LIETUVOS FIZIKOS MOKYTOJŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Lietuvos fizikos mokytojų asociacija (naudojama santrumpa – LFMA) (toliau įstatuose Asociacija) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė
forma - asociacija, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos
įstatymais, vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.
2. Pagrindimai Asociacijos veiklos tikslai yra savanoriškais pagrindais apjungti Lietuvos fizikos
mokytojus, koordinuoti Asociacijos narių veiksmus, skleidžiant teigiamą darbo patirtį, įgyvendinant
strategines Lietuvos švietimo politikos nuostatas, dalyvauti įgyvendinant įvairius projektus, tiesiogiai
susijusius su asociacijos veikla.
3. Organizuoti asociacijos nariams kvalifikacijos tobulinimo, aktyvaus poilsio renginius, rengti
švietimo rėmimo projektus, užsiimti rėmėju paieška, vystyti leidybinę veiklą švietimo ir mokslo
tematika bei vykdyti kitą LR įstatymų nedraudžiamą veiklą, padedančią įgyvendinti Asociacijos narių,
užsibrėžtus tikslus.
4. Asociacijos pavadinimas - Lietuvos fizikos mokytojų asociacija.
5. Asociacija turi savo atributiką - Asociacijos emblemą.
6. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
II. ASOCIACIJOS TEISĖS
7. Asociacija turi teisę:
7.1. turėti bent vieną atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotoje kredito
įstaigoje, taip pat sąskaitų užsienio valstybėse teisės aktų nustatyta tvarka;
7.2. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti
asociacijos tikslus ir uždavinius;
7.3. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
7.4. organizuoti konferencijas, simpoziumus, kitokius susirinkimus ir masinius renginius;
7.5. pirkti ar kitokiais būdais įgyti reikalingą savo veiklai turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti,
įkeisti ar kitaip juo disponuoti;
7.6. naudoti lėšas įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti;
7.7. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai ir tikslams įgyvendinti;
7.8. įstatymų nustatyta tvarka gauti lėšų ar kitokio turto iš visuomeninių organizacijų,
nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat juridinių ir fizinių asmenų;
7.9. nustatyti teikiamų paslaugų ir sutartinių darbų kainas, įkainius ir tarifus;
7.10. reorganizuotis, persitvarkyti, steigti juridinius asmenis ir būti jų dalyviais, išskyrus juridinius
asmenis, kurių atsakomybe už juridinio asmens prievoles yra neribota;
7.11. jungtis į asociacijų sąjungas ir dalyvauti jų veikloje, užmegzti tarptautinius ryšius, keistis
delegacijomis, dalyvauti organizuojamuose renginiuose užsienyje;
7.12. turėti savo antspaudą ir jį keisti bei naudoti savo nuožiūra;
7.13. steigti fondus.
8. Asociacija privalo laikytis LR asociacijų įstatymo 16 str. nustatytų veiklos ribojimų.
III. ASOCIACIJOS VEIKLOS SRITYS IR FORMOS
9. Pagrindinė Asociacijos veiklos sritis yra nuolatinis asociacijos narių kvalifikacijos kėlimas,
siekiant ugdymo kokybės, ir bendradarbiavimas su visų tipų švietimo ir kitomis įstaigomis bei
organizacijomis. Tuo tikslu Asociacija:
9.1.suinteresuotoms institucijoms rengia ir teikia pasiūlymus dėl naujų dokumentų,

reglamentuojančių mokytojų veiklą ir darbo apmokėjimą tvirtinimo, dėl ugdymo turinio raidos pokyčių,
dalykų ugdymo, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programų ir planų
rengimo, organizavimo ir švietimo įstaigų finansavimo tvarkos;
9.2.organizuoja mokslines ir praktines konferencijas, seminarus, stažuotes ir kitus metodinius
renginius;
9.3.bendradarbiauja ir keičiasi informacija su fondais, aukštesniojo ir aukštojo mokslo
institucijomis, mokyklomis, leidyklomis, kitomis panašaus profilio institucijomis, veikiančiomis tiek
Lietuvoje, tiek ir užsienyje, kurių veikla neprieštarauja Asociacijos tikslams bei uždaviniams;
9.4. formuoja ir plėtoja tiesioginius ryšius tarp Asociacijos ir jos skyrių narių, Asociacijos narių
susivienijimų (metodinių grupių ir kt.);
9.5. visuose lygiuose gina Asociacijos narių teises ir teisėtus jų reikalavimus.
