
 1 

SKRIAUDŽIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ 

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 
 

2013-03-24, Nr. 2 

Skriaudžiai 

 

1. Dalyvių registracija. 

 

Pakartotiniame visuotiniame Skriaudžių kaimo bendruomenės narių susirinkime (toliau – 

Susirinkime) dalyvauja 22 nariai iš 88 Skriaudžių kaimo bendruomenės narių taip pat 1 svečias. 

Kadangi Susirinkimas – pakartotinis, kvorumas nereikalingas. Sprendimai, vadovaujantis 

Skriaudžių kaimo bendruomenės įstatų 21 punktu, priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų 

dauguma. Pridedama užsiregistravusių balsavimo teisę turinčių narių sąrašas (Priedas Nr. 1) bei 

dalyvaujančių svečių sąrašas (Priedas Nr. 2). 

 

2. SVARSTYTA: Balsų skaičiavimo komisijos išrinkimas. 

 

Siūlomi kandidatai į visuotinio susirinkimo balsų skaičiavimo komisiją:  

1. Vaidas Mitrikevičius; 

2. Nijolė Litvaitienė. 

 

Vaidas Mitrikevičius ir Nijolė Litvaitienė sutinka būti visuotinio narių susirinkimo balsų 

skaičiavimo komisijos nariai. Siūloma bendru sutarimu juos patvirtinti. 

 

NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtinti Vaidą Mitrikevičių ir Nijolę Litvaitienę visuotinio narių 

susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos nariais. 

 

3. SVARSTYTA: Visuotinio susirinkimo pirmininko(-ės) rinkimai.  

 

Visuotinio susirinkimo pirmininke siūloma Virginija Naudžiūtė. Virginija Naudžiūtė sutinka. 

Siūloma patvirtinti Virginiją Naudžiūtę visuotinio susirinkimo pirmininke bendru sutarimu.  

 

NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtinti Virginiją Naudžiūtę visuotinio narių susirinkimo 

pirmininke.  

 

4. SVARSTYTA: Visuotinio susirinkimo sekretoriaus(-ės) rinkimai. 

 

Siūlomi kandidatai į visuotinio susirinkimo sekretores:  

1. Aistė Kairaitienė 

 

Aistė Kairaitienė sutinka būti visuotinio narių susirinkimo sekretore. Siūloma bendru sutarimu ją 

patvirtinti. 

 

NUTARTA: bendru sutarimu patvirtinti Aistę Kairaitienę visuotinio narių susirinkimo sekretore. 

 

5. SVARSTYTA: Visuotinio susirinkimo darbotvarkė  
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Susirinkimo pirmininkė Virginija Naudžiūtė pristatė darbotvarkę. 

 

1. Registracija; 

2. Dėl balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo; 

3. Dėl Susirinkimo pirmininko(-ės) išrinkimo; 

4. Dėl Susirinkimo sekretoriaus(-ės) išrinkimo; 

5. Dėl susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo; 

6. Dėl 2012 metų finansinės ataskaitos (pran. L. Grėbliauskaitė); 

7. Dėl 2012 metų veiklos ataskaitos (pran. Valdybos nariai);  

8. Dėl Revizijos komisijos ataskaitos (V. Mitrikevičius); 

9. Dėl Revizijos komisijos darbo nuostatų patvirtinimo (V. Mitrikevičius); 

10. Dėl bendruomenės įstatų keitimo (A. Kairaitienė); 

11. Dėl naujų valdybos narių rinkimo; 

12. Dėl veiklos krypčių 2013 m. patvirtinimo; 

13. Dėl einamųjų klausimų; 

14. Dėl visuotinio susirinkimo uždarymo. 

Siūloma darbotvarkę tvirtinti bendru sutarimu. 

 

NUTARTA: Tvirtinti visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę bendru sutarimu. 

