
Asociacija „Rokiškio teatras“ 
 

ĮSTATAI 
 

I. Bendrosios nuostatos 
 
1. Rokiškio teatras (toliau - Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis 

juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija. 
2. Asociacijos pavadinimas  - „Rokiškio teatras“ 
3. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės 
aktais ir šiais įstatais. 

4. Dokumentai ir kita informacija apie asociacijos veiklą nariams turi būti lengvai 
prieinama ir pateikiama nariui raštu pareikalavus.  

5. Su vieša informacija – metine ataskaita – sudaromos salygos susipažinti 
asociacijos buveinėje. Esant reikalui vieša informacija, pranešimai ar skelbimai skelbiami 
laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“. 

6. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas. Asociacijos finansiniais metais laikomi 
kalendoriniai metai.  

II. Asociacijos tikslai ir veikla 
 

7. Asociacijos tikslai yra: 
7.1. mėgėjų teatro meno plėtojimas ir populiarinimas ; 
7.2. istorinio - kultūrinio paveldo puoselėjimas; 
7.3. kūrybinių, meninių ir pramogų paslaugų plėtojimas; 
7.4. krašto identiteto stiprinimas; 
7.5. kultūrinio turizmo skatinimas; 
7.6. savanorių telkimas organizacijos tikslams siekti. 
8. Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius Asociacija užsiims 

(skaičiais nurodyti kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):  
8.1. Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla (58.1);  
8.2. Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla (59.1); 
8.3. Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.2 ); 
8.4. Fotografavimo veikla (74.20) 
8.5. Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74.90) 
8.6. Programų rengimas ir transliavimas (60) 
8.7. Informacinių paslaugų veikla (63) 
8.8. Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla (70.21)  
8.9. Nuoma ir išperkamoji nuoma (77) 
8.10. Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla (79.1); 
8.11. Kultūrinis švietimas (85.52); 
8.12. Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90.0); 
8.13. Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas 

(91.03); 
8.14. Pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.2); 
8.15. Kitų narystės organizacijų veikla (94.9) 
8.16. Asociacija, įstatymų nustatyta tvarka, gali užsiimti įstatymų nedraudžiama 

kita ūkine komercine veikla, neprieštaraujančia jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos 
tikslams pasiekti. 
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III. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos 
 

9. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys. 
Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu. 

10. Asociacijos narys turi teisę: 
10.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime; 
10.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis; 
10.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie 

jos veiklą; 
10.4. bet kada išstoti iš Asociacijos įvykdęs įsipareigojimus. Tokiu atveju stojamieji 

nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas 
negrąžinami; 

10.5. kitas teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas teises. 
11. Asociacijos narys privalo: 
11.1. laikytis Asociacijos įstatų; 
11.2. dalyvauti Asociacijos veikloje; 
11.3. mokėti nario mokestį. (Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarką, 

tvirtinta Asociacijos susirinkimas). 
12. Naujų narių į Asociaciją priėmimo tvarka: 
12.1. nauji nariai į Asociaciją priimami valdybos sprendimu;  
12.2. asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, Asociacijos valdybai turi pateikti 

prašymą raštu. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, svarstant jo prašymą turi dalyvauti 
valdybos posėdyje;  

13. Narys, norintis išstoti iš Asociacijos, valdybai teikia prašymą išbraukti jį iš 
narių. 

14. Narys gali būti pašalintas iš Asociacijos susirinkimo sprendimu: 
14.1. jei pažeidinėja Asociacijos įstatus;  
14.2. jei ilgiau nei metus nedalyvauja Asociacijos veikloje be pagrįstų paaiškinimų 

Asociacijos valdybai; 
14.3. prisideda prie neigiamos viešosios nuomonės apie Asociaciją formavimo; 
14.4. nevykdo įsipareigojimų. 

 
IV. Asociacijos valdymas 

 
15. Asociacijos organai: 
15.1. aukščiausias Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas; 
15.2. Asociacijos valdymo organai: 
15.2.1. kolegialus - Asociacijos valdyba; 
15.2.2. vienasmenis – Asociacijos prezidentas; 
15.2.3. už Asociacijos nario veiklą valdymo organuose jo nariui gali būti 
atlyginama. 
 
