
KIŠKĖNŲ BENDRUOMENĖS 

 ĮSTATAI 
I.Bendrosios Nuostatos 

 
1.1.Kiškėnų bendruomenė, toliau Bendruomenė yra savanoriška ir savarankiška, ne politinė, ne 
vyriausybinė, ne pelno siekianti visuomeninė organizacija, vienijanti socialiai aktyvius Kiškėnų 
kaimo gyventojus. 

1.2.Bendruomenė yra viešas juridinis asmuo, nuo įstatų įregistravimo dienos turi savo 
atsiskaitomas sąskaitas LT registruotuose bankuose su bendruomenės pavadinimu, antspaudu. 

1.3.Savo veikloje Bendruomenė vadovaujasi LT Konstitucija, LT Civiliniu kodeksu, Įstatymais, 
Vyriausybės nutarimais, Asociacijų įstatymu , kitais teisės aktais ir veiklą grindžia šiais įstatais. 

1.4. Bendruomenė steigiama neribotam laikotarpiui. Jos finansiniai metai prasideda einamųjų 
metų sausio 01 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną. 

1.5. Asociacija juridinių asmenų registre registruojama kaip paramos gaveja.  

II.Veiklos Tikslai Ir Uždaviniai 

 
2.1.Bendruomenės pagrindiniai tikslai 

 2.1.1. burti Kiškėnų kaime gyvenančius, dirbančius ar kitaip susijusius asmenis 
 bendruomenės problemoms spręsti. 

 2.1.2. skatinti Bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir 
 sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesus. 

 2.1.3. atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Bendruomenės interesus. 

 2.1.4. teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą Bendruomenės nariams. 



 2.1.5. vystyti vaikų ir jaunimo bei pagyvenusių žmonių užimtumo ir tobulėjimo 
 galimybes. 

 2.1.6. spręsti socialines problemas. 

 2.1.7. dalyvauti įvairių programų rengiamuose konkursuose bei projektuose. 

 2.1.8. kurti saugią ir patogią gyvenamają aplinką. 

2.2. Bendruomenė siekdama užsibrėštų tikslų ,įgyvendina šiuos uždavinius 

 2.2.1. buria narius veiklai 

 2.2.2. organizuoja įvairius renginius,diskusijas Bendruomenės narius dominančiais 
 klaisimais ,kuria grupes Projektų kūrimui ir įgyvendinimui. 

 2.2.3. bendradarbiauja ir dalinasi patirtimi  su analogiškomis ir Bendruomenėmis 
 Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei 
Lietuvos  valstybinėmis institucijomis. 

 2.2.4. renka, analizuoja, apibendrina informaciją apie Bendruomenės socialinių grupių 
 problemas. Organizuoja veiklą ,nukreiptą šių problemų sprendimui. 

 2.2.5. skleidžia informaciją apie savo veiklą, garsina savo gyvenvietę. 

 2.2.6. bendradarbiauja su mokymo, kultūros įstaigomis ir vietos šviesuliais.  

 III.Kiškėnų Bendruomenės Teisės 

 
3.1. Bendruomenė turi teisę raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, 
propaguoti Bendruomenės tikslus ir uždavinius 

3.2. Tam tikslui Bendruomenė gali 

 3.2.1. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba 

 3.2.2. organizuoti susirinkimus, mitingus, gegužines, įvairias eitynes, sporto ir kitus 
 masinius renginius. 

 3.2.3. reklamuoti Bendruomenės veiklą per informavimo priemones, taip pat ir kitais 
 vizualinės reklamos metodais. 

3.3. Vygdydama savo veiklą ,Bendruomenė gali. 



 3.3.1. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo 
 disponuoti. 

 3.3.2. samdyti  Bendruomenės veiklai reikalingą personalą bei kitus specialistus. 

 3.3.3. gauti lėšų ar kitokio turto, labdarą bei paramą iš įvairių organizacijų, fondų, fizinių 
 asmenų. 

 3.3.4. reorganizuotis ,steigti (ir būti dalyviu riboto)s atsakomybės įmones. 

 3.3.5. dalyvauti vietos ir tarptautinių organizacijų veikloje, sudarinėti atitinkančius 
 tikslams, siekiams ir uždaviniams bendradarbiavimo ir kitas sutartis. 

 3.3.6. teikti mokamas paslaugas , atlikti sutartinius darbus, išskyrus, kai Lietuvos 
 Respublikos įstatymai tai draudžia.  

