
ĮSTATAI 

 

I SKYRIUS -  PAVADINIMAS, ADRESAS, ADMINISTRACINĖ 

TERITORIJA, TIKSLAI IR VEIKLA 

 

Pirmas straipsnis – Pavadinimas 

Susidariusi Asociacija pavadinta „Lietuvių bendruomenė Valensijoje“, kuri 

sutinka su nuostatomis Konstituciniuose (organiniuose) įstatymuose  

1/2002, nuo kovo 22 d. yra reguliuojama asociacijos teisių ir įstatymų 14/2008, 

nuo lapkričio 18d. Valensijos bendruomenės asociacijų ir pagal nuostatas 22-

jame Konstitucijos straipsnyje yra pelno nesiekianti organizacija.  

 

Antras straipsnis – Juridiniai asmenys 

Asociacijos juridiniai asmenys yra kompetentingi ir gabūs veikti valdant ir atlikti 

visus jiems iškeltus tikslus.  

 

Trečias straipsnis – Adresas ir administracinė teritorija 

Organizacija yra įsikūrusi Valensijos mieste, Actor Llorens, 16-4, 46021. 

Asociacija savo pagrindinius tikslus atlieka Valensijos regiono administracinėje 

teritorijoje.  

 

Ketvirtas straipsnis – Tikslai 

Organizacijos tikslai yra: 

1.  Skatinti bei išsaugoti lietuvių kalbos vartojimą kaip esminį mūsų tapatybės 

bruožą. Auginti pagarbą bei orumą Lietuvos vardui.  

2. Suburti žmones tokius kaip: lietuvius gyvenančius Valensijos regione, 

susipažinusius ar suinteresuotus su veiklomis susietomis su Lietuvos 

Respublika.  



3. Suvienyti jėgas lengvinant kultūrinį šoką bei integraciją į ispanų kultūrą. 

Skleisti lietuvių kultūrą ir rūpintis su ja susijusiais tikslais, tokiais kaip 

edukacija, sportas bei jos jaunimas.  

4. Koordinavimas ir bendradarbiavimas su: 

a) Kitomis lietuvių bendruomenėmis, imigrantais iš šalių rytuose ir 

apskritai su visais imigrantais, tam kad išvystytume visus svarbius 

veiksmus ir pasiektume pilnatvę mūsų teisėms. 

b) Visais juridiniais subjektais, organais ir institucijomis, privačiomis bei 

oficialiomis, palengvinant mainus ir įsišaknijimą imigrantams iš 

Lietuvos Valensijos regione.  

 

Penktas straipsnis – Veiklos  

Tikslų išvardytų praeitame punkte (ketvirtas straipsnis) atitikimui yra atliekamos 

šios veiklos: 

1. Kalba 

a) Kalbų centrai ir lietuvių kultūra 

b) Biblioteka 

c) Mokyklos 

d) Kalbų kursai 

2.  Kultūra 

a) Švenčių minėjimas 

b) Gastronominiai susitikimai 

c) Formavimo kursai ir veiklos 

d) Išvykos ir ekskursijos 

e) Sportiniai bei muzikiniai renginiai 

f) Regioniniai kostiumai, folkloro atributai 

3. Bendruomenė 

a) Susitikimai ir ryšiai su kitomis asociacijomis 

b) Ryšiai su kitomis lietuvių institucijomis (privačiomis ir oficialiomis) 



c) Informacija apie bendrąją vertę ir konsultavimas 

 

 

Ⅱ. SKYRIUS. SUSIJĘ ASMENYS 

 

Šeštas straipsnis - Galimybės 

Pagal toliau išvardintus principus, dalyvauti bendruomenės veikloje galės visi 

fiziniai ir juridiniai asmenys, laisvai ir savanoriškai suinteresuoti bendruomenės 

veiklų vykdymu: 

 

1. Pilnamečiai fiziniai asmenys, neturintys teisinių pažeidimų.  

2. Nepilnamečiai asmenys nuo keturiolikos metų, turintys oficialų tėvų 

ar globėjų sutikimą. 

3. Juridiniai asmenys, pateikę raštišką prašymą atstovaujamajai 

institucijai, kuris bus aptartas pirmojo susirinkimo metu; jei asmuo, 

pateikęs prašymą sutinka su atstovaujamosios institucijos 

sąlygomis, jo prašymas turės būti priimtas.   

