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Advokatų profesinė bendrija LEXIMUM dėkoja Joniškio rajono partnerystės vietos 

veiklos grupei (toliau – JRP VVG, Asociacija) už pavedimą pateikti teisinę nuomonę ir 

konsultacijas šiais klausimais: 

1. Ar organizacijos pirmininkė tebeturi įgaliojimus, kai sueina 4 metai nuo 

jos išrinkimo? 

2. Ar ji (Asociacijos pirmininkė) vis dar gali sukviesti visuotinį susirinkimą, 

nors jos 4 metų kadencija pasibaigė kovo 9 d.? 

3. Ar valdybos pirmininkė įgyja papildomus įgaliojimus, kai organizacijos 

pirmininkei kadencija pasibaigė. Ar ji gali veikti kaip organizaciją atstovaujantis 

asmuo? 

4. Ar valdybos pirmininkė privalo atsakinėti į mero raštus apie pirmininkės 

įgaliojimus ir kitokio pobūdžio klausimus apie organizaciją? 

5. Ar valdybos pirmininkė, aukščiau aprašytu atveju, gali sušaukti visuotinį 

rinkiminį organizacijos susirinkimą? Ar taip sušaukto susirinkimo rezultatus bus 

galima registruoti VĮ „Registrų centre“? 

6. Dėl politikų kišimosi į Asociacijos veiklą. 

7. Ar valdyba, kai atšaukti valdžios deleguoti atstovai, yra galiojanti? 

8. Vadovaujantis įstatais, pirmininkas teikia metines finansines ir veiklos 

ataskaitas valdybai, o valdyba visuotiniam susirinkimui. Ar valdybai teikti 

ataskaitas ar visuotiniam iš karto, nes valdyba neturi 3 narių?  

Rengiant teisinę nuomonę buvo išanalizuota ši informacija ir dokumentai: 

1) Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 

2) Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas; 

3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1407 „Dėl 

juridinių asmenų registro“; 

4) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika; 

5) 2015 m. rugpjūčio 6 d. Juridinių asmenų registre užregistruoti Joniškio rajono 

partnerystės vietos veiklos grupės įstatai; 
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6) 2021 m. balandžio 22d. Joniškio rajono savivaldybės mero raštas Nr. 48 „Dėl 

informacijos pateikimo“; 

7) 2021 m. gegužės 3 d. Joniškio rajono savivaldybės mero raštas Nr. 62 „Dėl 

informacijos pateikimo“; 

8) 2021 m. balandžio 1 d. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės raštas 

Nr. 84 „Dėl atstovų delegavimo į projektų atrankos komitetą“; 

9) 2021 m. kovo 30 d. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės raštas Nr. 

81 „Dėl vietos valdžios atstovų Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės 

valdyboje“; 

10) 2021 m. kovo 25 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-33 

„Dėl vietos valdžios atstovų atšaukimo iš Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos 

grupės valdybos“; 

11) Informacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės tinklapyje adresu 

http://www.joniskiovvg.lt/lt/veikla-/visuotiniai-nariu-susirinkimai-  

 

Įvertinę aukščiau nurodytą informaciją ir dokumentus, išnagrinėję aktualų teisinį 

reglamentavimą bei teismų praktiką, teikiame Jums šią teisinę nuomonę: 

 

1. Ar organizacijos pirmininkė tebeturi įgaliojimus, kai sueina 4 metai nuo 

jos išrinkimo? 

1) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.81 str. 1 d. numatyta, kad 

juridiniai asmenys įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per 

savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo 

dokumentus. 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 7 str. 5 d. numatyta, kad asociacijoje turi 

būti valdymo organas (vienasmenis ar (ir) kolegialus); 6 d. numatyta, kad asociacijoje gali 

būti sudaromi kiti organai, 7 d. - asociacijos organų struktūra, kompetencija, sušaukimo ir 

sprendimų priėmimo tvarka nustatoma asociacijos įstatuose. 

JRP VVG (juridinio asmens kodas 300047750) įstatų, įregistruotų Juridinių asmenų 

registre 2015 m. rugpjūčio 6 d., , 8 punkte su papunkčiais įtvirtintos JRP VVG pirmininko 

funkcijos. Tačiau nei šioje įstatų dalyje, nei kitose tiesiogiai nereglamentuota situacija 

dėl pirmininko įgaliojimų (ne) pratęsimo, pasibaigus jos kadencijos laikui. 