10. Asociacija gali organizuoti arba vykdyti ir kitą ūkinę - komercinę veiklą, neprieštaraujančią
Lietuvos Respublikos įstatymams.
IV. ASOCIACIJOS TURTAS IR L ĖŠOS
11. Asociacijos turtą sudaro Asociacijai perduotas turtas, taip pat turtas, gautas pagal testamentą,
dovanotas turtas, finansiniai ištekliai, kitas teisėtai įgytas turtas.
12. Asociacijos lėšas sudaro narių stojamasis ir metinis mokestis bei narių tiksliniai ir kiti įnašai.
13. Narių stojamojo ir metinių įnašų dydį, jų paskirstymą nustato ir keičia Asociacijos valdyba.
14. Asociacijos lėšų šaltiniai gali būti:
14.1. fizinių asmenų, labdaros ir paramos fondų dovanotos (paaukotos), GPM 2 proc. lėšos;
14.2. nevalstybinių ir tarptautinių visuomeninių bendruomenių dovanotos (paaukotos) lėšos;
14.3. valstybės ir savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai;
14.4. Lietuvos ir užsienio fondų tiksliniai asignavimai;
14.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
14.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.
15. Lėšoms, gaunamoms iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų bei fondų, panaudoti turi
būti sudaryta lėšas suteikusių institucijų patvirtinta išlaidų sąmata. Lėšoms, gaunamoms iš kitų šaltinių,
jų panaudojimo sąmata sudaroma, jei to reikalauja lėšas suteikiantys asmenys.
16. Asociacija, lėšas gautas kaip labdarą ar paramą, taip pat pagal testamentą, naudoja labdaros
(paramos) teikėjo arba testatoriaus nurodymu įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Labdaros arba
paramos bei pagal testamentą gautos lėšos laikomos Asociacijos atskiroje sąskaitoje.
V. ASOCIACIJOS NARI Ų TEISĖS IR PAREIGOS
17. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos mokyklose, progimnazijose, gimnazijose ir kitose
pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose ugdymo įstaigose dirbantys fizikos mokytojai, fizikos
mokytojai pensininkai, fizikos ir/ar gamtos mokslų išsilavinimą turintys asmenys:
17.1. asmuo, norėdama tapti Asociacijos nariu, rašo prašymą Asociacijos prezidento vardu,
kuriame nurodo, kad yra susipažinęs su Asociacijos Įstatais ir juos pripažįsta, kad įsipareigoja sumokėti
stojamąjį ir mokėti metinį nario mokesčius grynaisiais ar pavedimu per banką, ir pateikia jį artimiausiam
Asociacijos skyriui;
17.2. sprendimą dėl priėmimo į Asociacijos narius artimiausiame posėdyje priima Asociacijos
skyriaus, kuriam pateiktas prašymas, valdyba/pirmininkas.
18. Asociacijos nariai turi šias turtines teises:
18.1. dovanoti ar kitaip perleisti nuosavybės teise priklausantį nario turtą Asociacijai:
18.2. gauti likviduotos Asociacijos turto dalį, proporcingą jų perduotiems turtiniams ir piniginiams
įnašams, jeigu tai neprieštarauja LR įstatymams.
19. Asociacijos nariai turi šias asmenines neturtines teises:
19.1.dalyvauti Asociacijos narių susirinkimuose, konferencijose su sprendžiamuoju balsu.
