
 

VILKAVIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

ĮSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė (toliau – Asociacija), yra ribotos civilinės atsakomybės 

viešasis juridinis asmuo, kurios teisinė forma yra asociacija. 

2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų 

teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais. 

3. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas. 

4. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 

5. Asociacija atlieka vietos veiklos grupės, taip, kaip ji apibrėžta Europos Sąjungos ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose, funkcijas. 

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS 

6. Asociacijos veiklos tikslas yra:  

6.1. užtikrinti efektyvų vietos veiklos grupės funkcijų įgyvendinimą, taip pagerinant vietines 

įsidarbinimo galimybes ir didinant bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos 

bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. 

7. Asociacijos uždaviniai: 

7.1. atstovauti Asociacijai vietos savivaldos ir valstybės institucijose bei įstaigose; 

7.2. tenkinti svarbiausius socialinius, kultūrinius ir ūkinius poreikius; 

7.3. kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką; 

7.4. gerinti miesto infrastruktūrą; 

7.5. puoselėti dvasines vertybes; 

7.6. dalyvauti įvairių programų konkursuose; 

7.7. atstovauti narių interesams ir juos ginti; 

7.8. rūpintis miesto plėtra; 

7.9. gaivinti ir puoselėti tradicinius amatus išsaugant ir puoselėjant etninės kultūros paveldo vertybes; 

7.10. kurti meno plėtojimo projektus; 

7.11. rengti vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų kūrybines, sportines stovyklas ir apmokymus, skatinti 

jaunimo iniciatyvas ir vykdyti veiklą tenkinančią jaunimo poreikius; 

7.12. prisidėti prie aplinkosaugos ir darnaus vystymo problemų sprendimo; 

7.13. prisidėti prie suaugusiųjų švietimo ir ugdymo; 

7.14. prisidėti prie sveikatinimo projektų įgyvendinimo; 

7.15. prisidėti prie gyventojų užimtumo skatinimo politikos; 

7.16. skatinti smulkaus ir vidutinio verslo augimą; 
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7.17. skatinti socialinį verslumą; 

7.18. dalyvauti kitų asociacijų veikloje; 

 7.19. vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio 

bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį; 

7.20. skatinti domėjimąsi Vilkaviškio krašto istorija; 

7.21. telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, asociacijų ir kitų organizacijų pastangas, ieškant 

tinkamiausių sprendimų ekonominei ir socialinei gerovei kelti. 

8. Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius Asociacija: 

8.1. vykdo veiklas: 

8.1.1. sportinis ir rekreacinis švietimas; 

8.1.2. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla; 

8.1.3. pramogų ir poilsio organizavimo veikla; 

8.1.4. ekskursijų organizatorių veikla; 

8.1.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas; 

8.1.6. kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla; 

8.2. buria narius bendrai veiklai; 

8.3. organizuoja įvairius renginius; 

8.4. dalyvauja projektuose; 

8.5. bendradarbiauja su panašiomis organizacijomis Lietuvoje, kitomis visuomeninėmis, politinėmis 

organizacijomis, Vilkaviškio rajono savivaldybės institucijomis; 

8.6. bendradarbiauja su verslo, mokymo, kultūros ir sporto įstaigomis; 

8.7. rūpinasi savo krašto kultūrinio paveldo išsaugojimu; 

8.8. skatina smulkųjį verslą; 

8.9. gina narių teises. 

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

9. Asociacijos nariais gali būti juridiniai asmenys, kurie turi apibrėžtą veiklos teritoriją, veiklą 

vykdantys Vilkaviškio mieste, kuris yra savivaldybės centras, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų, 

pritariantys Asociacijos tikslams ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio 

stojamąjį mokestį. 

10. Stojantysis į narius pateikia raštišką prašymą tapti nariu Asociacijos valdybai. Prašymas 

svarstomas artimiausiame valdybos posėdyje ir laike dviejų savaičių informuojamas apie priimtą 

sprendimą. Prašymas patenkinamas paprasta dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Jeigu 

sprendimas neigiamas, jis turi būti motyvuotas. 

11. Asociacijos nariai privalo atstovauti bendruomenines organizacijas ir (ar) kitas nevyriausybines 

organizacijas, asocijuotas verslo struktūras ir (ar) įmones, savivaldybės tarybą. 
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12. Asociacijos nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokesčius, 

ar teikia paramą. 

13. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos narių 

tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 

14. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau 

– Asociacijų įstatymas). 

  15. Asociacijos narių pareigos: 

 15.1. laikytis Asociacijos įstatų; 

 15.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus; 

 15.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose. 

IV. ASOCIACIJOS VALDYMAS 

16. Asociacijos organai yra: 

16.1 visuotinis narių susirinkimas; 

16.2 valdyba - kolegialus Asociacijos valdymo organas; 

16.3 Asociacijos pirmininkas - vienasmenis Asociacijos valdymo organas. 

17. Asociacijos organų narių kadencijų skaičius neribojamas. 

V. ASOCIACIJOS  VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

18. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo numatytosios Asociacijų įstatyme. 

19. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Kasmet ne vėliau kaip per 

4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi įvykti eilinis visuotinis narių susirinkimas. 

20. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų 

dauguma, išskyrus kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar 

likviduoti Asociaciją, reikia ne mažiau kaip ⅔ susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.  

21. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, per 14 (keturiolika) dienų turi būti šaukiamas pakartotinis 

susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, 

nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių. Visuotinis narių susirinkimas gali būti 

šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip ⅔ Asociacijos narių. 

22. Neeilinį susirinkimą gali sušaukti Asociacijos pirmininkas, valdyba paprasta balsų dauguma, ⅓ 

Asociacijos narių bendru sprendimu. Susirinkimas privalo būti sušauktas per 1 (vieną) mėnesį nuo 

pareikalavimo pateikimo dienos. 

23. Neeilinio susirinkimo vietą, laiką ir siūlomą darbotvarkę nustato pasiūlymo sušaukti susirinkimą 

iniciatoriai. 

24. Susirinkimas yra teisėtas, jei Asociacijos nariai apie jo vietą, laiką bei darbotvarkės projektą buvo 

informuoti ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas registruotu laišku, pasirašytinai arba skelbimu 

Vilkaviškio krašto laikraštyje „Santaka“ ir jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos 

narių. 
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25. Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta 

tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys, valdyba. 

VI. VALDYBA 

26.   Asociacijos valdyba (toliau – valdyba) yra kolegialus Asociacijos valdymo organas. 

27. Visuotinis narių susirinkimas nustato Asociacijos valdybos narių skaičių, renka ir atšaukia  

valdybos narius. 

28.  Bent vienas valdybos narys turi būti jaunesnis nei 29 metų ir (arba) deleguotas jaunimo 

nevyriausybinės organizacijos. Valdyba turi formuojama lyčių lygybės pagrindais t.y. kad vienos 

lyties atstovų skaičius neviršytų 60 (šešiasdešimt) procentų. Iš bendruomeninių organizacijų ir (ar) 

kitų nevyriausybinių organizacijų, asocijuotų verslo struktūrų ir (ar) įmonių, savivaldybės tarybos turi 

atstovauti po vienodą skaičių valdymo organo narių. Priimant sprendimus ne mažiau kaip 50 

(penkiasdešimt) procentų balsų privalo tekti valdybos nariams, kurie nėra viešosios valdžios 

institucijos atstovai.  

29. Asociacijos valdybos nariais gali būti Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai 

asmenys. 

30. Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Valdybos posėdis laikomas teisėtu, 

kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. 

Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia valdybos pirmininko balsas. 

31. Valdyba renkama 3 (trijų) metų laikotarpiui. 

32. Valdyba: 

32.1. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių 

patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais 

klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir pirmininkui; 

32.2. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės 

apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų; 

32.3. priima sprendimą dėl darbo užmokesčio mokėjimo Asociacijos pirmininkui ir nustato darbo 

užmokesčio dydį; 

32.4. svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir pirmininko keliamus klausimus; 

32.5. nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina 

administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius; 

32.6. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus; 

32.7. priima sprendimus, dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų 

nuostatus; 

32.8. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje 

kylančius klausimus; 

32.9. nustato mokamų paslaugų, atliekamų sutartinių darbų kainas; 
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32.10. priima spendimus dėl  Asociacijos turto valdymo, naudojimo bei disponavimo; 

32.11. svarsto narystės Asociacijoje klausimus. 

33. Valdybos darbui vadovauja Valdybos pirmininkas, kurį iš savo narių renka valdybos nariai. 

34. Valdyba gali būti atstatydinta, jei paprasta Asociacijos narių balsų dauguma jai pareiškiamas 

nepasitikėjimas. Jeigu atšaukiama ar atsistatydina daugiau kaip 1/3 valdybos narių, visuotinis narių 

susirinkimas renka visą valdybą.    

35. Pirma laiko atsistatydinus valdybos nariui, likusiai kadencijos daliai naujas valdybos narys 

renkamas artimiausiame Asociacijos visuotiniame narių susirinkime. 

