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JAPONIJOJE STUDIJAVUSIŲJŲ ALUMNI ASOCIACIJOS 

ĮSTATAI 

 

 1. BENDROJI DALIS 

1.1. Japonijoje studijavusiųjų Alumni asociacija (toliau - Asociacija) - organizacija, 

kurios tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą ir atstovauti jų interesams, 

susijusiems su Asociacijos tikslais ir uždaviniais. 

1.2. Savo veikloje Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais ir šiais įstatais.  

1.3. Asociacijos buveinė yra Japonijos ambasados Lietuvos Respublikoje patalpose, 

adresu Čiurlionio g. 82b, Vilnius. 

      

2. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2.1. Asociacijos misija: skatinti tampresnius Japonijos ir Lietuvos santykius; 

2.2. Asociacijos tikslas: suburti Japonijoje studijavusius Lietuvos piliečius, taip pat 

siekiant, kad jie nepamirštų savo patirties Japonijoje ir ją panaudotų Lietuvoje. 

2.3. Asociacijos uždaviniai: 

2.3.1. Organizuoti Asociacijos narių susirinkimus, skatinant jų tarpusavio 

bendradarbiavimą ir idėjų mainus; 

2.3.2. Konsultuoti Japonijoje studijų patirties neturinčius žmones dėl studijų galimybių 

Japonijoje; 

2.3.3. Vykdyti kitą šiems įstatams bei Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams 

neprieštaraujančią veiklą, siekiant aukščiau išvardintų tikslų ir uždavinių. 

 

3. NARYSTĖ 

3.1. Asociacijos nariu gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, bent vieną kartą 

mokęsis Japonijoje; 

3.2. Asociacijos nariu norintis tapti ir aukščiau norodytą reikalavimą tenkinantis asmuo 

turi pateikti prašymą Asociacijos Valdybai, nurodydamas reikalingus duomenis.  

3.3. Narystė Asociacijoje nutrūksta savanoriškai iš jos išstojus arba ją likvidavus. 

Išstojama pateikus prašymą Valdybai. 
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4. VALDYMAS 

4.1.Asociacijos valdymo organai yra Asociacijos Valdyba, Prezidentas ir Garbės 

patarėjas. 

4.2. Narystė valdyboje 

4.2.1. Valdybą sudaro fiksuotieji ir renkamieji nariai. Fiksuotųjų narių skaičius gali kisti, 

o renkamųjų yra pastovus – 3 nariai; 

4.2.2. Fiksuotuosius Valdybos narius į Valdybą skiria Japonijos ambasada Lietuvos 

Respublikoje ir didžiausios Japonijos studijas bei akademinius mainus su Japonija 

vykdančios mokslo institucijos Lietuvoje. Šiems nariams atsisakius pareigų Valdyboje 

arba institucijoje, atitinkama institucija įsipareigoja skirti naują narį; 

4.2.3. Renkamieji Valdybos nariai renkami 3 metų kadencijai; 

4.2.4. Naujo Valdybos nario kandidatūrą (įskaitant savo paties) gali pasiūlyti bet kuris 

registruotas narys, ir kiekvienas narys gali savanoriškai atsisakyti narystės Valdyboje; 

4.2.5. Renkamieji Valdybos nariai renkami paprastąja visų Asociacijos narių balsų 

dauguma; 

4.2.6. Renkamuoju Valdybos nariu negalima būti ilgiau nei 2 kadencijas iš eilės. 

4.3. Valdybos funkcijos: 

4.3.1 Renka Valdybos pirmininką trejų metų kadencijai kiekvieną kartą suformavus naują 

Valdybą. Pirmininkas negali šio posto užimti daugiau nei 2 kadencijas iš eilės; 

4.3.2. Tvarko Asociacijos narių registrą; 

4.3.3. Organizuoja ir koordinuoja Asociacijos renginius; 

4.3.4. Svarsto ir tvirtina Asociacijos įstatus, jų pakeitimus ir papildymus; 

4.3.5. Priima sprendimą dėl Asociacijos likvidavimo. 

4.4. Valdybos darbo organizavimas 

4.4.1. Valdybos darbą organizuoja ir jos posėdžiams pirmininkauja Valdybos pirmininkas, 

arba jo įgaliotas Valdybos narys; 

4.4.2 Valdybos posėdžius šaukia Valdybos pirmininkas savo arba ne mažiau kaip 1/2 

Valdybos narių iniciatyva. Valdybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau 

nei pusė jos narių.  

4.4.3. Posėdžiuose sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių 

dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, Valdybos pirmininkas turi lemiamo balso teisę; 
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4.5. Asociacijos prezidentas atstovauja Asociaciją. Jį iš visų registruotų Asociacijos narių 

renka visi Asociacijos nariai 2 metų laikotarpiui; 

4.6. Asociacijos Garbės patarėju yra tuometinis Japonijos ambasadorius Lietuvoje. Šio 

nesant – Japonijos laikinasis reikalų patikėtinis Lietuvoje; 

 

8. REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA 

Sprendimą reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją priima Valdyba, dalyvaujant ir 

balsuojant ne mažiau kaip 2/3 jos narių. 

 

Įstatai patvirtinti Steigiamajame susirinkime, įvykusiame 2011 m. lapkričio 3 d. 