Susijusio asmens statusas negali būti perleidžiamas.  

 

Septintas straipsnis -  Susijusių asmenų teisės 

Toliau išvardytos susijusiems asmenims priklausančios teisės: 

1. Dalyvavimas bendruomenės, valdžios organų ir atstovaujamosios 

institucijos veiklose. Galimybė naudotis balsavimo teise bei dalyvavimas 

bendruosiuose susirinkimuose. Siekiant būti atstovaujamosios institucijos 

nariu asmuo privalo būti pilnametis, galėti pilnai naudotis visomis 

civilinėmis teisėmis ir neturėti teisinių nusižengimų. 

2. Asmenys bus informuoti apie valdžios organų bei atstovaujamosios 

institucijos formavimą ir jų veiklų vystymą. Susiję asmenys turės prieigą 

prie visos informacijos per atstovaujamąją instituciją.  .  



3. Bus iš anksto supažindinti su taikomomis drausminėmis priemonėmis ir 

informuoti apie priežastis, dėl kurių šios priemonės taikomos.  

4. Susiję asmenys turės teisę ginčyti asociacijos organų nutarimus, 

prieštaraujančius įstatymams arba įstatams. 

5. Bus supažindinti su įstatais ir reglamentais bei veikimo normomis, 

patvirtintomis asociacijos organų. Taip pat, turės teisę gauti galiojančių 

įstatų bei asociacijos vidaus reglamentų kopiją.  

6. Susiję asmenys turės prieigą prie asociacijos knygų. 

 

Aštuntas straipsnis - Susijusių asmenų pareigos 

Toliau išvardytos susijusių asmenų pareigos: 

1. Dalintis asociacijos tikslais ir prasidėti prie jų siekimo.  

2. Sumokėti rinkliavos mokestį ir kitas įmokas, kurios pagal įstatus gali 

priklausyti kiekvienam susijusiam asmeniui.  

3. Paklusti valdžios organų pritaikytiems nutarimams ir juos vykdyti.  

4.  Pritaikyti savo veiksmus prie įstatuose nurodytų nuostatų.  

 

Devintas straipsnis - Pasitraukimo/nušalinimo nuo asociacijos veiklų priežastys: 

Toliau išvardytos priežastys, dėl kurių susiję asmenys gali pasitraukti ar būti 

nušalinti iš asociacijos: 

1. Savanoriškas, raštu atstovaujamajai institucijai pateiktas prašymas. Asmuo 

galės atgauti piniginius įnašus, neįskaitant nario mokesčio, su sąlyga, kad 

asociacijos išteklių sumažinimas nepakenks trečiosioms šalims.  

2. Nustatytų rinkliavos mokesčių nevykdymas.  

 

Dešimtas straipsnis - Sankcijų režimas 

Susijusių asmenų nušalinimas nuo asociacijos dėl jam paskirtų sankcijų bus 

vykdomas tuo atveju, jei asmuo atliks veiksmus, rodančius, kad jis nebenusipelno 



toliau jai priklausyti. Toliau išvardyti galimi asmens nušalinimą nuo asociacijos 

lemiantys veiksmai: 

1. Susijęs asmuo sąmoningai užkerta kelią ir sudaro kliūtis socialinių tikslų 

vykdymui.  

2. Susijęs asmuo tyčia apsunkina valdžios ir atstovaujamosios institucijos 

veikimą.  

 

Bet kuriuo atveju, valdžios organams pritaikant sankciją, nušalinančią asmenį 

nuo asociacijos, tai lemianti byla turės būti išnagrinėta nešališko organo ir būti 

užtikrinta teisė susijusiam asmeniui būti informuotam apie jam pateiktus 

kaltinimus. Bausmės priežastis turi būti argumentuota. Nusikaltimo ir sankcijų 

senaties terminas yra treji metai.  

 

 

III SKYRIUS – VALDŽIOS ORGANAI 

 

Vienuoliktas straipsnis – Visuotinė Asamblėja 

Visuotinį susirinkimą sudaro Aukščiausiasis Asociacijos valdymo organas, 

įtrauktas žmonių susietų su jų neatimamomis teisėmis ir absoliučia lygybe. 

