
LIETUVOS KAIMO BENDRUOMENIU SAJUNGA

ISTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Lietuvos kaimo bendruomeniq sqjunga (toliau * S4junga) yra ribotos civilines atsakomybes

vie5asis juridinis asmuo, veikiantis Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurios teisine forrna yra

asociacija.

2. S4junga veikia laikydamasi LR Konstitucijos, LR civilinio kodekso, LR asociacijq istatymo
bei kitq istatymq, Vyriausybes nutarimq, kitq teises aktq ir veikl4 grrndLia Siais istatais.

3. S4iunga jungia Lietuvos kaime veikiandias bendruomenines, bei kaimo bendruomenes
jungiandias (sketines) organizacijas, turi teisi5kai registruotq kaimo bendruomeniniq ir
bendruomenines organizacijasjungiandiq organizacyq duomenq bazg, koordinuoja bei vykdo
Sqjungos nariq pavestus uZdavinius ir atstovauja jq interesus.

4. SEjunga gali tureti emblem4 ir kit4 simbolik4.

5. S4junga yra labdaros ir paramos teikeja bei paramos gaveja.

II" VEIKLOS TIKSLAI

6. S4jungos tikslai yra Sie:

6.1. aktyviai dalyvauti rengiant, igyvendinant Lietuvos ir ES kaimo politik4; telkti
suinteresuotq vietos valdZios, verslo, asociacijq ir kitq organrzacijq pastangas, ie5kant

tinkamiausiq sprendimq kaimo vietoviq ekonominei ir socialinei gerovei kelti;
6.2. koordinuoti bei vykdyti Sqjungos nariq pavestus uZdavinius bei atstovauti jq interesams;

6.3. skatinti ir palaikyti vietines kaimo Zmoniq iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos,

Svietimo, kulturos, socialines paramos ir kitose srityse:

6.4. teikti pasiulymus ivairioms institucijoms del kaimo vystymosi planq, priemoniq kDrirno

bei igyvendinimo;
6.5. priZifireti ir pastoviai atnaujinti Lietuvos kaimo bendruomeniniq organizacijq

informacingbazE.

6.6. organizuoti kaimo vystymosi dalyviq Svietim4 ir mokym4;
6.7. organizuotr ir teikti parumE kaimo bendruomeniq projektams ir iniciatyvoms

igyvendinti;
6.8. skatinti bendradarbiavim4 tarp kaimo bendruomeniniq organizacijr4, kitq kaimo

vystymosi veikejq. bei su kitomis nacionalinemis ir tarptautinemis organizaeijomis;

6"9. vienyti narius bendrai veiklai, padeti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio

bendravim4, skatinti bendr4 veikl4, sukurli Lietuvos kaimo bendruomeniq ir jas

j ungi and iq raj oniniq or ganrzacijq p artneryste s tinkl 4 ;

6"10. teikti nariams ivairiapusg informacij4 ir pagalb4, atstovauti nariq interesams ir juos

ginti;

6.1 1. rengti ir teikti parai5kas ivairiems fondams ir programoms;

6. 12. vykdyti [king-komercinE veikl4.



7. S4jungos veiklos sritys: ekonomine, socialine, aplinkosaugine, kultDros ir Svietimo.

8. Veiklos r[Sys:

1 8.14 [ri5imas ir susijusios paslaugos

32.12 PapuoSalq, juvelyriniq ir pana5iq dirbiniq gamyba

49.3r Keleiviq veZimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu
49.39 Kitas, niekur kitur nepriskiftas, keleivinis sausumos transportas

55.20.20 Vaikq poilsio stovyklq veikla
s5.90 Kita apgyvendinimo veikla
56.21 Pagaminto valgio tiekimas renginiams

56.29 Kitq maitinimo paslaugq teikimas

s8.1 3 Laikra5diu leidvba
58.1 9 Kita leidyba

61.90 Kitq rySiq paslaugq veikla
63.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, informaciniq paslaugq veikla
69.10.30 Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisiniq dokumentq rengimas
70.22 Konsultacine verslo ir kito valdymo veikla
72.20.20 Socialiniq mokslq tiriamieji ir taikomieji darbai

