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TEATRŲ VAIKAMS IR JAUNIMUI ASOCIACIJOS ASITEŽAS NARYSTĖS 

REGLAMENTAS 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Šis Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS narystės reglamentas (toliau – 

narystės reglamentas) nustato ir paaiškina fizinių ir juridinių asmenų priėmimo į asociaciją 

tvarką, narių dalyvavimo asociacijos veikloje tvarką, nario mokesčių mokėjimo tvarką ir 

dydžius bei išstojimo, pašalinimo iš asociacijos narių tvarką.  

1.2. Šis reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Teatrų vaikams ir 

jaunimui asociacijos ASITEŽAS (toliau - Asociacija) įstatais.  

 

2. NARIŲ PRIĖMIMAS Į ASOCIACIJĄ IR MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA 

 

2.1. Asociacijos nariais gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie: 

2.1.1. Pripažįsta Asociacijos įstatus;  

2.1.2. Užsiima teatrų vaikams ir jaunimui veikla Lietuvoje;  

2.1.3. Neturi Asociacijos tikslams priešiškų interesų. 

2.2. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, Asociacijos valdybai (toliau – Valdyba) pateikia 

rašytinį prašymą elektroniniu būdu: assitej.lt@gmail.com 

2.3. Kartu su prašymu turi būti pateikiama: 

2.3.1. Asmens tapatybę / juridinio asmens registravimo / profesionalios scenos menų 

įstaigos statusą patvirtinančio dokumento kopija; 

2.3.2. Pastarųjų trijų metų sukurtų scenos meno kūrinių, skirtų vaikams ir jaunimui, sąrašas 

arba įvykdytos scenos meno edukacinės veiklos sąrašas; 

2.3.3. Straipsnių, vertinančių pretendento meninę-kūrybinę veiklą ir/ar profesionaliojo 

scenos meno vertintojų vertinimų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento 

kūrybinę, meninę, vadybinę ar edukacinę veiklą scenos meno, skirto vaikams ir 

jaunimui, srityje kopijos; 

2.4. Valdyba asmens prašymą turi išnagrinėti per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos 

arba artimiausiame Valdybos posėdyje nuo prašymo įteikimo Valdybai dienos.  

2.5. Valdyba per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja asmenį apie 

Valdybos sprendimą dėl asmens prašymo tapti nariu.  

2.6. Asmuo per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo apie narystės Asociacijoje patvirtinimą 

turi sumokėti stojamąjį ir einamųjų metų nario mokestį. Asmeniui nesumokėjus nustatytu 

laiku nario mokesčio, laikoma, kad asmuo neįvykdė stojimo į Asociaciją reikalavimų ir nėra 

laikomas Asociacijos nariu.  

2.7. Galiojantys Asociacijos nario mokesčiai:  

2.7.1. Asociacijos stojamasis narystės mokestis juridiniam asmeniui – 100 EUR; 
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2.7.2. Asociacijos stojamasis narystės mokestis fiziniam asmeniui – 50 EUR; 

2.7.3. Asociacijos  nario (nacionalinio, valstybinio teatro) metinis mokestis – 120 EUR; 

2.7.4. Asociacijos  nario (VšĮ, savivaldybės teatro) metinis mokestis  – 80 EUR; 

2.7.5. Asociacijos  nario (fizinio asmens) metinis mokestis  – 40 EUR; 

2.8. Narystės Asociacijoje laikotarpis sutampa su Asociacijos finansiniais metais ir prasideda 

kiekvienais metais sausio 1 d. ir pasibaigia kiekvienais metais gruodžio 31 d. 

2.9. Metinis nario mokestis mokamas už einamuosius metus ir turi būti sumokėtas einamaisiais 

metais iki kovo 1 dienos imtinai. Nariai, nesumokėję narystės mokesčio iki einamųjų metų 

kovo 1 d., informuojami apie tai, kad Asociacija negavo narystės mokesčio. Nariai, 

nesumokėję narystės mokesčio iki einamųjų metų birželio 1 d., pakartotinai informuojami 

apie negautą Asociacijos narystės mokestį. Asociacijos nariai, nesumokėję metinio narystės 

mokesčio už du metus, Valdybos spendimu gali būti išbraukiami iš Asociacijos narių sąrašų. 

2.10. Stojamasis bei nario mokesčiai mokami pavedimu pagal išrašytą sąskaitą. 

Mokėjimo rekvizitai: 

AB Bankas „Swedbank“ 

Banko kodas 73000 

A/S LT 057300010000548695 

Įmonės kodas 125506661 

Gavėjas: Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS 

 

3. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE 

3.1. Asociaciją sudaro tikrieji nariai ir garbės nariai.  

3.2. Garbės nariu gali būti Asociacijos valdybos pripažintas asmuo, turintis ypatingų nuopelnų 

teatrui vaikams ir jaunimui, svariai prisidedantis prie jo vystymo ir plėtros,  rašytine forma  

sutikęs įgyti Asociacijos garbės nario vardą. Garbės narys turi tik šias teises: teisę gauti 

informaciją apie Asociacijos kūrybinę veiklą ir dalyvauti Asociacijos renginiuose. Garbės 

nariui netaikomas šių įstatų 3.6. punktas. 