Jame  susitarimai yra priimami daugumos principu arba vidine demokratija.  

 

Visiems nariam bus taikomi Visuotinės Asamblėjos susitarimai, įskaitant 

nedalyvaujančius, disidentus ir tuos kurie vis dar dalyvauja tačiau yra susilaikę 

nuo balsavimo.  

 

Dvyliktas straipsnis – Asamblėjos susitikimai 

Visuotinė Asamblėja susiburia išskirtiniu, labai svarbiu atveju, paprašius kelių 

asocijuotų asmenų, kurie sudaro ne mažiau kaip dešimt procentų visos 

bendruomenės.  



 

Tryliktas straipsnis – Asamblėjos šaukimas  

Visuotinės Asamblėjos šaukimas yra tiek įprastas tiek nepaprastas, tačiau visada 

bus rašytinis. Pranešimai apie šaukimą bus patalpinti įprastose vietose 

mažiausiai prieš penkiolika dienų. Kuomet bus įmanoma visi nariai bus 

šaukiami individualiai. Šaukime bus nurodyta susitikimo diena, laikas, vieta ir 

darbotvarkė.  

Visuotinės asamblėjos susitikimų pradžioje bus paskirtas prezidentas (-ė) ir 

sekretorius (-ė).  

Sekretorius (-ė) surašinės kiekvieno posėdžio protokolą, kuriame atsispindės 

svarstymų ištraukos, priimtų susitarimų tekstai ir balsavimų skaitinis rezultatas. 

Kiekvieno Visuotinės Asamblėjos susitikimo pradžioje sekretorius (-ė) 

perskaitys ankstesniojo susitikimo Aktą tam kad jį patvirtintų arba ne.  

 

Keturioliktas straipsnis – Kompetencijos ir susitarimų galiojimas 

Asamblėja bus tinkamai sudaryta pirmojo šaukimo metu, dalyvaujant ne mažiau 

kaip trečdaliui dalyvaujančių ar reprezentuojančių susijusių asmenų. Antrojo 

susitikimo metu, kad ir koks būtų jų skaičius, jis turės būti surengtas praėjus 

pusvalandžiui po pirmojo ir toje pačioje vietoje.  

Visuotinės Asamblėjos susitikimų metu vienas balsas atitinką kiekvieną 

asociacijos narį. 

Visuotinės Asamblėjos atsakomybės yra: 

a) Kontroliuoti atstovaujamosios institucijos veiklą ir patvirtinti jo valdymą.  

b) Egzaminuoti, patvirtinti arba atmesti metinius pajamų ir išlaidų biudžetus, 

taip pat metinę veiklos ataskaitą. 

c) Nustatyti bendrąsias veiklos kryptis, leidžiančias Asociacijai įgyvendinti 

savo tikslus.  

d) Teikti visas priemones, kuriomis būtų siekiama garantuoti bendruomenės 

demokratinį veikimą.   



e) Nustatyti įprastus ir papildomus mokesčius. 

f) Išrinkti ir atskirti atstovaujamosios institucijos narius. 

g) Priimti susitarimus (dėl): 

 Susijusių asmenų ratifikavimo su atstovaujamosios institucijos 

pritarimu ir galutinai susitarti dėl jų galimo nušalinimo sąlygų.  

 Susitarti dėl asociacijų sąjungos integracijos į federacijas ar 

konfederacijas, jų atskyrimo, taip pat dėl koordinatorių ar kitų 

konkrečių organizacijų kūrimo ir dalyvavimo jose. 

 Prašymų paskelbti Valensijos bendruomenės naudą visuomenei ar 

viešajam interesui.  

 Sutinkančius su asociacijos likvidavimu. 

 Įstatų redagavimo bei keitimo. 

 Prekių disponavimo ir šalinimo. 

 Atitinkamais atvejais atstovaujamosios institucijos narių atlyginimas.  

 Asociacijos vidaus taisyklių patvirtinimo. 

 Kurie spręstų, bet  kuriuos kitus dalykus, kurie neatitinka su 

atstovaujamosios institucijos taisyklėmis. 

Susitarimai yra priimami paprasta dalyvaujančių ar reprezentuojančių asmenų 

balsų dauguma, kuomet teigiami balsai viršija neigiamus. Vis dėl to jiems reikia 

kvalifikuotų dalyvaujančių ar reprezentuojančių asmenų balsų daugumos. 

