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LIETUVOS BIBLIOTERAPIJOS ASOCIACIJA 

ĮSTATAI 
 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. LIETUVOS BIBLIOTERAPIJOS ASOCIACIJA (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – Asociacija. Asociacija savo veikloje 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, 

kitais teisės aktais bei šiais įstatais. 

1.2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas. 

1.3. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. 

1.4. Asociacija yra paramos gavėja. Asociacija, įgyvendindama šiuose įstatuose nustatytus veiklos 

tikslus, gali teikti paramą ir labdarą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS 

 

2.1. Asociacijos veiklos tikslai:  

2.1.1. biblioterapijos populiarinimas, ypač bibliotekininkų, mokytojų, psichologų, pedagogų, 

socialinių darbuotojų, psichoterapeutų bendruomenėse; 

2.1.2. bendruomenių ir institucijų, besidominčių biblioterapija, konsolidacija; 

2.1.3. įvairios informacijos ir metodinės medžiagos, skirtos biblioterapeutams, kūrimas, 

leidyba ir pristatymas; 

2.1.4. profesionalūs biblioterapijos mokymai, skirti taikantiems biblioterapijos metodus 

visuomenės sveikatos ugdymo, psichosocialinės reabilitacijos srityse;  

2.1.5. siekimas įteisinti blioterapeuto profesiją; 

2.1.6. teikti paramą mokymo institucijoms, bibliotekoms, reabilitacijos centrams; 

2.1.7. vykdyti mokymus biblioterapijos srityje; 

2.1.8. vykdyti biblioterapiją įvairioms socialinėms grupėms; 

2.1.9. skaitymo skatinimas, žmogaus psichinės ir dvasinės sveikatos skatinimas, plėtojimas, 

stiprinimas. 

2.2. Asociacija veikia biblioterapinės, socialinės, kultūrinės, edukacinės, leidybinės, žmogaus psichinės 

ir dvasinės sveikatos srityse. 

2.3. Asociacijos veiklos rūšys: 

 2.3.1. įvairių leidinių leidimas, reguliarus naujienlaiškių su įvairiais patarimais, tekstų 

nuorodomis, įvykių skelbimais rengimas ir platinimas; 

2.3.4. straipsnių publikavimas teminiuose leidiniuose (mokytojams, bibliotekininkams ir kt.); 

2.3.5. bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių organizacijomis, plėtojant su 

biblioterapija susijusius projektus, jų įgyvendinimu; 
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2.3.6. su biblioterapija susijusių renginių, konferencijų, seminarų ir pan. organizavimas; 

2.3.7. su biblioterapija susijusių mokymų organizavimas; 

2.3.7. dalyvavimas kitų organizuojamose konferencijose, susijusiose su biblioterapija ir jos 

taikymu bei plėtojimu; 

2.3.8. literatūrą  propaguojančių  renginių organizavimas; 

2.3.9. literatūros skaitymo, diskusijų ir rašymo užduočių naudojimas žmogaus psichinės ir 

dvasinės sveikatos skatinimui, plėtojimui, stiprinimui; 

2.3.10. biblioterapinių paslaugų teikimas ligoniams, neįgaliesiems, jų šeimos nariams ir su 

jais bendradarbiaujantiems asmenims. 

2.4. Pagrindinės Asociacijos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių: 

2.4.1. Leidybinė veikla (58);      

2.4.2. Kultūrinis švietimas (85.52);      

2.4.3. Kitas mokymas (85.5);      

2.4.4. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);      

2.4.5. Švietimui būdingų paslaugų veikla (85.6); 

2.4.6. Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90).      

2.5. Asociacija turi teisę vykdyti  įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja 

jos įstatams ir reikalinga jos tikslams pasiekti. 

2.6. Asociacija gali būti steigėja mokymo įstaigų – atvirųjų mokyklų. 

 

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

3.1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs Lietuvoje ir užsienio šalyse gyvenantys 

fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, siekiantys populiarinti literatūros meną visuomenėje ir jį 

panaudoti visuomenės sveikatinimo ir gydymo tikslais, norintys mokytis biblioterapijos metodų, 

vykdyti biblioterapijos mokslinius tyrimus ir propaguoti biblioterapijos idėjas, kurie pripažįsta 

Asociacijos tikslus bei išreiškė norą dalyvauti Asociacijos veikloje. Asmenys, pageidaujantys tapti 

Asociacijos nariais, pateikia Asociacijos vadovui prašymą įstoti į Asociaciją ir įsipareigoja laikytis 

įstatų reikalavimų bei visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumoka nustatyto dydžio stojamąjį 

mokestį bei kitus visuotinio susirinkimo nustatytus mokesčius.  

