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Kokie veiksmai turi būti atlikti norint įsteigti mažąją bendriją?
Mažoji bendrija steigiama ir veikia Mažųjų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka. Ji gali būti steigiama, teikiant
dokumentus popieriuje VĮ Registrų centrui arba elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą.
Steigiant mažąją bendriją elektroniniu būdu:
- visi steigėjai privalo turėti kvalifikuotus elektroninius parašus;
- visi dokumentai pasirašomi tik kvalifikuotais elektroniniais parašais;
- pavadinimas turi būti laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą, jame neketinama vartoti Lietuvos vardo;
- jeigu patalpos, kuriose numatoma registruoti juridinio asmens buveinę, nėra steigėjo asmeninė nuosavybė,
prašymą teikiantis steigėjas sistemoje surašo visus savininkus, o sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens
buveinei savitarnos sistemoje kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti visi esami patalpų savininkai
(bendraturčiai) kaip fiziniai asmenys (dokumentą savininkai ras savitarnos sistemoje pasirinkę Juridinių asmenų
registras, Mano dokumentai).
Elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų centro savitarnos sistemos, steigėjas (vienas iš steigėjų) turi pasirinkti
skiltį Juridinių asmenų registras, kairėje meniu pusėje spustelti nuorodas: Juridinio asmens prašymai, Prašymas
registruoti JAR ir pasirinkus juridinio asmens teisinę formą - Mažoji bendrija, spustelti Pildyti prašymą.
Atsivėrusiame lange steigėjas turės pasirinkti mažosios bendrijos valdymo tipą.
Vartotojo vadovą, kai steigiama mažoji bendrija, kuri turi vienasmenį valdymo organą – vadovą – rasite čia.
Vartotojo vadovą, kai steigiama mažoji bendrija, kurios valdymo organas yra narių susirinkimas, rasite čia.
Atkreiptinas dėmesys, kad įsteigus bendriją, kurioje numatytas tik vienas narys, vėliau norint priimti daugiau narių,
reikės keisti mažosios bendrijos nuostatus, todėl racionalu būtų pasirinkti valdymo tipą, kur numatytas vienas
narys ar daugiau narių. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pasirinkus valdymo tipą, kai mažosios bendrijos valdymo
organas yra narių susirinkimas, pasitaiko atvejų, kai mažosios bendrijos atstovas ar vienintelis narys negali
prisijungti prie kitų valstybės institucijų sistemų, kadangi jos "atpažįsta" tik vadovą, todėl geriau rinktis mažosios
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bendrijos tipą, kurioje yra vienasmenis valdymo organas - vadovas. Šie patarimai neprivalomi, jie yra
rekomendacinio pobūdžio ir apsispręsti, kokio tipo mažąją bendriją steigti, turi jos steigėjai.
Pasirinkus valdymo tipą, savitarnos sistema atitinkama chronologine tvarka nurodys, kokius duomenis reikia įrašyti
duomenų laukuose siekiant, kad sistema galėtų sugeneruoti steigimo aktą arba steigimo sutartį, nuostatus ir
prašymą registruoti JAR-1-E.
Steigiant mažąją bendriją elektroniniu būdu, yra veiklos tikslai pasirenkami iš Juridinių asmenų registro tvarkytojo
pateikto elektroninio veiklos tikslų klasifikatoriaus. Mažosios bendrijos nuostatuose, kurie automatiškai
sugeneruojami savitarnos sistemoje, visais atvejais bus sugeneruota nuoroda, kad bendrija gali užsiimti bet kokia
kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Pavyzdinius mažosios bendrijos nuostatus
galite peržiūrėti čia.
Sugeneruotus steigimo aktą arba steigimo sutartį bei nuostatus kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti visi
steigėjai. Dokumentai pasirašomi pasirinkus funkciją Pasirašyti. Kai dokumentus chronologine tvarka pasirašys
visi steigėjai, jų būsena pasikeis į Pasirašytas. Vėliausiai pasirašoma forma JAR-1-E - ją pasirašo prašymą
pildantis steigėjas.
Kai visi dokumentai pasirašyti, reikia įdėti paslaugą į krepšelį ir atlikti apmokėjimo procedūrą. Juridinis asmuo bus
įregistruotas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, jeigu Juridinių asmenų registro tvarkytojas, tikrindamas pateiktus
duomenis ir dokumentus, nenustatys trūkumų.
Atlyginimas už mažosios bendrijos įregistravimą - 17,45 euro.
Visi įkainiai https://www.registrucentras.lt/p/43
Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymas Nr. 4-878, 2012 m. rugpjūčio 31 d., Vilnius
„Dėl Mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo aktų ir steigimo sutarčių formų, Mažosios bendrijos pavyzdinių
nuostatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.432225/asr
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Vienas steigėjas ir nuostatuose numatytas vienasmenis valdymo
organas - vadovas
STEIGIMAS
•

Sudaroma mažosios bendrijos steigimo sutartis ar steigimo aktas. Kai bendriją steigia vienas steigėjas,
sudaromas bendrijos steigimo aktas;

•

Steigėjai gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą (forma JAR-5) dėl pavadinimo
laikino įtraukimo į Registrą;

•

Parengiami mažosios bendrijos nuostatai;

•

Pagal priimtus bendrijos nuostatus sudaromi bendrijos organai;

•

Mažoji bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

REGISTRAVIMAS
Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti mažąją bendriją, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų
duomenų tikrumą, nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad mažąją bendriją registruoti galima.
VĮ Registrų centrui pateikiami dokumentai:
1.

