LIETUVOS RESPUBLIKOS
ASOCIACIJŲ
ĮSTATYMO Nr. IX-1969 2, 7, 8, 12, 13 ir 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
2019 m.
d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. 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 ir (ar) privačius interesus.“
2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 7 straipsnio 4 dalį ir išdėstyti ją taip:
„4. Jeigu sudaromas kitas asociacijos organas (konferencija, suvažiavimas, kongresas,
asamblėja ar kt.), kuris turi tik dalį visuotinio narių susirinkimo teisių, likusias visuotinio narių
susirinkimo teises įgyvendina visuotinis narių susirinkimas arba kitas asociacijos organas, turintis
visas visuotinio narių susirinkimo teises.“
3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 8 straipsnio 1 dalį 9 punktu ir jį išdėstyti taip:
„9) nustato naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarką bei
sąlygas, jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip.“
2. 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 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 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. 9 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 9 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
„7. Kolegialus valdymo organas gali priimti sprendimus, kai jo posėdyje dalyvauja daugiau
kaip 1/2 narių, jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip.“
5 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. Pripažinti 12 straipsnio 2 dalies 7 punktą netekusiu galios.
4. Papildyti 12 straipsnio 5 dalį ir išdėstyti ją taip:

2
„5. Įsteigtos asociacijos pakeistus įstatus pasirašo valdymo organas arba visuotinio narių
susirinkimo įgaliotas asmuo, arba steigiamajame susirinkime išrinktas vienasmenis valdymo
organas.“
6 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 13 straipsnio 1 dalį ir išdėstyti ją taip:
„1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, išskyrus šio
straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį, ir (ar) juridiniai asmenys. Asociacijos įstatuose gali būti
nustatyti keli narystės asociacijoje tipai. Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys. Asmuo gali
būti kelių asociacijų nariu.“
2. Pakeisti 13 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir išdėstyti jį taip:
„1) dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime, jei tokia teisė nėra
apribota asociacijos įstatuose, kai nustatomi keli narystės asociacijoje tipai;
3. 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.“
7 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 15 straipsnį ir išdėstyti jį taip:
„Asociacija įstatų nustatyta tvarka gali įsteigti tarptautines organizacijas ir įstoti į jas, jei jų
tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, šiam ar kitiems įstatymams.“
8 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, kuris yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo, 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.
9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
1. Šis įstatymas įsigalioja ...........

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentas
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ĮSTATYMO Nr. IX-1969 2, 7, 8, 12, 13 ir 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
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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 juridinis
asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir
juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius ir (ar) privačius interesus.“
2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 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 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 ,
likusias visuotinio narių susirinkimo teises įgyvendina visuotinis narių susirinkimas arba kitas
asociacijos organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises.“
3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 8 straipsnio 1 dalį 9 punktu ir jį išdėstyti taip:
„9) nustato naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarką
bei sąlygas, jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip.“
2. 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 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. 9 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 9 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
„7. Kolegialus valdymo organas gali priimti sprendimus, kai jo posėdyje dalyvauja daugiau
kaip 1/2 narių, jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip.“
5 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 12 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
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„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. Pripažinti 12 straipsnio 2 dalies 7 punktą netekusiu galios:
„7) naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos;“
4. Papildyti 12 straipsnio 5 dalį ir išdėstyti ją taip:
„5. Įsteigtos asociacijos pakeistus įstatus pasirašo valdymo organas arba visuotinio narių
susirinkimo įgaliotas asmuo, arba steigiamajame susirinkime išrinktas vienasmenis valdymo
organas.“
6 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 13 straipsnio 1 dalį ir išdėstyti ją taip:
„1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, išskyrus šio
straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį, ir (ar) juridiniai asmenys. Asociacijos įstatuose gali būti
nustatyta kitokie dalyvavimo asociacijoje būdai, kurie nėra laikomi naryste. Minimalus
asociacijos narių skaičius yra trys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.“
2. Pakeisti 13 straipsnio 5 dalį ir išdėstyti ją taip:
„5. Asociacijos buveinėje, taip pat asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų
asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.“
„5. Kiekvienas asociacijos narys turi teisę susipažinti su visų asociacijos narių sąrašu“
7 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 15 straipsnį ir išdėstyti jį taip:
Asociacija įstatų nustatyta tvarka gali įsteigti tarptautines organizacijas ir įstoti į
tarptautines organizacijas jas, kurių jei jų tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, šiam ar
kitiems įstatymams.
8 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, kuris yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo, 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:
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„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:
„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.“
9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
1. Šis įstatymas įsigalioja ...........

