„EQUIPES NOTRE-DAME LIETUVA“
DVASINIS KATALIKŲ SUTUOKTINIŲ JUDĖJIMAS
ĮSTATAI (STATUTAS)

1.

BENDROJI DALIS

1.1. Equipes Notre-Dame (liet. Dievo Motinos Komandos) Lietuva judėjimas (taip pat gali būti
vartojamas trumpinys END Lietuva; toliau – Judėjimas) yra religinė bendruomenė, veikianti pagal
Romos Katalikų (lotynų apeigų katalikų) Bažnyčios (toliau – Bažnyčia) kanonus, statutus ir kitas teisės
normas. END Lietuva yra tarptautinio sutuoktinių judėjimo, Šventojo Sosto 1992 m. pripažinto
„privačia Kristaus tikinčiųjų asociacija“ (298-311, 321-329 CIC), dalis.
1.2. Judėjimas vienija Santuokos sakramentą priėmusių porų komandas, kurias sudaro 4-7 sutuoktinių
poros ir Bažnyčios kunigas (dvasininkas).
1.3. Savo veikloje Judėjimas vadovaujasi Bažnyčios Kanonų teisės kodekso (CIC) normomis, Apaštalų
Sosto norminiais aktais, tarptautinio Equipes Notre-Dame judėjimo chartija, statutu bei šiuo statutu
(toliau – Judėjimo dokumentai).
1.4. Judėjimas turi anspaudą, pavadinimą ir sąskaitas banke.
1.5. Judėjimas yra ribotos civilinės atsakomybės asmuo, galintis savo vardu įgyti ir turėti teises bei
pareigas, būti ieškovu ir atsakovu teisme. Pagal savo prievoles Judėjimas atsako savo turtu. Judėjimas
neatsako už jo narių prievoles, o nariai neatsako už Judėjimo prievoles.
1.6. END Lietuva įsteigtas neribotam laikui.
1.7 END Lietuva adresas: Aleksoto g. 6, LT-44280 Kaunas. Internetinis adresas: www.equipes-notredame.lt, www.dmkomandos.lt.

2.

JUDĖJIMO VEIKLOS KRYPTYS IR TIKSLAI

2.1. END Lietuva veiklos kryptys ir tikslai:
2.1.1. Bažnyčios misijos įgyvendinimas pagal tarptautinio sutuoktinių judėjimo Equipes Notre-Dame
principus ir metodus, kaip juos apibrėžia Judėjimo dokumentai.
2.2. Siekdamas savo tikslų END Lietuva:
2.2.1. vienija Santuokos sakramentą priėmusias poras ir buria jas į komandas, kurias sudaro 4-7
sutuoktinių poros bei dvasinis palydėtojas – kunigas (dvasininkas);
2.2.2. organizuoja seminarus, kursus, konferencijas, stovyklas, piligrimines keliones, rekolekcijas,
komandų susitikimus;
2.2.3. dalyvauja tarptautinio sutuoktinių judėjimo Equipes Notre-Dame renginiuose ir projektuose;
2.2.4. bendradarbiauja su Bažnyčios institucijomis, bendruomenėmis bei asmenimis, stiprinančiais ir
gilinančiais krikščionišką sutuoktinių dvasingumą;
2.2.5. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių krikščioniškomis, verslininkų,
politinėmis, socialinėmis, švietimo, kultūros bei kitomis organizacijomis, įstaigomis ir institucijomis;
2.2.6. gali priklausyti Lietuvos Respublikos bei tarptautinėms organizacijoms, siekiančioms tų pačių
tikslų;
2.2.7. gali steigti kitus juridinius asmenis;
2.2.8. užsiima leidybine veikla.
2.3. Judėjimas gali įdarbinti (samdyti) asmenis šiame statute nurodytai veiklai atlikti.
2.4. Judėjimas gali turėti ir kitokių teisių ir pareigų, nukreiptų į Bažnyčios misiją atitinkantį tikslą.
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3.