 

6. SVARSTYTA: 2012 metų finansinė atasakaita. 

 

Valdybos narė, iždininkė Loreta Grėbliauskaitė pristatė finansinę ataskaitą už 2012 metus (Priedas 

Nr. 3). Klausimų nepateikta. Siūloma pritarti 2012 metų finansinei atasakaitai. 

 

NUTARTA: Bendru sutarimu pritarti 2012 metų finansinei ataskaitai. 

 

7. SVARSTYTA: 2012 metų veiklos ataskaita (Priedas Nr. 4). 

 

Bendruomenės pirmininkas Renatas Gervė ir valdybos narė Virginija Naudžiūtė pristatė 2012 metų 

veiklos ataskaitą. Valdybos narys Saulius Keršys pasiteiravo ar renovavus Skriaudžių pagrindinės 

mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastatą padidės priimamų vaikų skaičius? Valdybos narė 

Viginija Naudžiūtė infomavo, kad po renovacijos priimamų vaikų skaičius nepadidės. Daugiau 

klausimų nepateikta. Siūloma pritarti 2012 metų veiklos ataskaitai. 

 

NUTARTA: Bendru sutarimu pritarti 2012 metų veiklos ataskaitai. 

 

8. SVARSTYTA: Revizijos komisijos ataskaita. 
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Revizijos komisijos narys Vaidas Mitrikevičius pristatė revizijos komisijos ataskaitą (Priedas Nr. 

5). Klausimų nepateikta. Siūloma pritarti revizijos komisijos ataskaitai. 

 

NUTARTA: Bendru sutarimu pritarti revizijos komisijos ataskaitai. 

 

9. SVARSTYTA: Patvirtinti Revizijos komisijos darbo nuostatus (Priedas Nr. 6). 

 

Skriaudžių kaimo bendruomenė nuo įkūrimo neturėjo Revizijos komisijos darbo nuostatų. Jie pagal 

galiojančius bendruomenės įstatus yra būtini. Revizijos komisijos narys Vaidas Mitrikevičius 

pristatė Revizijos komisijos nuostatų projektą. Klausimų nepateikta. 

Siūloma patvirtinti Revizijos  komisijos darbo nuostatus in corpore. 

 

NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtinti Revizijos komisijos darbo nuostatus. 

 

10. SVARSTYTA: Bendruomenės įstatų keitimas. 

 

Siūloma priimti iš esmės naują Skriaudžių kaimo bendruomenės (toliau – Bendruomenė) įstatų 

redakciją. Bendruomenė yra įkurta 2003 metais. Nuo įkūrimo įstatai nebuvo nei karto keisti, per tą 

laiką keitėsi įstatymai, reglamentuojantys bendruomenės veiklą (priimtas Lietuvos Respublikos 

asociacijų įstatymas ir kt.). Valdybos narė Aistė Kairaitienė pristatė naują įstatų redakciją. Įvyko 

diskusija dėl bendruomenės buveinės, kadangi dabar bendruomenės buveinė yra valdybos nario 

(buvusio Bendruomenės pirmininko) Sauliaus Keršio namuose (adr. Jaunimo g. 11, Skriaudžiai). 

Saulius Keršys nesutinka, kad Bendruomenė veiktų jo namų adresu. Buvo pasiūlyta kreiptis į Prienų 

rajono savivaldybės administraciją (ar Tarybą) dėl galimybės priregistruoti Skriaudžių kaimo 

bendruomenę Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro adresu (Jaunimo g. 11A, Skriaudžiai, Prienų r.) 

be patalpų nuomos, kadangi Bendruomenė neturi finansinių galimybių patalpų išlaikyti. Valdybos 

narys Saulius Keršys pasiūlė, kad Bendruomenė teiktų prašymą Veiverių kultūros ir laisvalaikio 

centrui ne tik dėl adreso, bet ir patalpų suteikimo.  

Buvo pasiūlyta balsuoti dėl pritarimo Bendruomenės kreipimuisi į Prienų rajono savivaldybės 

administraciją dėl teisės bendruomenę priregistruoti Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro adresu 

Jaunimo g. 11A, Skriaudžiai, Prienų r. 

