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8 straipsnis. 4 dalies pakeitimas
Pakeisti 8 straipsnio 4 dalį ir jį išdėstyti taip: “4. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo
balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
Jeigu asociacijos įstatuose numatytas kitas visas ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių turintis
organas (konferencija, suvažiavimas, kongresas, asamblėja ar kt.), kai šis organas priima sprendimus,
kiekvienas asociacijos nariams atstovaujantis asmuo turi tiek balsų, keliems asociacijos nariams jis
atstovauja, jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip. Visas ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių
turinčiame organe narys dalyvauja asmeniškai pats (fizinis asmuo arba vienasmenis valdymo organas,
o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatytais atvejais – kitų organų nariai bei dalyviai – fiziniai
asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose (įstatuose, nuostatuose) jiems
suteiktas teises ir pareigas), išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioja
kitą asmenį, arba su juo sudaro balsavimo teisės perleidimo sutartį. Asociacijos narys – juridinis asmuo
gali būti atstovaujamas visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar
valdymo organo narių.”

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ

DALIA GRYBAUSKAITĖ
_________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS
ASOCIACIJŲ ĮSTATYMO
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8 STRAIPSNIO 4 DALIES PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai
2010 m. priimant Asociacijų įstatymo pakeitimus, buvo labiau įsigilinta į vienos verslo asociacijos
„Linava“ konkrečią situaciją ir neatsižvelgta į tai, kad Lietuvoje veikia daugybė kitų labai skirtingų
asociacijų. Šios organizacijos skiriasi ne tik savo įvairia vykdoma veikla, tačiau ir vienijamų narių
skaičiumi bei organizacijų vidine struktūra.
Iki minėtų pakeitimų, asociacijoms įstatymas numatė galimybę steigimo dokumentuose
detalizuoti visuotinio narių susirinkimo tvarką. Tačiau priėmus pakeitimus, didelė dalis gausių arba
nestandartinę struktūrą turinčių asociacijų atsidūrė aklavietėje: jų steigimo dokumentuose numatyta
visuotinio narių susirinkimo tvarka tapo nelegalia, nes įstatymas uždraudė įstatuose numatyti
organizacijai reikalingą alternatyvą.
Atkreiptinas dėmesys, kad tokios galimybės panaikinimas suvaržė asociacijų laisvę ir sukėlė
asociacijoms valdymo iššūkių.
2. Įstatymų projektų iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai 3.
Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai
Šiuo metu, pagal galiojantį reglamentavimą “4. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo
balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
Jeigu asociacijos įstatuose numatytas kitas visas ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių turintis
organas (konferencija, suvažiavimas, kongresas, asamblėja ar kt.), kai šis organas priima sprendimus,
kiekvienas asociacijos nariams atstovaujantis asmuo turi tiek balsų, keliems asociacijos nariams jis
atstovauja. Visas ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių turinčiame organe narys dalyvauja
asmeniškai pats (fizinis asmuo arba vienasmenis valdymo organas, o įstatymuose ir steigimo
dokumentuose nustatytais atvejais – kitų organų nariai bei dalyviai – fiziniai asmenys, veikiantys pagal
įstatymuose ir steigimo dokumentuose (įstatuose, nuostatuose) jiems suteiktas teises ir pareigas),
išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioja kitą asmenį, arba su juo
sudaro balsavimo teisės perleidimo sutartį. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas
visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių.“
Nėra numatyta galimybė įstatuose nustatyti kitaip, tad neatsižvelgiama į asociacijų įvairovę.
Todėl galima daryti išvadą, kad įstatymu yra ribojamas asociacijų veikimas.
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4.
Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų
laukiama Priėmus šį pakeitimą bus užtikrintas asociacijų laisvės principas, o teisinė aplinka
geriau atitiks asociacijų poreikius.
5.
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos
priimtų įstatymų pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta
Teisinio reguliavimo neigiamų pasekmių nenumatoma.
6.
Kokią įtaką priimti įstatymai turės kriminogeninei situacijai, korupcijai Priimti
įstatymai neturės įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai.
7.
Kaip įstatymų įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai Priimti įstatymai
neturės įtakos verslo sąlygoms ir verslo plėtrai.
8.
Įstatymų inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius
galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios
Priėmus įstatymo pakeitimo projektą nereikės jokių papildomų teisės aktų, jų pakeitimo ar pripažinimo
netekusiais galios.
9.
Ar įstatymų projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos,
Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymų projektų sąvokos ir jas įvardijantys
terminai įvertinti
Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka
Įstatymų projektai parengti laikantis Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir
bendrinės kalbos normų.
10.
Ar įstatymų projektai atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus
Įstatymų projektai neprieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai bei
Europos Sąjungos dokumentams.
11.
Jeigu įstatymams įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos
turėtų priimti Įgyvendinamųjų teisės aktų priimti nereikia.
12.
Įstatymo projektui įgyvendinti reikalingos išlaidos Įstatymo projektui įgyvendinti
biudžeto lėšų nereikės.
13.
Įstatymo projektui rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados Rengiant
įstatymo projektą specialistų vertinimų negauta.
14.
Įstatymo projekto reikšminiai žodžiai Įstatymo projekto reikšminiai žodžiai
„asociacija“, „atstovavimo tvarka”, „įstatai“.
15.

Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai Nėra.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
ASOCIACIJŲ ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO
4 DALIES PAKEITIMO ĮSTATYMO
LYGINAMASIS VARIANTAS
2017 m.
d. Nr.
Vilnius
8 straipsnis. 4 dalies pakeitimas
Pakeisti 8 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas
narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Jeigu asociacijos įstatuose numatytas kitas visas
ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių turintis organas (konferencija, suvažiavimas, kongresas,
asamblėja ar kt.), kai šis organas priima sprendimus, kiekvienas asociacijos nariams atstovaujantis
asmuo turi tiek balsų, keliems asociacijos nariams jis atstovauja, jeigu asociacijos įstatai nenustato
kitaip. Visas ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių turinčiame organe narys dalyvauja asmeniškai
pats (fizinis asmuo arba vienasmenis valdymo organas, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose
nustatytais atvejais – kitų organų nariai bei dalyviai – fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir
steigimo dokumentuose (įstatuose, nuostatuose) jiems suteiktas teises ir pareigas), išskyrus įstatymų
nustatytas išimtis, arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioja kitą asmenį, arba su juo sudaro balsavimo
teisės perleidimo sutartį. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas visuotiniame narių
susirinkime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių.“
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
DALIA GRYBAUSKAITĖ

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ
_________________

Pagarbiai,

Martinas Žaltauskas
Direktorius
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Olia Surdokienė, olia@nisc.lt, tel. +370 670 36796
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