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LIETUVIŲ, GYVENUSIŲ AMERIKOJE, VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS 

„SUGRĮŽUS“ 

 

STEIGIMO SUTARTIS 

 

Vilnius, du tūkstančiai septintųjų metų vasario pirma diena 

 

Jurgita Dapkutė 

Simonas Girdzijauskas 

Dalia Grobovaitė 

Mindaugas Kazlauskas 

Daumantas Matulis 

Alina Milašiūtė 

Marijus Petrušonis 

Giedrė Šipailaitė 

Ugnius Valiauga 

Jolita Zabarauskaitė 

Juozas Žagelis 

 

toliau tekste kartu vadinami „Steigėjais”, o kiekvienas atskirai „Steigėju”, 

 

atsižvelgdami į savo bei visuomenės poreikius ir interesus, ir sutinkamai su Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, 

Steigėjai nutarė steigti, kaip toliau numatyta šioje Sutartyje, asociaciją. 

 

1. Asociacijos pavadinimas, rūšis, teisinis statusas 
1.1. Steigėjai steigia asociaciją, toliau tekste vadinama „Asociacija“. 

1.2. Steigiamos asociacijos pavadinimas – Lietuvių, gyvenusių Amerikoje, visuomeninė 

organizacija „Sugrįžus“. Pavadinimas sutrumpintai – LGAVO „Sugrįžus“ 

1.3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacijos turtas yra 

atskirtas nuo jos narių turto. Pagal savo prievoles Asociacija atsako tik savo turtu. Asociacija 

neatsako pagal narių prievoles, o pastarieji neatsako pagal Asociacijos prievoles. 

1.4. Asociacijos buveinės adresas – Darkiemio g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika. 

1.5. Asociacija steigiama neribotam laikui. 

1.6. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 

1.7. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, šia 

Sutartimi bei Asociacijos įstatais. 

 

2. Asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai Asociacijai, bei jų teisės ir įgaliojimai 

2.1. Daumantas Matulis ir Dalia Grobovaitė, veikiant tiek kartu, tiek atskirai, turi teisę atstovauti 

steigiamai Asociacijai ir atlikti visus Asociacijos įsteigimui reikalingus veiksmus, paruošti bei 

pasirašyti visus dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, pareiškimus, Asociacijos įstatus, 

pasirašyti prašymus ir kitus dokumentus susijusius su Asociacijos registravimu Juridinių asmenų 

registre, pateikti šiuos dokumentus Juridinių asmenų registrui ir gauti visus įregistruotus 

dokumentus iš Juridinių asmenų registro, kreiptis dėl Asociacijos antspaudo pagaminimo ir jį 

gauti, atlikti bet kuriuos kitus veiksmus, reikalingus įsteigti Asociaciją. 
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3. Steigiamojo susirinkimo sušaukimo ir jo sprendimų priėmimo tvarka 

3.1. Steigiamasis susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo šios sutarties 

pasirašymo dienos. Steigiamąjį susirinkimą įpareigojamas sušaukti steigėjas Daumantas Matulis. 

Steigėjai apie šaukiamą steigiamąjį susirinkimą informuojami telefonu arba elektroniniu paštu. 

3.2. Kiekvienas Steigėjas steigiamajame susirinkime turi vieną balsą. Visi Steigėjai turi sprendžiamojo 

balso teisę. Sprendimai steigiamajame susirinkime priimami balsuojant Steigėjamspaprasta balsų 

dauguma. 

3.3. Steigiamasis susirinkimas turi patvirtinti Asociacijos įstatus, išrinkti bent vieną Asociacijos 

valdymo organą. Susirinkime taip pat gali būti sprendžiami kiti Asociacijos visuotinio narių 

susirinkimo kompetencijai priskirti klausimi. 

 

4. Baigiamoji dalis 

4.1. Bet kokie ginčai tarp Steigėjų dėl šios Sutarties ar susiję su šia Sutartimi sprendžiami Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. 

4.2. Sutartis įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. 

4.3. Sutartis gali būti pakeistas, papildyta ar nutraukta tik raštu. Tokie pakeitimai ir papildymai yra 

neatsiejama Sutarties dalis. 

4.4. Ši Sutartis sudarytas 3 egzemplioriais vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. 

 

 

Steigėjai: 

 

 

Jurgita Dapkutė                       __________________________________ 

 

Simonas Girdzijauskas            __________________________________ 

 

Dalia Grobovaitė                     __________________________________ 

 

Mindaugas Kazlauskas           __________________________________ 

 

Daumantas Matulis                 __________________________________ 

 

Alina Milašiūtė                        __________________________________ 

 

Marijus Petrušonis                  __________________________________ 

 

Giedrė Šipailaitė                      __________________________________ 

 

Ugnius Valiauga                     __________________________________ 

 

Jolita Zabarauskaitė                 __________________________________ 

 

Juozas Žagelis                         __________________________________ 
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