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2017-02-22 LASF nariams buvo pristatytas LASF įstatų straipsnių keitimo projektas (toliau – 

projektas), kuris numatomas svarstyti 2017-03-25 LASF tikrųjų narių suvažiavime. Projekte esantys 

kai kurių straipsnių pakeitimai sukėlė įtarimus, jog šie pakeitimai prieštarauja LR Asociacijos 

įstatymo nuostatoms. Dėl  kilusių įtarimų, buvo užklaustas LR Juridinių asmenų departamentas dėl 

LASF įstatų pakeitimų suderinamumo su LR Asociacijos įstatymo normomis.  

Žemiau pateikiame užduotus klausimus ir gautą LR Juridinių asmenų departamento specialistų 

nuomonę. 

Pirmas klausimas: Dėl Asociacijų įstatymo 8 str. 1d 2 p. taikymo. Šiame punkte yra teigiama, jog 

Suvažiavimas skiria (renka) ir atšaukia valdymo organų narius, jeigu asociacijos įstatai nenustato 

kitaip. Neaiški yra formuluotė "jeigu asociacijos įstatai nenumato kitaip". Reali situacija: 

Viena asociacija keičia įstatus, kuriuose nurodo, jog Asociacijos valdymo organai yra Prezidentas 

(vienasmenis valdymo organas, administracijos vadovas) ir Taryba (kolegialus valdymo organas).  

Naujame įstatų projekte nustatyta, jog Suvažiavimas renka tik Prezidentą (vienasmenį valdymo 

organą, administracijos vadovą), o po jo išrinkimo per 30 d. Prezidentas vienasmeniškai formuoja 

Taryba iš asociacijos narių pateiktų kandidatų ir juos registruoja Juridinių asmenų registre. Ar toks 

Tarybos formavimas neprieštarauja Asociacijos įstatymo 8 str. 1 d. 2 p. nuostatoms? Ar neturėtų 

kolegialus valdymo organas Taryba privalomai būti renkamas Suvažiavime (visuotiniame narių 

susirinkime). Ar šiame straipsnyje formuluotė, "jeigu įstatai nenumato kitaip", suteikia tokia vieno 

iš kelių valdymo organų rinkimo galimybę?  

Mūsų manymu bet kuris valdymo organas privalo būti renkamas Suvažiavime. Manome jog, 

Asociacijos įstatyme nurodyta sąvoka, "jeigu asociacijos įstatai nenumato kitaip", apima tik tą dalį, 

kad gali būti renkamas vienas vienasmenis organas, arba vienas kolegialus organas, arba 

vienasmenis ir kolegialus organas, bet visi šie organai privalo būti renkami Suvažiavime. Ar vienas 

suvažiavime išrinktas vienasmenis valdymo organas, vienasmeniškai gali sudaryti kitą valdymo 

organą be visuotino narių susirinkimo sprendimo? Ar mes suprantame teisingai?  

Antras klausimas: Dėl 8 str. 7d. kur yra sakoma, jog Suvažiavimas gali priimti sprendimus, kai 

jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių, jeigu asociacijos įstatuose nenustatyta kitaip. 

Naujame asociacijos projekte yra nauja nuostata, jog sprendimai gali būti priimami kai Suvažiavime 

dalyvauja 1/3 Asociacijos narių. Ar įstatymo nuostata, jeigu asociacijos įstatuose nenustatyta kitaip, 

leidžia savarankiškai mažinti įstatyme nustatytas 1/2 ribas? Įstatymo nuostata, kaip ir nustato 

mažiausią ribą daugiau kaip 1/2, iš to darytina išvada, jog įstatuose gali būti nurodytas tik didesnis 

kiekis dalyvaujančių asociacijos narių skaičius, bet ne mažesnis, nei 1/2. Ar aš teisingai suprantu šią 

įstatymo nuostatą?  



LR Juridinių asmenų registro departamento specialistų nuomonė: 

„Išnagrinėję Jūsų situaciją, pateikiame mūsų specialistų nuomonę: 

Pagal Civilinio kodekso 2.82 str. ir Asociacijų įstatymą, asociacijoje turi būti dalyvių susirinkimas 

(visuotinis narių susirinkimas, suvažiavimas, konferencija ar kt. ), ir valdymo organas (vienasmenis 

ar (ir) kolegialus. Jūsų atveju, tiek Prezidentas, tiek Taryba yra asociacijos valdymo organai, kurie 

pasidalina ir veikia pagal Asociacijos įstatymo jiems priskirtą kompetenciją (9 str.) Asociacijų 

įstatyme visuotinio narių susirinkimo (suvažiavimo) kompetencija (8 str.) ir valdymo organų 

kompetencija (9 str.) yra aiškiai atskirtos. Pagal nurodytą situaciją, vienasmenis valdymo organas 

formuotų kolegialų valdymo organą, kas prieštarautų įstatymo nuostatoms.  

Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto formuluotė, kad visuotinis narių susirinkimas 

skiria (renka) ir atšaukia valdymo organų narius, jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip,  neturėtų 

būti aiškinama siaurąja prasme, nes asociacija gali turėti ir kitus organus, kuriems gali būti priskirta 

dalis visuotinio akcininkų susirinkimo teisių (7 str. 4 d.). Atsižvelgiant į kitą asociacijos organų 

struktūrą, ir būtų taikomas 8 str. 1 dalies 2 punktas. 

Asociacijų įstatymo 8 str. 7 d. įtvirtinta, kad visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, 

kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ narių. Jeigu įstatymas apibrėžia konkretų skaičių, t.y. daugiau 

kaip 1/2, tai imperatyvas. Įstatuose galima nusimatyti kitą sprendimams priimti reikalingą 

asociacijos narių skaičių, bet tik didesnį, o ne mažesnį. 

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad tuo atveju, jei nesinaudojama tipiniais asociacijos įstatais, juos 

teikiant elektroniniu būdu, tuomet Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų asociacijos 

steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams nustatyta tvarka turi patvirtinti notaras, kuris 

tvirtina dokumentų atitiktį įstatymo reikalavimams.“ 

Remiantis specialistų pateikta nuomone LASF įstatų projekto pakeitimai susiję su LASF valdymo 

organų rinkimu ir formavimu bei su Suvažiavimo sprendimų priėmimu prieštarauja LR Asociacijų 

įstatymo nuostatom ir toks LASF įstatų projektas negali būti svarstomas 2017-03-25 LASF Tikrųjų 

narių suvažiavime.  

 

LASF Tikrųjų narių suvažiavimo, numatyto sušaukti 2017-03-25 dieną, procedūriniai 

pažeidimai ir kai kurių darbotvarkės klausimų svarstymų negalimumas: 

 

1. 2016-09-13 d. Taryba priėmė sprendimą šaukti LASF Tikrųjų narių suvažiavimą 2017-03-25 

dieną ir 2016-09 27 d. preliminarią darbotvarkę paskelbė LASF tinklalapyje skiltyje 

Suvažiavimai. Skelbta preliminari darbotvarkė:  

„Preliminari Suvažiavimo darbotvarkė:  

1.LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2016 metus pristatymas.  

2.LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.  

3.LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus  

pristatymas.  

4.LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.  

5.LASF 2016 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito  

ataskaitą.  

6.LASF 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.  

7.LASF įstatų projekto tvirtinimas.  

8.LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų projekto tvirtinimas.  



9.LASF Etikos ir drausmės kodekso projekto tvirtinimas.  

10.LASF Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai.  

11.Kiti klausimai. „ 

Skelbdama šio Suvažiavimo pasirengimo pradžią LASF įsipareigojo iki 2016-12-20 visą 

informaciją (preliminarią darbotvarkę, laiką, datą, vietą) išsiųsti LASF narių el.paštais  bei 

paskelbti www.lasf.lt puslapyje.  LASF internetiniame puslapyje iki 2016-12-20 nebuvo 

paskelbtos jokios informacijos. Nebuvo gauta jokių LASF įstatų,  Revizijos komisijos darbo 

nuostatų, Etikos ir drausmės kodekso projektų. 2016-09-27 d. pranešime, kuris buvo 

patalpintas LASF puslapyje (kurio tekstas kažkodėl tai buvo pakeistas 2017-02-20 d. ir 

galima teigti jog buvo suklastotas 2016-09-27 pranešimas), nurodoma, jog pasiūlymus 

galima teikti iki 2017-02-09 d. imtinai. Atsižvelgiant į tai, jog iki 2017-02-09 d. niekur 

nebuvo paskelbti ir LASF nariams neišsiųsti LASF įstatų, Revizijos komisijos darbo 

nuostatų, Etikos ir drausmės kodekso projektai, LASF nariai negalėjo pateikti pasiūlymų dėl 

šių projektų, todėl šie klausimai negali būti svarstomi Suvažiavime. Visi šie projektai buvo 

paskelbti ir Asociacijos nariai supažindinti tik 2017-02-22 d. kai jau buvo pasibaigęs jų 

svarstymo laikas ir pasiūlymų pateikimas. Tokiais veiksmais LASF Taryba grubiai pažeidė 

LASF įstatų 7.2 p. Reikalavimus ir šie klausimai negali būti svarstomi Suvažiavime.  

