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Jeruzalds bendruomen6s centras

ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jeruzales bendruomenes centras (toliau - Asociacija) yra ribotos civilines atsakomybds vie5asis
juridinis asmuo, kurio teisine forma - asociacija.
2. Asociacij o s veiklo s laikotarpis neribotas.
3. Asociacijos finansiniai metai - kalendoriniq metq sausio 1 diena - kalendoriniq metq gruodZio 31

diena.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RUSYS

4. Asociacijos veiklos tikslai:
4. 1 . skatinti pilietines visuomends kflrim4si gyvenamoj oj e r-ietovej e:

4.2. atstovauti Jeruzales bendruomenE vietos savivaldos ir kitose valstl'bes institucijose bei istaigose;
4.3. siekti tenkinti svarbiausius bendruomenes socialinius, kult[rinius, lkinius poreikius;
4.4. siekti kurti saugiq patogr4 Svari4ir sveik4 gyvenam4j4 aplink4;
4.5. skatinti bendruomends nariq savirai5k4 bendruomeni5kum4 fizini aktyvum4 sveik4gyvensenq.
5. Asociacija turi teisq:
5.1. nekliudomai raStu, lodLiu ar kitais b[dais skleisti informacij4 apie savo veiklq propaguoti
bendruomenes tikslus ir uZdavinius;
5.2. steigti visuomends informavimo priemones, uZsiimti leidyba;
5.3. teikti paramqir labdar4bei gauti paramqi5 Lietuvos Respublikos fiziniq ir juridiniq asmenq,
uZsienio valstybiniq, fiziniq ir juridiniq asmenq, tarptautiniq oryanizacijq vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
5.4. organizuoti susirinkimus ir kitus renginius;
5.5. remti asmenis ir neformalias grupes, siekiandias tikslq, susijusiq su bendruomenes veikla;
5.6. pirkti ar kitaip isiglti savo veiklai reikaling4 turta ji naudoti, valdyti ir juo disponuoti istatymq
nustatyta tvarka;
5.7. idarbinti asmenis;
5.8. r,ykdyti istatymq nedraudZiam4[king komercinq veikl4 kuri neprie5tarauja Siems istatams, teises
aktams bei bendruomenes veiklos tikslams;
5.9. uZsiimti kita veikla, kuri reikalinga bendruomenes tikslams pasiekti ir yra nedraudZiama Lietuvos
Respublikos istatymais.

III. NARYSTE ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIU TEISES IR PAREIC,OS

6. Asociacijos nariais gali bUti 18 metq sulaukg veiksn[s ftziniai ir juridiniai asmenys, pateikg
vadovui pra5ym4 istoti i Asociacij4, isipareigojg laikytis istatq reikalavimq, visuotinio nariq
susirinkimo nustatyta tvarka sumokejg nustatlto dydZio stojam4ji mokesti ir priimti i narius valdybos
sprendimu. Asociacijos nariais gali bDti ir juridiniai asmenys (gyvenamqf q namq gyventojq bendrijos
ir kt.). Vienas Asociacijos narys visuotiniame nariq susirinkime turi tik vienqbals4. Asociacijos narys
gali bet kada i5stoti i5 Asociacijos, padavEs pra5ym4 valdybai ra5tu. Asociacijos narys laikomas
iSstojusiu i5 Asociacijos nuo mineto pra5ymo pateikimo dienos ir nuo Sios dienos jis netenka

Asociacijos nario teisir4. I5stojusiam Asociacijos nariui lieka galioti turtines prievoles Asociacijai,
atsiradusios iki i5stojimo i5 Asociacijos dienos. Sias savo turtines prievoles Asociacijai i5stojqs

Asociacijos narys turi ivykdyti ne veliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo i5stojimo i5 Asociacijos
dienos. Asociacijos narys gali bfti pa5alintas i5 Asociacijos valdybos sprendimu, jeigu paleide



Asociacijos istatus, Asociacijos
irlar uZsienyje.

