkti Susirinkime vienerių metų kadencijai. Iki 
Susirinkimo pabaigos Revizijos komisija išsirenka pirmininką, kuris vadovauja komisijos 
darbui iki kito susirinkimo.  
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6.3. Revizijos komisijos nariu gali būti išrinktas kiekvienas LR pilietis, ne jaunesnis kaip 18 
metų. Jie negali tuo pačiu metu būti CISV Lietuva Prezidentu, CISV Lietuva Tarybos 
nariu, CISV Lietuva filialo ar atstovybės valdymo organo nariu, taip pat CISV Lietuva 
darbuotoju ar įsteigtų juridinių asmenų vadovu. 

6.4. Revizijos komisija:  
6.4.1. tikrina ir vertina CISV Lietuva organų, CISV Lietuva filialų ir atstovybių bei CISV 

Lietuva įsteigtų juridinių asmenų veiklos teisėtumą, tikslingumą bei efektyvumą, 
teikia atitinkamoms institucijoms su tuo susijusias išvadas; 

6.4.2. oficialiai, privalomai aiškina Įstatus tais atvejais, kai tarp skirtingų CISV Lietuva 
struktūrų kyla ginčų, ar neaiškumų dėl Įstatų interpretavimo;  

6.4.3. inicijuoja neeilinį susirinkimą ir Prezidento ar Tarybos nario atstatydinimą, jeigu 
nustato CISV Lietuva organų bei CISV Lietuva filialų ir atstovybių esminius veiklos 
paţeidimus; 

6.4.4. atsiskaito Susirinkimui kiekvienais metais teikdama ataskaitą apie CISV Lietuva 
veiklą. 

6.5. Revizijos komisija atlieka CISV Lietuva ar atskirų CISV Lietuva filialų ir atstovybių veiklos 
patikrinimus savo iniciatyva, Susirinkimo pavedimu arba Tarybos prašymu.  

6.6. CISV Lietuva Organai, CISV Lietuva filialai ir atstovybės, CISV Lietuva įsteigti juridiniai 
asmenys  Revizijos komisijai pareikalavus, privalo jai pateikti prašomus dokumentus. 

6.7. Revizijos komisijos posėdţiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne maţiau kaip 2/3 narių. 
Revizijos komisijos darbą organizuoja komisijos pirmininkas. 

6.8. Visi sprendimai Revizijos komisijoje priimami balsų dauguma. 
6.9. Revizijos komisijos nariai gali dalyvauti CISV Lietuva Organų posėdţiuose stebėtojo 

teisėmis ir tuo atveju, kai posėdis yra uţdaras.  
6.10. Revizijos komisija atsiskaito Susirinkimui. 

7. Finansinė veikla 

7.1. CISV Lietuva lėšas sudaro:  
7.1.1. pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gautos lėšos; 
7.1.2. pajamos, gaunamos iš ūkinės komercinės veiklos; 
7.1.3. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos lėšos; 
7.1.4. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos; 
7.1.5. kredito įstaigų palūkanos uţ saugomas CISV Lietuva lėšas; 
7.1.6. skolinto kapitalo lėšos; 
7.1.7. nario ir stojamasis mokesčiai; 
7.1.8. valstybės skiriamos lėšos; 
7.1.9. kitos teisėtai gautos lėšos. 

7.2. Filialų lėšos yra apskaitomos CISV Lietuva balanse.  
7.3. CISV Lietuva lėšos yra skiriamos:  

7.3.1. CISV Lietuva projektams ir programoms finansuoti; 
7.3.2. CISV Lietuva tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti; 
7.3.3. CISV Lietuva naudojamų patalpų nuomos, inventoriaus įsigijimo, išlaikymo ir  kitoms 

administracinėms išlaidoms; 
7.3.4. filialams skiriamos lėšos; 
7.3.5. kitai įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti. 

7.4. Nario mokestis – privaloma kasmetinė įmoka, kurią kiekvienas CISV Lietuva narys privalo 
sumokėti uţ laikotarpį nuo įmokos sumokėjimo dienos iki rugpjūčio mėnesio 31 d. Nario 
mokestį administruoja CISV Lietuva. 
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7.5. Nario mokesčio dydis yra nustatomas Susirinkime. Jeigu Susirinkime privalomosios nario 
mokesčio dalies klausimas nesvarstytas, lieka galioti ankstesnis Susirinkimo sprendimas. 

7.6. CISV Lietuva finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

8. Viešieji pranešimai ir skelbimai 

8.1. CISV Lietuva viešieji pranešimai ir skelbimai skelbiami CISV Lietuva interneto 
svetainėje, o nesant galimybei taip paskelbti arba kai teisės aktai 
reikalauja paskelbti kitu būdu – kitais Susirinkimo, Tarybos 
arba Prezidento nustatytais būdais. 

8.2. Vieša informacija, kuri remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais turi būti skelbiama 
dienraštyje, yra skelbiama dienraštyje „Lietuvos ţinios“.  

9. CISV Lietuva filialai ir atstovybės 

9.1. CISV Lietuva gali steigti savo filialus ir atstovybes Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.
  

9.2. CISV Lietuva filialai ir atstovybės gali būti steigiami tik Tarybai priėmus sprendimą.  
9.3. CISV Lietuva filialai ir atstovybės vadovaujasi savo nuostatais, kuriuos tvirtina Taryba bei 

kurie neprieštarauja šiems įstatams. Jei atsiranda prieštaravimų, taikomos šių įstatų 
normos. 