 

Įvyko balsavimas. 

Už – 19; 

Prieš – 1; 

Susilaikė – 2. 

 

NUTARTA: kreiptis į Prienų rajono savivaldybę dėl teisės Bendruomenę priregistruoti Veiverių 

kultūros ir laisvalaikio centro adresu Jaunimo g. 11A, Skriaudžiai, Prienų r. 

 

Pagrindiniai siūlomi įstatų pakeitimai: 

1. Dalis „Bendrosios nuostatos“ yra pakeičiama  ir suformuluojama taip: 
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„1. Skriaudžių kaimo bendruomenė (toliau - Bendruomenė) yra ribotos civilinės atsakomybės 

viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti bendruomenės narių veiklą, atstovauti 

bendruomenės narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Bendruomenė 

veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

Lietuvos Respublikos Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą 

grindžia savo įstatais. 

2. Bendruomenės teisinė forma – asociacija. 

3. Bendruomenė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendruomenė 

neatsako pagal bendruomenės nario prievoles, o pastarasis neatsako pagal bendruomenės prievoles.  

4. Bendruomenė turi turėti bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje. 

5. Bendruomenė gali įgyti ir gali turėti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja 

veiklos tikslams, nustatytiems civiliniam kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose. 

6. Bendruomenė įsteigta neribotam veiklos laikotarpiui. Bendruomenės finansiniai metai laikomi 

kalendoriniais metais. 

7. Bendruomenės buveinė Jaunimo g. 11, Skriaudžiai, Prienų rajonas, Lietuvos Respublika.“ 

 

2. Dalinai pakeičiamas antros dalies pavadininimas: 

„II. Bendruomenės veiklos tikslai, sritys ir rūšys.“ 

3. Papildoma ir dalinai pakeičiama antra dalis, nustatanti Bendruomenės veiklos tikslus, sritis ir 

rūšis ji išdėstoma taip: 

„2.1. Bendruomenė veikia socialinės apsaugos, kultūros, kūrybos, švietimo, sporto srityse. 

2.2. Bendruomenės veiklos tikslai: 

2.2.1. Suburti Skriaužių kaime gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Skriaudžiais susijusius 

asmenis Skriaudžių bendruomenės problemoms spręsti.  

2.2.2. Skatinti demokratinės ir pilietinės lygių teisių ir galimybių visuomenės formavimąsi. 

2.2.3. Atstovauti Skriaudžių kaimo bendruomenei – vietos savivaldos, valstybinėse ir kitose 

institucijose. 

2.2.4. Skatinti Skriaudžių kaimo bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų 

organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesus. 

2.2.5. Teikti įvairiapusią pagalbą ir informaciją bendruomenės nariams. 

2.2.6. Skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, 

švietimo kultūros, kultūrinio paveldo išsaugojimo, socialinės paramos ir kitose srityse. 

2.2.7. Plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis bendruomenėmis Lietuvoje bei užsienyje?. 

2.2.8. Rūpintis kaimo plėtra. 

2.2.9. Padėti bendruomenės nariams realizuoti savo potencialą bei padėti pasijusti 

pilnaverčiais visuomenės nariais.  

2.3. Bendruomenės veiklos rūšys pagal EVRK 2 (ekonominės veiklos rūsšių klasifikatorių): 

Sportinis ir rekreacinis švietimas 85.51; 

Kultūrinis švietimas 85.52; 

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas 85.59; 
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Scenos pastatymų veikla 90.01; 

Kitų niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla 94.99; 

Kita niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla 88.99. 

Projektinė veikla 

2.4. Bendruomenė turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri 

neprieštarauja bendruomenės įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti. 

2.5. Bendruomenė turi teisę gauti teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos 

Respubikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybinių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių 

organizacijų vdovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu; 

2.6. Bendruomenės rėmėju gali būti kiekienas fizininas ar juridinis asmuo, remiantis 

bendruomenės veiklą, Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka. 