VII. ASOCIACIJOS PIRMININKAS 

36. Asociacijos  pirmininką 3 (trijų) metų laikotarpiui renka susirinkimas. 

37. Asociacijos pirmininkas (toliau – pirmininkas): 

37.1. atstovauja Asociaciją valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais 

ir juridiniais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu; 

37.2. organizuoja susirinkimo ir valdybos sprendimų vykdymą; 

37.3. ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki visuotinio narių susirinkimo parengia ir pateikia 

tvirtinti kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą ir pateikia kitą informaciją, 

reikalingą susirinkimo darbo tvarkos klausimams svarstyti; 

37.4. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis; 

37.5. privalo pateikti auditui paaiškinimus ir dokumentus; 

37.6. tvarko narių sąrašą, kuris turi būti laisvai prieinamas kiekvienam Asociacijos nariui; 

37.7. pateikia dokumentus ir duomenis juridinių asmenų registrui; 

37.8. skelbia viešą informaciją; 

37.9. atidaro ir uždaro bankuose sąskaitas; 

37.10. organizuoja Asociacijos numatytus renginius;  

37.11. priima sprendimą sušaukti susirinkimą; 

37.12. atlieka kitus, susirinkimo ar valdybos jam pavestus darbus. 

38. Asociacijos pirmininkas gali būti atstatydintas, jei susirinkimas Asociacijos narių balsų dauguma 

jam pareiškia nepasitikėjimą.  

39. Asociacijos pirmininkui gali būti mokamas darbo užmokestis, kurio dydį nustato valdyba. 

VIII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA 

40. Asociacija gali steigti filialus ir atstovybes valdybos nutarimu Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

IX. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 

41. Asociacijos įstatus keičia susirinkimas ⅔ dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma. 

42. Įstatų pakeitimą gali inicijuoti kiekvienas Asociacijos narys. 

43. Pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos pirmininkas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas 

asmuo. 
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44. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta 

tvarka.  

X. VIEŠIEJI PRANEŠIMAI 

45. Asociacijos pranešimai, kurie pagal įstatymus turi būti skelbiami viešai, spausdinami  

respublikiniame dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir/arba Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų 

registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti. 

46. Asociacijos nario reikalavimu Asociacija sudaro sąlygas susipažinti su visa informacija apie 

Asociacijos veiklą Asociacijos buveinėje, vadovaujantis susirinkimo patvirtinta dokumentų ir kitos 

informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo tvarkos taisyklėmis. 

47. Susirinkimo, valdybos arba Asociacijos pirmininko sprendimu, pranešimai apie Asociacijos veiklą 

gali būti skelbiami vietinėje spaudoje, internete. 

XI. ASOCIACIJOJE LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS 

TVARKA 

48. Asociacijos lėšas sudaro: 

48.1. stojamieji įnašai ir narių mokesčiai; 

48.2. parama gauta LR Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;  

48.3. fizinių, juridinių asmenų dovanotos, paaukotos ar programoms vykdyti perduotos lėšos bei 

turtas; 

48.4. lėšos už Asociacijos organizuotus renginius, ūkinę veiklą, suteiktas paslaugas; 

48.5. kitos teisėtai gautos lėšos. 

49. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, taip pat 

kitas turtas reikalingas Asociacijos numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti 

įgyjamas už Asociacijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo, bei kitokiu teisėtu 

būdu.  

50. Asociacijos lėšos ir turtas yra naudojamas numatytiems veiklos tikslams ir sritims įgyvendinti ir 

jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, negali būti skirstomas 

Asociacijos nariams ir/ar valdymo organų nariams. 

51. Asociacijai draudžiama: 

51.1. neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą nuosavybėn Asociacijos nariui, valdymo ir kolegialių 

organų nariui, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam 

asmeniui, ar trečiajam asmeniui (kaip jie apibrėžti LR Asociacijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje), 

išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus pagal Labdaros ir paramos įstatymą; 

51.2. mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos 

Asociacijos turto dalį, viršijančią nario įnašą ar mokestį; 

51.3. Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros 

ir paramos įstatymą, skirstyti tos Asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, Asociacijoje darbo 
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sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos 

su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis 

atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;  

51.4. suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos 

prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši 

nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys 

arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip; 

51.5. skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens (kaip jis apibrėžtas LR 

Asociacijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje)  ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai 

skolinamasi iš kredito įstaigų;  

51.6.  skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;  

51.7.  pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra 

suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas; 

51.8.  parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra 

suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas; 

51.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, 

arba būti jo dalyviu; 

51.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo 

administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai; 

51.11. kitus atvejus numatytus LR Asociacijų įstatyme. 

52.    Asociacijos veiklą susirinkimui arba valdybai nutarus gali tikrinti nepriklausomas auditas. 

53.    Asociacijos pirmininkas teikia susirinkimui tvirtinti Asociacijos veiklos ataskaitą. 

XII. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA 

54.    Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 

 

XIII. VEIKLOS PASIBAIGIMO IR TURTO SUNAUDOJIMO TVARKA 

55. Asociacija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

56. Priėmus sprendimą likviduoti ar reorganizuoti Asociaciją kartu priimamas sprendimas dėl lėšų ir 

turto panaudojimo bei paskirstymo būdų įstatymų numatyta tvarka. 

 

Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo                                                                  Daiva Riklienė                                                                   

                             

 

 

Įstatai priimti ir pasirašyti 2015 m. birželio mėn. 29 d. visuotiniame narių susirinkime 

 