73.20 Rinkos tyrimas ir vie5osios nuomonds apklausa

74.20 Fotografavimo veikla

74.30 Vertimo ra5tu ir LodLiuveikla

74.90 K ta, niekur kitur nepriskirta, profesine, moksline ir technine veikla
71.2t.50 K tll tunzmo pnemoruq nuoma

78.30 K tas darbo jegos teikimas

79.r1 Kelioniq agent[rq veikla
79.12 Ekskursij q or ganrzatoriq veikla
79.90 Kitq iSankstinio uZsakymo ir susijusiq paslaugq veikla
82.20 UZsakomqj q informaciniq paslaugq centrq veikla
82.30 PosedZiq ir verslo renginiq organizavimas

82.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui b[dingq paslaugq veikla
8s.s9 Kitas, niekur kitur nepriskirtas" Svietimas

85.60 Svietimui bldingq paslaugq veikla
88"10 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir

neigaliaisiais asmenimis veikla
88.91 Vaiku dienos prieZiuros veikla

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

93.29 K a pramogq ir poilsio organrzavrmo veikla
94.99 K q, niekur kitur nepriskirtq, narystds organizacijq veikla
96.09 K ta, niekur kitur nepriskifta, asmenq aptamavimo veikla

9. S4jungos finansiniai metai - kalendoriniai metai.
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10. S4junga turi teisE:

10.1. samdyti asmenis istatuose nustatytai veiklai vykdyti;v 
10.2. gauti le5q ar kitokio turto i5 tarptautiniq organizacrlLl, programq teikiandiq techninE ir

finansing pagalb4 taip pat i5 valstybiniq ir nevalstybiniq organizacijq, fondq, fiziniq ir

luridiniq asmenq s4jungos veiklos pletros skatinimui ir kitiems socialiniams tikslams

igyvendinti;
10.3. nekliudomai ra5tu, Lodliu ar kitais bUdais skleisti informacij4 apie savo veikl4;

10.4. propaguoti savo tikslus ir uZdavinius;

10.5. pirkti ar kitaip isigyti savo veiklai reikaling4 turt4, ji naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

10.6. naudoti gautas le5as istatuose numatytiems tikslams igyvendinti;
10.7. vienytis i asociacijas ir sqiungas;

10.8. reorganizuotis, steigti istatymq numatyta tvarka padalinius ir filialus, steigti fondus,

atstovybes, vie54sias istaigas, imones, kitus juridinius asmenis, bei tapti kitq juridiniq

asmenq dalyviu;
10.9. nutraukti savo veikl4;

10.10. prisiimti isipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais;

:' 10.I 1. tureti s4skaitas;

10.12. igyvendinti kitas istatymq nustatytas ir jq nepaZeidZiandias teises.

III. NARYSTE. ISTOJIMO TVARKA

11. S4jungos nariu gali bDti bendruomenines organizacijos arba jas jungiantys ir atstovaujantys

viesiej i j uridiniai asmenys pritariantys Sqj ungos tikslams.

12. S4jungos nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydZio jie moka stojam4ii ar nario

mokesdius, ar teikia parcmq.

13. Stojantysis i narius pateikia ra5tiSk4 praSym4 SEjungos valdybai. Juridiniams asmenims kartu

su pra5ymu butina pateikti organo, kuris pagal istatus turi teisg nusprgsti stojandiojo tapim4

kitq juridiniq asmenq dalyviu, sprendim4 ir stojandiojo registravimo paZymejimo koptjq.

PraSymas patenkinamas paprasta valdybos posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Jeigu

., sprendimas neigiamas, jis turi b[ti motyvuotas. Stojantysis turi teisg apskqsti valdybos

sprendim4 visuotiniam nariq susirinkimui"

14. Nariu tampama gavus teigiam4 ra5ti5k4 valdybos sprendim4 ir sumokejus stojam4ii ina54.

15. S4junga gali tureti garbes narius. Sprendimai del garbes nariq priimami visuotiniame nariq

susirinkime.