16. Visuotinis narių susirinkimas: 
16.1. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija: 
16.1.1. keisti Asociacijos įstatus; 
16.1.2. tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę; 
16.1.3. nustatyti Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų 

mokėjimo tvarką; 
16.1.4. priimti sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo 

ar likvidavimo); 
16.1.5. rinkti ir atšaukti Asociacijos pirmininką ir valdybą; 
16.1.6. priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo; 
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16.1.7. priimti spendimus dėl buveinės keitimo; 
16.1.8. visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus klausimus, jeigu jie 

nepriskirti kitų Asociacijos organų kompetencijai; 
16.2. visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus; 
16.3. visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja  

daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Susirinkimo pradžioje nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, 
kad kvorumas yra viso susirinkimo metu; 

16.4. jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, pakartotinis visuotinis 
narių susirinkimas šaukiamas ne vėliau, kaip po 14 dienų. Pakartotinis visuotinis narių 
susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, 
nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių;   

16.5. visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos 
nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Susirinkime narys dalyvauja 
asmeniškai pats, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioja kitą 
asmenį, arba su juo sudaro balsavimo teisės perleidimo sutartį; 

16.6. Visuotiniame narių susirinkime sprendimai priimami bendru sutarimu, nesant 
sutarimo  - atviru balsavimu. Balsuojant sprendimas priimamas, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip 
1/2 susirinkime dalyvaujančių narių, išskyrus 16.1.1. ir 16.1.4. punktuose nurodytus sprendimus, 
jiems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų.  Visuotiniame 
narių susirinkime be balso teisės gali būti kviečiami dalyvauti Asociacijos darbuotojai, 
samdomos finansinės įmonės atstovai, filialų, atstovybių vadovai, Asociacijos savanorių grupių, 
partnerių atstovai; 

16.7. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo 
sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi 
asociacijos narys. 

 
17. Asociacijos prezidentas: 
17.1. Prezidentas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas. Asociacijos 

prezidentą visuotinis narių susirinkimas renka 2 metų kadencijai. Asociacijos prezidentas yra ir 
valdybos pirmininkas. Asociacijos prezidentui negalint eiti pareigų (susirgus, mirus, išvykus ar 
kitais įstatymų numatytais atvejais) laikinai iki bus sušauktas visuotinis susirinkimas valdyba iš 
valdybos narių tarpo skiria laikiną prezidentą, kuris neturi savarankiškų sprendimų teisės;  

17.2. Asociacijos prezidento kompetencija: 
17.2.1. veikia Asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis; sudaro 

sandorius Asociacijos vardu (juos ne rečiau kaip kartą per ketvirtį teikia susipažinti Asociacijos 
valdybai); 

17.2.2. atsako už visuotinio narių susirinkimo sušaukimą, pranešimą Asociacijos  
nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai, Asociacijos veiklos 
organizavimą, Asociacijos dalyvių apskaitą; 

17.2.3. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis; 
17.2.4. rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos 

ataskaitą, skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, organizuoja savanoriškus 
darbus, sprendžia kitus jo kompetencijai priskirtus klausimus; 

17.2.5. kartu su finansininku arba pasamdyta finansine įmone atsako už Asociacijos 
veiklos finansinę apskaitą, metinės finansinės atskaitomybės parengimą ir pateikimą visuotiniam 
narių susirinkimui.   

