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1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis 

asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir 

juos ginti ar tenkinti kitus privačius interesus.“ 

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir išdėstyti ją taip: 

„2. Asociacijoje turi būti visuotinis narių susirinkimas ar kitas organas (konferencija, 

suvažiavimas, kongresas, asamblėja ar kt.), turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises.“ 

2. Pripažinti 7 straipsnio 4 dalį netekusia galios. 

3. Papildyti 7 straipsnį 4 dalimi ir išdėstyti ją taip: 

„4. Asociacijoje gali būti sudaromi kiti organai, turintys dalį visuotinio narių susirinkimo 

teisių.“ 

 

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„1) keičia asociacijos įstatus, jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip;“ 

2. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„4) nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką, 

jei mokėjimo tvarka nenustatyta asociacijos įstatuose ar kitų asociacijos valdymo organų 

sprendimais;֧“ 

3. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„5) per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina asociacijos metinių finansinių 

ataskaitų rinkinį arba perduoda šią teisę kitam asociacijos valdymo organui;“ 

4. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„6) priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 

likvidavimo), jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip;“ 

5. Pakeisti 8 straipsnio 7 dalį ir išdėstyti ją taip: 

„7. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 

asociacijos narių, jeigu asociacijos įstatuose nenustatyta kitaip. Visuotinio narių susirinkimo 

sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ 

negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu 

nedalyvavusiais asmenimis), jeigu asociacijos įstatai nenustato kitokios balsų skaičiavimo tvarkos.“ 

 

4 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 12 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„4) asociacijos veiklos tikslai;“ 

2. Pripažinti 12 straipsnio 2 dalies 6 punktą netekusiu galios. 

3. Pakeisti 12 straipsnio 2 dalies 7 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„7) naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos, jeigu 

ji nėra įtvirtinta atskirame dokumente;“ 
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4. Pakeisti 12 straipsnio 2 dalies 13 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„13) pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija, jeigu 

ji skiriasi nuo pavyzdiniuose asociacijos įstatuose numatytos;“ 

 

5 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 13 straipsnio 5 dalį ir išdėstyti ją taip: 

„5. Turi būti sudarytas visų asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti 

kiekvienas asociacijos narys.“  

 

6 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„3) asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal 

Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, 

asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, 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, turtu 

naudojamasi panaudos pagrindais;“ 

2. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„4) suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas 

asociacijos ar asociacijos nario prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų 

asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos 

Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti 

teisės aktai numato kitaip;“ 

3. Pripažinti 16 straipsnio 2 dalies 5 punktą netekusiu galios. 

4. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 7 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„7) pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą;“ 

5. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„8) parduoti asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą;“ 

6. Pripažinti 16 straipsnio 4 dalį netekusia galios. 

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 
1. Šis įstatymas įsigalioja ........... 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 
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1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis privatus 

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

interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius privačius interesus.“ 

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir išdėstyti ją taip: 

„2. Asociacijoje turi būti visuotinis narių susirinkimas ar kitas organas (konferencija, 

suvažiavimas, kongresas, asamblėja ar kt.), turintis visas ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių 

teises.“ 

2. Pripažinti 7 straipsnio 4 dalį netekusia galios: 

„4. Jeigu sudaromas kitas asociacijos organas (konferencija, suvažiavimas, kongresas, 

asamblėja ar kt.), kuris turi tik dalį visuotinio narių susirinkimo teisių, tuomet visuotinis narių 

susirinkimas yra privalomas. Asociacijos organui, turinčiam dalį visuotinio narių susirinkimo teisių, 

taikomos šio Įstatymo nuostatos, taikytinos visuotiniam narių susirinkimui, išskyrus šio Įstatymo 8 

straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktus, kuriuose numatytus sprendimus gali priimti tik visuotinis narių 

susirinkimas.“ 

3. Papildyti 7 straipsnį 4 dalimi ir išdėstyti ją taip: 

„4. Asociacijoje gali būti sudaromi kiti organai, turintys dalį visuotinio narių 

susirinkimo teisių.“ 

 

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„1) keičia asociacijos įstatus, jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip;“ 

2. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„4) nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką, 

jei asociacijos įstatuose mokėjimo tvarka nenustatyta asociacijos įstatuose ar kitų asociacijos 

valdymo organų sprendimais;֧“ 

3. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„5) per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina asociacijos metinių finansinių 

ataskaitų rinkinį arba perduoda šią teisę kitam asociacijos valdymo organui;“ 

4. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„6) priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 

likvidavimo), jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip;“ 

5. Pakeisti 8 straipsnio 7 dalį ir išdėstyti ją taip: 

„7. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 

asociacijos narių, jeigu asociacijos įstatuose nenustatyta kitaip. Visuotinio narių susirinkimo 

sprendimas, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai 
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renkami kolegialių organų nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu 

dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra 

jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), jeigu asociacijos įstatai nenustato didesnės 

daugumos kitokios balsų skaičiavimo tvarkos. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nurodytiems 

visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime 

dalyvaujančių asociacijos narių balsų. Tais atvejais, kai skiriami (renkami) kolegialių organų nariai, 

sprendimai priimami asociacijos įstatų nustatyta tvarka.“ 

 

4 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 12 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„4) asociacijos veiklos tikslai, kurie turi būti apibūdinti aiškiai ir išsamiai, nurodant veiklos 

sritis bei rūšis;“ 

2. Pripažinti 12 straipsnio 2 dalies 6 punktą netekusiu galios: 

„6) stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka, jeigu įstatuose nėra nurodyta, kad ji 

bus patvirtinta atskiru dokumentu;“ 

3. Pakeisti 12 straipsnio 2 dalies 7 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„7) naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos, jeigu 

ji nėra įtvirtinta atskirame dokumente;“ 

4. Pakeisti 12 straipsnio 2 dalies 13 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„13) pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija, jeigu 

ji skiriasi nuo pavyzdiniuose asociacijos įstatuose numatytos;“ 

 

5 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 13 straipsnio 5 dalį ir išdėstyti ją taip: 

„5. Asociacijos buveinėje, taip pat asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti 

sudarytas visų asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos 

narys.“  

 

6 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„3) asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal 

Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, 

asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, 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, turtu 

naudojamasi panaudos pagrindais;“ 

2. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„4) suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas 

asociacijos ar asociacijos nario prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų 

asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos 

Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti 

teisės aktai numato kitaip;“ 

3. Pripažinti 16 straipsnio 2 dalies 5 punktą netekusiu galios: 

„5) skolintis pinigų iš asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši 

nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;“ 

4. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 7 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„7) pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu 

yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;“ 

5. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„8) parduoti asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu 

yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;“ 

6. Pripažinti 16 straipsnio 4 dalį netekusia galios: 
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„4. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą 

turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. 

Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, 

jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų 

ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu asociacijos įstatuose yra 

nustatyta, tikslams.“ 

 

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 
1. Šis įstatymas įsigalioja ........... 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

 

 

 