JUDĖJIMO STRUKTŪRA

3.1 END Lietuva mažiausi struktūriniai padaliniai yra komandos. Dvi ir daugiau komandų sudaro
sektorių.
3.2. Komandos yra mažiausi ir pagrindiniai END Lietuva struktūriniai padaliniai.
3.3 Komandą sudaro mažiausiai keturios, daugiausiai septynios Santuokos sakramentą priėmusios
poros ir dvasinis palydėtojas – kunigas arba, išimtinais atvejais, dvasinio pašaukimo asmuo (vienuolis,
vienuolė).
3.4. Asmuo priklauso END Lietuva, priklausydamas komandai ir dalyvaudamas jos susitikimuose.
Sutuoktinių pora priklauso vienai komandai. Kunigas (dvasininkas) gali priklausyti daugiau nei vienai
komandai.
3.5. Komanda kiekvienais metais iš savo narių tarpo išsirenka atsakingą sutuoktinių porą,
koordinuojančią jos veiklą.
3.6. Komandos dvasinio palydėtojo pagrindinis vaidmuo – padėti poroms rasti atsakymus į jiems
rūpimus dvasinio gyvenimo klausimus.

4.

JUDĖJIMO ORGANAI, JŲ KOMPETENCIJA, SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

4.1. Judėjimas turi šiuos valdymo organus:
4.1.1 END Lietuva sektoriaus komanda (toliau – Sektoriaus komanda);
4.1.2. END Lietuva sektoriaus atsakingoji pora (toliau – Atsakingoji pora).
4.2. Sektoriaus komanda:
4.2.1. Sektoriaus komandą sudaro komandas atstovaujančios poros ir Judėjimo dvasinis palydėtojas
kunigas. Į Sektoriaus komandą siųsti atstovaujančią porą komandai nėra privaloma.
4.2.2. Komandą (arba kelias komandas) atstovaujanti pora deleguojama į Sektoriaus komandą trejiems
metams. Deleguoti Sektoriaus komandos nariai gali būti atšaukiami.
4.2.3. Sektoriaus veiklą moderuoja Atsakingoji pora, kuriai talkina Sektoriaus komanda.
4.2.4. Sektoriaus komanda pati išsirenka sekretorių ir iždininką trejiems metams iš savo narių tarpo.
4.2.5. Sektoriaus komandos veiklai moderuoti, rengiami posėdžiai. Sektoriaus komandos posėdis
laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja daugiau nei pusė narių. Sprendimai priimami paprasta balsų
dauguma.
4.2.6. Sektoriaus komandos posėdis gali būti sušaukiamas Atsakingosios poros iniciatyva arba 2/3
Sektoriaus komandos narių prašymu.
4.2.7. Sektoriaus komandos nariai pasidalija užduotis ir prisiima atsakomybę pagal savo pašaukimą,
gebėjimus bei kompetenciją. Sektoriaus komandos nariai atlyginimo už savo tarnystę negauna.
4.2.8. Iždininkas atlieka Judėjimo finansinę apskaitą, atsako už Judėjimo finansines operacijas, rengia
metines finansines ataskaitas ir jas pateikia Sektoriaus komandai.
4.3. Sektoriaus komandos funkcijos:
4.3.1. tvirtina komandos steigimą ir panaikinimą;
4.3.2. užtikrina komandų dvasinį palaikymą ir formaciją;
4.3.3. užtikrina ryšių palaikymą tarp komandų;
4.3.4. organizuoja END Lietuva veiklas;
4.3.5. užtikrina informacijos apie END Lietuva sklaidą ir plėtrą Lietuvoje;
4.3.6. reikalui esant svarsto END Lietuva įstatų pakeitimus.
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4.4. Sektoriaus komandos sudarymas:
4.4.1. Sektoriaus komanda, likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki kadencijos pabaigos, paprašo
komandų deleguoti komandas atstovaujančias poras į Sektoriaus komandą.
4.4.2. Sektoriaus komanda sušaukia naujos Sektoriaus komandos posėdį, kuriame dalyvauja naujai
komandų deleguoti Sektoriaus komandos nariai.
4.4.3. Atnaujinant Sektoriaus komandą stengiamasi, kad būtų išlaikytas jos veiklos tęstinumas.
4.5. Atsakingosios poros funkcijos:
4.5.1. kartu su Sektoriaus komanda atsakinga už Judėjimo sklaidą Lietuvoje, palaiko ryšius su
tarptautiniu Equipes Notre-Dame judėjimu.
4.5.2. šaukia Sektoriaus komandos posėdžius ir pasirašo Sektoriaus komandos dokumentus;
4.5.3. atsako už duomenų ir dokumentų perdavimą juridinių asmenų registrui;
4.5.4. Sektoriaus komandai pritarus sudaro reikiamus ūkinius ir finansinius sandorius Judėjimo vardu;
4.5.5. Sektoriaus komandai pritarus sudaro ir nutraukia darbo sutartis su samdomais darbuotojais;
4.5.6. atstovauja arba deleguoja kitą/ kitus asmenis atstovauti Judėjimui teisme, santykiams su visomis
įmonėmis, įstaigomis bei valstybinėmis ir kitomis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais
asmenimis palaikyti;
4.5.7. sudaro sandorius Judėjimo vardu;
4.5.8. kartu su dvasiniu palydėtoju kuria veiklos strategiją trejiems metams, kurią vėliau aptaria su
Sektoriaus komanda ir visais END Lietuva nariais;
4.5.9. maldoje ir tarnystės dvasioje priima galutinį sprendimą, jei kolegialus procesas negali pasiekti
konsensuso.
4.6. Atsakingosios poros skyrimas:
4.6.1. Sekančiam 3 metų laikotarpiui naują Atsakingąją porą paskiria sektoriaus Atsakingosios poros
pareigas einanti pora arba ją paskiria tarptautinis Equipes Notre-Dame judėjimas.
4.7. Judėjimas gali turėti ir kitokių teisių ir pareigų, neprieštaraujančių Bažnyčios Kanonų teisės
kodekso (CIC) normomis bei Judėjimo dokumentams.