2.7. Bendruomenės pinigus, gautus kaip paramą, taip pat ne grąžintinai gautus pinigus ir kitą 

turtą bendruomenė naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus 

nurodė. Bendruomenė šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti 

išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Bendruomenė 

negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu 

bendruomenės, įstatuose yra nustatyta, tikslams.“ 

4. Sujungiamos trečia ir antra dalis į vieną trečią dalį pavadinimą išdėstant taip: 

„III. Narystė bendruomenėje, bendruomenės narių teisės ir pareigos.“ 

5. Papildomos  ir dalinai pakeičiamos trečia ir ketvirta dalys (po pakeitimų trečia dalis), nustatančios 

narystę bendruomenėje sąlygas, bendruomenės narių teises ir pareigas: 

„3.1. Bendruomenės nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai 

asmenys pateikę pirmininkui prašymą įstoti į bendruomenę ir įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų  

Minimalus bendruomenės narių skaičius yra trys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu. 

3.2. Nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Bendruomenės narių tvarka 

tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 

3.3. Bendruomenės  narys turi tokias teises: 

3.3.1. Dalyvauti ir balsuoti bendruomenės visuotiniame narių susirinkime. 

3.3.2. Naudotis bendruomenės teikiamomis paslaugomis. 

3.3.3. Susipažinti su bendruomenės dokumentais ir gauti visą bendruomenės turimą 

informaciją apie jos veiklą. 

3.3.4. Bet kada išstoti iš bendruomenės. Tokiu atveju stojamieji nario mokesčiai ar kitaip 

bendruomenės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. 

3.3.5. Rinkti ir būti išrinktas į bendruomenės valdymo organus. 

3.3.6. Teikti pasiūlymus bendruomenės veiklai gerinti. 

3.3.7. Kitas teisės aktuose ir bendruomenės įstatuose nustatytas teises. 

3.4. Bendruomenės buveinėje turi būti visų asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę 

susipažinti kiekvienas bendruomenės narys. 

3.5. Bendruomenės nario pareigos: 

3.5.1. Laikytis bendruomenės įstatų ir kitų bendruomenės vidaus dokumentų. 
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3.5.2. Vykdyti bendruomenės visuotinio narių susirinkimo ir bendruomenės valdybos 

sprendimus. 

3.5.3. Tausoti ir tikslingai naudoti bendruomenės turtą. 

3.5.4. Visokeriopai stiprinti bendruomenę, nediskredituoti jos ir kitokiais veiksmais ar 

neveikimu nekenkti jos interesams. 

3.5.5. Kasmet mokėti nustatytą nario mokestį.“ 

6. Pakeičiamas penktos dalies numeris į ketvirtą, pavadinimą išdėstant taip: 

„IV. Bendruomenės organai.“  

7. Papildoma ir dalinai pakeičiama penkta dalis (po pakeitimų ketvirta dalis), nustatanti 

bendruomenės sandarą, bendruomenės organų kompetenciją: 

„4.1. Bendruomenės organai yra: 

4.1.1. visuotinis narių susirinkimas; 

4.1.2. vienasmenis bendruomenės valdymo organas – pirmininkas; 

4.1.3. kolegialus bendruomenės valdymo organas – valdyba; 

4.1.4. revizijos komisija.  

4.2. Visuotinis narių susirinkimas: 

4.2.1. keičia bendruomenės įstatus; 

4.2.2 renka ir atšaukia bendruomenės pirmininką (ę) ir valdybos narius; 

4.2.3 nustato bendruomenės narių nario mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką; 

4.2.4.. tvirtina bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę; 

4.2.5.  priima sprendimą dėl bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 

likvidavimo); 

4.2.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų 

dalyviu. 

4.2.7. kompetencija ir funkcijos numatytos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.82 

straipsnyje. 

4.2.8. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi bendruomenės nariai. 

Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. 