3.2. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių 

tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 

3.3. Asociacijos narių teisės: 

 3.3.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame susirinkime; 

 3.3.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis; 

 3.3.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją 

apie jos veiklą; 

 3.3.4.  bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai 

ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami; 

 3.3.5. rinkti ir būti renkamam į Asociacijos renkamus organus; 

 3.3.6. kitas teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas teises. 

3.4. Asociacijos narių pareigos: 
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 3.4.1. laikytis Asociacijos įstatų; 

 3.4.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, kitų Asociacijos organų nutarimus; 

 3.4.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose. 

 

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI 

 

4.1. Asociacijos organai yra: 

 4.1.1. visuotinis narių susirinkimas; 

 4.1.2. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba; 

 4.1.3. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas (prezidentas); 

 4.1.4. revizorius. 

 

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

4.2. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija: 

 4.2.1. keičia Asociacijos įstatus; 

 4.2.2. per  4  mėnesius  nuo  finansinių  metų pabaigos tvirtina Asociacijos metinių finansinių 

ataskaitų rinkinį; 

 4.2.3. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 

likvidavimo); 

 4.2.4. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių 

asmenų dalyviu;  

 4.2.5. ketveriems metams renka Asociacijos vadovą, valdybos narius ir juos atšaukia; 

 4.2.6. dvejiems metams renka revizorių ir jį atšaukia; 

 4.2.7. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo 

tvarką atskiru sprendimu; 

 4.2.8. sprendžia ir kitus  Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose 

visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, kurie nepriskirti kitų organų 

kompetencijai ir  jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos. 

4.3. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia vadovas kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius 

nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą valdyba ne vėliau kaip 30 dienų 

iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui įstatų 6.2. punkte nurodyta tvarka. Jeigu 

visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 30 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių 

susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. 

Apie šaukiamą pakartotinį visuotinį susirinkimą valdyba ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo 

dienos praneša kiekvienam nariui įstatų 6.2. punkte nurodyta tvarka. Visuotiniame narių susirinkime 

gali dalyvauti Asociacijos nariai, susirinkimo dieną esantys jos nariai arba jų įgalioti asmenys. 

Šaukiamo visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę vadovui pateikia asmenys ar Asociacijos 

organas, kurio iniciatyva šaukiamas visuotinis narių susirinkimas. 

4.4. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 

Asociacijos narių. Visuotiniame narių susirinkime sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių 

susirinkime Asociacijos narių balsų dauguma, išskyrus šiame punkte nurodytus sprendimus. 

Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, 



4 
 

kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti 

Asociaciją. 

4.5. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti ne mažiau kaip iš 5 narių 

sudaryta iniciatyvinė grupė, valdyba arba vadovas. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas 

teismo sprendimu įstatymų nustatyta tvarka. 

 

VALDYBA 

4.6. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 9 Asociacijos narių (fizinių asmenų ir/ 

arba juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys), renkamų visuotinio narių susirinkimo sprendimu 

ketverių metų laikotarpiui. Valdybos narys visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti atšauktas 

nesibaigus jo kadencijai. Vietoj atšaukto valdybos nario išrinktas naujas valdybos narys eina savo 

pareigas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų 

kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Asociacijos vadovą.  

4.7. Valdybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Apie valdybos 

posėdžio sušaukimą kiekvienam valdybos nariui pranešama ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki 

posėdžio pasirašytinai arba elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikiant posėdžio darbotvarkę.  

4.8. Valdybos posėdžiai gali vykti elektroninėmis ryšio priemonėmis. Valdybos posėdis yra teisėtas, 

jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė valdybos narių. Valdybos sprendimas yra teisėtas, kai už jį 

balsuoja ne mažiau kaip pusė valdybos narių. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Balsams 

pasidalijus po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. 

4.9. Valdybos kompetencija: 

 4.9.1. svarsto ir tvirtina Asociacijos darbuotojų pareigybes, jų atlyginimo dydį; 

 4.9.2. tvirtina Asociacijos einamųjų metų metinę pajamų ir išlaidų sąmatą; 

 4.9.3. svarsto ir sprendžia Asociacijos narių, vadovo, valdybos narių pateiktus klausimus; 

 4.9.4. sudaro Asociacijos veiklos programas, planus, vadovauja jų vykdymui; 

 4.9.5. analizuoja, vertina Asociacijos vadovo pateiktą Asociacijos metinių finansinių 

ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą bei pritarusi šiems projektams, teikia juos 

eiliniam visuotiniam narių susirinkimui; 