Nuostatai

DOCX

(Nuostatai Nr. 3 – skirta mažajai bendrijai, kai mažosios bendrijos vadovas yra vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas
ir mažojoje bendrijoje yra vienas narys)

2.

Forma JAR-1
PDF /

3.

Forma JAR-T
PDF /

4.

DOCX

DOCX

Forma KD-1
PDF /

DOCX

jeigu Yra vienas steigėjas ir nuostatuose numatytas vienasmenis valdymo organas - vadovas:
5.

Steigimo aktas

DOCX

(Forma Nr. 3 skirta mažajai bendrijai, kai mažosios bendrijos vadovas yra vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas)

6.

Forma JAR-VO-V
PDF /

DOCX
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Vienas steigėjas ir nuostatuose numatytas valdymo organas - narių
susirinkimas (vadovas nėra skiriamas, bendrijos narys nori pats
priiminėti visus sprendimus)
STEIGIMAS
•

Sudaroma mažosios bendrijos steigimo sutartis ar steigimo aktas. Kai bendriją steigia vienas steigėjas, sudaromas
bendrijos steigimo aktas;

•

Steigėjai gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą (forma JAR-5) dėl pavadinimo laikino įtraukimo
į Registrą;

•

Parengiami mažosios bendrijos nuostatai;

•

Pagal priimtus bendrijos nuostatus sudaromi bendrijos organai;

•

Mažoji bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

REGISTRAVIMAS
Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti mažąją bendriją, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų
tikrumą, nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad mažąją bendriją registruoti galima.
VĮ Registrų centrui pateikiami dokumentai:
1.

DOCX

Nuostatai

(Nuostatai Nr. 1 – skirta mažajai bendrijai, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra jos valdymo organas ir mažojoje
bendrijoje yra vienas narys)

2.

Forma JAR-1
PDF /

3.

Forma JAR-T
PDF /

4.

DOCX

DOCX

Forma KD-1
PDF /

DOCX

jeigu Yra vienas steigėjas ir nuostatuose numatytas valdymo organas - narių susirinkimas (vadovas nėra skiriamas,
bendrijos narys nori pats priiminėti visus sprendimus):
5.

Steigimo aktas

DOCX

(Forma Nr. 1 skirta mažajai bendrijai, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas)

6.

Forma JAR-VO-BV2
PDF /

DOCX

Puslapis 4 iš 6

Du ir daugiau steigėjų, ir nuostatuose numatytas vienasmenis valdymo
organas - vadovas
STEIGIMAS
•

Sudaroma mažosios bendrijos steigimo sutartis ar steigimo aktas. Kai bendriją steigia vienas steigėjas, sudaromas
bendrijos steigimo aktas;

•

Steigėjai gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą (forma JAR-5) dėl pavadinimo laikino įtraukimo
į Registrą;

•

Parengiami mažosios bendrijos nuostatai;

•

Pagal priimtus bendrijos nuostatus sudaromi bendrijos organai;

•

Mažoji bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

REGISTRAVIMAS
Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti mažąją bendriją, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų
tikrumą, nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad mažąją bendriją registruoti galima.
VĮ Registrų centrui pateikiami dokumentai:
1.

DOCX

Nuostatai

(Nuostatai Nr. 4 – skirta mažajai bendrijai, kai mažosios bendrijos vadovas yra vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas
ir mažojoje bendrijoje yra vienas ar daugiau narių)

2.

Forma JAR-1
PDF /

3.

Forma JAR-T
PDF /

4.

DOCX

DOCX

Forma KD-1
PDF /

DOCX

jeigu Yra du ir daugiau steigėjų ir nuostatuose numatytas vienasmenis valdymo organas - vadovas:
5.

Steigimo sutartis

DOCX

(Forma Nr. 4 skirta mažajai bendrijai, kai mažosios bendrijos vadovas yra vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas)

6.

Forma JAR-VO-V
PDF /

DOCX
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Du ir daugiau steigėjų, ir nuostatuose numatytas valdymo organas –
narių susirinkimas (vadovas nėra skiriamas, bendrijos nariai nori kartu
priiminėti visus sprendimus)
STEIGIMAS
•

Sudaroma mažosios bendrijos steigimo sutartis ar steigimo aktas. Kai bendriją steigia vienas steigėjas, sudaromas
bendrijos steigimo aktas;

•

Steigėjai gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą (forma JAR-5) dėl pavadinimo laikino įtraukimo
į Registrą;

•

Parengiami mažosios bendrijos nuostatai;

•

Pagal priimtus bendrijos nuostatus sudaromi bendrijos organai;

•

Mažoji bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

REGISTRAVIMAS
Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti mažąją bendriją, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų
tikrumą, nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad mažąją bendriją registruoti galima.
VĮ Registrų centrui pateikiami dokumentai:
1.

DOCX

Nuostatai

(Nuostatai Nr. 2 – skirta mažajai bendrijai, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra jos valdymo organas ir mažojoje bendrijoje
yra vienas ar daugiau narių)

2.

Forma JAR-1
PDF /

3.

Forma JAR-T
PDF /

4.

DOCX

DOCX

Forma KD-1
PDF /

DOCX

jeigu Yra du ir daugiau steigėjų ir nuostatuose numatytas valdymo organas – narių susirinkimas (vadovas nėra
skiriamas, bendrijos nariai nori kartu priiminėti visus sprendimus):
5.

Steigimo sutartis

DOCX

(Forma Nr. 2 skirta mažajai bendrijai, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas)

6.

Forma JAR-AT
PDF /

7.

DOCX

Forma JAR-VO-BV2
PDF /

DOCX
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