16. Sqjunga gali tureti visuomeninius patarejus. Sprendimai del visuomeniniq patarejq priimami

visuotiniame nariu susirinkime.

IV. NARYSTES SAJLINGOJE PASIBAIGIMAS

17. Naryste S4jungoje pasibaigia Siais atvejais:

17.1. i5stojus i5 SEjungos;

77.2. narrui nesilaikius S4iungos istatq.

18. Narystes pasibaigimo S4iungoje tvarka:
A 18.1. nariai, norintys i5stoti i5 S4jungos, raStu informuoja apie tai SEjungos valdyb4;
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apskundZiamas visuotiniame nariq susirinkime.

19. Nariui i5stojus ar iSbraukus ji i5 s4raSq, stojamasis ina5as, nario mokestis ir perduotas tuftas
jamnegrqLinami.

V. SAJLTNGOS NARIU TEISES IR PAREIGOS

20. S4jungos nariq pareigos:

20.1. laikytis Sqjungos istatq;
20.2. vykdyti Sqjungos visuotinio nariq susirinkimo, Sqjungos valdybos nutarimus bei

pirmininko sprendimus;

20.3. moketi stojamqji ina54 ir nario mokesti;

20.4. tausoti ir tikslingai naudoti S4jungos turt4;
20.5. gerbti ir nediskredituoti S4jungos tradicijas.

,.1. 21. S4jungos nariai turi teisg:1- 21.1. dalyvauti ir balsuoti S4jungos visuotiniame nariq susirinkime;
21.2. rinkti ir bUti i5rinktiems i Sqjungos valdymo organrl narius;
21.3. teikti pasifilymus S4jungos veiklai gerinti;
2I.4" gauti informacij4 apie visus S4jungos renginius ir juose dalyvauti;
21.5. nustatyta tvarka naudotis Sqjungos teikiamomis paslaugomis ir inventoriumi;
21.6. gauti informacij4 apie Sqjungos finansing - uking veikl4;
21.7. pareik5ti nepasitikejim4 Sqjungos valdymo organrl nariais;
2I.8. i5stoti i5 S4jungos apie tai raStu prane5us valdybai.

VI. SAJTINGOS VALDYMAS

22. Sqjungos organai yra:

22.1. S4jungos aukSdiausias organas - visuotinis nariq susirinkimas;

t, 22.2. kolegialus valdymo organas - valdyba;

223. vienasmenis valdymo organas - pirmininkas,

VII. SAJLINGOS NARIU USUOTINIS SUSIRINKIMAS

23. Sqjungos visuotinis nariq susirinkimas (toliau - Susirinkimas):
23.1. keidia S4jungos istatus;
23.2. priima sprendim4 del S4jungos likvidavimo;
23.3. nustato S4jungos valdybos nariq skaidiq, renka ir at5aukia valdybos narius;
23.4. renka ir at5aukia S4jungos pirminink4. Pirmininkas renkamas trejq metq laikotarpiui;
23 "5. renka revizijos komisij4 trejq metq laikotarpiui;
23.6. tvirtina S4jungos veiklos program4, meting finansing atskaitomybg, veiklos ataskait4;

23.7 . nustato stojamojo inaSo ir nario mokesdiq dydZius, jq mokejimo tvark4;
23.8. keidia Sqjungos buveing;

23.9. svarsto kitus klausimus, kurie neprie5tarauja Sqjungos istatams.
0
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24. Susirinkimas yra teisetas, jei visi Sqjungos nariai apie jo viet4, laik4 bei darbotvarkes projekt4

buvo informuoti ne veliau kaip prie5 7 kalendorines dienas elektroniniu pa5tu irlarba SMS

Zinute, nurodyais kontaktais ir Susirinkime dalyvauja daugiau kaip % S4jungos narirl.

Pranesimas laikomas gautu prane5imo i5siuntimo dien4'

25. Susirinkimas Saukiamas ne rediau kaip kart4 per metus.

26. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujandiq S4jungos nariq balsq

dauguma, i5skyrus 23.1. ir 23.2. punktuose nurodytiems sprendimams priimti reikia ne maLiau

kaip% susirinkime dalyvaujandiq Sqjungos nariq balsq.

