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LIETUVOS RESPUBLIKOS
ASOCIACIJŲ ĮSTATYMO NR. IX-1969 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2018 m. spalio 25 d. Nr. XIII-1595
Vilnius
1 straipsnis. 8 straipsnio 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 įstatuose nenustatyta 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.
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