4.2.9. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 

mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą valdyba ne vėliau kaip 

10 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui 7.3 punkte nustatytu būdu. Jeigu 

visuotiniame susirinkime nėra kvorumo,  šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę 

priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime 

dalvauja bendruomenės narių. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams turi būti pranešta 7.3 

punkte nustatytu būdu nevėliau kaip likus 10 dienų iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo 

dienos. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu 

sutinka ne mažiau kaip 2/3 bendruomenės narių. 

4.2.10. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, 

sudaryta iš nemažiau kaip 10 narių, valdyba arba pirmininkas. 
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4.2.11. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 

1/2 bendruomenės narių.  

4.2.12. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių 

bendruomenės narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti bendruomenės įstatus, pertvarkyti, 

reorganizuoti ar likviduoti bendruomenę. 

4.2.13. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau 

balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, 

neskaičiuojami tai yra jie laikomo balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus šių įtatų 

4.2.12. punkte numatytą atvejį. 

4.3. Bendruomenės pirmininkas (ė): 

4.3.1. Bendruomenės pirmininkas (ė) veikia bendruomenės, kai yra santykių su kitais 

asmenimis, taip pat sudaro sandorius bendruomenės vardu. 

4.3.2.Bendruomenės pirmininkas (ė) savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, 

bendruomenės įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir kitais 

bendruomenės vidaus dokumentais. 

4.3.3 Bendruomenės pirmininkas (ė) renkamas 2 metų laikotarpiui. Bendruomenės pirmininką 

renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. 

4.3.4. Bendruomenės pirmininko (ės) funkcijos: 

4.3.4.1. Bendruomenės veiklos organizavimas bei jos tikslų įgyvendinimas. 

4.3.4.2. Dokumentų, susijusių su naryste bendruomenėje, tvarkymas. 

4.3.4.3. Bendruomenės interesų atstovavimas valstybinės valdžios ir valdymo organuose. 

4.3.4.4. Metinės finansinės atskaitomybės sudarymas. 

4.3.4.5. Informacijos ir dokumentų pateikimas visuotiniam narių susirinkimui ir valdybai 

įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu. 

4.3.4.6. Bendruomenės dokumentų ir duomenų pateikimo užtikrinimas juridinių asmenų 

registro tvarkytojui. 

4.3.4.7. Informacijos pateikimas bendruomenės nariams. 

4.3.4.8. Sąskaitų banke atidarymas ir uždarymas. 

4.3.4.9. Darbuotojų priėmimas į darbą ir atleidimas, darbo sutarčių su jais sudarymas ir 

nutraukimas, paskatinimų ir nuobaudų jiems skyrimas, įsakymų leidimas savo kompetencijos ribose. 

4.3.4.10. Įgaliojimų toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje, išdavimas. 

4.4.Bendruomenės valdyba: 

4.4.1. Bendruomenės valdyba yra kolegialus bendruomenės valdymo organas. Valdybą sudaro 

septyni nariai. Valdyba renkama 3 metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie 

renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose 

numatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos 

kadencijos pabaigos metais vyksiančio visuotinio narių susirinkimo. 

4.4.2. Bendruomenės valdybą renka visuotinis narių susirinkimas bendruomenės pirmininko 

(ės) siūlymu. Renkant valdybos narius, kiekvienas narys turi vieną balsą. Išrenkami daugiau balsų 

surinkę kandidatai.  
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4.4.3. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys – bendruomenės nariai ir bendruomenės 

narių – juridinių asmenų - pasiūlyti fiziniai asmenys. Valdybos nario ir pirmininko kadencijų 

skaičius neribojamas. 

4.4.4. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius 

nesibaigus jų kadencijai. 

4.4.5. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau 

kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendruomenę. 

4.4.6. Bendruomenės valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, 

bendruomenės įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais ir kitais bendruomenės vidaus 

dokumentais. 

