
Asociacija 

KŪRYBINĖS RAIŠKOS CENTRAS 
 

ĮSTATAI 
 

1. BENDROJI DALIS 
1.1.Asociacija Kūrybinės raiškos centras (toliau – KRC)  yra ne pelno siekiantis, ribotos civilinės 

atsakomybės, viešasis juridinis asmuo, vienijantis aktyvius jaunus žmones ir su jaunimu 

dirbančius žmones, kurie ugdo aktyvius, tolerantiškus, besimokančius ir kritiškai mąstančius 

piliečius. 

1.2.Oficialus sutrumpinimas – KRC. 

1.3.KRC veikia vadovaudamasis tolerancijos ir pagarbos, savanoriškumo, lygių galimybių 

principais. 

1.4.KRC buveinė – Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, V. Kudirkos 33, Kuršėnai LT-81147. 

1.5.KRC veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, šiuos įstatus bei kitus teisės aktus. 

1.6.KRC turi antspaudą, sąskaitas banke, simboliką, gali savo vardu įgyti nuosavybę, atsakyti už ją, 

būti ieškovas ar atsakovas teisme. 

1.7.KRC veiklos terminas nėra ribotas. 

1.8.Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

 

2. KRC VIZIJA, MISIJA, VEIKLOS TIKSLAI IR KRYPTYS 
2.1.KRC tikslai: 

2.1.1 Telkti aktyvius jaunus žmones ir su jaunimu dirbančius žmones, kurie ugdo aktyvius, 

tolerantiškus, besimokančius, kritiškai mąstančius piliečius; 

2.1.2 Sukurti erdvę žmonių saviraiškai, iniciatyvai ir ugdymuisi, atsižvelgiant į jų poreikius; 

2.1.3 Prisidėti prie jaunimo veiklos kokybės gerinimo; 

2.1.4 Kurti ir vykdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo (ugdymo) ir mokymų 

programas, siekiant pozityvių pokyčių visuomenėje; 

2.1.5 Prisidėti prie bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros; 

2.1.6 Kurti sąlygas mažiau galimybių turintiems žmonėms aktyviai dalyvauti visuomenėje. 

2.2. Siekdamas savo tikslų, KRC (veiklos sritys): 

2.2.1 teikia psichologinę pagalbą jauniems žmonėms; 

2.2.2 organizuoja mokymus, seminarus, konferencijas, diskusijas ir kitus švietėjiškus renginius; 

2.2.3 suteikia jauniems žmonėms galimybę ir padeda jiems įgyvendinti savo iniciatyvas; 

2.2.4 vykdo ir organizuoja jaunimo mainus; 

2.2.5 siunčia į kitas valstybes ir savo organizacijoje priima savanorius bei kitaip skatina 

savanorystės plėtrą bendruomenėje; 

2.2.6 renka ir skleidžia informaciją jaunimui bei bendruomenei aktualiais klausimais; 

2.2.7 vykdo dialogą tarp skirtingų visuomenės grupių naudojant informacines technologijas; 

2.2.8 organizuoja vaikų ir jaunimo stovyklas; 

2.2.9 organizuoja ugdomąją kultūrinę ir sportinę veiklą; 

2.2.10 teikia konsultacijas neformalioms grupėms, fiziniams ir juridiniams asmenims; 

2.2.11 kuria audiovizualinę produkciją; 

2.2.12 užsiima patalpų ir įrangos nuoma; 

2.2.13 organizuoja pažintines keliones ir vizitus bei vykdo kitą LR įstatymams, kitiems teisės 

aktams ir šiems įstatams neprieštaraujančią veiklą. 

 



3. KRC NARIAI. TEISĖS IR PAREIGOS 
3.1.KRC nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, kuriems yra sukakę 14 

metų ir pripažįstantys šiuos įstatus. 

3.2.Naujus narius priima ir jų sąrašą tvarko KRC valdyba. 

3.3.Narystė KRC baigiasi, kai narys: 

3.3.1 pašalinamas motyvuotu valdybos nutarimu už šiuose įstatuose numatytų įsipareigojimų 

nevykdymą, su šiais įstatais nesuderinamą veiklą ar kai savo veikla žemina KRC garbę; 

3.3.2 sulaukia 29 metų, jei raštiškai neišreiškia intereso pasilikti KRC nariu; 

3.3.3 išstoja iš KRC pateikdamas rašytinį prašymą valdybai. 

