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Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos
Generalinės sekretorės
Gražinos Jevgrafovienės
LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJOS
SENJORŲ NUOSTATAI
I. Bendrosios nuostatos
1. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos senjorai (toliau – LRKDS) yra Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugijos (toliau – Draugija) padalinys, įgyvendinantis jos tikslus ir funkcijas.
LRKDS veikia panaudojant Draugijos narių nuo 60 metų pozityvias iniciatyvas.
2. Savo veikloje LRKDS vadovaujasi Draugijos įstatais, Suvažiavimo, Vyriausiosios valdybos bei
Generalinio sekretoriaus sprendimais, taip pat šiais nuostatais.
3. Draugijos nariai nuo 60 metų turi tokias pat teises ir pareigas kaip kiti Draugijos nariai.
4. LRKDS, veikdamas Draugijos komitetų veiklos teritorijose, nepažeidžia komitetų nuostatų ir savo
veiklą derina su komitetų sekretoriais.
II. LRKDS veiklos organizavimas
1. LRKDS veiklos organizavimui renkama valdyba ir skiriamas pirmininkas.
Atskirais LRKDS veiklos klausimais sprendimus priima Draugijos narių nuo 60 metų susirinkimas (toliau
- „Susirinkimas“).
Susirinkimas
2. Susirinkimas:
1) tvirtina metinę LRKDS veiklos ir finansinę ataskaitą;
2) renka ir atšaukia LRKDS valdybos narius ir pirmininką, taip pat kandidatus į valdybos narius;
3) teikia pasiūlymus Vyriausiajai valdybai dėl LRKDS nuostatų pakeitimo ar papildymo.
3. Eilinis Susirinkimas turi būti sušauktas kasmet per 2 mėnesius po Draugijos Suvažiavimo.
4. Neeiliniai Susirinkimai šaukiami pagal poreikį.
Neeilinio Susirinkimo šaukimo iniciatyvos teisę turi ne mažiau kaip 1/3 Draugijos narių nuo 60 metų,
LRKDS direktorius, LRKDS valdyba, Generalinis sekretorius.
5. Susirinkime turi teisę dalyvauti Draugijos narių nuo 60 metų delegatai, išrinkti šių nuostatų 10 p.
nustatyta tvarka.
Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 delegatų.
6. Susirinkimus organizuoja LRKDS pirmininkas.
Apie Susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę LRKDS pirmininkas turi pranešti kiekvieno Draugijos
komiteto sekretoriui laišku arba el. paštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Susirinkimo.
Komitetų sekretoriai organizuoja delegatų rinkimus šių nuostatų 10 p. nustatyta tvarka.
7. Susirinkime pirmininkauja LRKDS pirmininkas. Jeigu konkrečiame Susirinkime LRKDS pirmininkas
negali vykdyti šių funkcijų, to konkretaus Susirinkimo pirmininką išrenka Susirinkimas paprasta balsų
dauguma.
Susirinkime be balso teisės gali dalyvauti LRKDS valdyba, Generalinis sekretorius.
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8. Susirinkime balso teisę turi visi Susirinkimo delegatai. Kiekvienas delegatas susirinkime turi vieną
balsą.
Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau nei pusė balsavimo metu dalyvaujančių
delegatų balsų.
9. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų turi būti sušauktas
pakartotinis Susirinkimas, kuris gali priimti sprendimus, nepriklausomai kiek Susirinkime dalyvavo
delegatų.
Apie pakartotinį Susirinkimą LRKDS pirmininkas informuoja delegatus laišku arba arba el. paštu ne
vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki Susirinkimo.
10. Kaip numatyta šių nuostatų 5 p., Susirinkimo delegatai renkami šia tvarka:
10.1.1. Delegatu gali būti tik Draugijos narys nuo 60 metų. Delegatai renkami kiekvienam Susirinkimui
atskirai, tačiau ne daugiau kaip 4 Susirinkimams iš eilės.
10.1.2. Delegatus į Susirinkimą renka Draugijos narių nuo 60 metų susirinkimai pagal Draugijos komitetų
veiklos teritorijas.