Aiškinantis dėl JRP VVG valdybos pirmininko įgaliojimų pasibaigimo, svarbi yra 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau - LAT) 2007 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-238/2007, kurioje LAT konstatavo, kad uždarojoje akcinėje bendrovėje privalo 

nuolat būti sudaryti ir veikti du organai: aukščiausias organas – visuotinis akcininkų 

susirinkimas, ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas. Tai yra imperatyvios 

įstatymų normos, nes, nesant nurodytų organų, juridiniai asmenys negalėtų įgyti civilinių 

teisių, prisiimti civilinių pareigų ir jų įgyvendinti, t. y. įgyvendinti juridinio asmens teisnumo 

(CK 2.81 str. 1 d.). Iš LAT nagrinėtos bylos duomenų buvo matyti, kad, pasibaigus 

įgaliojimų terminui, ieškovo direktorius faktiškai toliau vykdė gen. direktoriaus funkcijas, 

bendrovės akcininkai savo veiksmais pripažino jį gen. direktoriumi ir nereikalavo, jog 

pastarasis pagal CK 2.148 str. 3 d. grąžintų įgaliojimus. Be to, byloje nebuvo duomenų 

apie tai, kad ieškovo visuotinis akcininkų susirinkimas būtų ėmęsis veiksmų išrinkti naują 

gen. direktorių ir suteikti jam naujus įgaliojimus. LAT nurodė: „<...>Akcinių bendrovių 

įstatyme nereglamentuoti santykiai, kai bendrovės vadovas faktiškai atlieka savo funkcijas 

pasibaigus įgaliojimų terminui, tačiau reglamentuota valdybos įgaliojimų pabaiga. Akcinių 

bendrovių įstatymo 33 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valdyba savo funkcijas atlieka 

įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau 

kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų 

susirinkimo. Dėl to teisėjų kolegija daro analogišką išvadą, kad UAB „Birių krovinių 

terminalas“ generalinio direktoriaus D. B. įgaliojimai turėtų baigtis, kai visuotinis 

akcininkų susirinkimas išrinks naują bendrovės vadovą ir šis pradės dirbti.“ LAT 

padarė išvadą, kad iš sisteminės Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų analizės darytina 
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išvada, kad ieškovo gen. direktoriaus įgaliojimai turėtų baigtis tada, kai visuotinis akcininkų 

susirinkimas išrinks naują bendrovės vadovą ir šis pradės dirbti.  

Iš viešai skelbiamos informacijos oficialiame JRP VVG tinklapyje1 matyti, kad dėl 

šalyje Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino negalint susirinkti į Visuotinį 

narių susirinkimą gyvai, Asociacijos valdybai nutarus, visų Asociacijos narių buvo prašoma 

pareikšti nuomonę dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytiniu būdu 

bei dėl įgaliojimų JRP VVG pirmininkei pratęsimo iki 2021 m. liepos 15 d. Dėl abiejų 

darbotvarkės klausimų vyko Asociacijos narių diskusijos elektroniniais laiškais. Susirinkime 

dalyvavo 40 Asociacijos narių (iš 66 priimtų). Asociacijos nariai tokiu būdu pritarė valdybos 

pirmininkės įgaliojimų pratęsimui. Darytina išvada, kad šioje situacijoje taip pat yra visi 

aukščiau paminėtos LAT nutarties nurodyti požymiai – vienasmenis valdymo organas 

(valdybos pirmininkas) Asociacijoje yra privalomas, jei jo nebūtų, Asociacija 

negalėtų tinkamai funkcionuoti, be to, Asociacijos nariai pritaria, kad valdybos 

pirmininkė toliau eitų pareigas. 

Atkreiptinas dėmesys, kad ir VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre nėra 

įregistruota ir išviešinta Asociacijos pirmininkės kadencijos pabaigos data, be to, 

Asociacijos pirmininkė yra aiškiai nurodyta VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre ir 

tai yra prima facie įrodymas, kad Nijolė Valuckienė yra Asociacijos pirmininkė ir turi visus 

Asociacijos pirmininko įgaliojimus.  