 
18. Asociacijos valdyba: 
18.1. Asociacijos valdyba yra kolegialus valdymo organas. Asociacijos valdybą 

sudaro 5 nariai, kuriuos renka visuotinis narių susirinkimas iš Asociacijos narių tarpo 2 metų 
kadencijai. Valdybai vadovauja visuotinio susirinkimo išrinktas Asociacijos prezidentas; 

18.2. Asociacijos valdybos kompetencija: 



4 

18.2.1. priima, išbraukia Asociacios narius; 
18.2.2. renka, samdo savo kadencijos laikotarpiui asociacijos finansininką; 
18.2.3. rengia ir teikia visuotiniam narių susirinkimui strateginius ir metinius 

Asociacijos veiklos planus; 
18.2.4. priima sprendimus dėl Asociacijos dalyvavimo projektinėje veikloje; 
18.2.5. priima sprendimus dėl labdaros ir paramos suteikimo; 
18.2.6. tvirtina Asociacijos mokamų paslaugų įkainius; 
18.2.7. tvirtina Asociacijos etatų sąrašą, pareiginius nuostatus ir atlyginimų 

koeficientus; 
18.2.8. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos 

nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus, skiria jų vadovus; 
18.2.9. priima sprendimus dėl Asociacijos narystės kituose juridiniuose asmenyse 

(įskaitant tarptautines organizacijas), kurių tikslai ir veikla  neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
įstatymams ir Asociacijos tikslams. 

18.3. Asociacijos valdybos posėdį šaukia Asociacijos pirmininkas pagal poreikį, 
tačiau ne rečiau, kaip kartą per ketvirtį. 

18.4. Asociacijos valdyba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau 
kaip 1/2 narių valdybos narių. Asociacijos valdyboje sprendimai priimamai bendru sutarimu, 
nesant sutarimo  - atviru balsavimu. Balsuojant sprendimas priimamas, jeigu už jį balsuoja 
daugiau kaip 1/2 posėdyje dalyvaujančių narių.  
 

V. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų  
veiklos nutraukimo tvarka 

 
19. Asociacija gali steigti filialus bei atstovybes. 
20. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys. 
21. Filialai ir (ar) atstovybės steigiami Asociacijos valdybos sprendimu. 

 
VI. Asociacijos įstatų keitimo tvarka 

 
22. Asociacijos įstatus gali keisti tik visuotinis narių susirinkimas.  
23. Asociacijos įstatų pakeitimą gali inicijuoti Asociacijos valdyba ir (arba) daugiau 

nei pusė Asociacijos narių. 
24. Asociacijos įstatų pakeitimą privalo inicijuoti Asociacijos valdyba, jei įstatai ar 

atskiri jų punktai prieštarauja aktualiems teisės aktams.   
 

XI. Asociacijos pertvarkymas ir pabaiga 
 

25. Asociacija gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota tik visuotinio narių 
susirinkimo sprendimu, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių 
balsų. 

26. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio 
kodekso nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo numatytus 
ypatumus. 
 

X. Lėšų ir pajamų naudojimo  
bei Asociacijos veiklos kontrolės tvarka 

 
27. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą 

turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, 
naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos 
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įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant labdaros ir paramos tikslus pagal Labdaros ir 
paramos įstatymą). 

28. Net ir šių įstatų 27 punkte nurodytais tikslais Asociacijai draudžiama: 
28.1. neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą nuosavybėn Asociacijos nariui, 

Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar 
trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus pagal Labdaros ir paramos įstatymą; 

28.2. mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti 
likviduojamos Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį; 

28.3. Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir 
paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos Asociacijos ir (ar) jos valdymo organų 
nariams, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra 
mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai 
autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar 
parduotas prekes;  

28.4. suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas 
įkeičiamas Asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų 
prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos 
Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti 
teisės aktai numato kitaip; 

28.5. skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens, mokant 
palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;  

28.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;  
28.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, 

kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra 
labdaros gavėjas; 

28.8. parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, 
kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra 
labdaros gavėjas; 

28.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens 
prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu; 

28.10. vykdyti kitas Asociacijų įstatymo numatytas draudžiamas veiklas.  
29. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus 

pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius 
tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat 
sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. 
Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems 
tikslams, negu numatyta Asociacijos įstatuose.  

30. Asociacijos veiklą, jos lėšų naudojimą kontroliuoja visuotinio narių susirinkimo 
sprendimu išrinktas revizorius.  

 
Asociacijos įstatai priimti 2015 m. sausio  22 d. 
 

Steigiamos susirinkimo įgaliotas asmuo pasirašyti įstatus   Arūnas Skardžius 
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