Kiekvienas Asociacijos narys turi vieną balsą, nepriklausomai nuo nario mokamų stojamųjų įnašų ar
narių mokesčių bei Asociacijai perduoto turto;

19.2. gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;
19.3. užimti bet kurias pareigas Asociacijoje, jeigu narys yra skiriamas ar renkamas, išskyrus šiais
įstatais draudžiamas užimti pareigas;
19.4 išstoti iš Asociacijos, paduodant prašymą Asociacijos skyriaus valdybai/pirmininkui;
19.5. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, dalyvauti Asociacijos veikloje;
19.6. naudotis Asociacijos turtu Asociacijos narių konferencijos ar valdybos sprendimų nustatyta
tvarka;
19.7. turėti kitas teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas teises.
20. Asociacijos nariai privalo:
20.1. laikytis Asociacijos įstatų, Asociacijos narių konferencijos ir valdybos priimtų sprendimų;
20.2. laiku mokėti nario mokestį ir tikslines įmokas.
21. Asociacija gali turėti garbės narių. Asociacijos garbės nariais gali būti Asociacijai ar kitaip
nusipelnę asmenys, kurių veikla teigiamai įtakoja Asociacijos veiklą, remia Asociaciją materialiai,
padeda organizuoti Asociacijos renginius. Asociacijos garbės nario vardas suteikiamas Asociacijos narių
konferencijos sprendimu. Asociacijos garbės narys nario mokesčio nemoka.
22. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu:
22.1. vykdo su Asociacijos įstatais nesuderinamą, nukreiptą prieš Asociaciją veiklą;
22.2. nemoka nario mokesčio daugiau kaip 3 metus ar atsisako sumokėti tikslinius mokesčius;
22.3. Asociacijos nario veikia gali pakenkti Asociacijos veiklai;
22.4. Asociacijos narys nebeatitinka Asociacijas nario kriterijų.
23. Sprendimą apie Asociacijos nario pašalinimą iš Asociacijos narių priima skyriaus
valdyba/pirmininkas. Dovanotas ar kitaip perduotas Asociacijai turtas ar lėšos išstojusiam nariui
negražinami.
24. Sprendimas dėl nario pašalinimo iš Asociacijos narių gali būti apskųstas Asociacijos
konferencijai arba kita įstatymu nustatyta tvarka.
VI. ASOCIACIJOS VALDYMAS
25. Asociacijos valdymo organai yra:
25.1. Asociacijos narių konferencija;
25.2. kolegialus valdymo organas - Asociacijos valdyba;
25.3. vienasmenis valdymo organas - Asociacijos prezidentas.
26. Už Asociacijos nario veiklą Asociacijos valdymo organuose gali būti atlyginama Asociacijos
valdybos nustatyta tvarka.
27. Asociacijos narių konferencijos funkcijos:
27.1. keisti ir papildyti Asociacijos įstatus, jei tam pritaria konferencijoje dalyvaujantys 2/3 narių;
27.2. rinkti Asociacijos valdybą ir revizijos komisiją;
27.3. atšaukti Asociacijos narių konferencijos išrinktus narius į Asociacijos valdybą ar revizijos
komisiją;
27.4. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, priimti sprendimą dėl lėšų paskirstymo pateiktiems
projektams vykdyti, tvirtinti Asociacijos reorganizavimo sąlygas;
27.5. priimti sprendimą likviduoti, pertvarkyti arba reorganizuoti Asociaciją. Sprendimas
laikomas priimtu, jeigu už tai pasisako ne mažiau 2/3 Asociacijos narių;
27.6. analizuoti Asociacijos valdybos veiklą;
27.7. spręsti ir kitus klausimus, susijusius su veikla, neprieštaraujančia Asociacijos Įstatams.
28. Konferenciją kartą metuose šaukia Asociacijos valdyba. Konferencija yra teisėta, jei joje
dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Asociacijos narių.
29. Neeilinė konferencija gali/turi būti sušaukta Asociacijos valdybos sprendimu ir/arba jeigu to
raštu prašo daugiau kaip 1/3 Asociacijos narių. Neeilinę konferenciją gali sušaukti Asociacijos
prezidentas, jeigu jo nuomone Asociacijos valdyba nesprendžia jai pateiktų klausimų.