27. Jeigu susirinkime nera kvorumo, per 7 kalendorines dienas turi buti Saukiamas pakartotinis

susirinkimas, kuris turi teisg priimti sprendimus neivykusio susirinkimo darbotvarkes

klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo S4iungos nariq.

28. Neeilini susirinkim4 gali su5aukti S4jungos pirmininkas, valdyba arba revizijos komisija

paprasta balsq dauguma arba % Sqiungos nariq bendru sprendimu.

29. Neeilinio susirinkimo viet4, laik4 ir sir1lom4 darbotvarkg nustato pasillymo su5aukti

susirinkim4 iniciatoriai.

VIII. VALDYBA

30. S4jungos valdyba (toliau - Valdyba) yra kolegialus S4jungos valdymo organas.

31. Valdybos nariq skaidiq nustato visuotinis susirinkimas.

32. Valdybos posedZiai vyksta ne rediau kaip 1 kart4 per ketvirti. Valdybos posedis laikomas

teisdtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip puse jos nariq. Sprendimai priimami paprasta balsq

dauguma. Balsams pasiskirsdius po lygiai lemia S4jungos pirmininko balsas.

33. Valdyba renkama trejq metq laikotarpiui"

34. Valdyba:

34.1. vykdo Susirinkimo sprendimus, kuria ir tvirtina Valdybos veiklos programas,

organizuoj a j os numatytus renginius;

34.2. prlima sprendimus del asmenrl idarbinimo SEjungoje ir darbo uZmokesdio dydZio

nustatymo;

34.3. disponuoja Sqjungos turtu ir leSomis veiklai vystyti ir vykdyti;

34.4. rengia S4jungos planus ir kitus dokumentus susijusius su Sqiungos veikla;

34.5" svarsto narystes Sqjungoje klausimus;

34.6. priima sprendimus, del filialq ir atstovybiq steigimo bei jri veiklos nutraukimo ir tvirtina
j q nuostatus;

34.7 . prtima sprendim4 del kitq juridiniq asmenrl steigimo ar del tapimo kitq juridiniq asmenq

dalyviu;

35. Valdybos darbui vadovauja S4jungos pirmininkas, kuris yra ir valdybos pirmininkas.

36. Valdyba gali blti atstatydinta, jei paprasta Sqjungos nariq balsq dauguma jai parei5kiamas

nepasitikejimas.

37 " tvirtina dokumentq ir kitos informacijos apie S4jungos veikl4 pateikimo nariams tvarkos

taisykles, valdybos darbo reglament4"
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IX. PIRMININKAS

38. Sqjungos pirminink4 treiq metq laikotarpiui renka susirinkimas.

39. Sqjungos pirmininkas (toliau - pirmininkas):

39.1. atstovauja Sqjung4 valstybes valdZios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais
fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat sudaro sandorius S4jungos vardu;

39.2. organizuoja Susirinkimo ir Valdybos sprendimq vykdym4;
39.3. ne veliau kaip likus 7 kalendorinems dienoms iki Susirinkimo parengia ir pateikia

Susirinkimui tvirtinti kiekvienq praejusiq metq veiklos, finansing ataskaitas ir pateikia
kit4 informacij4, reikaling4 Susirinkimo darbo tvarkos klausimams svarstlti:

39'4. priimai darbqir atleidLiadarbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
39.5. pateikia dokumentus ir duomenis juridiniq asmenq registrui;
39.6. suSaukia Susirinkimus ir Valdybos posedZius;
39.7 . tvarko nariq s4raS4;

39.8. privalo pateikti revizijos komisijai paaiskinimus ir dokumentus;
3 9. 9. organ rzuoj a vieSo s informacij os skelbim4;
39.10. Pirmininkui nesant, ar negalint pasira5yti dokumentus, sudarant darbo sutarli su iuo"

pasira5o igaliotas Valdybos narys.