veiklos dokumenrus. kompromituoja Asociacij4 Lietuvoje

7. Stojamqjq inaSq, nariq mokesdiq mokejimo tvarka tvininama visuotinio nariq susirinkimo
sprendimu.
8. Asociacijos nariq teises:
8.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame nariq susirinkime;
8.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
8.3. susipaZinti su Asociacijos dokumentais ir gauti vis4 Asociacijos turim4 informacijq apie jos

veiklq;
8.4. bet kada i5stoti i5 Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji narro

Asociacijai nuosavvben perduotos le5os ir turtas negraZinami:
ir nario mokesdiai ar kitaip

8.5. kitos Lietuvos Respublikos asociacijq istatyme (toliau .\sociaciiu istatymas), kituose teises

aktuose ir Asociacijos istatuose nustat\1os teises.

9. Asociacijos nariu pareigos:

9.1. laikltis Asociaciios istatu:
9.2. lykdlri r isuotinio nariu susirinkimo. raldlnio t-rr{31j i:-:r:^rnu::
9.3. dal1r auti r isuotinir:ose nariu sr-tsirinkimuose:
9.4. kitos Asociaciiu istanme. kitu..se teises akt,-:,-.se i:.\so;,eciirrs istatuose nustatytospareigos.

I\'. {S O C I.\C IJOS ORG.{\.\I

10. Asociacrlos organai 1ra:
1 0. 1. r'isuotinis nariu susirinkimas:
10.2. vienasmenis Asociacijos valdyrno organas - vadovas;

10.3. kolegialus Asociacijos valdymo organas * valdyba;
10.4. revizorius.
1 1. Visuotinis nariq susirinkimas:
1 1.1. keidia Asociacijos istarus:

1 1.2. skiria (renka) ir atiaukia r aldr mo organu narius;

11.3. nustato Asociacijos nariu stojamqju inaiu drd] ir nariq mokesdiq dydi, jq mokejimo tvark4;

1 1.21. per -1 menesius nuo t-rnansiniu meru pabaigos wirtina Asociacijos metiniq hnansiniq ataskaitq

rinkrn+:

1 1.5. priima sprendim4 del Asociacllos pertvarklmo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
1 1 .6. sprendZia kitus Asociaciju istatl me ir Siuose istaruose visuotinio nariq susirinkimo kompetencijai

priskirtus klausimus, jei pagal Asociaciju rstatl ma ar Siuos istatus tai nepriskirta kiq Asociacijos organl+

kompetencijai irjei pagal esmg tai nera raldrmo orsano funkcijos.
12. Visuotini eilini nariq susirinkim4 Saukia valdl ba karta per metus, ne veliau kaip per 4 mdnesius

nuo finansiniq metq pabaigos. Jeigu Siq istatq nustanlais tenninais valdyba visuotinio eilinio nariq

susirinkimo nesu5aukia, susirinkim4 Saukia vadovas. Apie Saukiam4 visuotini nariq susirinkim4 ne

veliau kaip 15 kalendoriniq dienq iki susirinkimo dienos prane5ama kiekvienam nariui Siq istatq 32

punkte nurodlta tvarka.
13. Visuotinis nariq susirinkimas gali priimti sprendimus. kai jame dallvauja daugiau kaip %

Asociacijos nariq. Visuotinio nariq susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai uZ ji gauta daugiau

balsavimo metu dalyvaujandiq nariq balsq ,.u2" negu ..prieS" (asmenys, balsuodami susilaikg,

neskaidiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedallval'usiais asmenimis). Kai sprendZiama del

