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1. Įžanga
Šios gairės yra skirtos apžvelgti pagrindines naujojo asociacijų įstatymo naujoves,
reikalavimus, kuriuos kelia šis įstatymas ir pateikti platesnę informaciją bei rekomendacijas
šio įstatymo taikymui. Pagrindinis klausimas, į kurį siekta atsakyti šiomis gairėmis yra “Ar
reikia organizacijoms keisti įstatus? Jeigu taip, tai kaip greitai?”.
Gaires parengė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) teisės darbo grupė,
todėl ir jose pateikta informacija yra orientuota į LiJOT organizacijas nares bei šių
organizacijų specifiką ir poreikius. Pastebėtina tai, kad šis įstatymas bei jo taikymas yra
aktualus beveik visoms LiJOT narėms, nes asociacijų įstatymo nuostatos bus taikomos ir
visuomeninėms organizacijoms, o jų teisinis statusas nuo šio įstatymo įsigaliojimo yra
asociacija.
Didžioji gairių dalis yra skirta aptarti įstatymo naujoves, susijusias su organizacijų
struktūros (padalinių statuso) pokyčiais. Būtent šis klausimas gali sukelti organizacijoms
daugiausia sunkumų ir pasikeitimų. Reikiamus padaryti pakeitimus patartina atlikti kuo
greičiau.
Deja, šiame dokumente pasirodė esą neįmanoma apžvelgti visas įstatymo naujoves,
nors jos vienaip ar kitaip įtakos organizacijų veiklą. To priežastis yra organizacijų įvairovė,
lemianti, kad kiekvienai organizacijai aktualūs labai skirtingi klausimai. Todėl kai kurie
įstatyme numatyti pasikeitimai šiose gairėse bus tik paminėti, plačiau jų nenagrinėjant ir
paliekant į tuos klausimus atsakyti kiekvienai organizacijai atkirai.
Šios gairės yra parengtos vadovaujantis naujojo įstatymo tekstu bei naujo asociacijų
įstatymo rengimo bei nagrinėjimo metu išsakytais argumentais. Rengiant šias gaires taip
pat buvo konsultuojamasi su ilgą laiką nevyriausybinėse organizacijose dirbusiais
asmenimis. Tačiau svarbu paminėti tai, kad deja ši įstatymo analizė negalėjo remtis
susiklosčiusia įstatymo taikymo praktika, nes tokios praktikos kol kas dar nėra, todėl
nereikia atmesti galimybės, kad taikant įstatymą kai kurios valstybinės institucijos jį gali
interpretuoti ir taikyti šiek tiek skirtingai nei pateikta šiose rekomendacijose.
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2. Organizacijų struktūros pasikeitimai
Vienas iš pagrindinių pasikeitimų, sąlygojamas naujojo asociacijų įstatymo, yra
organizacijų padalinių teisinės padėties pasikeitimas. Šis pasikeitimas yra nulemtas
Civilinio kodekso, įsigaliojusio 2001 m. liepos 1 d., nuostatų. Kodeksas nustatė, kad
juridinio asmens padaliniai yra atstovybės ir filialai, kurie, nors ir yra registruojami
juridinių asmenų registre, bet neturi juridinio asmens statuso. Tuo tarpu dabar jau nustojęs
galios visuomeninių organizacijų įstatymas leido visuomeninėms organizacijoms turėti
padalinius juridinio asmens teisėmis.
Organizacijų padalinių statuso pasikeitimas yra aktualus ne visoms organizacijoms
ir ne vienoda apimtimi. Todėl šiose gairėse išskirti keturi organizacijų tipai, kuriems
padalinių klausimas aktualus nevienodai. Tokia struktūra siekiama padėti organizacijoms
atsakyti į klausimą “Ar reikia skubiai keisti organizacijos įstatus ir struktūrą?”
Minėtieji keturi organizacijų tipai yra:
• organizacijos, neturinčios padalinių juridinio asmens teisėmis;
• organizacijos, turinčios padalinių juridinio asmens teisėmis;
• organizacijų sąjungos;
• organizacijų sąjungos - Apskritieji stalai.