30. Konferencijos organizatoriai ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki numatytos konferencijos datos
praneša internetiniame Asociacijos puslapyje apie organizuojamos konferencijos datą, vietą ir
numatomą darbotvarkę.

30.1. Jeigu šaukiama pakartotina konferencija, Asociacijos nariai turi būti informuojami ne vėliau
kaip prieš 7 dienas iki jos pradžios.
30.2. Prieš 15 dienų iki konferencijos pradžios Asociacijos nariams turi būti sudaryta galimybė
susipažinti su dokumentais, susijusiais su konferencijos darbotvarke.
31. Jei Asociacijos narių konferencijos darbotvarkės projektas buvo patikslintas, apie tai
pranešama Asociacijos internetiniame puslapyje ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki konferencijos
pradžios.
32. Asociacijos narių konferencijos nutarimai priimami dalyvaujančių konferencijoje Asociacijos
narių balsų dauguma, išskyrus atskirus, numatytus šiuose įstatuose, atvejus.
33. Balsavimas Asociacijos konferencijoje yra atviras, išskyrus Asociacijos prezidento rinkimus,
kuris renkamas slaptu balsavimu.
34. Asociacijos narys, nedalyvaujantis konferencijoje, bet turintis balsavimo teisę ir susipažinęs
su nutarimo projektu, gali raštu pranešti konferencijai savo valią „už“ ar „prieš“ už kiekvieną nutarimą.
Šie pranešimai yra įskaitomi į konferencijos kvorumą ir balsavimo rezultatus.
35. Asociacijos narys turi teisę įgalioti kitą asmenį dalyvauti konferencijoje ir už jį balsuoti ar
atlikti kitus teisinius veiksmus.
36. Pakartotinai šaukiant Asociacijos narių konferenciją, galioja neįvykusios konferencijos
darbotvarkė.
37. Asociacijos narių konferencija gali būti šaukiama teismo sprendimu, jei Asociacijos valdyba
nesušaukė konferencijos per šešis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
38. Asociacijos narių konferencijos sprendimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 30
dienų, nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo priėmimą.
39. Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurio veiklai vadovauja
Asociacijos prezidentas. Asociacijos valdybą sudaro 11 narių.
40. Valdybos narius trejų metų laikotarpiui renka Asociacijos narių konferencija. Valdybos narius
galima pakartotinai rinkti kitai kadencijai.
41. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu padavęs
prašymą Asociacijos prezidentui.
42. Asociacijos valdybos funkcijos:
42.1. organizuoti Asociacijos veiklą numatytiems tikslams pasiekti;
42.2. rinkti Asociacijos prezidentą;
42.3. nustatyti Asociacijos struktūrą;
43.4. tvirtinti turtinių įnašų įvertinimą:
43.5.priimti sprendimus dėl stojamojo ir metinio nario mokesčio bei tikslinių įmokų dydžių ir jų
mokėjimo tvarkos;
43.6. nustatyti Asociacijos prezidento ir kitų samdomų darbuotojų atlyginimo dydį už atliekamą
darbą Asociacijoje;
43.7. sudaryti, tvirtinti ir analizuoti Asociacijos finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatą;
43.8. analizuoti Asociacijos veiklos rezultatus, revizijų, inventorizacijos ir kitus apskaitos
duomenis;
43.9. priimti sprendimus steigti kitus juridinius asmenis, būti kitų juridinių asmenų dalyviais,
išskyrus šiuose įstatuose nustatytas išimtis;
43.10. teikti Asociacijos narių konferencijai Asociacijos metines finansines ataskaitas;
43.11. nustatyti Asociacijos įsteigtų įmonių naudojimosi Asociacijos turtu tvarką;
43.12. prezidento teikimu tvirtinti Asociacijos viceprezidentą ir valdybos sekretorių;
43.13. spręsti kitus LR civiliniame kodekse nustatytus klausimus, susijusius su Asociacijos veikla.