4.4.7. Bendruomenės valdyba privalo laiku rengti bendruomenės narių visuotinius 

susirinkimus, sudaryti jų darbotvarkę, pateikti nariams metinę finansinę atskaitomybę, ataskaitą apie 

bendruomenės veiklą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti. 

4.4.8. Bendruomenės valdyba pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 mėnesius 

parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų 

bendruomenės veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens 

reikalavimu bendruomenė turi sudaryti sąlygas buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems 

susipažinti 

4.4.9. Analizuoti bendruomenės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, kitus finansinės 

atskaitomybės dokumentus, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos dokumentus, patikrinimo 

rezultatus. 

4.4.10.. Priimti sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo, tvirtinti jų nuostatus, skirti ir 

atšaukti filialo ir atstovybės vadovus. 

4.4.11.. Priimti sprendimus dėl bendruomenės turto įkeitimo, garantuoti, laiduoti ar kitaip 

užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą Asociacijų įstatymo numatyta tvarka. 

4.4.12.. Priimti sprendimą skolintis pinigų iš kredito įstaigų. 

4.4.13. Išduoti įgaliojimus toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jos kompetencijoje. 

4.4.14. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 

daugiau kaip ½ valdybos narių, o valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų 

,,už“ negu ,,prieš“. 

4.4.15. Už bendruomenės valdybos narių veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą 

sprendžia bendruomenės narių visuotinis susirinkimas. 

4.6. Bendruomenės finansinei veiklai tikrinti renkama revizijos komisija. Kurią sudaro ne 

mažiau kaip trys nariai. Ji renkama visuotiniame narių susirinkime dvejų metų laikotarpiui.  

4.6.1. Revizijos komisijos nariais gali būti veiksnūs fizinis asmenys. Revizijos komisijos nariu 

negali būti renkamas valdybos narys. 

4.6.2. Revizorijos komisija privalo: 

4.6.2.1. Tikrinti bendruomenės metinę finansinę ataskaitą ir kitus buhalterinės finansinės 

veiklos dokumentus. 



 9 

4.6.2.2. Visuotinio narių susirinkimo ar bendruomenės valdybos pavedimu atlikti 

bendruomenės finansinius buhalterinius patikrinimus. 

4.6.2.3. Artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba valdybos posėdyje pranešti apie 

tikrinimo metu nustatytus pažeidimus. 

4.6.2.4. Visuotiniame narių susirinkime pateikti bendruomenės finansinės veiklos patikrinimo 

metų ataskaitą. 

4.6.2.5. Bendruomenės valdyba privalo pateikti revizijos komisijos reikalaujamus finansinius 

buhalterinius dokumentus. 

4.6.2.6. Revizijos komisijos nariai įstatymų nustatyta tvarka atsako už bendruomenės veiklos 

trūkumų nuslėpimą.“ 

8. Sujungiamos šešta ir septinta dalys į vieną penktą dalį pavadinimą išdėstant taip: 

„V. Bendruomenės lėšų šaltiniai, jų naudojimo bei asociacijos veiklos kontrolės tvarka.“ 

9. Papildoma ir dalinai pakeičiamos šešta ir septinta dalys (po pakeitimų penkta dalis), 

nustatančios bendruomenės lėšų ir pajamų šaltinius, jų naudojimo bei bendruomenės veiklos 

kontrolės tvarką: 

5.1. Bendruomenė nuosavybės teise gali įsigyti bet kokį turtą, reikalingą jos veiklai. 

5.2. Bendruomenės pajamų šaltiniai: 

5.2.1. narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai; 

5.2.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos; 

5.2.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas; 

5.2.4. pajamos iš bendruomenės organizacinės, švietėjiškos veiklos; 

5.2.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas; 

5.2.6. tarptautinių organizacijų skirtos ir paaukotos lėšos.  

5.3. Bendruomenei nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, 

taip pat kitas turtas, reikalingas bendruomenės nustatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. 

Turtas gali būti įgyjamas už bendruomenei priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo 

bei kitokiu teisėtu būdu.  