Kiekviena organizacija pagal kiekvieno iš poskyrių pradžioje pateiktą to tipo
apibūdinimą, priskyrusi save vienam iš šių tipų, galės atsakyti į klausimą, kiek
organizacijos padalinių teisinės padėties pasikeitimas gali įtakoti jos veiklą ir ar labai
skubus ir neišvengiamas yra jos įstatų keitimas ar net organizacijos/organizacijų
reorganizavimas.
2.1. Organizacijos, neturinčios padalinių juridinio asmens teisėmis
Organizacijomis, neturinčiomis padalinių, turinčių juridinio asmens teises, laikomos
organizacijos, kurių įstatuose numatyta, kad visi organizacijos padaliniai yra neturintys
juridinio asmens teisių. Kiekvienai organizacijai itin svarbu pasitikrinti, kad NĖ VIENAS iš
padalinių neturėtų juridinio asmens teisių.
Padalinys, turi juridinio asmens teises, jeigu atitinka bent vieną iš šių požymių:
• yra registruotas savivaldybėje arba apskrities viršininko administracijoje;
• turi savo kodą, antspaudą;
• turi sąskaitą banke;
• veda atskirą buhalterinę apskaitą.
Šioms organizacijoms asociacijų įstatymo nuostatos, reglamentuojančios padalinių
teisinės padėties pasikeitimą, nėra aktualios ir dėl to skubiai keisti organizacijos įstatus nėra
būtina.
Tačiau šios organizacijos turi būtinai patikrinti organizacijos įstatų atitikimą
įstatymo nuostatoms, o ypač kompetencijų pasiskirstymą tarp visuotinio narių susirinkimo
ar kito organo, turinčio visas ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių, ir organizacijos
valdymo organų, tikslų apibrėžtumą, įstatų reglamentavimo pakankamumą ir kt.
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2.2. Organizacijos, turinčios padalinių juridinio asmens teisėmis
Organizacijos turinčios bent vieną padalinį, kuris pagal įstatus turi juridinio asmens
teises, turės keisti savo įstatus ar netgi reorganizuotis.
Padalinys turi juridinio asmens teises jeigu atitinka bent vieną iš šių požymių:
• yra registruotas savivaldybėje arba apskrities viršininko administracijoje;
• turi savo kodą, antspaudą;
• turi sąskaitą banke;
• veda atskirą buhalterinę apskaitą ir kt.
LiJOT Teisės darbo grupė pataria keisti savo įstatus ar reorganizuotis kuo skubiau,
nes procedūros yra šiek tiek pasikeitusios ir kai kurios jų trunka nemažą laiko tarpą.
Pasikeitus įstatymui, visi padaliniai, turėję juridinio asmens teises, tapo
nepriklausomomis organizacijomis. Tai reiškia, kad juos sieję teisiniai ryšiai su pagrindine
organizacija yra, priklausomai nuo įstatų, nutrūkę arba labai neapibrėžti.
Organizacijoms, planuojančioms toliau aktyviai veikti ir siekti bendrų tikslų, tokia
padėtis yra trukdanti organizacijos veiklai ir turi būti kaip galima greičiau pakeista.
Prisitaikymas prie naujojo įstatymo pareikalaus organizacijos veiklos, o svarbiausia
struktūros persvarstymo ir įstatų pakeitimų ar reorganizacijos.
Šiame etape kiekviena organizacija, turinti padalinių juridinio asmens teisėmis, turi
nuspręsti dėl tolimesnio veiklos ir struktūros modelio, kurį pasirinkus atitinkamai reikės jį
įtvirtinti organizacijų įstatuose ir kituose dokumentuose. Priklausomai nuo pasirinkto
modelio, pakeisti veiklos organizavimo ir valdymo struktūrą.
Pagal esamą teisinį reglamentavimą, teisės darbo grupė išskyrė tris veiklos
modelius. Vieną iš jų organizacijos galės pasirinkti pagal savo poreikius, vykdomą veiklą,
valdymo struktūrą bei priimtiniausius pasikeitimus.
Išskirti galimi valdymo modeliai yra: centralizuotas, decentralizuotas ir mišrus.
Toliau pateikiami minėtieji modeliai ir jų teigiami bei neigiami aspektai.
