
VILNIAUS TARPTAUTINIO PRANCŪZŲ

LICĖJAUS TĖVŲ ASOCIACIJOS

Įstatai

1 straipsnis :

Asociacija įsteigta tarp šiems įstatams pritariančių narių nuo 1994 m. remiantis 1901 m. liepos 1 d.
įstatymu ir 1901 m. rugpjūčio 15 d. dekretu. Jos pavadinimas – VILNIAUS TARPTAUTINIO
PRANCŪZŲ LICĖJAUS MOKINIŲ TĖVŲ ASOCIACIJA (VTPLMTA) (pranc. ASSOCIATION DES
PARENTS D‘ELEVES DU LYCEE INTERNATIONAL FRANCAIS DE VILNIUS), o akronimas -
APELIFV. Asociacija įregistruota Prancūzijos nacionaliniame asociacijų registre ir Paryžiaus policijos
prefektūroje numeriu RNA: W751114821.

Asociacijos būstinė yra adresu :
Association des Parents d'Elèves du Lycée International Français de Vilnius
c/o FAPEE
101 boulevard Raspail
75006 Paryžius, Prancūzija

Asociacijos valdybos adresas yra :
Vilniaus Tarptautinis Prancūzų Licėjus
Šilo g. 13
10317 Vilnius, Lietuva

LietuvaVilniaus tarptautinio prancūzų licėjaus mokinių tėvų asociacija, toliau apačioje – „Asociacija“.

2 straipsnis : Asociacijos tikslai:

- Įkurti ir valdyti mokymo įstaigą Lietuvoje, VILNIAUS TARPTAUTINĮ PRANCŪZŲ LICĖJŲ (toliau
„VTPL“ arba pranc. « LIFV»), kuriam yra suteiktas Monteskjė vardas ir kuris pagal pasirašytą
konvenciją yra susietas su AEFE agentūra (liet. AEFE – Prancūzų mokymo užsienyje agentūra) bei
kurio mokymo turinys atitinka Prancūzijos nacionalinės švietimo ministerijos nustatytas ir Lietuvos
švietimo ir mokslo ministerijos pripažintas programas.

- visomis galimomis priemonėmis bei su VTPL pagalba skatinti bei organizuoti prancūziškų šeimų,
prancūzakalbės bendruomenės bei Vilniaus prancūzų kalbos mylėtojų mokymą;

- taip pat skatinti prancūzų kalbos mokymąsi bei prancūzišką kultūrinį ugdymą Lietuvoje;

Asociacija kuria naujas ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo klases VTPL patalpose arba
kitose, tam pritaikytose patalpose.

3 straipsnis : asociacijos misija

Asociacija nuomoja jai priklausančias patalpas VTPL tam, kad mokykla galėtų užtikrinti mokinių
ugdymo paslaugas.

Asociacija, kartu su VTPL vadovu bei pagal galiojančias AEFE agentūros taisykles, įdarbina VTPL
darbuotojus.

Asociacija užtikrina mokyklos finansinį valdymą siekiant mokyklos veiklos tęstinumo ir vystymosi.

4 straipsnis : Visuotinis susirinkimas



4.1 Nariai : Teisėtais nariais yra laikomi tėvai, kurių vaikai mokosi Vilniaus tarptautiniame prancūzų
licėjuje. Nario statusas prarandamas automatiškai, išbraukus vaiką iš mokyklos mokinių registro (iki
paskutinio vaiko išbraukimo iš mokyklos, jeigu yra brolių ar seserų).

4.1.1 Nariai rėmėjai : visi fiziniai ar juridiniai asmenys gali tapti asociacijos nariais rėmėjais,
siekiant įgyvendinti jos tikslus. Minimalus nario rėmėjo mokestis yra 29 eurai per metus. Nario
rėmėjo statusas nesuteikia balsavimo teisės. Tarybos kvietimu, nariai rėmėjai gali dalyvauti
įvairiuose susirinkimuose (visuotiniame susirinkime, komisijose).