IV. Bendruomenės Nariai, Jų Teisės Ir Pareigos 

 
4.1. Bendruomenės nariais gali būti LT piliečiai ar užsieniečiai, kuriems yra sukakę 18 metų, 
savanoriškai dalyvaujantys Bendruomenės veikloje, pripažįstantys jos įstatus ir mokantys  nario 
mokestį, tai pat asmenys, jaunesni kaip 18 metų, kurių veikla susijusi su vaikų ir jaunimo 
poreikiais. Už jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymas tapti nariais Bendruomenės valdybai 
pateikia jų tėvai ar globėjai. 

4.2. Bendruomenės narys moka bendruomenės susirinkimo metu nustatytą metinį mokestį ir 
stojamąjį mokestį. 

4.3. Į Bendruomenės narius, pateikus raštišką prašymą, vadovaudamasis šiais įstatais priima 
bendruomenės valdymo organas-Bendruomenės Valdyba. 

4.4. Bendruomenės rėmėjais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys 
Bendruomenės tikslams bei veiklai ir savanoriškai, teisėtai remiantys ją materialiai.Remėjai turi 
teisę dalyvauti visuose Bendruomenės renginiuose patariamuoju balsu. 

4.5. Bendruomenės nariai turi tokias teises. 

 4.5.1. teikti pasiūlymus Bendruomenės veiklai gerinti bei kritikuoti Bendruomenės 
 veiklą. 

 4.5.2. dalyvauti ir balsuoti Bendruomenės visuotiniame narių susirinkime. 

 4.5.3. rinkti ir būti renkami į Bendruomenės vadovaujančius organus. 



 4.5.4. gauti informaciją apie Bendruomenės planuojamą ar organizuojamą veiklą bei 
 veiklos ataskaitą. 

 4.5.5. steigti iniciatyvines grupes atskiriems projektams, atitinkantiems Bendruomenės 
 tikslus įgyvendinti. 

 4.5.6. laisvai išstoti iš Bendruomenės narių, raštiškai informavę valdybą.Tokiu atveju 
 nario mokestis ir kitos lėšos negrąžinamos. 

 4.5.7. išsaugoti narystę gyvenamosios ar darbo vietos pakeitimo atveju. 

 4.5.8. naudotis Bendruomenės teikiamomis paslaugomis. 

4.6. Bendruomenės nariai turi tokias pareigas 

 4.6.1. bendruomenės narys privalo laikytis bendruomenės įstatų ir kitų vidaus veiklos 
dokumentų, vykdyti bendruomenės visuotinio narių susirinkimo ir  bendruomenės valdymo 
organų sprendimus, tausoti bendruomenės turtą ,sumokėti stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį. 

 4.6.2. aktyviai dalyvauti Bendruomenės veikloje.  

V. Narystės Pasibaigimo Ir Pašalinimo Iš 
Bendruomenės Pagrindai 

 
5.1. Visų be išimties Bendruomenės narių narystė gali pasibaigti likvidavus Bendruomenę. 

5.2. Narystė  Bendruomenėje taip pat gali pasibaigti 

 5.2.1. savanoriškai atsisakius narystės 

 5.2.2. sąmoningai pazeidinėjant Bendruomenės įstatus 

 5.2.3. valdybai priėmus sprendimą pašalinti narį 

  5.2.3.1. jei narys nesumokėjo nario mokesčio daugiau kaip du metus iš eilės 

  5.2.3.2. dėl kitos Bendruomenę kompromituojančios veiklos, kuri prieštarauja  
  partnerystės ir geros kaiminystės principams 

5.3. Praradus narystę Bendruomenėje stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip 
Bendruomenės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.  



VI. Bendruomenės Struktūra Ir Valdymas 

 

 
6.1. Aukščiausias Bendruomenės organas yra Visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas ( 
toliau -Susirinkimas ), sprendžiantis svarbiausius Bendruomenės klausimus, šaukiamas ne rečiau 
kaip vieną kartą per metus. Visuotiniame susirinkime vieno sprendžiamojo balso teisę turi 
kiekvienas Bendruomenės narys. Steigimo metu Susirinkimo vaidmenį atlieka Steigiamasis 
susirinkimas. 

6.2. Bendruomenė turi kolegialų valdymo organą- Bendruomenės Valdybą (toliau- Valdyba) ir 
vienasmenį  valdymo organą - Bendruomenės Pirmininką. 

6.3. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas, jei to reikalauja daugiau kaip 
trečdalis bendruomenės narių arba ne mažiau kaip aštuoni bendruomenės valdybos nariai arba 
bendruomenės pirmininko iniciatyva. 