Susirinkime pagal komiteto veiklos teritoriją turi teisę dalyvauti visi toje teritorijoje gyvenantys Draugijos
nariai nuo 60 metų;
10.1.3. Delegatų kiekis yra proporcingas Draugijos narių nuo 60 metų, gyvenančių atitinkamo komiteto
veiklos teritorijoje, kiekiui, t.y. 1 delegatas nuo 10 Draugijos narių. Maksimalus delegatų kiekis pagal
vieno komiteto teritoriją yra 4.
10.1.4. Draugijos narių nuo 60 metų susirinkimai pagal komitetų veiklos teritorijas turi įvykti bei
delegatus išrinkti iki Susirinkimo.
Už savalaikį susirinkimų organizavimą atsakingi komitetų sekretoriai.
Apie susirinkimą komiteto sekretorius praneša nariams nuo 60 metų laišku arba arba el. paštu,
nurodydamas vietą, laiką ir darbotvarkę ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki susirinkimo;
10.1.5. Susirinkimams pirmininkauja susirinkimo paprasta balsų dauguma išrinktas pirmininkas.
Susirinkime be balso teisės gali dalyvauti atitinkamo komiteto sekretorius.
10.1.6. Susirinkimas gali priimti sprendimus nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių narių skaičiaus.
Sprendimai laikomi priimtais, kai už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 susirinkime dalyvaujančių narių.
Kiekvienas susirinkime dalyvaujantis narys turi vieną balsą.
III. LRKDS valdyba
11. LRKDS valdyba:
1) tvirtina LRKDS veiklos ir finansinius planus;
2) teikia Draugijos Vyriausiajai valdybai pasiūlymus LRKDS veiklos organizavimo klausimais;
12. LRKDS valdybą sudaro 5 Draugijos nariai nuo 60 metų, išrinkti LRKDS Susirinkime 2 metams.
Vienas valdybos narių yra pirmininkas.
LRKDS Susirinkimas, rinkdamas valdybos narius, taip pat išrenka 2 kandidatus į valdybos narius.
Valdybos nariui atsistatydinus ar jį atšaukus, jo vietą nuo atsistatydinimo ar atšaukimo dienos užima
LRKDS valdybos pasirinktas vienas iš kandidatų į valdybos narius.
13. LRKDS valdybos narius bei pirmininką bet kada atšaukti gali LRKDS Susirinkimas, o taip pat ir
Vyriausioji valdyba.
Kiekvienas valdybos narys ir pirmininkas gali bet kada atsistatydinti, pranešęs LRKDS direktoriui arba
Generaliniam sekretoriui raštu.
14. Valdybos posėdžiai šaukiami pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip kartą per 2 (du) mėnesius.
Valdybos posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi LRKDS valdybos pirmininkas, 2/3 LRKDS valdybos
narių, LRKDS direktorius ir Generalinis sekretorius.
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15. Valdybos posėdžius organizuoja LRKDS pirmininkas.
Apie posėdį LRKDS pirmininkas praneša valdybos nariams laišku arba arba el. paštu, nurodydamas vietą,
laiką ir darbotvarkę ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki posėdžio. Šio įspėjimo termino galima
nesilaikyti, jei visi LRKDS valdybos nariai kiekvienu konkrečiu atveju raštiškai su tuo sutiko.
16. Valdybos posėdžiams vadovauja valdybos pirmininkas. Jeigu valdybos pirmininkas konkrečiame
valdybos posėdyje negali vykdyti šių funkcijų, tam konkrečiam valdybos posėdžiui vadovauja valdybos
paprasta balsų dauguma išrinktas valdybos narys.
17. Valdybos posėdyje be balso teisės gali dalyvauti LRKD Generalinis sekretorius.
18. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų valdybos narių.
Sprendimai laikomi priimtais, kai už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 posėdyje dalyvaujančių valdybos
narių.
Valdybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
19. LRKDS valdybos narių ir pirmininko atsakomybę nustato LR įstatymai.
IV. Nuostatų keitimas
1. LRKD nuostatai keičiami Draugijos Vyriausios valdybos sprendimu, priimtu Draugijos įstatų nustatyta
tvarka.
Nuostatų pakeitimai įsigalioja juos patvirtinus Draugijos Vyriausiajai valdybai, jeigu Vyriausiosios
valdybos sprendime nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.
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