3.4. Narystė KRC neterminuota. 

3.5. KRC narių teisės: 

3.5.1 dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose narių susirinkimuose; 

3.5.2 naudotis KRC teikiamomis paslaugomis; 

3.5.3 susipažinti su KRC dokumentais ir gauti visą reikiamą informaciją apie jos veiklą; 

3.5.4 rinkti ir būti renkamu į KRC valdymo organus; 

3.5.5 bet kada išstoti iš KRC. Tokiu atveju stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip KRC 

nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami; 

3.5.6 dalyvauti ir organizuoti KRC renginius, projektus ir programas; 

3.5.7 naudotis KRC pagalba ginant savo teisėtus interesus ir jiems atstovaujant. 

3.6. KRC narių pareigos: 

3.6.1 laikytis KRC įstatų ir vidaus tvarkos taisyklių; 

3.6.2 dalyvauti KRC veikloje, įgyvendinant KRC veiklos tikslus ir uždavinius; laiku vykdyti 

prisiimtus įsipareigojimus. 

 

4. KRC VALDYMO ORGANAI 
4.1. Centro organus sudaro: Visuotinis narių susirinkimas, Vadovas, Valdyba. 

 

5. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
5.1. KRC aukščiausias organas yra Visuotinis narių susirinkimas. Jis šaukiamas ne rečiau kaip kartą 

į metus Vadovo ar ne mažiau kaip 1/3 visų Valdybos narių sprendimu. 

5.2. Susirinkimas teisėtas jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų narių. 

5.3. Nesusirinkus į kviečiamą susirinkimą pusei visų narių, per mėnesį kviečiamas pakartotinis 

visuotinis narių susirinkimas. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus 

neįvykusio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo 

susirinkusių narių skaičiaus. 

5.4. Neeilinis susirinkimas šaukiamas vadovo, jo pavaduotojo, ne mažiau kaip 3 valdybos narių, 

revizijos komisijos arba filialų iniciatyva. 

5.5. Visuotiniame narių susirinkime kiekvienas narys turi vieno balso teisę. 

5.6. Visuotinis narių susirinkimas: 

5.6.1 priima, keičia ir papildo šiuos įstatus ir filialų nuostatus; 

5.6.2 steigia ir sprendžia klausimus dėl filialo veiklos nutraukimo; 

5.6.3 renka organizacijos Vadovą; 

5.6.4 renka Valdybos narius vadovo teikimu; 

5.6.5 renka Revizijos komisijos narius; 

5.6.6 steigia naujas pareigybes; 

5.6.7 nustato KRC nario ir stojamojo mokesčio dydį; 

5.6.8 priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų 

dalyviu; 

5.6.9 priima sprendimą dėl KRC pertvarkymo, reorganizavimo ar pabaigos; 



5.6.10 tvirtina metinę KRC finansinės veiklos ataskaitą; 

5.6.11 svarsto ir tvirtina Vadovo, Valdybos narių ir Revizijos komisijos ataskaitas; 

5.6.12 sprendžia ir kitus įstatymų jo kompetencijai priskirtus klausimus. 

5.7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. 

5.8. Sprendimas dėl KRC įstatų keitimo priimamas 1/2 visų asociacijos narių dauguma. 

5.9. Sprendimas dėl KRC likvidavimo ar reorganizavimo priimamas 2/3 visų asociacijos narių 

dauguma. 

 

6. VALDYBA 
6.1. Valdyba yra kolegialus KRC valdymo organas, atsakingas už organizacijos strategiją. 

6.2. Valdybą sudaro 5 nariai, renkami Visuotiniame narių susirinkime dviems metams ne daugiau 

kaip dvejoms kadencijoms iš eilės. Valdybos nariu gali būti tik KRC narys. 

6.3. Valdybos posėdžiai turi būti šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Valdybos posėdį 

inicijuoti gali Vadovas, jo pavaduotojas, ne mažiau kaip 2 valdybos nariai. 