6.4. Apie Visuotinio susirinkimo šaukimą skelbiama viešai, pakabinant skelbimus skelbimų 
lentoje prieš keturiolika kalendorinių dienų iki Visuotinio susirinkimo dienos. 

6.5. Visuotinis susirinkimas priima sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 
bendruomenės narių. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu kai už jį gauna daugiau 
balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų UŽ negu PRIEŠ .Asmenys balsuodami SUSILAIKĘ -
neskaičiuojami, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis. 

6.6. Jei Visuotiniame susirinkime dalyvauja mažiau kaip pusė visų bendruomenės narių 
susirinkimas laikomas neįvykusiu.  

6.7. Pakartotinis Visuotinis susirinkimas šaukiamas po keturiolikos kalendorinių dienų (bet ne 
ankščiau). 

 6.7.1. Pakartotinis Visuotinis susirinkimas laikomas teisėtu nepriklausomai nuo jame 
 dalyvavusių Bendruomenės narių skaičiaus. Pakartotiniame Visuotiniame susirinkime 
 nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. 

6.8. Visuotinis narių susirinkimas 

 6.8.1. svarsto ,keičia ir tvirtina Bendruomenės įstatus 

 6.8.2. skiria (renka) ir atšaukia Bendruomenės valdybos narius 



 6.8.3. skiria (renka)  iš valdybos narių Bendruomenės Pirmininką /jis ir valdybos 
 pirmininkas 

 6.8.4. skiria (renka) iždininką 

 6.8.5. skiria (renka)Bendruomenės revizorių 

 6.8.6. nustato stojamojo ir/ar nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką. 

 6.8.7. tvirtina Bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę 

 6.8.8. reorganizuoja ir likviduoja organizaciją 

 6.8.9. sprendžia kitus Bendruomenei svarbius klausimus šių įstatų ir LT įstatymų 
 rėmuose 

 6.8.10. Bendruomenės visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo 
 sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas bendruomenės įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į 
 teismą kreipėsi bendruomenės narys 

6.9. Bendruomenės Valdyba 

 6.9.1renkama iš 9 (devynių) narių pekių metų laikotarpiui 

 6.9.2. priima sprendimus dėl sandorių sudarymo 

 6.9.3. vykdo susirinkimo patvirtintą veiklos programą, organizuoja joje numatytus 
 renginius, tvarko lėšas, skirtas veklos programai įgyvendinti 

 6.9.4. ieško lėšų veiklai finansuoti 

 6.9.5. atstovauja ir igalioja kitus asmenis atstovauti Bendruomenei 

 6.9.6. palaiko ryšius su valstybinėmis, visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis 
 Lietuvoje ir už jos ribų 

 6.9.7. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą 

 6.9.8. nustato atlyginimus samdomiems darbuotojams 

 6.9.9. tvirtina Bendruomenės veiklos sąmatą 

6.10. Valybos Posėdis yra teisėtas ,jei jame dalyvauja daugiau negu 1/2 valdybos narių. Visi 
spendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto 
po lygiai, lemiamas yra Bendruomenės Valdybos Pirmininko balsas 

6.11. 1/2 Bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą Valdyba ar jos nariu, valdyba  ar jos 
narys privalo sustabdyti įgaliojimus iki visuotinio bendruomenės susirinkimo 



6.12. Valdybai arba daugiau nei 1/2 jos narių sustabdžius įgaliojimus, per vieną mėnesį 
iniciatyvinė grupė, sudaryta iš ne mažiau kaip penkių bendruomenės narių,šaukia neeilinį 
susirinkimą 

6.13. Bendruomenės Valdybos Pirmininkas 

 6.13.1. vadovauja Bedruomenei ir atsako už jos veiklą 

 6.13.2. vadovauja Valdybos veiklai 

 6.13.3. šaukia Valdybos posėdžius 

 6.13.4. užtikrina ,kad būtų vykdomi Visuotinio Susirinkimo ir Valdybos nutarimai 

 6.13.5. pasirašo Valdybos nutarimus bei sandorius su kitais asmenimis ir kontroliuoja jų 
 vykdymą 

 6.13.6. veikia Bendruomenės vardu, atstovauja santykiuose su trečiaisiais asmenimis, 
 sudaro sandorius 

 6.13.7. atidaro  ir uždaro Bendruomenės sąskaitas banke 

 6.13.8. kartu su buhalteriu pasirašo Bendruomenės finansinius dokumentus 

 6.13.9. pirmininkui nedalyvaujant dėl pateisinamos priežasties, jį pavaduoja valdybos 
 skiriamas įgaliotas asmuo 

