
ŠAULIŲ SĄJUNGOS CENTRO VALDYBOS  
DARBO REGLAMENTAS 

Bendrieji nuostatai 

1. LŠS Centro valdyba renkama Šaulių sąjungos rinktinių atstovų suvažiavime 3 metams. Ją sudaro 
Sąjungos vadas, Sąjungos vado pirmasis pavaduotojas ir 11 išrinktų narių.  

2. Centro valdyba savo veikloje vadovaujasi Šaulių sąjungos įstatymu, Šaulių sąjungos statutu, 
Centro valdybos sprendimais bei šiuo darbo reglamentu.Reglamentas gali būti keičiamas tik Šaulių 
sąjungos rinktinių atstovų suvažiavimo, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 suvažiavimo delegatų.  

3. Centro valdyba rengia Sąjungai reikalingų statutų, nutarimų, taisyklių, dokumentų projektus, 
Sąjungos metinio darbo plano ir biudžeto projektus, rūpinasi Sąjungos lėšomis ir savo narių teisine 
bei materialine būkle, prireikus su Sąjungos vadu ir Centro revizijos komisija šaukia Sąjungos 
rinktinių atstovų neeilinius suvažiavimus, kuriems tvirtina rinktinių atstovų rinkimo į suvažiavimą 
reglamentą, terminus ir atstovavimo suvažiavime procentą bei kiekvienos rinktinės atstovų skaičių, 
tikrina rinktinių valdybų veiklą.  

4. Centro valdybai vadovauja ir posėdžiams pirmininkauja Sąjungos vadas arba jo pavedimu Šaulių 
sąjungos statuto numatytais atvejais - Sąjungos vado pirmasis pavaduotojas.  

5. Centro valdybos veikla grindžiama jos narių iniciatyva, kolegialiu klausimų svarstymu ir 
sprendimų priėmimu, viešumu.  

Valdybos posėdžiai 

6. Pagrindinė Centro valdybos darbo forma yra posėdžiai.  

7. Eiliniai Centro valdybos darbo posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius, prireikus 
gali būti šaukiami neeiliniai posėdžiai.  

8. Centro valdybos narius į posėdžius kviečia Centro valdybos posėdžio pirmininkas savo 
iniciatyva. Jis nustato Centro valdybos posėdžio vietą, laiką, sudaro darbotvarkę. Posėdis gali būti 
kviečiamas ir Centro valdybos narių iniciatyva, kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 narių. Apie 
Centro valdybos posėdį jie įspėja Centro valdybos vadovą prieš 7 kalendorines dienas, pateikdami 
posėdžio darbotvarkę. Centro valdybos posėdis kviečiamas Šaulių sąjungos Centro valdybos darbo 
reglamento 10 punkte numatyta tvarka.  

9. Centro valdyba gali priimti sprendimą daryti uždarą ir išplėstinį Centro valdybos posėdį. Centro 
valdybos posėdyje gali dalyvauti tik kviesti asmenys.  

10. Centro valdybos nariai informuojami apie įvyksiantį posėdį prieš 7 kalendorines dienas 
elektroniniu paštu, faksu ir kitais informavimo būdais. Skubos atveju informavimo apie posėdį 
laikas gali būti trumpesnis, tačiau informuojama ne vėliau kaip prieš 1 dieną.  

11. Darbotvarkė bei su ja susiję dokumentai paprastai pateikiami Centro valdybos nariams prieš 3 
kalendorines dienas iki Centro valdybos posėdžio, atskirais (skubiais) atvejais ne vėliau kaip prieš 1 
dieną.  



12. Kiekviename posėdyje registruojami jame dalyvaujantys asmenys. Posėdis yra teisėtas, jeigu 
jame dalyvauja daugiau kaip pusė Centro valdybos narių.  

13. Siūlomus svarstyti klausimus, sprendimų projektus registruoja ir pasisakymus protokoluoja 
posėdžio sekretorius. Sekretoriumi gali būti vienas Centro valdybos narių arba Sąjungos vado 
referentė. Centro valdybos protokolai saugomi Šaulių sąjungos štabe.  

14. Posėdžio darbotvarkės pakeitimai galimi ir posėdžio metu, jeigu už juos balsuoja ne mažiau 
kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Centro valdybos narių.  

15. Centro valdybos narys posėdyje turi teisę pasisakyti, užduoti klausimus pranešėjui, pateikti savo 
pasiūlymus, pastabas, pataisas dėl posėdyje svarstomų klausimų, sprendimų projektų.  

16. Centro valdybos narys visais posėdyje svarstomais klausimais turi sprendžiamojo balso teisę.  

17. Centro valdybos narių dalyvavimas posėdžiuose privalomas. Centro valdybos narys, negalintis 
atvykti į posėdį, praneša valdybos vadovui arba posėdžio sekretoriui nedalyvavimo priežastį.  

18. Centro valdybos narys, per kalendorinius metus be pateisinamos priežasties praleidęs ne mažiau 
kaip 50 procentų Centro valdybos posėdžių, gali būti pašalinamas iš Centro valdybos narių. Jo 
pašalinimo iš Centro valdybos narių klausimas svarstomas Centro valdybos posėdyje, sprendimas 
dėl jo pašalinimo priimamas, jeigu už pašalinimą balsavo daugiau nei pusė Centro valdybos narių.  

19. Centro valdybos posėdžio pirmininkui paskelbus balsavimą, pataisos ar pastabos dėl balsavimo 
motyvų neleidžiamos.  

Sprendimų priėmimų tvarka 

20. Centro valdybos sprendimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau nei pusė narių.  

21. Centro valdybos sprendimai posėdyje priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto 
po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.  

22. Centro valdybos sprendimai yra patariamieji Sąjungos vadui.  

23. Centro valdybos posėdžių sprendimai gali būti skelbiami Sąjungos štabo stenduose, rinktinėse, 
šaulių žurnale "Trimitas" ir kitose žiniasklaidos priemonėse. Juos skelbia Centro valdybos 
pirmininkas.  

Patvirtinta Šaulių sąjungos rinktinių atstovų neeilinio suvažiavimo 2002 m. balandžio 27 d. 

 