 

2. LASF internetiniame puslapyje bei LASF narių el.paštais, iki 2017 vasario 9 d.  nebuvo 

paskelbta papildoma informacija apie kitus Suvažiavimo darbotvarkės klausimus, t. y. : 

„2017/2018 m. LASF narių stojamojo ir /ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai 

remti įnašų dydžių, tvirtinimas“; „LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas“; „LASF Ralio 

komiteto pirmininko rinkimai“; „LASF Drag'o komiteto pirmininko rinkimai“. Ralio 

komitetas atsistatydino dar 2016 metų gruodžio mėnesį, apie rengiamus Ralio komiteto 

pirmininko rinkimus ir pasiūlymų teikimus bei apie tai, kad šis klausimas papildomai 

įtraukiamas į Suvažiavimo darbotvarkę, LASF Taryba nepriėmė jokio nutarimo ir niekur 

neskelbė. Niekur nebuvo pateikta pranešimo apie naujus nario mokesčius. Drag komiteto 

pirmininko netinkama veikla buvo aiški taip pat seniai, bet šiuo klausimu LASF Taryba 

priėmė sprendimą jau pasibaigus Suvažiavimo pasirengimo terminui. Niekur nebuvo 

paskelbtas LASF Tarybos darbo nuostatų projektas. Tokiais savo veiksmais LASF Taryba 

grubiai pažeidė Suvažiavimo sušaukimo procedūras ir Tarybos priimtus nutarimus. 

Atsižvelgiant į tai, 2017-02-22 d. paskelbtos darbotvarkės klausimai (išdėstyti žemiau) 

negali būti svarstomi 2017-03-25 d. Suvažiavime.  

Žemiau pateiktų klausimų 2017-03-25 d. Suvažiavime negalima svarstyti nes: 

 „2017/2018 m. LASF narių stojamojo ir /ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti 

įnašų dydžių, tvirtinimas“ - mokesčiai buvo patvirtinti Taryboje tik 2017-02-09, pasibaigus siūlymų 

teikimo  terminui;  

„LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas“ - Tarybos darbo nuostatai nebuvo paskelbti ir svarstomi 

iki pat 2017-02-09, šio projekto nesvarstė ir Taryba;  

„LASF Ralio komiteto pirmininko rinkimai“ - apie Ralio komiteto pirmininko rinkimus buvo 

nuspręsta paskelbti tik 2017-02-09 Tarybos nutarimu, kai jau buvo pasibaigęs pasiūlymų priėmimo 

laikas, nors Ralio komitetas atsistatydino 2016 gruodžio pabaigoje ir Taryba nebuvo priėmusi jokio 

sprendimo dėl šio klausimo įtraukimo į darbotvarkę bei pasiūlymų teikimo;  

„LASF Drag'o komiteto pirmininko rinkimai“ - Taryba šiuo klausimu priėmė sprendimą paskelbti 

kandidatų teikimą tik 2017-02-09, kai buvo pasibaigęs terminas teikti pasiūlymus, nors prašymas 

atstatydinti Drago komiteto pirmininką buvo pateiktas dar 2016 metų rudenį. 

 

 

 

 

 



3. Atsižvelgiant į tai kas aukščiau išdėstyta, vadovaujantis LASF įstatų 7.2. p. bei LASF 

Tarybos 2016-09-13 d. priimtu nutarimu, 2017-03-25 dieną LASF Tikrųjų narių 

suvažiavime galima svarstyti tik šiuos klausimus:  

„1.LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2016 metus pristatymas.  

2.LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.  

3.LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus  

pristatymas.  

4.LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.  

5.LASF 2016 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito  

ataskaitą.  

6.LASF 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.  

7.LASF Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai.  

8. Kiti klausimai:  

8.1. LASF komunikacijos ataskaita už 2016 m. 

8.2. E-LASF sistemos projekto eiga. „ 

Visi kiti klausimai į preliminarią Suvažiavimo darbotvarkę yra įtraukti grubiai pažeidžiant LASF 

įstatų bei LASF Suvažiavimo ir pravedimo tvarkos 4 p. nuostatas, t. y. nebuvo užtikrinta LASF 

narių teisė susipažinti su naujų LASF įstatų, Etikos ir drausmės kodekso, Tarybos bei Revizijos 

darbo nuostatų projektais bei teikti pasiūlymus, nepaskelbta ir LASF nariai tinkamais terminais 

nebuvo supažindinti apie naujus klausimus įtraukiamus į Suvažiavimo darbotvarkę (nario 

mokesčiai, Ralio bei Drag'o komiteto pirmininkų rinkimai). Papildomų klausimų įtraukimas į 

Suvažiavimo darbotvarkę ir jų teikimas susipažinti LASF nariams, nebuvo svarstomas nei viename 

Tarybos posėdyje. Kad Taryba rengdama 2017-03-25 d. suvažiavimą nesilaikė aukščiau paminėtų 

procedūrų, aiškiai matosi ir skelbiamoje Suvažiavimo medžiagoje, dalyje „Suvažiavimo 

pasirengimo procedūrų vykdymas“ medžiagos 4 puslapis. 

 

 

Pagarbiai 

LASF Tikrojo nario „Kastyčio Girdausko ASK“ vadovas 
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