2.2.1. Centralizuotas valdymo modelis
Centralizuotas organizacijos veiklos modelis pasireiškia tuo, kad visi organizacijos
padaliniai yra filialai, neturintys juridinio asmens statuso.
Tokiu atveju visai organizacijos veiklai, įskaitant ir padalinių, vadovautų vienas
centrinis valdymo organas. Priklausomai nuo organizacijos įstatų, šis valdymo organas arba
visuotinis narių susirinkimas turi teisę steigti ir panaikinti padalinius, tvirtinti jų nuostatus,
suteikti jiems tam tikras teises bei pareigas. Padalinys turėtų tik tiek veikimo laisvės, kiek
jos jam suteiktų pagrindinė organizacija.
Teigiami aspektai:
• pasirinkus centralizuotą veiklos modelį veikla ir valdymo struktūra pasikeistų
nedaug ir liktų gana panaši į ankstesnį veiklos modelį. Padalinių veiklos bei
valdymo struktūra galės išlikti beveik nepakitusi, priklausomai nuo organizacijos
apsisprendimo;
• pagal šį modelį, pagrindinė organizacija galės suteikti savo padaliniams tiek teisių,
kiek padaliniai bus pajėgūs jomis pasinaudoti, bei įgalins pagrindinę organizaciją
juos pozityviai kontroliuoti suteikiant ar sumažinant veiklos laisvę;
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•
•

veikianti pagal tokį valdymo modelį, organizacija išsaugos savo veiklos ir tikslų
vientisumą, priemonių derinimą bei koordinavimą;
toks modelis lems centralizuotą organizacijos finansinę atskaitomybę ir buhalterinė
apskaita nebebus privaloma padaliniams, kurie dažnai dėl žmogiškųjų ar finansinių
aspektų yra nepajėgų garantuoti tokios atskaitomybės kokybę.

Neigiami aspektai:
• toks metodas reiškia didesnę organizacijos vadybinę bei finansinę atsakomybę,
didesnį vadybinių bei teisinių kompetencijų poreikį. Jeigu pagal ankstesnį veiklos
modelį kiekvienas padalinys žmogiškuosius išteklius bei finansus viduje
tvarkydavosi savarankiškai, dabar tai turės daryti pagrindinė organizacija;
• organizacija praras tam tikrą lankstumą, nes bus kur kas didesnė ir sprendimų
priėmimas gali pareikalauti didesnių laiko sąnaudų bei sprendimų priėmimo
procedūros priklausomai nuo padalinių nuostatų ir kitų vidinių dokumentų teisinės
kokybės gali tapti sudėtingesnės;
• šalia to, kad padaliniai galės išlaikyti beveik nepakitusią struktūrą, gali sumažėti jų
galimybė priimti savarankiškus sprendimus, nepriklausomai nuo pagrindinės
organizacijos kreiptis bei gauti finansinę paramą (šie klausimai turi būti
reglamentuojami filialų nuostatuose). Kartu tai lems kur kas didesnę pačios
organizacijos atsakomybę už jos padalinių finansinę veiklą.
Pasirinkus centralizuotą veiklos modelį organizacijos turi pradėti reorganizacijos
procedūrą. Šis procesas yra gana ilgas ir reikalaujantis didelių žmogiškųjų resursų bei
nemenkų teisinių žinių. Todėl būtina jį pradėti kuo greičiau siekiant, kad teisinės
organizacijos padėties pasikeitimai nekenktų organizacijos veiklai bei tikslų siekimui.
Norint pasirinkti centralizuotą valdymo modelį, tam turi pritarti pagrindinė
organizacija bei buvę jos padaliniai, dabar jau atskiros organizacijos. Visos šios
organizacijos savo visuotiniuose susirinkimuose turi priimti sprendimus reorganizuotis.
Tinkamiausia procedūra yra reorganizavimas prisijungimo būdu, kuomet padaliniai
prijungiami prie pagrindinės organizacijos, ir tampa šios organizacijos padaliniais. Kitas
galimas būdas yra visų organizacijų sujungimas į naują organizaciją – reorganizavimas
sujungimo būdu. Dar vienas galimas sprendimo variantas – padalinių, turėjusių juridinio
asmens teises, ir tapusių atskirais juridiniais asmenimis, likvidavimas. Tačiau teisės darbo
grupė nerekomenduoja rinktis šio varianto dėl jo įgyvendinimo sudėtingumo.