Susitarimai yra susiję asociacijos likvidavimu, įstatų keitimu, prekių 

disponavimu ar šalinimu ir atitinkamais atvejais su atstovaujamosios institucijos 

narių atlyginimas, su sąlyga, kad atitinkamas susirinkimas buvo specialiai 

sušauktas šiam tikslui.  

 

IV SKYRIUS - ATSOVAUJAMOJI INSTITUCIJA 

 

Penkioliktas straipsnis - atstovaujamosios institucijos sudarymas 



 

Asociaciją valdys, administruos ir reprezentuos atstovaujamoji institucija, kurią 

sudaro direktorių valdyba: prezidentas, sekretorius, iždininkas, patarėjas.  

Atstovaujamosios institucijos nariai bus laisvai ir anonimiškai renkami 

visuotinės asamblėjos. Kandidatuoti į prezidento, sekretoriaus ir iždininko 

pareigas galės bet kuris pilnametis, teisinių nusižengimų neturintis narys. Šias 

pareigas eiti bus išrinkti kandidatai, surinkę daugiausiai balsų.  

Prezidento ir sekretoriaus pareigas turi užimti skirtingi asmenys. Pareigų 

vykdymas bus neapmokamas.  

 

Šešioliktas straipsnis - Kadencijos atstovaujamoje institucijoje trukmė 

Atstovaujamosios institucijos nariai eis užimamas pareigas penkerius metus ir 

galės būti perrinkti neribotą skaičių kartų.  

 

Einamų pareigų nutraukimas prieš pasibaigiant kadencijai galimas toliau 

išvardytais atvejais: 

1. Kai asmuo savanoriškai raštu pateikia prašymą atsistatydinti, kuriame 

išvardytos to priežastys.  

2. Dėl sveikatos priežasčių, trukdančių einamų pareigų vykdymui. 

3. Dėl dalyvavimo bendruomenės veikloje baigties. 

4. Dėl sankcijų už nusižengimus vykdant užimamas pareigas.  

 

Septynioliktas straipsnis - Atstovaujamosios institucijos įgaliojimai 

 

Toliau išvardyti atstovaujamosios institucijos įgaliojimai: 

1. Atstovavimas, administravimas bei vadovavimas asociacijai įstatymuose 

pripažintais būdais, visuotinės asamblėjos priimtų taisyklių bei nurodymų 

laikymasis.  



2. Sprendimų, būtinų pasirodymui viešosiose įstaigose, siekiant atlikti 

įvairius teisinius veiksmus bei pateikti tam tikrus apeliacinius skundus, 

priėmimas. 

3. Naujų narių priėmimas, atnaujinant partnerių sąrašus.  

4. Rinkliavos įtvirtinimo, kurią turės patenkinti bendruomenės nariai 

siūlymas visuotinei asamblėjai.  

5. Visuotinių asamblėjų sušaukimas ir jų metu priimtų nutarimų vykdymo 

kontroliavimas.  

6. Pranešimas asociacijų registrui apie įstatų pakeitimus, suderintus su 

visuotine asamblėja. 

7. Kiekvienų metų sąskaitų išrašų pateikimas visuotinės asamblėjos 

patvirtinimui bei kitų metų biudžeto planavimas.  

8. Buhalterinės apskaitos atspindinčios finansinę bendruomenės situaciją 

vedimas. 

9. Asociacijos turto inventorizacija. 

10. Metinės veiklos ataskaitos rengimas ir pateikimas visuotinės asamblėjos 

patvirtinimui. 

11. Visų įstatuose nenumatytų atvejų sprendimas ir ataskaitų apie juos 

pateikimas per artimiausią visuotinį susirinkimą.  

12. Bet kokie kiti įgaliojimai, kurie pagal įstatus nėra konkrečiai priskirti 

visuotiniam susirinkimui. 

 

Aštuonioliktas straipsnis - Atstovaujamosios institucijos susirinkimai  

Atstovaujamoji institucija, iš anksto sušaukta asociacijos prezidento arba jį 

pavaduojančio asmens, susirinks periodiškai vykstančiuose susirinkimuose, 

kurie vyks pačių jų dalyvių nustatytu dažnumu, tačiau ne rečiau kaip kas du 

mėnesius. Taip pat, trečdaliui susirinkimo dalyvių paprašius, gali būti 

organizuojamas papildomas susirinkimas.  