44. Valdyba turi teisę:
44.1.teikti siūlymus Asociacijos prezidentui atšaukti jo priimtus sprendimus, kurie prieštarauja
Lietuvos Respublikos įstatymams ar Asociacijos įstatams;
44.2. priimti sprendimus dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo, perleidimo, nuomos
ir disponavimo:
44.3. spręsti kitus klausimus, kurie nėra Asociacijos prezidento kompetencijos subjektas.
45. Valdyba sprendimus priima savo posėdžiuose. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne

mažiau kaip 1/2 valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Valdybos nariai turi
lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Asociacijos prezidento balsas.
46. Valdybos posėdžiai kviečiami ne mažiau kaip kartą per kalendorinius metus. Valdybos
posėdžius kviečia, nustato posėdžio vietą, datą, laiką ir siūlo posėdžio darbotvarkę Asociacijos
prezidentas arba jo įgaliotas kitas valdybos narys.
47. Valdybos posėdžiai gali vykti elektroninėje erdvėje.
48. Valdybos nariai privalo saugoti Asociacijos konfidencialią informaciją.
49. Asociacijai vadovauja Asociacijos prezidentas, kurį 3 metams renka Asociacijos valdyba.
Asociacijos prezidentas vadovauja Asociacijos valdybai.
50. Asociacijos prezidentu negali būti renkamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus neturi teises eiti tokių pareigų. Asociacijos prezidentas negali būti Asociacijos revizijos
komisijos nariu.
51. Asociacijos prezidentas gali būti atšauktas ankščiau laiko Asociacijos narių konferencijos
ir/arba valdybos sprendimu pagal savo prašymą.
52. Nesant Asociacijos prezidento, jo funkcijas vykdo valdybos paskirtas jos narys.
53. Asociacijos prezidento funkcijos:
53.1.nustatyti samdomų Asociacijos darbuotojų pareigas ir jų įgaliojimus;
53.2. priimti į darbą ir atleisti iš jo samdomus darbuotojus;
53.3. skirti paskatinimus ir nuobaudas samdomiems darbuotojams, savo kompetencijos ribose
leisti įsakymus, reguliuojančius Asociacijos veiklą;
53.4. atidaryti ir uždaryti sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose kredito įstaigose;
53.5. atstovauti Asociaciją teisme, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
53.6. parengti ir pateikti Asociacijos valdybos ir Asociacijos veiklos kadencijos ataskaitą
Asociacijos konferencijai;
53.7. planuoti ir įgyvendinti Asociacijos veiklos finansavimo priemones, sudaryti sandorius
Asociacijos vardu;
53.8. sudaryti sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis Asociacijos veiklos klausimais;
53.9. imtis priemonių Asociacijos turto apsaugai, normalių ir saugių darbo sąlygų sukūrimui,
Asociacijai padarytos žalos atlyginimui iš kaltų asmenų;
53.10. išduoti įgaliojimus toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje.
54. Asociacijos prezidentas savo veikloje privalo vadovautis Asociacijos įstatais, vykdyti
Asociacijos narių konferencijos, Valdybos priimtus sprendimus, tvarkyti einamuosius reikalus.
55. Asociacijos prezidentas ir darbuotojai Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka
privalo atlyginti Asociacijai nuostolius, padarytus dėl jų kaltės.
VII. ASOCIACIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR KOMUNIKACIJA
56. Finansiniams metams pasibaigus iki Asociacijos narių konferencijos pradžios Asociacijos
revizijos komisija privalo patikrinti Asociacijos buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę.
Asociacijos revizijos komisija sudaroma iš 3 asmenų, kuriuos 3 metams renka Asociacijos narių
konferencija. Revizijos komisijos nariais negali būti Asociacijos valdybos nariai bei Asociacijos
prezidentas.
57. Asociacijos valdybai, prezidentui ar Asociacijos darbuotojams draudžiama trukdyti revizijos
komisijai, atliekančiai Asociacijos reviziją ar patikrinimą.