 4.9.6. svarsto paramos ir labdaros suteikimo klausimus; 

 4.9.7. analizuoja Asociacijos veiklą, finansinių išteklių panaudojimą; 

 4.9.8. sudaro Asociacijos veiklos ataskaitą ir teikia ją eiliniam visuotiniam narių susirinkimui; 

 4.9.9. priima sprendimą dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo ar jų veiklos 

nutraukimo; 

 4.9.10. prižiūri visuotinio narių susirinkimo nutarimų vykdymą; 

 4.9.11. priima sprendimus dėl Asociacijai nuosavybes teise priklausančio nekilnojamojo turto 

perleidimo, hipotekos, nuomos ar tokio turto įsigijimo bei vienkartinio sandorio, kurio vertė didesnė 

kaip 2000 eurų (atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) ir paveda šiuos sprendimus įgyvendinti 

Asociacijos vadovui; 

 4.9.13. priima kitus sprendimus bei vykdo kitas funkcijas numatytas šiuose įstatuose bei 

visuotinio narių susirinkimo sprendimuose  

 

VADOVAS 
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4.10. Vadovas (prezidentas) yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas. Vadovas kartu yra 

Valdybos pirmininkas. 

4.11. Vadovas gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 

dienų raštu įspėjęs valdybą. 

4.12. Vadovas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų; 

 4.12.1. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą; 

 4.12.2. atstovauja Asociacijai ir vienvaldiškai veikia Asociacijos vardu esant santykių su 

kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei sudaro sandorius su trečiaisiais asmenimis Šių įstatų 

4.9.11. punkte nurodytus sandorius Asociacijos vadovas gali sudaryti, kai yra valdybos sprendimas 

šiuos sandorius sudaryti; 

 4.12.3. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais ar jas 

nutraukia; 

 4.12.4. teikia pasiūlymus valdybai dėl Asociacijos veiklos; 

 4.12.5. tvarko Asociacijos turtą, įskaitant pinigines lėšas, užtikrina Asociacijos turto apsaugą, 

atidaro ir uždaro sąskaitas banko ar kitose kredito įstaigose; 

 4.12.6. atsako už Asociacijos finansinę ir ūkinę veiklą; 

 4.12.7. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro 

tvarkytojui; 

 4.12.8. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir 

Asociacijos nariams; 

 4.12.9. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus; 

 4.12.10. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą 

paskelbimą; 

 4.12.11. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos 

veiklos įstatymo nustatyta tvarka; 

 4.12.12. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose, visuotinio narių susirinkimo ir valdybos 

sprendimuose vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas bei vykdo kitas teisės aktuose, šiuose 

įstatuose, visuotinio narių susirinkimo ir valdybos sprendimuose numatytas pareigas. 

 

V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS 

KONTROLĖS TVARKA 

 

5.1. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti. 

5.2. Valdyba per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam 

narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą. 

5.3. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 2 (dviejų) metų laikotarpiui 

išrinktas revizorius. 

 

VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI 

 

6.1.  Asociacijos vieši pranešimai siunčiami elektroniniu paštu, atskirais atvejais raštu, įteikiant 

pranešimus pasirašytinai, išsiunčiant registruotu laišku arba skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame 
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elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ šių Įstatų, Lietuvos Respublikos asociacijų 

įstatymo bei Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatytais atvejais, terminais ir tvarka.  

6.2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams 

elektroninėmis ryšių priemonėmis ir/ arba įteikiamas kiekvienam nariui pasirašytinai. Su visa 

informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje arba kitoje Asociacijos vadovo 

nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. 

6.3. Asociacijos narys, pateikęs atskirą raštišką prašymą Asociacijos vadovui, turi teisę Asociacijos 

buveinėje arba kitoje Asociacijos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi, 

susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą. 

6.4. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai. 

6.5. Už informacijos viešą paskelbimą ir/ arba išsiuntimą, ir /arba įteikimą yra atsakingas Asociacijos 

vadovas. 

 

VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS 

NUTRAUKIMO TVARKA 

 

7.1. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir 

atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina valdyba, vadovaudamasi 

teisės aktais. 

 

VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 

 

8.1. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 

 

IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA 

 

9.1. Asociacijos buveinė keičiama valdybos sprendimu. 

 

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA 

 

10.1. Asociacija pertvarkoma arba pasibaigia šių įstatų bei įstatymų nustatyta tvarka. 

 

Įstatai pasirašyti 2017 m. _______11_________ mėn. ___30___ d. 

 

Steigėjai: (30 parašų) 

 