Taigi susiklosčiusioje situacijoje valdybos pirmininkė turi įgaliojimus iki tol, 

iki kol bus išrinktas naujas Asociacijos valdybos pirmininkas. 

Taigi, atsižvelgus į aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad Asociacijos 

pirmininkė turi visus įgaliojimus ir pareigas, numatytas Asociacijos įstatuose. 

2. Ar ji (Asociacijos pirmininkė) vis dar gali sukviesti visuotinį susirinkimą, 

nors jos 4 metų kadencija pasibaigė kovo 9 d.? 

Asociacijos įstatų 6.2. p. numatyta, kad JRP VVG narių visuotinius susirinkimus šaukia 

Asociacijos pirmininkas. 

Kadangi valdybos pirmininkės įgaliojimai nepasibaigę (kaip nurodyta aukščiau), 

darytina išvada, kad Asociacijos pirmininkė gali ir privalo sukviesti visuotinį 

susirinkimą, kaip tai numatyta Asociacijos įstatų 8.1.10., 8.2. ir kituose 

punktuose. 

3. Ar valdybos pirmininkė įgyja papildomus įgaliojimus, kai organizacijos 

pirmininkei kadencija pasibaigė? Ar ji gali veikti kaip organizaciją atstovaujantis 

asmuo? 

Valdymo organų kompetencija numatyta Asociacijos įstatuose. Pagal Asociacijos 

įstatų 8.1.1 p. nuostatas, Asociacijai atstovauja pirmininkas. Asociacijos valdybos 

pirmininkui Asociacijos įstatai tokios teisės nesuteikia. Vadinasi, Asociacijos valdybos 

pirmininkas negali atstovauti Asociacijos santykiuose su trečiaisiais asmenimis, nes įstatai 

nenumato tokios valdybos pirmininko kompetencijos. Asociaciją gali atstovauti tik 

Asociacijos pirmininkas.  

Asociacijos valdymo organas (valdymo organų nariai), jokiomis sąlygomis negali įgyti 

įgaliojimų, nenumatytų Asociacijos įstatuose ir nepriskirtų to valdymo organo 

kompetencijai. 

4. Ar valdybos pirmininkė privalo atsakinėti į mero raštus apie pirmininkės 

įgaliojimus ir kitokio pobūdžio klausimus apie organizaciją? 

 
1 http://www.joniskiovvg.lt/lt/veikla-/visuotiniai-nariu-susirinkimai-/dekojame-dalyvavusiems-
visuotiniame-nariu-susirinkime ; 
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Nei meras, nei savivaldybė nėra Asociaciją kontroliuojančios institucijos, be to, teisės 

aktai merui nesuteikia teisės reikalauti informacijos iš Asociacijos. Todėl darytina išvada, 

kad valdybos pirmininkė neturi imperatyviai įtvirtintos pareigos atsakyti į mero 

raštus.  

Pagal Asociacijos įstatų 3.2.3 p. Asociacijos narys turi teisę susipažinti su Asociacijos 

dokumentais ir gauti informaciją apie jos veiklą. Todėl meras galėtų prašyti pateikti 

informaciją, susijusią su Asociacijos veikla, jei meras ar savivaldybė, kuriai atstovauja 

meras, būtų Asociacijos nariu.  

5. Ar valdybos pirmininkė, aukščiau aprašytu atveju, gali sušaukti visuotinį 

rinkiminį organizacijos susirinkimą? Ar taip sušaukto susirinkimo rezultatus bus 

galima registruoti VĮ „Registrų centre“? 

Vadovaujantis Asociacijos įstatų 7.3. p., valdybos pirmininkė privalo šaukti valdybos 

posėdžius.  

Vadovaujantis Asociacijos įstatų 6.2. p., visuotinius susirinkimus šaukia Asociacijos 

pirmininkas. Asociacijos valdybos pirmininkui tokia kompetencija ir funkcija nenumatyta. 