9.4. CISV Lietuva Taryba gali pašalinti ir pakeisti CISV Lietuva filialų ir atstovybių vadovus. 
9.5. CISV Lietuva filialai ir atstovybės gali vykdyti visų rūšių veiklą, leidţiamą Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir neprieštaraujančią CISV Lietuva įstatams.  
9.6. Filialai ir atstovybės turi teisę: 

9.6.1. vykdyti veiklą, atitinkančią CISV Lietuva tikslus ir uţdavinius, savo veiklos teritorijos 
ribose; 

9.6.2. savo nuoţiūra disponuoti jam priklausančiomis lėšomis ir kitu turtu; 
9.6.3. gauti CISV Lietuva finansinę paramą savo vykdomiems projektams; 
9.6.4. atlikti kitus šiuose įstatuose numatytus veiksmus.  

9.7. Filialai ir atstovybės veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos asociacijų įstatymu, kitais galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, taip pat 
CISV International įstatais ir sprendimais, šiais įstatais, susirinkimo ir Tarybos 
sprendimais ir filialo ar atstovybės nuostatais. 

9.8. Taryba gali sustabdyti filialo ar atstovybės veiklą ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, 
jeigu jis nustatytu laiku nepašalina Tarybos nurodytų paţeidimų ar tęsia veiklą, 
prieštaraujančią CISV Lietuva tikslams ir uţdaviniams po to, kai raštu buvo dėl to 
įspėtas. Įspėjime Taryba privalo nurodyti paţeidimų pašalinimo terminą ir jis negali būti 
trumpesnis kaip 5 darbo dienos. 

9.9. Kai filialo ar atstovybės veikla sustabdyta, visą sustabdymo laikotarpį filialui draudţiama 
naudotis jam priklausančiomis lėšomis. 

9.10. Sustabdţius filialo ar atstovybės veiklą Revizijos komisija patikrina filialo ar atstovybės 
finansinius dokumentus ir pateikia Tarybai ataskaitą dėl filialo ar atstovybės turimų lėšų 
filialo ar atstovybės veiklos sustabdymo dieną. 

9.11. Pasibaigus Tarybos nustatytam filialo ar atstovybės veiklos sustabdymo terminui, filialas 
ar atstovybė raštu praneša Tarybai, kad pašalino prieţastis, dėl kurių jo ar jos veikla 
Tarybos sprendimu buvo sustabdyta. Filialas ar atstovybė, kurio veikla sustabdyta, gali 
tęsti veiklą Tarybai savo sprendimu konstatavus, kad pašalintos prieţastys, dėl kurių 
sustabdyta filialo ar atstovybės veikla, ir leidţia šiam filialui ar atstovybei veikti toliau. 
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Atsisakymą leisti tęsti filialo ar atstovybės veiklą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jo 
priėmimo galima skųsti Revizijos komisijai. Revizijos komisija per 10 dienų pateikia 
išvadą ar atsisakymas yra pagrįstas. Taryba privalo spręsti filialo ar atstovybės veiklos 
tęsimo klausimą atsiţvelgdama į Revizijos komisijos išvadą. 

10. CISV Lietuva įstatų keitimas bei papildymas 

10.1. CISV Lietuva įstatai gali būti pakeisti ar papildyti Susirinkime, jei apie šių pakeitimų 
projektus CISV Lietuva nariai buvo informuoti raštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki to 
Susirinkimo pradţios. 

10.2. Įstatų pakeitimai ir papildymai priimami 2/3 dalyvaujančių CISV Lietuva narių balsų 
dauguma. 

10.3. CISV Lietuva įstatų keitimo projektą gali teikti Taryba, Prezidentas arba ne maţiau kaip 
1/3 balsų teisę turinčių CISV Lietuva narių, CISV Lietuva Tarybos nustatyta tvarka. 

10.4. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja, įregistravus juos teisės aktų nustatyta tvarka. 

11. CISV Lietuva reorganizavimas, pertvarkymas arba likvidavimas  

11.1. CISV Lietuva gali būti reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Susirinkimo 
sprendimu, priimtu 3/4 dalyvaujančių CISV Lietuva narių balsų dauguma, arba teismo 
sprendimu Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, LR Asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų 
nustatytais atvejais bei tvarka. 

11.2. Jeigu CISV Lietuva liko maţiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių 
sumaţėjimą CISV Lietuva turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų 
registro nuostatų nustatyta tvarka. 

11.3. Likęs CISV Lietuva turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių 
reikalavimus ir CISV Lietuva narių reikalavimus dėl CISV Lietuva turto dalies, 
neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki CISV Lietuva išregistravimo iš 
juridinių asmenų registro, perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams 
asmenims, kuriuos nustato Susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti CISV 
Lietuva. 

11.4. Informacija apie CISV Lietuva reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą viešai 
skelbiama dienraštyje „Lietuvos ţinios“. 

Įstatai pasirašyti 2006 m. sausio 15 d. steigiamojo susirinkimo įgalioto asmens  

Lauros Murauskaitės. 

Asociacija CISV Lietuva (reg. nr. 300546372) ir įstatai įregistruoti 2006 m. kovo 8 d. 