Atstovaujamoji institucija bus teisėtai sudaryta iš anksto sušaukto susirinkimo 

metu, pritariant pusei ir dar vienam nariui. 

 

Atstovaujamosios institucijos nariai privalo dalyvauti visuose susirinkimuose. 

Nariai gali būti atleisti nuo dalyvavimo susirinkimuose tik dėl pateisinamų 

priežasčių. Bet kuriuo atveju, prezidento ir sekretoriaus arba juos pavaduojančių 

asmenų dalyvavimas yra būtinas.  

Atstovaujamoji institucija priima sprendimus atsižvelgiant į dalyvių balsų 

skaičių. Tuo atveju, jei dalyvių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas bus 

prezidento balsas.  

Atstovaujamosios institucijos sprendimai bus įrašyti į protokolų knygą.  

Susirinkimų pradžioje bus apsvarstomi praėjusio susirinkimo metu priimti 

sprendimai kurie bus patvirtinami arba koreguojami.  

 

Devynioliktas straipsnis - Prezidentas 

Asociacijos prezidentas taip pat bus ir atstovaujamosios institucijos prezidentas.  

Toliau išvardyti prezidento įgaliojimai: 

1. Vadovavimas ir teisinis asociacijos atstovavimas, įgaliotas visuotinės 

asamblėjos ir atstovaujamosios institucijos.  

2. Pirmininkavimas ir vadovavimas valdžios ir atstovaujamosios institucijos 

debatams.  

3. Šaukimų į visuotinės asamblėjos ir atstovaujamosios institucijos 

posėdžius pasirašymas. 

4. Sekretoriaus parengtų protokolų patvirtinimas 

Ligos ar nedalyvavimo atveju, prezidentą pavaduos iždininkas ar patarėjas. 

 

Dvidešimtas straipsnis - Iždininkas  

Asociacijos iždininko pareigos bus asociacijos išteklių saugojimas ir 

kontroliavimas, biudžeto detalizavimas, ataskaitų pateikimas atstovaujamajai 



institucijai, kaip nurodyta 17-ame įstatų straipsnyje. Taip pat kvitų, mokesčių ir 

kitų su iždu susijusių dokumentų pasirašymas bei sąskaitų, iš anksto peržiūrėtų 

prezidento ir patvirtintų atstovaujamosios institucijos, apmokėjimas. 

 

Dvidešimt pirmas straipsnis - Sekretorius  

Sekretoriaus pareigos bus asociacijos dokumentų saugojimas, atstovaujamosios 

institucijos posėdžių protokolų valdymas ir pasirašymas, sertifikatų įgaliojimas, 

susijusių asmenų sąrašo atnaujinimas.  

 

V SKYRIUS – EKONOMINIS REŽIMAS 

 

Dvidešimt antras straipsnis – Prainis nuosavas kapitalas ir ekonominiai ištekliai  

Pradinis nuosavas asociacijos kapitalas yra vertinamas nuliu eurų.  

Metinis biudžetas yra patvirtinamas kasmetinėje Visuotinėje Asamblėjoje.  

 

Ekonominiai asociacijos ištekliai bus sudaromi: 

a) Iš mokesčių nustatytų Visuotinės Asamblėjos savo nariams. 

b) Iš oficialių ar privačių subsidijų. 

c) Iš aukų, paveldėjimų ir/arba palikimų. 

d) Iš to paties paveldo arba pajamų, kurias jie gali gauti.  

Dvidešimt trečias straipsnis – Veiklos užmokestis 

Užmokestis gautas vykdant ūkinę veiklą, įskaitant paslaugų pristatymą bus 

išskirtinai skirta tik Asociacijos tikslams įgyvendinti, jis jokiu būdu negali būti 

skirstomas tarp partnerių ar tarp sutuoktinių ar žmonių, kurie gyvena su tais, 

kurie turi panašius meilės santykius, nei tarp jų artimųjų, nei laisvai būti 

paskiriami fiziniams ar juridiniams asmenims siekiantiems pelno.  