Reorganizacijos procedūrą reglamentuoja Civilinis kodeksas ir poįstatyminiai teisės
aktai, o visi pakeitimai registruojami Juridinių asmenų registre.
2.2.2. Decentralizuotas valdymo modelis
Alternatyva centralizuotam valdymo modeliui yra decentralizuotas valdymo
modelis, kuomet padaliniai, turėję juridinio asmens teises, lieka atskirais juridiniais
asmenimis, o pagrindinė organizacija tampa šių organizacijų sąjunga.
Vadovaujantis tokiu modeliu pagrindiniai veikiantys subjektai bus padaliniai, tapę
atskiromis organizacijomis – jose bus vykdoma pagrindinė veikla, vietos valdymo organai
turės visišką veikimo laisvę bei laisvę įgyti teises bei prisiimti pareigas.
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Tuo tarpu buvusi motininė organizacija bus šių atskirų juridinių asmenų asociacija –
sąjunga ir veiks tik kaip veiklą koordinuojanti bei galbūt veiklos kryptis nustatanti
organizacija. Visi pagrindinės organizacijos priimti sprendimai narėms organizacijoms
nebus įpareigojantys, o daugiau rekomendacinio - konsultacinio pobūdžio. Pagrindinė ir
beveik vienintelė šios organizacijos kontrolės bei įtakos nariams priemonė bus šių atskirų
organizacijų narystė.
Todėl yra galimas ganėtinai ryškus pagrindinės organizacijos ir jos narių interesų
bei veiklos išsiskyrimas, nes pagrindinės organizacijos veikla dažnai gali nukrypti į daugiau
išorinį visos organizacijos ir jos narių reprezentavimą bei atstovavimą, o jos nariai atskiros organizacijos – vykdys tiesioginę veiklą su nariais.
Teigiami aspektai:
• pasirinkus decentralizuotą valdymo modelį perėjimo prie jo procedūra yra
lengvesnė negu pasirinkus centralizuotą (reikės keisti įstatus, o ne reorganizuotis);
• organizacijų žmogiškieji ir finansiniai resursai pasiskirsto tarp atskirų organizacijų
ir tai reiškia, kad kiekvienos iš šių organizacijų valdymas bus lengvesnis ir
paprastesnis;
• kartu su žmogiškųjų ir finansinių išteklių pasiskirstymu, pasiskirsto ir atsakomybė;
• padaliniai, tapę atskiromis organizacijomis turės visišką savarankiškumą nuo
pagrindinės organizacijos bei veiklos laisvę.
Neigiami aspektai:
• didelis padalinių, tapusių savarankiškomis organizacijomis, savarankiškumas lemia
kontrolės bei jos priemonių nebuvimą iš pagrindinės organizacijos;
• pasirinkus decentralizuotą valdymo modelį tampa kur kas sunkesnė vieninga veikla
bei vieningas tikslų siekimas, atsiranda didelė rizika, kad kiekviena iš organizacijų
gali nueiti savo kryptimi, tuo būdu suardant organizacijos vieningumą;
• ryškiai pasikeičia organizacijos veiklos organizavimas, nes jauni asmenys tampa tik
buvusių padalinių – naujų organizacijų – nariais, o šie savo ruoštu tampa
pagrindinės organizacijos nariais. Dėl to turi keistis ir tikslų bei veiklų tarp
pagrindinės organizacijos ir jos narių – atskirų organizacijų – pasiskirstymas;
• anksčiau buvusi galimybė turėti narius, kurie nepriklauso jokiam padaliniui,
išnyksta – kiekvienas narys turės priklausyti vienam iš buvusių padalinių – atskirų
organizacijų.
Decentralizuotas valdymo modelis yra tinkamas tik didelėms ir vadybiniu bei
finansiniu požiūriu stiprioms organizacijoms. Kitoms organizacijoms teisės darbo grupė šio
modelio nerekomenduoja.