Asociacijos istatq keitimo, Asociacijos pertvarkymo, reorganizavrmo ar likvidavimo visuotinio nariq

susirinkimo sprendimams priimti reikia ne maZiau kaip 213 susirinkime dalyvaujandiq Asociacijos

nariq balsq. Jeigu visuotiniame nariu susirinkime nera kvorumo, ne veliau kaip per 21 kalendorinq

dien4 Saukiamas pakartotinis r isuotinis nariu susirinkimas, kuris turi teisQ priimti sprendimus

neivykusio susirinkimo darboti arkes klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos
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narirl. Visuotinis nariq susirinkimas gali buti Saukiamas nesiiarkant Siq terminq, jei su tuo raSfu

sutinka ne maZiau kaip 213 Asociacijos nariq. Asociacijos narl s gali balsuoti raStu uZprldydamas

bendrqjf balsavimo biuleteni. UZpildyas bendrasis balsarirno biuletenis Asociacijai gali b[ti
perduotas elektroniniq rySiq priemondmis, jeigu uZtikrinamas perduodamos informacijos saugumas

ir galima nustatyti Asociacijos nario tapatybE. Asociacija gali sudaryti galimybq Asociacijos nariams
visuotiniame nariq susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroniniq ry5iq priemondmis. Tam, kad
Asociacijos nariai galetq dal,vvauti ir balsuoti visuotiniame nariq susirinkime elektroniniq ry5iq
priemondmis, gali bUti taikomi tik tie elektroniniq n.Siq priemoniq naudojimo reikalavimai ir
apribojimai, kurie yra bUtini Asociacijos nariq tapatlbei nustatyi ir perduodamos informacijos
saugumui uztikrinti, ir tik tuo atveju. kai jie )ra proporcingr Siems tikslams pasiekti.
14. Neeilini visuotinf nariq susirinkim4 gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvine grupe, sudaryta ne

maliau kaip i5 1/2 Asociacijos nariq. r'aldlba arba vador as.

15. Vadov4 trejq metq laikotarpiui renka ir atSaukia. :rustato jo atlyginimq tvirtina pareiginius

nuostatus visuotinis nariq susirinkimas.
16. Vadovas veikia Asociacijos vardu. taip pat sudai.. s":ionus Asociacijos vardu.
17. Vadovas. be Cii'ilinio kodekso 2.81 straipsnr re :*sii:',i* tiLnkcijq:
17.1. atsako u2 Asociacijos tikslu ienendininra:
77.2. prrima darbuotoius i darba ir atleidZia ii:rr. s'-lJ::tr i.frrotr s,,rtar'tis su jais;
17.3. parengia praejusiLr tlnansiniu nretu \s.',ci:c:jcs ireiines reiklos ataskaitq bei praejusiq

finansiniu metu -{sociaciios metiniu l-iri:irsiir.i,-i ataskaitu ri;rrini ir pateikia juos visuotiniam nariq
susirinkimui:
17.4. pateikia Asociacijos duomenis. inlonnaci_ia ir dokumentus Juridiniu asmenr+ registro tvarkytojui
arba igaiioja tai atlikti kita asn.reni:

17.5. pateikia informacij4 ir dokumentus visuotiniam nariq susirinkimui, valdybai ir Asociacijos
nariams;
1 7.6. igyvendina visuotinio nariq susirinkimo nutarimus;
17 .7 . anahzuoj a valdybos pasill1.mus :

17.8. sudaro galimybes Asociacijos nariams dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose nariq susirinkimuose
elektroniniq ry5iq priemonemis :

17.9. lgalioja ir paveda kitiems nariams atlikti u2duotis bendruomenes tikslams iglvendinti ir
bendruomenes veiklai r.rykd1-ti :

17.10. vie5ai skelbia ar organizuoja teises aktuose nustatltos informacijos vie54 paskelbim4;
17.11. organtzuoja savanoriSkus darbus Lierur'os Respublikos savanoriSkos reiklos istatymo
nustatyta tvarka;
17.12. registruoja Asociacijos buveinq ir esant reikalui priuna sprendim4 del buveines keitimo;
17.I3. atlieka kitas Asociacijq istaf-me. kituose teises aktuose, Siuose fstatuose ir vadovo
parei giniuo se nuostatuo se nustatytas fu nkcij as.

18. Valdyb4 trejq metq laikotarpiui renka ir atSaukia r isuotinis nariq susirinkimas. Visuotinis nariq
susirinkimas gali at5aukti valdyb4 arba pavienius jos narius nesibaigus jq kadencryai.