58. Įstatymų nustatytais atvejais Asociacijos veiklą gali kontroliuoti valstybės institucijos.
59. Asociacijos narių konferencijos, valdybos, revizijos komisijos ir kiti sprendimai, su kuriais
reikia supažindinti atskirus Asociacijos narius arba kitus suinteresuotus asmenis, išsiunčiami registruotu
laišku ne vėliau kaip per 15 dienų po nutarimo priėmimo dienos. Už savalaikį sprendimų ir pranešimų
išsiuntimą atsakinga Asociacijos valdyba arba likvidatoriai.
60. Apie Asociacijos likvidavimą, pertvarkymą ar reorganizavimą skelbiama Lietuvos
Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
61. Vieši Asociacijos pranešimai, nutarimai, konferencijų medžiaga ir kita informacija skelbiama
Asociacijos internetiniame puslapyje.

VIII. ASOCIACIJOS SKYRIAI
62. Asociaciją sudaro miestų, rajonų skyriai, kuriuose yra ne mažiau kaip 5 nariai. Skyriai
steigiami Asociacijos valdybos sprendimu. Asociacijos skyriams vadovauja skyriaus narių išrinktas
pirmininkas ir valdyba.
63. Skyrius nėra juridinis asmuo ir naudojasi Asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu. Steigiami
skyriai veikia pagal nustatyta tvarka įregistruotus LR juridinių asmenų registre Asociacijos įstatus bei
Asociacijos valdybos suteiktus įgaliojimus.
64. Asociacijos skyrius yra struktūrinis Asociacijos padalinys, neturintis teisės užsiimti ūkine komercine veikla, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Asociacijos vardu. Asociacijos skyrius
savo iniciatyva tampa atsakingu už metinės Asociacijos narių konferencijos organizavimą.
65. Asociacijos skyrius yra Asociacijos padalinys, už savo veiklą atsiskaitantis Asociacijos
valdybai, turintis teisę vykdyti savarankišką Asociacijos tikslams ir funkcijoms neprieštaraujančią
veiklą, atstovauti Asociacijos interesams ir juos ginti.
IX. ASOCIACIJOS ĮSTAT Ų KEITIMO TVARKA
66. Asociacijos Įstatai gali būti keičiami kai atsiranda šios sąlygos:
66.1. pasikeitė Asociacijos buveinės adresas;
66.2. keičiami ar papildomi Asociacijos veiklos tikslai;
66.3. keičiamas Asociacijos pavadinimas;
66.4. keičiama Asociacijos valdymo struktūra;
66.5. pasikeitė Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, kuriame numatyta sąlyga pakeisti pagal
asociacijų įstatymą iki Įstatymo įsigaliojimo įsteigtų juridinių asmenų įstatus;
66.6. kai įstatuose įrašytos normos akivaizdžiai prieštarauja galiojantiems teisės aktams.
67. Asociacijos įstatai pradeda galioti nuo įregistravimo LR juridinių asmenų registre.
X. ASOCIACIJOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS
68. Asociacija pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos Civilinio
kodekso nustatyta tvarka.
69. Institucija, nutarusi likviduoti Asociaciją, skiria likvidatorių. Nuo likvidatoriaus paskyrimo
dienos Asociacijos organai, išskyrus konferenciją, netenka įgaliojimo valdyti Asociaciją.
70. Kai Asociacija likviduojama teismo sprendimu, likęs turtas ir lėšos panaudojamos įstatymų
nustatyta tvarka.
71.Kai Asociacija likviduojama Asociacijos narių konferencijos sprendimu, sumokėjus mokesčius
į biudžetą, atsiskaičius su kreditoriais ir darbuotojais, likęs turtas padalinamas Asociacijos nariams
proporcingai jų sumokėtiems stojamajam mokesčiui ir nario mokesčiams, tačiau negali viršyti bendros
Asociacijai sumokėtos sumos.
72. Likviduotos Asociacijos dokumentai saugomi LR Archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
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