Pasirinkus decentralizuotą modelį reikia keisti buvusių padalinių – narių
organizacijų įstatus, nustatant narystę pagrindinėje organizacijoje bei pagrindinės
organizacijos įstatus, numatant narystės šioje organizacijoje sąlygas, organizacijos tikslus
bei uždavinius.
2.2.3. Mišrus valdymo modelis
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Galimas ir toks organizacijos veiklos modelis, kuomet yra sudedami prieš tai
minėtieji centralizuotas ir decentralizuotas valdymo modeliai. Tokiu modeliu
besivadovaujanti organizacija galėtų turėti mišrius narius – tiek fizinius asmenis (jaunus
žmones), tiek juridinius asmenis (organizacijas). Pagal šį modelį pagrindinė organizacija
galės padaliniams, turėjusiems juridinio asmens teises, palikti savarankiškumą, nustatant,
kad jie yra pagrindinės organizacijos nariai, o padaliniai, kurie žmogiškųjų ir finansinių
išteklių prasme nėra pakankamai stiprūs, nebus išskirti į atskirą organizaciją, o veiks
pagrindinėje organizacijoje (galbūt turėdami padalinio statusą).
Teigiami aspektai:
• pagrindinis mišraus valdymo modelio privalumas yra tai, jog buvę padaliniai, kurie
yra pakankamai stiprūs veikti atskirai, galės turėti juridinio asmens teises ir
pakankamai nepriklausomai vykdyti veiklą, o silpnesni padaliniai ir atskiri
padaliniuose nesantys asmenys taip pat bus išlaikomi, paliekant jų narystę
pagrindinėje organizacijoje;
• organizacijų žmogiškieji ir finansiniai resursai pasiskirsto tarp pagrindinės
organizacijos ir jos narių atskirų organizacijų. Tai reiškia, kad kiekvienos iš šių
organizacijų valdymas bus lengvesnis ir paprastesnis;
• kartu su žmogiškųjų ir finansinių išteklių pasiskirstymu, pasiskirsto ir atsakomybė;
• kitas iš ankstesniojo išplaukiantis teigiamas aspektas yra tai, jog jauni žmonės galės
būti pasirinktinai pagrindinės organizacijos, ar jos narės - atskiros organizacijos
nariais.
Neigiami aspektai:
• mišrus valdymo modelis yra labai sudėtingas valdymo prasme, nes tokios
organizacijos nariais esant ir fiziniams, ir juridiniams asmenims sunku išbalansuoti
jų svorį bei įtaką organizacijos veiklai;
• didelis padalinių, tapusių atskiromis organizacijomis, savarankiškumas lemia
pagrindinės organizacijos kontrolės bei jos priemonių nebuvimą;
• pasirinkus mišrų valdymo modelį yra sunkesnė vieninga veikla bei vieningas tikslų
siekimas;
• ryškiai pasikeičia organizacijos veiklos organizavimas.
Šį modelį gali pasirinkti tik labai finansine, o ypač žmogiškųjų išteklių prasme
stiprios ir didelės organizacijos.
Pasirinkus mišrų valdymo modelį gali reikėti keisti organizacijos įstatus, o taip pat
galbūt vykdyti reorganizaciją, priklausomai, nuo esamos situacijos ir planuojamų
pasikeitimų.
2.3. Organizacijų sąjungos
Organizacijų sąjunga laikoma organizacija, kuri vienija atskiras, savo veiklą
nepriklausomai vykdančias organizacijas. Organizacijų sąjungos paprastai neturi padalinių
ir veikia skėtinės organizacijos principu.
Šioms organizacijoms padalinių statuso pasikeitimą reglamentuojančios nuostatos
nėra aktualios ir dėl to joms skubiai keisti įstatus nėra būtina.
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Tačiau šios organizacijos turi būtinai patikrinti organizacijos įstatų atitikimą
įstatymo nuostatoms, o ypač kompetencijų pasiskirstymą tarp visuotinio narių susirinkimo
ar kito organo, turinčio visas ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių, ir organizacijos
valdymo organų, tikslų apibrėžtumą, įstatų reglamentavimo pakankamumą ir kt.