Valdyba sudaro septyni nariai (iskaitant valdybos pinnininkq). kuriais gali btti fiziniar asmenys -
Asociacijos nariai ir Asociacijos nariq - juridiniq asmenq pasifllyti frzinrar asmenys.
19. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi toki balsq skaidiq, kuris lygus visq !
valdyb4 pasill1.tq kandidatq skaidiui. Asociacijos narys turi teisq paskirstyti turimus balsus savo

nuoZifrra, atiduodamas juos uZ vien4 ar kelis kandidatus. Valdybos nariais iSrenkami daugiau balsq
surinkg kandidatai. Jei kandidatq, surinkusiq po lygiai balsq, yra daugiau nei laisr,q vietq valdyboje,
rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tlkuL vienqiS
lygq balsq skaidiq surinkusiq kandidatq.
20. Valdyba i5 savo narirl renka valdybos pirminink4.
galimybes valdybos nariams dalyvauti ir balsuoti
priemondmis.

Valdytros pirmininkas, be kita ko, sudaro
valdybos posedZiuose elektroniniq ry5iq
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21. Valdybos nariams uZ veiklq valdyboje gali blti atllginanra. -\t15,'ginimo klausirn4 sprendZia

visuotinis nariq susirinkimas.
22.Yaldyba:
22.L analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansiniq i5tekliq panaudojim4, mokestiniq
patikrinimq ir auditq, inventorizacijos ir kitq vertybiq apskaitos duomenis ir teikia sillymus Siais

klausimais visuotiniam nariq susirinkimui ir vadovui;
22.2. piima nutarimus nekilnojamojo turlo pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybes teisds

apribojimq klausimais, nepaZeisdama jstatymq nustatytq Asociacijos veiklos apribojimq:
22.3. svarsto valdybos nariq, Asociacijos nariq ir vador.'o keliamus klausimus;
22.4. nustato Asociacijos administracijos organizacing struktlr4 ir darbuotojq pareig-vbes. tvirtina
administracij os darbuotojq atlyginimq dydZius;
22.5. sprendZia Asociacijq istatymo, kitqteisds aktu ir iiu istatqvaldybos kompetencijai priskirtus
Asociacijos veikloje kylandius klausimus.
23. Sprendimus valdyba priima savo posddZiuose. \'aldl bos posedZius Saukia valdybos pirmininkas.
Valdl-ba gali priimti sprendimus. kai jos posedr le da11r auja daugiau kaip % jos nariq. Sprendimai
priimami posedlje dalp-aujandiq balsu dauguma. \-aldrbos narys savo vali4- uZ ar prie5 balsuojam4
sprendima.. su kurio projektu jis susipa2inqs. - gali praneiti r.aidybos pirmininkui balsuodamas i5

anlisto raStu ar elektroniniu rrSiu priemonemi=. reigu traikrinamas perduodamos informacijos
saugumas ir galirna nustat)1i balsarusio asmens tapatlbq.

\'. ASOCTACIJOS LEsr. rR p-{J{\r! \{t DOJr\ro BEr ASOCIACIJOS VEIKLOS
KO\TROLES T\'ARTC{

24. Asociacijos remeju gali blti kiekvienas fizinis arbajuridinis asmuo, remiantis Asociacijos veikl4
Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos istatymo nustafta tvarka.
25. Asociacija pinigus, gautus kaip param4 taip pat negrqLintinai gautus pinigus ir kit4 turt4 naudoja
juos dar,usio asmens nurodyiems tiksiams. jeigu asmuo tokius tikslus nurodd. Asociacija turi sudaryti
i5laidq s4mat4, jei pinigus dar,gs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigq ar kito turto,
jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos istatuose yra nustatlta, tikslams.
26. Asociacijai leidZiama nuosar'1'bes ar bet kokiomis kitomis teisemis valdom4 turt4 ir leias perleisti,
uZtikrinti juo prievolill i\ykdym4 ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises i
ji tik tuo atveju, kai tuo siekiama igp endinti Siuose istatuose nustatl.tus veiklos tikslus (iskaitant ir
labdaros, ir paramos tikslus) ir kai tai neprieStarauja Asociacijq istatymui.
27. Asociacijos turt4 sudaro:
27.1. Asociacijos nariq stojamieji, narirl mokesiiai bei savanori5ki ina5ai;
27.2. Asociacijos ilgalaikis ir trumpalaikis turtas:
2l.3.Ftziniq asmenq, labdaros organizac4q ir labdaros fondq dovanotos (paaukotos) le5os;