4.1.2 Garbės nariai : Visi buvę asociacijos valdančiosios tarybos pirmininkai bei buvę
Prancūzijos ambasadoriai Lietuvoje yra laikomi asociacijos garbės nariais. Garbės nario statusas
nesuteikia balso teisės. Garbės nariai nario mokesčių nemoka.

4.2 Susirinkimas : Visuotinis susirinkimas šaukiamas valdančiosios tarybos mažiausiai vieną kartą
per metus. Kvietimas išsiunčiamas mažiausiai prieš 30 dienų kartu su susirinkimo dienotvarkės
projektu. Neeilinis visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas 1/3 asociacijos narių, pirmininko arba
valdančiosios tarybos prašymu, mažiausiai prieš 15 dienų.

4.3 Susirinkimo formatas : Visuotinis susirinkimas vyksta kontaktiniu arba nuotoliniu būdu (naudojant
informacines technologijas vaizdo ir (arba) garso konferencijos transliacijai). Tokiu atveju vieta,
kurioje susirinks asociacijos nariai, bus paskirta oficialia visuotinio susirinkimo vieta ir nurodyta
kvietime.

4.4 Sprendimai – balsavimas :

4.4.1 Balsavimas : Visuotinio susirinkimo metu sprendimai priimami paprastosios
galiojančių balsų daugumos principu*, pagal principą “ vienas vaikas vienas balsas”. Jeigu tėvai
yra išsiskyrę, balsavimo teisė atitenka tam, kuris turi vaiko priežiūros teisę. Nariai negalintys
dalyvauti visuotiniame susirinkime gali perduoti įgaliojimą kitam nariui. Vieną įgaliojimą sudaro visi
tos šeimos balsai. Vienas narys gali perimti ne daugiau 5 įgaliojimų.

Kuomet Visuotinis susirinkimas vyksta nuotoliniu būdu:

-balsavimas vyksta balsavimo programėlės pagalba, kas leidžia balsuoti slaptai, sąžiningai,
skaidriai, visus įgalinančiu ir prieinamu būdu.

-įgaliojimo perdavimas nėra galimas.

*Paprastoji dauguma – balsavimo būdas, kada balsai “už” laimi prieš balsus “prieš”.

4.4.2 Kvorumas : Visuotinis susirinkimas laikomas įvykusiu, jeigu dalyvauja ar yra
atstovaujami daugiau nei 30% asociacijos narių. Jeigu kvorumas nepasiektas, kitas susirinkimas
šaukiamas vėliausiai už savaitės po pirmojo visuotinio susirinkimo. Tuo atveju, kvorumas nėra
reikalingas.

4.5 Kompetencijos :

Visuotiniam susirinkimui pristatoma asociacijos veikla bei finansinė būklė.

Visuotinis susirinkimas tvirtina praėjusių metų veiklos finansinę ataskaitą ir balsuoja už ateinančių
metų biudžetą, sprendžia dienotvarkės klausimus bei išrenka naujus valdančiosios tarybos narius,
jei tai yra reikalinga.

Mažiausiai ketvirtadalis narių gali teikti siūlymą visuotiniam susirinkimui atšaukti valdančiąją tarybą.
Jeigu pasiūlymas priimamas, nauji rinkimai organizuojami per 15 dienų nuo pasiūlymo priėmimo.
Valdančiosios tarybos nariai yra laikomi atstatydintais, kai paskelbiami naujųjų rinkimu rezultatai.

Visuotinis susirinkimas, valdančiosios tarybos siūlymu, tvirtina asociacijos įstatų pakeitimus.

5 straipsnis : Valdančioji taryba



5.1 Sudėtis : tarybą sudaro pirmininkas, vice pirmininkas, sekretorius, iždininkas ir penki
nariai. Valdančiosios tarybos nariai, iškart po visuotinio susirinkimo balsavimo, susirenka išrinkti
narius šiems postams užimti. Pirmininko ir iždininko postai yra rezervuojami Prancūzijos pilietybės
kandidatams.