5.4. Bendruomenei leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir 

lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir 

disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos 

tikslus. 

5.5. Net ir šiuose įstatuose nurodytais tikslais bendruomenei draudžiama: 

5.5.1. Neatlygintinai perduoti bendruomenės turtą nuosavybėn bendruomenės nariui, valdymo 

ir kolegialių organų nariui, bendruomenės darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais 

susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ir paramos tikslus, nustatytus šiuose 

įstatuose. 

5.5.2. Mokėti bendruomenės steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti 

likviduojamos bendruomenės turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį.  

5.5.3. Bendruomenės turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą 

pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti bendruomenės valdymo organų nariams, 
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bendruomenės darbo 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. 

5.5.4. Suteikti paskolas, įkeisti bendruomenės turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas 

bendruomenės prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių 

vykdymą. 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. 

5.5.5 Skolintis pinigų iš bendruomenės nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. 

Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų. 

5.5.6. Skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas. 

5.5.7. 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. 

5.5.8. Parduoti bendruomenės turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu 

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

gavėjas. 

5.5.9. Steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra 

neribota, arba būti jo dalyviu. 

5.5.10. Vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų 

viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai. 

5.5.11. Vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų 

kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, 

kredito 

 unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas 

pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys. 

5.5.12. Ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, 

išskyrus įstatymų numatytus atvejus. 

5.6. Bendruomenės lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat jos veiklos kontrolę atlieka 

bendruomenės revizorius, renkamas iš bendruomenės narių visuotiniame narių susirinkime. 

Pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 menesius parengia ir pateikia visuotiniam 

narių susirinkimui bendruomenės veiklos patikrinimo ataskaitą. “ 

10. Įstatai papildomi nauja šešta dalimi pavadinimą išdėstant taip: 

„VI. Filialų atstovybių steigimas, jų veiklos nutraukimas.“ 

11. Šešta dalis nustatanti filialų, atstovybių steigimą išdėstoma taip: 

„6.1. Bendruomenė turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Bendruomenės įsteigti filialai ir 

atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl bendruomenė atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o 

filialai ir atstovybės atsako pagal bendruomenės prievoles. 
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6.2. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos 

nutraukimo priima bendruomenės valdyba. Bendruomenės filialas ar atstovybė veikia pagal jų 

nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina bendruomenės valdyba. 

6.3. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima bendruomenės 

valdyba savo sprendimu.“ 

12. Įstatai papildomi nauja septinta dalimi pavadinimą išdėstant taip: 

„VII. Pranešimų skelbimo, įstatų ir buveinės keitimi tvarka“ 

13. Septinta dalis, nustatanti pranešimų skelbimo, įstatų ir buveinės ketimo tvarką išdėstoma 

taip: 

„7.1. Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais 

atvejais bendruomenės pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai ir šie 

įstatai. 

7.2. Viešus pranešimus bendruomenė skelbia dienraštyje ,,Naujasis Gėlupis“. Bendruomenės 

pranešimai skelbiami Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitais teisės aktais nustatytais 

terminais. 

7.3 Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama 

nariams elektroniniu paštu arba informuojama raštu. Su visa informacija nariai turi galimybę 

susipažinti Asociacijos buveinėje. 

7.4. Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, 

konkretų skelbimo būdą parenka bendruomenės pirmininkas (ė). 

7.5. Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą 

paskelbimą, pranešimų nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir 

savalaikį pateikimą atsako bendruomenės pirmininkas (ė). 

7.6. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų 

dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo bendruomenės pirmininkas (ė) arba visuotinio narių susirinkimo 

įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su 

įstatų pakeitimais bendruomenė juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų asociacijos 

įstatų tekstą (naują redakciją). 