5.

ĮSTATŲ (STATUTO) KEITIMO TVARKA

5.1 Judėjimo įstatai gali būti keičiami Sektoriaus komandos sprendimu.
5.2 Įstatų pakeitimus gali siūlyti Judėjimo nariai, Sektoriaus komanda arba Atsakingoji pora.
5.3. Įstatų pakeitimai priimami dviejų trečdalių balsų dauguma, išskyrus šių įstatų 1.7 punktą, kuris
gali būti pakeistas Sektoriaus komandos sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma.

6.

JUDĖJIMO NARIAI

6.1 Nariui priklausyti END Lietuva reiškia:
6.1.1. priimti Judėjimo dokumentų siūlomus principus, laikytis juose nustatytų įsipareigojimų porai bei
asmeniui;
6.1.2. atsiliepti į END Lietuva vadovybės patvirtintus sprendimus.
6.2. Kiekvienas END Lietuva narys:
6.2.1 reiškia savo nuomonę žodžiu ar (ir) raštu aptariant visus END Lietuva reikalus;
6.2.2. naudojasi rinkimų teise ir gali būti renkamas/skiriamas į END Lietuva organus;
6.2.3. dalyvauja END Lietuva veikloje, moka nario mokestį Sektoriaus komandos nustatyta tvarka;
6.2.4. laikosi END Lietuva valdymo organų rekomendacijų ir sprendimų.
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7.

JUDĖJIMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKA

7.1. Judėjimo lėšas sudaro:
7.1.1. narių mokesčiai ir kiti tiksliniai įnašai;
7.1.2. parama, gauta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
7.1.3. valstybės valdžios ir valdymo institucijų, savivaldybių skirtos lėšos konkrečioms tikslinėms
programoms įgyvendinti;
7.1.4. fizinių, juridinių asmenų dovanotos, paaukotos ar programoms vykdyti perduotos lėšos ir turtas;
7.1.5. kitos teisėtai gautos lėšos.
7.2. Judėjimo nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, taip pat kitas
turtas, reikalingas Judėjimo numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti
įgyjamas už Judėjimui priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo, bei kitokiu teisėtu būdu.
7.3. Judėjimo finansiniai metai – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d..
7.4. Judėjimo turtą valdo Sektoriaus komanda.
7.5. Finansinius ir turtinius Judėjimo reikalus, taip pat ir finansinius įsipareigojimus drauge tvarko
iždininkas su sutuoktiniu/e ir Atsakingoji pora.

8.

JUDĖJIMO VEIKLOS NUTRAUKIMAS

8.1. Judėjimo veikla laikoma nutraukta, kai nustoja egzistuoti paskutinė komanda arba kai tai
nusprendžia kompetentinga Bažnyčios institucija, vadovaudamasi Kanonų teisės normomis.
8.2. Pasibaigus Judėjimo veiklai, jos turtas ir dokumentai perduodami Tarptautiniam sutuoktinių
judėjimui Equipes Notre-Dame, kuri juos saugo iki Judėjimo veiklos atnaujinimo.
Judėjimo įstatai (statutas) priimti 2015-11-03 Sektoriaus komandos posėdyje, protokolo Nr.2015/1
Atsakingoji pora
Vaidilė Šumskienė
Dainius Šumskas

Psl. 4 iš 4