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentas
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
ASOCIACIJŲ ĮSTATYMO Nr. IX-1969 2, 7, 8, 12, 13 ir 16 STRAIPSNIO
PAKEITIMO ĮSTATYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1.
Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir
uždaviniai
Šiuo įstatymu pakeitimu siekiama gerinti nevyriausybinių organizacijų (konkrečiai –
asociacijų) teisinę aplinką. Šie pakeitimai asociacijoms suteiks daugiau galimybių nustatyti norimą
organizacijos valdymo struktūrą.
Taip pat šiuo pakeitimu siekiama panaikinti pasenusius reikalavimus asociacijoms, kurie
šiuo metu nebėra aktualūs ir verčia organizacijas vykdyti perteklinius veiksmus.
2.
rengėjai

Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir

Įstatymo projektą inicijuoja Nevyriausybinių organizacijų taryba.
3.
Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymų projektuose aptarti teisiniai santykiai?
Šiuo metu pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą nevyriausybinės organizacijos
privalo nustatyti savo valdymo struktūrą ir formuoti dokumentus pagal ribojančius įstatymo
reikalavimus. Pvz. įstatymas neleidžia įstatų keitimo priskirti norimo valdymo organo kompetencijai.
Taip pat įstatymas numato balsų skaičiavimo tvarką, kuri apriboja asociacijos galimybes nustatyti
norimą juridinio asmens valdymo tvarką.
Taip pat įstatyme yra numatyti tam tikri biurokratiniai veiksmai, pvz. pareiga asociacijos
buveinėje turėti asociacijos narių sąrašą, kurių siekiama atsisakyti, kad būtų palengvinta asociacijų
veikla.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų
laukiama
Priėmus šį įstatymo pakeitimą bus suteikta galimybė nevyriausybinėms organizacijoms
veikti efektyviau, bus sumažinti biurokratiniai reikalavimai, kurie šiuo metu keliami asociacijoms.
Laikytina, kad šis įstatymo pakeitimas paskatins nevyriausybinių organizacijų sektoriaus
plėtrą ir pagerins bendrą nevyriausybinių organizacijų teisinę aplinką.

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos
priimtų įstatymų pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų
išvengta
Neigiamų pasekmių nenumatoma.
6. Kokią įtaką įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai
Įstatymo projektas neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai, korupcijai neturės.
7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai
Įstatymas skatins galimybes vystyti nevyriausybinių organizacijų sektorių, įskaitant ir
socialinį verslą.
8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius
galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios
Priėmus Įstatymą, galiojančių teisės aktų keisti ar naikinti nereikės, papildomų teisės aktų
priimti nereikės.
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9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos,
Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys
terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka
Įstatymo projektas parengtas laikantis nustatytų reikalavimų,
10. Ar įstatymų projektai atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus
Įstatymo projekto nuostatos atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus.
11. Jeigu įstatymams įgyvendinti reikia įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, kas ir
kada juos turėtų priimti
Nereikia.
12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks
įstatymams įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai
einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais)
Įstatymo projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų
valstybės įsteigtų fondų lėšų nereikės.
13. Įstatymų projektų rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados
Įstatymo projekto rengimo metu specialistų vertinimo ir išvadų negauta.
14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiems projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos
sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis
nevyriausybinė organizacija, asociacija
15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai
Nėra

7