5.2 Kandidatai – laisvi postai – kandidatūros – rinkimai :

5.2.1 kandidatai : asociacijos nariai kandidatai turi būti visiškai atsiskaitę su VTPL.
Valdančiojoje taryboje keturi postai (įskaitant pirmininko ir iždininko) yra rezervuojami
prancūzakalbių valstybių atstovams (šalių, kuriose prancūzų kalba yra viena iš oficialių kalbų).Tuoj
atveju, jeigu yra mažiau prancūzakalbių kandidatų nei galimų užimti postų, į juos gali kandidatuoti
visi.

5.2.2 laisvi postai : trisdešimt dienų prieš visuotinį susirinkimą valdančioji taryba nustato
laisvų užimti postų skaičių. Laisvos pozicijos valdančiojoje taryboje atsiranda nariams atsistatydinus
nesibaigus mandato galiojimui arba pasibaigus trijų metų nario mandatui. Valdančioji taryba nurodo
užimamų postų mandato trukmę. Visuotinio susirinkimo dienotvarkėje turi būti nurodytas likęs
terminas iki mandato pabaigos laisviems postams užimti.
Pavyzdžiui : yra trys laisvos užimti vietos į tarybą, kurios atsirado pasibaigus 3 metų trijų narių
mandatui. Jeigu vienas iš narių atsistatydina praėjus 2 metams po išrinkimo į laisvą postą, bus
renkamas asmuo likusiam 1 metų terminui.

5.2.3 Kandidatūros : kandidatų prašymai yra pateikiami tarybai mažiausiai prieš 15 dienų iki
visuotinio susirinkimo, užpildant specialią formą.

5.2.4 Rinkimai : valdančiosios tarybos nariai yra renkami paprastosios daugumos principu
visuotiniame susirinkime, slaptu balsavimu. Tarybos nariai išrenkami trejų metų laikotarpiui, jeigu
nenumatyta kitaip. Atsiradus laisvoms vietoms, kurių trukmė yra mažesnė nei 3 metai, visų laisvų
vietų trukmė turi būti patikslinta.

1/3 tarybos perrenkama kiekvienais metais. Tarybą paliekantys nariai gali kandidatuoti iš naujo.

Pirmininko mandato trukmė negali būti ilgesnė nei treji metai iš eilės.

5.3 Sprendimai – atstovavimas – interesų konfliktas – atsistatydinimas :

5.3.1 sprendimai : Valdančiojoje taryboje sprendimai priimami absoliučios daugumos
dalyvaujančių ar atstovaujamų narių principu. Nebalsavę ar negaliojantys balsai yra įskaitomi.
Susidarius tokiai situacijai, kada balsavimo rezultatu neįmanoma absoliuti dauguma ir kai rezultatas
yra du kartus iš eilės vienodas, pirmininko balsas yra lemiamas.

Tarybos narys, kurio skola mokyklai viršija 31 dieną, praranda balsavimo teisę iki kol įsiskolinimas
bus padengtas.

5.3.2 atstovavimas : Nariai negalintys dalyvauti susirinkimuose, gali būti atstovaujami jų
pasirinkto nario, kuriam įteikiamas rašytinis įgaliojimas. Narys negali būti atstovaujamas daugiau nei
du kartus iš eilės. Dalyvaujantis narys negali turėti daugiau nei vieną įgaliojimą.

5.3.3 interesų konfliktas : esant interesų konfliktui, susiję tarybos nariai nedalyvauja
balsavime.

5.3.4 atsistatydinimas : visi tarybos nariai turi teisę atsistatydinti. Taryba pripažįsta sprendimą.

Tarybos narys, kuris nedalyvauja daugiau nei pusėje metinių tarybos susirinkimų yra laikomas
atsistatydinančiu : jo atsistatydinimas yra svarstomas ir už tai balsuojama taryboje. Jeigu narys yra
pripažintas atsistatydinusiu, į atsilaisvinusią vietą, kitų rinkimų metu, išrenkamas kitas narys.

5.4 Susirinkimai :



Pirmininkas arba ketvirtadalis tarybos narių šaukia tarybos susirinkimą prieš 7 dienas, kartu
skelbiant susirinkimo dienotvarkę. Nariai privalo raštiškai atsakyti dėl savo dalyvavimo arba
nedalyvavimo susirinkime bei raštiškai įgalioti kitą narį, jeigu dalyvauti negali. Tarybos nariai apie tai
informuojami prieš susirinkimą.