Dvidešimt ketvirtas straipsnis – Rinkliavos 

Visi Asociacijos nariai privalo finansiškai ją remti rinkliavomis arba kitais 

Visuotinės Asamblėjos nustatytais būdais.  



Visuotinė Asamblėja rinkliavas gali nustatyti iš gaunamų pajamų, mėnesinių 

mokesčių ir/ar papildomų mokesčių.  

Fiskaliniai metai bus baigiami kiekvienų metų gruodžio 31-ąją dieną.  

 

Dvidešimt penktas straipsnis – Biudžeto paskirstymas 

Tikrinant sąskaitas, kurios yra surašytos į taupymo knygas, turi matytis 

Prezidento (-ės), Iždininko (-ės), Sekretoriaus (-ės) parašai.  

Norint paskirstyti biudžetą reikia dviejų parašų, iš kurių bent vienas privalomai 

turi būti Iždininko (-ės), arba Prezidento (-ės).  

 

VI SKYRIUS – ASOCIACIJOS PALEIDIMAS/NUTRAUKIMAS 

Dvidešimt šeštas straipsnis- Paleidimo priežastys ir likusiųjų pasitraukimas 

Asociacija bus nutraukta/paleista: 

a) Jei tam pritaria Visuotinė Asamblėja, kuri bus sušaukta šiam tikslui ir kai 

už tai balsuos daugiau nei pusė dalyvaujančių ar reprezentuojančių 

asmenų. 

b) Dėl priežasčių nustatytų Civilinio kodekso 39 straipsnyje.  

c) Paskutinio teismo nuosprendžiu. 

d) Dėl susijusių asmenų netekimo, taip kad sumažėtų iki mažiau nei trijų 

asmenų.   

 

Dvidešimt septintas straipsnis – Likvidacija  

Asociacijos nutraukimas atveria likvidacijos periodą, iki kurios pabaigos 

subjektas pasiliks savo juridinį asmenį.  

Asociacijos nutraukimo metu atstovaujamosios institucijos nariai pavirsta 

likviduotojais, išskyrus tuo atveju, kuomet Visuotinė Asamblėja paskiria kitus 

asmenis arba jei reikia, tuos kuriuos paskiria teisėjas priimdamas savo teisminį 

sprendimą.  

Likvidatoriams priklauso: 



a) Užtikrinti asociacijos turto vientisumą ir tvarkyti jos apskaitą.  

b) Užbaigti esamus darbus ir atlikti naujus, būtinus likvidavimui.  

c) Padengti organizacijos kreditus. 

d) Likviduoti turtą ir sumokėti kreditoriams. 

e) Asociacijos likusį turtą panaudoti įstatuose numatytiems tikslams, 

išskyrus sąlygines įmokas.  

f) Prašymas panaikinti atitinkamų registro įrašų vietas.  

 

Asociacijos nemokumo atveju, atstovaujamoji institucija arba likvidatoriai, 

privalo nedelsiant pranešti kompetentingam teisėjui apie bankrotą.  

 

Po likvidacijos likusi dalis atiteks ne pelno siekiančiai organizacijai Ispanijos 

Lietuvių Bendruomenė - ILB. 

 

Susiję asmenys asmeniškai neturės atsakyti už asociacijos skolas. 

 

Valdžios ir atstovaujamosios institucijos nariai ir kiti asmenys, susiję su 

asociacijos veikla, atsakys prieš kitus susijusius asmenis bei trečiąsias šalis už 

tyčia ar dėl neatsargumo sukeltą žalą bei skolas. 

 

 

VII SKYRIUS – NETEISMINIO KONFLIKTO SPRENDIMAS 

 

Dvidešimt aštuntas straipsnis – Neteisminio konflikto sprendimas 

Teisminiai klausimai, kurie gali kilti dėl asociacijoje atliktų veiksmų ar priimtų 

sprendimų, bus sprendžiami arbitražo būdu, atsižvelgiant į 60/2003, gruodžio 23 

Arbitražo įstatymą bei į esminius teismo principus, kontradikciją arba lygybę 

tarp šalių arba savanoriškai tarpininkaujant, vadovaujantis tarpininkavimo 

civilinėse ir komercinėse bylose 5/2012, liepos 6 įstatymo nuostatomis.  