6.4. Valdybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių valdybos narių paprasta balsų 

dauguma. Priimant valdybos sprendimus visi jos nariai turi po vieną balsą. Balsams 

pasiskirsčius po lygiai lemiamas yra Vadovo balsas. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame 

dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 valdybos narių. 

6.5. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. 

6.6. Valdybos posėdžiai yra atviri, jei nenusprendžiama kitaip. 

6.7. Atsistatydinus Vadovui, pusei valdybos narių (neskaičiuojant filialų vadovų) arba dviems 

revizijos komisijos nariams, šaukiamas neeilinis visuotinis susirinkimas. 

6.8. Valdyba: 

6.8.1 vykdo visuotinio susirinkimo nutarimus; 

6.8.2 koordinuoja ir kontroliuoja KRC ir filialų programų ir projektų įgyvendinimą; 

6.8.3 koordinuoja ir kontroliuoja filialų veiklą; 

6.8.4 atstovauja KRC kaip kolegialus organas; 

6.8.5 rūpinasi KRC veiklai gaunamų lėšų kaupimu ir tikslingu jų panaudojimu; 

6.8.6 sprendžia asmens įstojimo ir narystės sustabdymo KRC klausimus; 

6.8.7 tvirtina KRC biudžetą; 

6.8.8 tvirtina KRC metų veiklos planą į kurį įtraukiami filialų veiklos planai; 

6.8.9 vykdo kitą šiems įstatams neprieštaraujančią veiklą. 

6.9. Valdybos nariai atskaitingi ir atsakingi Visuotiniam narių susirinkimui bei atskaitingi Vadovui. 

6.10. Valdybos nariai koordinuoja jų veiklos sričiai priskirtų programų ir projektų kūrimą ir 

įgyvendinimą, taip pat tvarko kitus valdybos reikalus. 

 

7. VADOVAS 
7.1. Vadovas yra kolegialaus KRC valdymo organo vadovas. 

7.2. Vadovas yra valdybos narys. 

7.3.Vadovas renkamas visuotinio susirinkimo metu dvejų metų kadencijai ne daugiau kaip dvejoms 

kadencijoms iš eilės. Vadovo kadencija sutampa su Valdybos kadencija. Vadovu gali būti tik 

KRC narys. 

7.4. Vadovas: 

7.4.1 vadovauja KRC; 

7.4.2 organizuoja Valdybos darbą; 

7.4.3 atstovauja ar įgalioja kitus narius atstovauti KRC; 

7.4.4 sudaro sandorius su įvairiais ūkio subjektais, atlieka kitus juridinius veiksmus, atidaro KRC 

sąskaitas bankuose ar įgalioja kitus narius sudaryti sandorius su įvairiais ūkio subjektais, 

atlikti kitus juridinius veiksmus, atidaryti KRC sąskaitas bankuose; 



7.4.5 parengia praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

7.5. Vadovas yra atskaitingas visuotiniam narių susirinkimui. 

7.6. Kai Vadovas negali eiti savo pareigų, jas atlieka Vadovo pavaduotojas, tuo metu turintis tokius 

pat įgaliojimus kaip ir Vadovas. Pavaduotojas renkamas pirmojo valdybos posėdžio metu iš 

valdybos narių. 

 

8. REVIZIJOS KOMISIJA 
8.1. Revizijos komisijos nariai yra renkami Visuotiniame narių susirinkime dviems metams ne 

daugiau kaip dvejoms kadencijoms iš eilės. Revizijos komisijos nariu gali būti ne tik KRC 

narys. 

8.2. Revizijos komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai. Revizijos komisija išsirenka revizijos 

komisijos pirmininką iš revizijos komisijos narių. 

8.3. Revizijos komisija: 

8.3.1 tikrina KRC ir jo valdybos, filialų ir jų valdybų veiklos teisėtumą ir tikslingumą; 

8.3.2 vykdo KRC ir jo filialų finansinės veiklos kontrolę; 

8.3.3 vykdo kitą šiuose įstatuose numatytą veiklą; 

8.3.4 kartą per metus Visuotiniam narių susirinkimui teikią ataskaitą apie KRC ir jos valdybos 

narių veiklos teisėtumą ir tikslingumą; 

8.4. Revizijos komisija atskaitinga ir atsakinga tik visuotiniam susirinkimui. 

8.5. Revizijos komisijos narys negali tuo pačiu metu būti KRC Valdybos narys. 

 

9. FINANSINĖ VEIKLA 
9.1. KRC turtą sudaro teisėtai įgytos lėšos, parama iš fizinių ir juridinių asmenų, kilnojamas ir 

nekilnojamas turtas, taip pat intelektualinę išraišką turinčios vertybės. 