40. Pirmininkas gali blti atstatydintas, jei visuotinis Susirinkimas nariq balsq dauguma jam
pareiSkia nepasitikej im4.

41. Pirmininkui gali bDti mokamas darbo uZmokestis, kurio dydi nustato Valdyba.

X. FILIALV IR ATSTOVYBIU STEIGIMO BEI JU VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

42. Sqiunga gali steigti filialus ir atstovybes Valdybos nutarimu Civilinio kodekso nustatlta tvarka.

XI. ISTATU KEITIMO TVARKA

43' Sqiungos istatus keidia susirinkimasV., dalyvaujandiq S4jungos nariq balsq dauguma.

44. [statqpakeitim4 gali inicijuoti kiekvienas Sqiungos narys.

45. Pakeistus istatus pasira5o S4jungos pirmininkas.

46. {statq pakeitimai isigalioja istatymq nustatyta tvarka.

XII. VIESIEJI PRANESNAAT

47. SQiungos prane5imai, kurie pagal istatymus turi buti skelbiami vie5ai, spausdinami V[ Registrq
centro leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenrl vie5i pranesimai ir S4jungos
internetinej e svetainej e Wyn&lkhilt.

48' S4jungos nario reikalavimu Sqiunga sudaro s4lygas susipaZinti su viesa informacija apie
S4jungos veikl4 Sqiungos buveineje, vadovaujantis susirinkimo patvirtinta dokumentr] ir kitos
informacijos apie S4jungos veikl4 pateikimo tvarka.

49. Susirinkimo, Valdybos arba Pirmininko sprendimu, pranesimai apie S4jungos veikl4 gali b,,ti
skelbiami visuose viesuosiuose informaciios Saltiniuose"



50.

xrlr. s.{.nrNcos rnSqr IR rAJAMV NAUDoJTMo, vErKLos KoNTRoLES
TVARKA

S4jungos le5as sudaro:

50.1. stojamieji ina5ai ir nariq mokesdiai;

50.2. parama bei labdara gauta LR Labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
50.3. fiziniq, juridiniq asmenq dovanotos, paaukotos ar programoms vykdyti perduotos leSos

bei turtas;

50.4. le5os uZ S4jungos flkinE-komercing veikl4;
50.5. kitos teisetai gautos leSos.

S4jungos nuosavybes teise gali priklausy.ti pastatai, irengimai, transporto priemones, taip pat

kitas turtas reikalingas Sqjungos numatltiems tikslams ir uZdaviniams igyvendinti. Turtas gali
bUti igyjamas uZ Sqjungai priklausandias le5as, taip pat dovanojimo, paveldejimo, bei kitokiu
teisetu b[du.

S4jungos le5os ir turtas yra naudojamas numatytiems veiklos tikslams ir sritims igyvendinti ir
jokia forma, iSskyrus labdarq ir paramq pagal Labdaros ir paramos istatym4, negali bUti

skirstomas Sqjungos nariams irlar valdymo organq nariams.

S4jungos veikl4 kontroliuoja revizijos komisija, renkama i5 3 asmenq S4jungos nariq
visuotiniame Susirinkime trejq metq laikotarpiui" Pasibaigus finansiniams metams, ne veliau
kaip per 4 menesius revizijos komisija parengia ir pateikia visuotiniam nariq susirinkimui
S4jungos veiklos patikrinimo ataskait4.

Sqjungos veikl4 Susirinkimui nutarus gali tikrinti nepriklausomas auditorius.

Pirmininkas 39.3. punkte nustatyta tvarka teikia susirinkimui tvirtinti S4jungos veiklos ir
finansing ataskaitas.

XIV. VEIKLOS PASIBAIGIMO IR TURTO PANAUDOJIMO TVARKA

Sqjunga pertvarkoma, reorganrzuojama ar likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Priemus sprendim4likviduoti ar reorganizuoti S4jung4 kartu priimamas sprendimas del leSq ir
tufto panaudojimo bei paskirstymo bldq istatymq numatlta tvarka.

fstatai patvirtinti 2018 m. birZelio 22 d" visuotiniame nariq susirinkime

Pirmininke Virginija Setkiene
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