Taryba susirenka mažiausiai vieną kartą kas 3 mėnesius.

Susirinkimų protokolai parengiami ir pateikiami narių žiniai vėliausiai per 30 dienų po susirinkimo
dienos.

5.5 Pareigos – kompetencijos :

Taryba vykdo sprendimus priimtus visuotiniame susirinkime. Taryba

teikia visuotiniam susirinkimui asociacijos įstatų pakeitimus. Taryba

šaukia visuotinį susirinkimą.

Taryba šaukia neeilinį visuotinį susirinkimą, tarybos arba asociacijos daugumos narių prašymu.
Taryba tvirtina biudžetą: nustato įmokų už mokslą dydį ir išlaidų paskirtį. Taryba pristato biudžetą
visuotiniam susirinkimui.

Taryba priima ir atleidžia mokyklos darbuotojus, mokyklos direktoriaus siūlymu.

Taryba išreiškia savo nuomonę dėl prašymų priimti į mokyklą bei dėl mokinių išbraukimo iš sąrašų.

Taryba informuoja asociacijos narius apie savo veiklą.

6 straipsnis : pirmininkas –vice-pirmininkas –sekretorius –iždininkas – darbo grupės

6.1 Pirmininkas : organizuoja ir vadovauja tarybos veiklai, atstovauja asociaciją institucijoms
Prancūzijoje ar Lietuvoje, pristato savo veiklą tarybai. Jis pasirašo mokinių priėmimo į mokyklą
sutartis.

6.2 Vice pirmininkas : atlieka pirmininko pareigas, jeigu šis neturi galimybės to daryti.

6.3 Sekretorius : sekretorius yra tarpininkas tarp tarybos ir visuotinio susirinkimo. Jis veda tarybos
susirinkimų bei sprendimų registrą bei žymi dalyvaujančius ir nedalyvaujančius asmenis.

6.4 Iždininkas : stebi asociacijos bei mokyklos finansines ataskaitas.

6.5 Darbo grupės : taryba gali sukurti darbo grupę, jeigu klausimo sprendimui reikalinga išsamesnis
tyrimas. Darbo grupė, sudaryta iš 2-4 narių, gali priimti kitus narius iš išorės pagal poreikį, jeigu tokių
asmenų nuomonė ar kompetencija gali būti naudinga.

7 straipsnis : asociacijos nariai.

Pranešę prieš vieną mėnesį, visi asociacijos nariai gali palikti asociaciją arba išbraukti savo vaikus iš
VTPL . Už prasidėjusį mėnesį privaloma atsiskaityti.

Tarybos sprendimu visi nariai gali būti išbraukti iš asociacijos narių sąrašo ir jų vaikai iš VTPL
mokinių sąrašo, jeigu jie neatsiskaito per nustatytą terminą, nurodytą įsirašymo į mokyklą sutartyje.

8 straipsnis : Asociacijos pajamos

Asociacijos pajamos gaunamos iš :

- Nuomos mokesčio, kurį jai moka VTPL ;

- Prancūzijos ar kitų šalių institucijų subsidijų ;



- Paramos natūra ( knygos, pedagoginė įranga, ...) ar finansinės paramos iš įmonių ar fizinių
asmenų.

9 straipsnis : asociacijos resursų panaudojimas

Asociacijos pajamos yra naudojamos :

- padengti paskolai, kuri buvo gauta nekilnojamo turto įsigijimui ;

- asociacijos veiklai finansuoti.

Asociacija turi banko sąskaitą Prancūzijoje ir Lietuvoje.

10 straipsnis : Veiklos trukmė – Veiklos nutraukimas

Asociacija įkurta neribotam laikui.
Asociacijos veikla gali būta nutraukta neeilinio visuotinio susirinkimo sprendimu.

Priimta Vilniuje, 2021 m. _________________

Prezidentas                                                                            Iždininkas

Isabelle FOGOLA David BOULET
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