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Teikiame po 2021 m. lapkričio 30 d. vykusio tarpinstitucinio pasitarimo patikslintą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. IX1969 2, 8, 9, 12, 13, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-428(2)“ projektą
(toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projektas patikslintas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos
Teisės grupės 2021 m. lapkričio 23 d. išvadoje Nr. NV-2961 pateiktas tikslinamojo pobūdžio
pastabas. Nutarimo projektas parengtas, vykdant Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą
Vyriausybės kanclerio 2021 m. spalio 6 d. rezoliucija Nr. S-3041, ir atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos Seimo valdybos 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. SV-S-212 „Dėl įstatymų
projektų išvadų“ 2 punktą.
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 2, 8, 9, 12, 13, 15 ir 16 straipsnių
pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-428(2) (toliau – Įstatymo projektas) aiškinamajame rašte
nurodoma, kad Įstatymo projektu siekiama pagerinti asociacijų teisinę aplinką. Įstatymo projektu
numatomais pakeitimais siekiama suteikti asociacijoms teisę banko sąskaitas atsidaryti ne tik
bankuose, tačiau ir elektroninių pinigų įstaigose bei visose kitose kredito įstaigose, taip pat
galimybę asociacijos kolegialaus valdymo organo nariais tapti ir fiziniams asmenims, nesantiems
asociacijos nariais; suteikti daugiau teisių visuotiniam susirinkimui nustatyti veiklos tikslus, nario
mokesčius ir narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarką; sudaryti galimybes įstatuose nustatyti
dalyvavimą asociacijos veikloje ne tik narystės pagrindu ir galimybę steigti tarptautines
nevyriausybines organizacijas, patikslinti, kad asociacijos nariai turi teisę susipažinti su asociacijos
narių sąrašu nebūtinai asociacijos buveinėje ir neriboti galimybės disponuoti asociacijos turtu ne
pelno tikslais.
Nutarimo projekte siūloma iš esmės pritarti Įstatymo projektui, kartu pasiūlant Lietuvos
Respublikos Seimui patobulinti Įstatymo projektą, atsisakant kai kurių siūlomų pakeitimų ir
patikslinant šį projektą pagal Nutarimo projekte pateiktas pastabas ir siūlymus.
Nutarimo projektą parengė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisėkūros
politikos grupės (l. e. vadovo pareigas Darius Trinkūnas, tel. (8 5) 266 2912, el. p.
darius.trinkunas@tm.lt, koordinuojanti vyresnioji patarėja Reda Gabrilavičiūtė, tel. (8 5) 266 2931,
el. p. reda.gabrilaviciute@tm.lt) patarėja Asta Gedzevičiūtė, tel. (8 5) 266 2881, el. p.
asta.gedzeviciute@tm.lt ir patarėja Jūratė Burtilienė (8 5) 219 1896, el. p. jurate.burtiliene@tm.lt.
PRIDEDAMA: Nutarimo projektas, 3 lapai.
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