21.4. Nevalstybiniq organizacijq, tarptautiniq visuomeniniq organizacijq dovanotos (paaukotos)

leSos;

27.5.Kredito istaigq paltkanos uZ saugomas bendruomends leSas;

27.6. Skolinto kapitalo leSos;

27 .7 . Tiksliniai fna5ai atskiroms programoms ir projektams rykdl'ti;
27.8. Kitas teisetai gautas turtas ir leSos.

28. Le5os ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams fgyvendinti.
29. Asociacijos veiklos kontrolg vykdo visuotinio nariq susirinkimo trejq metq laikotarpiui i5rinktas

revizorius.



VI. ASOCIACIJOS PRANESINIAI IR SKELBIMAI

30. Kai Asociacijos pranesimai ir skelbimai turi bDti paskelbti vie5ai, jie skelbiami v[ Registrtl centro

leidiiamame elelctroniniame leidinyje ,,Juridinitl asmenL! vieii praneiimai". Kita informacrja I
pranesimai skelbiami Asociacijos facebook grupeje itlarba facebook puslapyje (Jeruzales

bendruomends centras) bei http://-ieruzalesbendruomene.ltl svetaineje, jei Sie istatai, Lietuvos

Respublikos istatymai ar kiti teises aktai nenustato kitaip.

31. Asociacijos organq sprendimai ir prane5imai, kiti reikalinga informacija siundiama nariams

elektroniniu pastu (turimais el. pasto adresais). Su visa informacija nariai turi galimybq susipaZinti

Asociacij os buveinej e.

32. Dokumentq ir kitos informacijos apie Asociacijos veikl4 pateikimo nariams tvark4 tvirtina

valdyba.
33. Asociacijos dokumentai, jq kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai'

YII. ASOCIACIJOS FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMO IR JU VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA

34. Sprendim4 steigti Asociacijos filialus ir atstorybes, nutraukti jq veikl4, skirti ir atsaukti filialq ir

atstorlbiu.udo.-rrs p.iima, taip pat filialq ir atstolybiq nuostarus tvirtina Asociacijos valdyba,

vadovaudamasi teises aktais'

VIII. ASOCIACIJOS ISTATIJ KEITIMO TVARKA

35. Asociacijos istatai keidiami visuotinio nariq susirinkimo sprendimu'

IX. ASOCIACIJOS BUVEINES KEITIMO TVARKA

36. Asociacijos buveine keidiama Asociacijos vadovo sprandimu.

PERT\'ARKYMAS IR PABAIGA

nariai. per 30 dienq apie tokinariq sumaLejim4 Asociacija

(reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso

|statai pasira5S,ti Vilniuje, dut0kstandiai derrynioliktqjq metq sausio mdnesio vienuolikt4dien4 trimis

vi eno d4 j uridinq galiq turindiai s egz empli ori ai s'

Visuotinio nariq susirinkimo

igaliotas asmuo:

/ztzz" -1:',^ 
,/ Jj,/{ae-fr (/-t,.'i,2.? !os &

(vardas, pavarde ir Paraias.

X. ASOCIACIJOS

37. Jeigu Asociacijoje liko maLiau negu 3

turi prane5ti Juridiniq asmenq registrui.

38. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia

nustatyta tvarka.
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VILNIAUS MIESTO
i2-AS[$ NOTARU BIURAS
:<onstitucijos pr. 29, LT-08015 Vilnius
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