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DĖL VISUOTINIO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS KLAUSIMŲ 
EILIŠKUMO  
 
 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje išnagrinėtas Jūsų paklausimas dėl 
visuotiniameasociacijos narių susirinkime svarstomų klausimų eiliškumo.Pažymime, kad Vidaus 
reikalų ministerija nėra įgaliota teikti oficialų teisės aktų aiškinimą, todėl šiame rašte dėstoma 
Vidaus reikalų ministerijos specialistų nuomonė nėra privaloma teismams, valstybės ar 
savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, fiziniams ar juridiniams asmenims.  

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 7 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta, kad asociacijos 

organų struktūra, kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nustatoma asociacijos 

įstatuose, o 12 straipsnio 2 dalies 7 punkte – kad asociacijos įstatuose turi būti nurodyta naujų 

narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka.  
Taigi, Asociacijų įstatymas detaliai nereglamentuoja sprendimų dėl naujų narių priėmimo į 

asociacijąpriėmimo tvarkos ir eiliškumo, palikdamas teisę pačiai asociacijai savo įstatuose 
nusistatyti, kaip ir kokiu eiliškumu šie sprendimai yra priimami.  

Tačiau, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnyje bei 
Asociacijų įstatymo 9 straipsnyje nustatytą asociacijos valdymo organo – pirmininko – 
kompetenciją ir atsakomybę, manytume, kad rinkti jį turėtų asmenys, jau dalyvaujantys asociacijos 
veikloje ir galintys atsakingai įvertinti asmens tinkamumą atlikti teisės aktų jam nustatytas 
funkcijas. 
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