7.7. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu balsų dauguma.“ 

14. Pakeičiamas septintos dalies numeris į aštuntą, pavadinimą išdėstant taip: 

„VIII. Bendruomenės pertvarkymo ir pabaigos ypatumai“ 

15. Papildoma ir dalinai pakeičiama septinta dalis (po pakeitimų aštunta dalis), nustatanti 

bendruomenės pertvarkymo ir pabaigos tvarką: 

„8.1. Bendruomenė pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio 

kodekso nustatyta tvarka. 

8.2. Jei bendruomenėje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių 

sumažėjimą bendruomenė turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų 

nustatyta tvarka. 

8.3. Likęs bendruomenės turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių 

reikalavimus ir bendruomenės narių reikalavimus dėl bendruomenės grupės turto dalies, 
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neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki bendruomenės išregistravimo iš juridinių 

asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato 

visuotinis narių susirinkimas arba teismas, priėmęs sprendimą likviduoti bendruomenę.“ 

Siūloma balsuoti dėl pritarimo naujai įstatų redakcijai ir jų pakeitimo in corpore. 

 

NUTARTA: Bendru sutarimu pritarti naujai Skriaudžių kaimo bendruomenės įstatų redakcijai. 

 

11. SVARSTYTA. Bendruomenės naujų valdybos narių rinkimas. 

Valdybos narė Loreta Grėbliauskaitė informavo Bendruomenės narius, kad nori atsistatydinti iš 

valdybos narės pareigų kadencijai nepasibaigus. Susirinkimo pirmininkė Virginija Naudžiūtė taip 

pat informavo, kad norint efektyviai vykdyti valdybos funkcijas reikalingas bent vienas papildomas 

valdybos narys, kadangi galiojantys įstatai nenumato galimo valdybos narių skaičiaus pasiūlymas 

priimtinas. 

Siūloma balsuoti dėl valdybos narės Loretos Grėbliauskaitės atstatydinimo iš valdybos narės pareigų 

ir valdybos narių skaičiaus padidinimo iki šešių narių. 

 

NUTARTA: Bendru sutarimu atstatydinti valdybos narę Loretą Grėbliauskaitę iš valdybos narės 

pareigų ir valdybos narių skaičių padidinti iki šešių narių. 

 

Kandidatais į Valdybos narius pasiūlyta:  

1.Jurgita Gineikienė;  

2.Juozas Lebednykas;  

 

Jurgita Gineikienė ir Juozas Lebednykas sutinka tapti kandidatais į Valdybos narius. Visuotiniu 

sutarimu siūloma balsuoti už bendrą kandidatų į Valdybos narius sąrašą.  

NUTARTA: balsuoti už bendrą kandidatų į Valdybos narius sąrašą.  

Aiškinama balsavimo tvarka. Kaip numatyta įstatuose, balsavimas vyksta slaptai. Išduodami 22 

balsavimo biuleteniai. Vyksta slaptas balsavimas. Skelbiami rinkimų į Skriaudžių kaimo 

bendruomenės valdybos narius rezultatai. Balsadėžėje rasti 22 galiojantys biuleteniai.  

Už bendrą kandidatų į Valdybos narius sąrašą – 22; 

Prieš – 0. 

NUTARTA: Valdybos nariais patvirtinti: Jurgitą Gineikienę ir Juozą Lebednyką. 

 

12. SVARSTYTA. Dėl veiklos krypčių 2013 m. patvirtinimo. 

Valdybos narys Saulius Keršys pasiūlė Bendruomenei domėtis vietos nuotekų šalinimo sistemų 

tvarkymu, kadangi esamos sistemos yra jau pasenusios arba jų iš vis nėra. Įvyko diskusija. Valdybos 

narys Saulius Keršys įsipareigojo koordinuoti ir domėtis nuotekų šalinimo sistemų tvarkymo 

galimybėmis. Bendruomenės narė Marytė-Linutė Kubilienė išreiškė susirūpinimą dėl šaligatvių 

Jaunimo gatvėje, kadangi šaligatviai yra neatitverti apsaugos tvorelėmis, keliu vyksta intensyvus 