2.4. Organizacijų sąjungos – Apskritieji stalai
Apskritieji stalai turės keisti organizacijos įstatus, tačiau šie pakeitimai priklauso
nuo kiekvieno Apskritojo stalo narių organizacijų pasirinkto valdymo modelio bei
kiekvieno regiono specifikos. Teisės darbo grupės nuomone, daugeliui Apskritųjų stalų
aktualus greitas įstatų keitimas.
Kadangi Apskritiesiems stalams ir pakeitimams, kuriuos jie turės atlikti, yra
būdinga tam tikra specifika, šiose gairėse ji nėra apžvelgiama ir bus kitų gairių objektas.
3. Organizacijos įstatuose reglamentuojami klausimai
Įstatymas nustato, kokie organizacijos veiklos aspektai turi būti reglamentuojami
jos įstatuose. Naujasis įstatymas nustato platesnį įstatuose reglamentuotinų klausimų ratą,
negu iki šiol galiojęs įstatymas. Kiekvienai organizacijai patartina peržvelgti tuos
reikalavimus ir pasitikrinti, ar jų organizacijos įstatai juos atitinka.
Įsigaliojęs asociacijų įstatymas šiek tiek kitaip nustato reikalavimą įstatuose
įtvirtinti organizacijos tikslus. Pagal įstatymą, organizacijos tikslai turi būti apibrėžti aiškiai
ir išsamiai, nurodant veiklos sritis bei rūšis.
Tikslų apibrėžimas - labai svarbi organizacijos dokumentų dalis, kadangi nuo jos
turinio priklauso 2 itin svarbūs dalykai:
1) ar jūsų organizacijai bus suteiktas paramos gavėjo statusas; ir
2) jūsų organizacijos veikla.
Kalbant apie tikslų įtaką organizacijos veiklai, svarbu pabrėžti, jog organizacijos
gali turėti ne bet kokias teises ir pareigas (sudaryti sutartis ir pan.), bet tik tas, kurios
neprieštarauja jos veiklos tikslams. Darytina išvada, jog jeigu vieni ar kiti prisiimti
įsipareigojimai neatitiks jūsų organizacijos veiklos tikslų, jie negalios (pvz. jūsų
organizacijos tikslas yra kažkokios sporto šakos pripažinimas olimpine, o jūs už gautą
paramą nusiperkate keletą automobilių savo asmeniniam tikslams), bei atlikęs tokius
veiksmus asmuo gali būti traukiamas civilinėn atsakomybėn.
Įstatuose šalia visuotinio narių susirinkimo reglamentavimo gali būti įtvirtintas kitas
organas, turintis visas ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių. Tai gali būti asamblėja,
kongresas, suvažiavimas ar kt. Kitam organui, turinčiam dalį ar visas visuotinio narių
susirinkimo teisių, yra keliami kitokie reikalavimai negu visuotiniam narių susirinkimui ir
dėl to organizacijos gali apsvarstyti galimybę steigti tokį organą. Tai labai svarbus
momentas, nes visuotinis narių susirinkimas yra gana griežtai reglamentuotas įstatyme.
Naujas asociacijų įstatymas nustato, kad įstatuose turi būti įtvirtinti ne tik valdymo
organai, bet ir kiti kolegialūs organai. Taigi, organizacija, kuri turi kolegialius (ne valdymo)
organus, pvz. kontrolės komisija, privalo šiuos organus įtvirtinti įstatuose.
Privalomai įstatuose turi būti numatyta pranešimų ir skelbimų skelbimo tvarka,
pagal kurią skelbiama vieša informacija.
Taip pat įstatuose turi būti nustatyta dokumentų ir kitos informacijos apie
organizacijos veiklą pateikimo nariams tvarka, jeigu įstatuose nėra nurodyta, kad ji bus
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patvirtinta atskiru dokumentu. Teisės darbo grupė rekomenduoja organizacijoms
dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarką nustatyti atskiru dokumentu, nes
įstatų keitimo procedūra yra gana sudėtinga ir yra privalomas registravimas juridinių
asmenų registre. Tuo tarpu kitų dokumentų keitimo procedūrą nusistato pati organizacija ir
nėra būtinas registravimas juridinių asmenų registre.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
Teisės darbo grupė
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