Kadangi Asociacijos pirmininkės įgaliojimai nepasibaigę, tai juos ir toliau šaukti turi 

teisę Asociacijos pirmininkė, o Visuotinio susirinkimo rezultatai VĮ „Registrų centrui“ turi 

būti teikiami teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro“ patvirtintų 

Juridinių asmenų registro nuostatų 38.2. p., numatančiu, kad duomenis, informaciją ir 

dokumentus apie Registro objektus Registro tvarkytojui teikia juridinio asmens valdymo 

organas arba kitas asmuo, kai taip nustatyta įstatymuose ar juridinio asmens steigimo 

dokumentuose; Asociacijos įstatų 8.1.2. p., kuriame nurodyta, kad Asociacijos pirmininkas 

pagal savo kompetenciją atstovauja Asociacijos interesams valstybinėse organizacijose ir 

kt. 

Tikėtina, kad valdybos pirmininko sušaukto Asociacijos narių susirinkimo rezultatai 

VĮ Registrų centras būtų įregistruoti (kadangi VĮ Registrų centras netikrina, kas inicijavo 

susirinkimą), nebent juos užginčytų turintys teisę tai daryti asmenys.  

6. Dėl politikų kišimosi į Asociacijos veiklą. 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 14 str. numatyta, kad valstybės ir 

savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, 

politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims 

draudžiama kištis į asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus. 

LAT taip pat yra išaiškinęs: „<...> kad Asociacija - tai asmenų arba organizacijų 

susivienijimas ūkinei, politinei, mokslinei ar kultūrinei veiklai. Pagal Asociacijų įstatymo 2 

straipsnio 1 dalį asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis 

juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos 

narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Taigi analizuojant 

išdėstytas sąvokas akivaizdu, kad asociacija yra steigiama vykdyti tam tikrą veiklą 

tenkinant jos narių atitinkamus poreikius. (...) Asociacijų įstatymo 14 str. (...) įtvirtintas 

draudimas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais 

atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms 

ir asmenims kištis į asociacijos veiklą ir jos vidaus reikalus, yra svarbus įgyvendinant jau 

minėtus asociacijų sudarymo savanoriškumo, narių savitarpio supratimo ir interesų 

bendrumo principus (LAT 2006 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-

550/2006). 

Aukščiau išdėstytos Asociacijos įstatymo ir teismų praktikos nuostatos nurodo, kad 

politikams yra draudžiama kištis į asociacijų veiklą. 

7. Ar valdyba, kai atšaukti valdžios deleguoti atstovai, yra galiojanti? 
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Asociacijos įstatų 7.1. p. nurodyta, kad valdyboje 30 proc. narių turi būti vietos 

valdžios atstovų.  

Asociacijos įstatų 7.3. p. nurodyta, kad 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 negu prieš. 

Asociacijos įstatų 7.6. p. nurodyta, kad valdybos posėdis gali priimti sprendimus 

darbotvarkės klausimais, jei jame dalyvauja daugiau kaip ½ valdybos narių. 

Taigi, vadovaujantis aukščiau nurodytomis nuostatomis, kadangi valdžios deleguoti 

atstovai gali sudaryti daugiausiai 30 proc. visos valdybos, darytina išvada, kad vien dėl 

atšauktų valdžios deleguotų atstovų valdyba netampa negaliojančia ir negalinčia 

priimti sprendimų savo kompetencijos ribose, kadangi likę valdybos nariai sudaro 

70 proc. visos valdybos narių, t.y. daugiau, nei reikalaujamą ½ dalį. 

8. Vadovaujantis įstatais, pirmininkas teikia metines finansines ir veiklos 

ataskaitas valdybai, o valdyba - visuotiniam susirinkimui. Ar valdybai teikti 

ataskaitas ar visuotiniam iš karto, nes valdyba neturi 3 narių? 

Kaip nurodyta aukščiau, kadangi valdžios deleguoti atstovai gali sudaryti daugiausiai 

30 proc. visos valdybos narių, juos atšaukus, valdyba netampa negalinčia priimti 

sprendimus ir vykdyti savo funkcijas. Todėl nėra teisinio pagrindo atsisakyti vykdyti 

Asociacijos įstatuose įtvirtintas nuostatų, t.y. pirmiausia Asociacijos pirmininkas teikia 

metines finansines ir veiklos ataskaitas valdybai, o valdyba - visuotiniam susirinkimui. 

 

 

 

Pagarbiai 

 

Advokatas Evaldas Valčiukas 

 