9.2. KRC lėšos yra skiriamos tik KRC tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. 

9.3. Lėšos ir turtas negali būti skirstomi KRC nariams, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo 

užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties 

pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas 

prekes. 

9.4. Filialų lėšos yra apskaitomos KRC balanse. 

9.5. Nario mokestis – privaloma kasmetinė įmoka, kurią kiekvienas KRC narys privalo sumokėti už 

laikotarpį nuo įmokos sumokėjimo dienos iki gruodžio mėnesio 31 d. Nario mokestį 

administruoja KRC valdyba. 

9.6. Nario mokesčio dydis yra nustatomas ir keičiamas Visuotiniame narių susirinkime. 

9.7. Apie KRC lėšų panaudojimą reguliariai atsiskaitoma visuotiniam jo narių susirinkimui. 

 

10. FILIALAI 
10.1. Filialai yra struktūriniai KRC padaliniai. 

10.2. Filialai steigiami, pertvarkomi, reorganizuojami bei likviduojami Visuotinio narių 

susirinkimo nutarimu, priimtu absoliučia balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 visų 

KRC narių. Filialo nuostatus Visuotinis narių susirinkimas priima kartu su nutarimu įsteigti 

filialą. 

10.3. Filialai turi teisę: 

10.3.1 vykdyti veiklą atitinkančią KRC tikslus ir uždavinius savo veiklos teritorijos ribose; 

10.3.2 esant kitų filialų pritarimui šaukti neeilinius susirinkimus; 

10.3.3 savo nuožiūra disponuoti jam priklausančiomis lėšomis ir kitu turtu; 

10.3.4 siūlyti KRC įstatų pakeitimus; 

10.3.5 gauti KRC finansinę paramą savo vykdomiems projektams; 



10.3.6 atlikti kitus šiuose įstatuose numatytus veiksmus. 

10.4. Filialas veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos asociacijų įstatymu, kitais galiojančiais įstatymais ir teisės aktais,  šiais įstatais, 

Visuotinio narių susirinkimo ir valdybos nutarimais ir filialo nuostatais. 

10.5. Filialo veikla nutraukiama Visuotinio narių susirinkimo metu 2/3 visų KRC narių balsų 

dauguma. 

 

11. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ TVARKA 
11.1. Pranešimai, skelbimai, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą bei 

Asociacijų įstatymą reikia skelbti viešai, skelbiami KRC internetiniame puslapyje arba 

elektroniniu paštu visiems KRC nariams, nebent galiojantys įstatymai nustato kitokią pranešimų 

skelbimo tvarką. 

11.2. Sprendimą dėl viešos informacijos paskelbimo priima Vadovas. 

 

12. KRC PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS 
12.1. KRC pertvarkoma susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 dalyvaujančių KRC narių balsų 

dauguma, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. 

12.2. KRC veikla nutrūksta susirinkimui nusprendus 2/3 dalyvaujančių KRC narių dauguma. 

12.3. Nutraukus KRC veiklą, organizacijos turtas ir lėšos naudojami Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso ir asociacijų įstatymo nustatyta tvarka. 

 

13. ĮSTATŲ KEITIMAS IR PAPILDYMAS 
13.1. KRC  įstatai keičiami ir papildomi visuotinio narių susirinkimo sprendimu 1/2 balsų 

dauguma. 

13.2. Įstatų keitimą gali inicijuoti bet kuris KRC narys. KRC įstatų keitimo projektą 

iniciatorius turi perduoti Vadovui, ne vėliau kaip per 15 dienų iki visuotinio narių susirinkimo. 

Praleidus terminą įstatų keitimo ir papildymo projektai visuotiniame narių susirinkime 

nesvarstomi. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja, kai juos įregistruoja registrą tvarkančios 

institucijos. Visuotinis narių susirinkimas priėmęs sprendimą keisti įstatus, juos įregistruoti 

deleguoja Vadovui. 