 6.13.10. įgaliotas asmuo vykdo Pirmininko funkcijas, gali laikinai perimti vadovavimą 
 bendruomenei (pirmininkui susirgus ar išvykus) 

 6.13.11. jei daugiau kaip 1/2 Bendruomenės narių pareiškia nepasitikėjimą Pirmininku, 
 jis turi atsistatydinti 

6.14. Bedruomenės iždininkas ( buhalteris ) 

 6.14.1. tvarko visus buhalterinius dokumentus, vadovaudamasis veikiančiais 
 buhalterinės apskaitos vedimo nuostatais 

 6.14.2. atsiskaito su fondais už gautas lėšas 

 6.14.3. sudaro mėnesines, ketvirtines ir metines ataskaitas  

VII. Atsiskaitomybės Visuotiniam Susirinkimui 
Tvarka 



 
7.1.Valdyba ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Visuotiniam Bendruomenės Susirinkimui 

7.2. Valdyba privalo pateikti vsą informaciją apie organizacijos veiklą, bet kuriam norinčiam 
Bendruomenės nariui  

VIII. Įstatų Pakeitimo Ir Papildymo Tvarka 

 
8.1. Iniciatyvos teisę siūlyti keisti ir papildyti įstatus turi Bendruomenės Valdyba, Bendruomenės 
Pirmininkas  ir ne mažiau kaip 1/2 visus Bendruomenės narius vienijanti iniciatyvinė grupė 

8.2. Įstatai keičiami ar papildomi tik Visuotiniam Susirinkimui pritarus 

8.3. Įstatų pakeitimai ar papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre  

IX. Turtas Ir Lėšos, Jų panaudojimo Kontrolė 

 
9.1. Bendruomenė savarankiškai valdo jaipriklausantį turtą ir lėšas. Už savo prievoles atsako 
visu savo turtu 

9.2. Bendruomenė lėšas naudoja finansuoti išlaidoms, susijusioms su jos tikslų įgyvendinimui 

9.3. Bendruomenės turtą ir lėšas sudaro 

 9.3.1.Bendruomenės tikrųjų narių stojamasis ir nario mokestis, savanoriški įnašai 

 9.3.2. Lietuvos ir kitų šalių fizinių ir juridinių asmenų ,labdaros organizacijų ir labdaros 
 fondų dovanotos /paaukotos/ lėšos 

 9.3.3. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Bendruomenės lėšas 

 9.3.4. skolinto kapitalo lėšos 

 9.3.5. už Bendruomenės lėšas bei kitais teisėtais būdais įsigytas kilnojamas ir 
 nekilnojamas turtas 

 9.3.6. kitos teisėtai gautos , įsigytos lėšos 



9.4. Visas Bendruomenės turtas naudojamas pagal paskirtį, numatytiems projektams ir 
programoms įgyvendyti ir negali  jokia forma būti paskirstytas bendruomenės nariams 

9.5. Bedruomenės ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja Revizorius,kurį renka ir keičia 
Visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas. Revizorius gali būti turintis finansininko 
kvalifikaciją veiksnus asmuo 

9.6. Savo darbe Revizorius vadovaujasi LR įstatymais,Bendruomenės įstatais ir savo darbo 
reglamentu 

9.7. Revizoriaus darbo reglamentą tvirtina Susirinkimas 

9.8. Revizorius atlieka planinį patikrinimą prieš Visuotinį Bendruomenės susirinkimą,bet ne 
rečiau kaip kartą per metus ir pateikia susirinkimui patikrinimo ataskaitą 

9.9. Revizorius privalo saugoti Bendruomenės paslaptis,kurias sužino kontroliuojant jos veiklą  
X. Bendruomenės Veiklos Nutraukimas 

 
10.1. Bendruomenės veikla gali būti nutraukta 

 10.1.1. narių susirinkimo sprendimu likviduoti ar reorganizuoti Bendruomenę 

 10.1.2. teismui priėmus sprendimą likviduoti Bendruomenę 

10.2. Likviduojant Bendruomenę skiriamas likvidatorius,kuris sprendžia Bendruomenės lėšų ir 
turto panaudojimo klausimus Civilinio kodekso ir Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Kiškėnų Bendruomenės įstatai priimti...................................... steigiamajame Kiškėnų 
Bendruomenės Susirinkime. 

 

 

Kiškėnų Bendruomenės Pirmininkas..................................................... 