3.3. Asociacijos veiklos vystymui gali būti steigiami teritoriniai, jaunimo, teatro pedagogų ir kiti 

neturintys juridinio asmens teisių junginiai, kurie veikia pagal Asociacijos patvirtintus 

įstatus. 

3.4. Savo nariams Asociacija siūlo: 

3.4.1. Galimybę skelbti informaciją apie nario veiklą Asociacijos internetinėje svetainėje ir 

socialiniame tinklapyje; 

3.4.2. Galimybę dalintis informacija su kitais Asociacijos nariais; 

3.4.3. Galimybę gauti naujienas apie teatro vaikams ir jaunimui aktualijas, renginius 

Lietuvoje ir pasaulyje; 

3.4.4. Galimybę dalyvauti Asociacijos ir tarptautinės ASSITEJ organizacijos bei jos narių 

organizuojamuose renginiuose (konferencijose, seminaruose, laboratorijose, 

festivaliuose ir kt.); 

3.4.5. Galimybę dalyvauti tarptautinės ASSITEJ organizacijos veikloje, sprendžiant 

svarbius teatro vaikams ir jaunimui srities klausimus; 

3.4.6. Galimybę teikti veiklos ar iniciatyvų siūlymus, kurių būtų galima imtis kartu su 

Asociacija; 

3.4.7. Valdybos konsultacijas rūpimais profesiniais, etiniais ar kitais klausimais. 

3.5. Asociacijos nariai turi teisę:  

3.5.1. Dalyvauti Asociacijos veikloje ir valdyme;  



3.5.2. Dalyvauti ir  balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime, priimti sprendimus 

pateiktais klausimais bei teikti savo siūlymus, taip kaip numatyta Asociacijos 

įstatuose.  

3.5.3. Gauti Asociacijos teikiamas paslaugas už specialią kainą; 

3.5.4. Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją 

apie jos veiklą;  

3.5.5. Naudotis Asociacijos sukaupta informacija; 

3.5.6. Inicijuoti projektus, prisidedančius prie Asociacijos veiklos įgyvendinimo, ir juose 

dalyvauti; 

3.5.7. Dalyvauti savanorystės veikloje;  

3.5.8. Ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei Valdybos nutarimus ir Asociacijos 

prezidento sprendimus;  

3.5.9. Asociacijos narys – juridinis asmuo – gali deleguoti tam tikrą (su Asociacija 

suderintą) skaičių savo darbuotojų dalyvauti Asociacijos renginiuose.  

3.5.10. Pateikęs Valdybai argumentuotą prašymą raštu, išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju 

nario įnašai ir mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas 

negrąžinami;  

3.5.11.  Turėti kitas teisės aktais bei Asociacijos įstatais nustatytas teises.  

3.6. Asociacijos narys privalo:  

3.6.1. Laikytis profesinės etikos, Asociacijos įstatų, visuotinio narių susirinkimo ir 

Valdybos nutarimų bei Asociacijos prezidento teisėtų sprendimų; 

3.6.2. Solidarizuotis ir padėti kitiems nariams, ginant jų interesus, aktyviai dalyvauti 

Asociacijos veikloje; 

3.6.3. Laiku mokėti nario mokesčius; 

3.6.4. Neatlikti veiksmų, priešingų Asociacijos tikslams; 

3.6.5. Vykdyti savo pareigas pagal įstatus ir sutartis, sudarytas su Asociacija; 

3.6.6. Teisės aktų nustatyta tvarka saugoti informaciją, Asociacijos valdybos pripažintą 

konfidencialia; 

3.6.7. Informacija apie Asociacijos narius ar susijusi su Asociacijos nariais gali būti 

skelbiama Asociacijos interneto svetainėje, socialiniame tinklapyje bei kituose 

Asociacijos leidiniuose, tik suderinus su nariu atskleidžiamos informacijos apimtį ir 

tik gavus nario sutikimą. 

 

4. NARYSTĖS ASOCIACIJOJE PABAIGA 

 

4.1. Asociacijos narys, norėdamas išstoti iš Asociacijos, privalo pateikti rašytinį prašymą laisva 

forma Asociacijos valdybai. Valdyba per 10 darbo dienų svarsto prašymą ir priima 

sprendimą dėl prašymo tenkinimo. Asociacijos narys nustoja būti Asociacijos nariu nuo 

Valdybos pranešimo apie prašymo patvirtinimą datos; 

4.2. Likvidavus juridinį asmenį Asociacijos narį, atšaukus tokio juridinio asmens registravimą ar 

kitu būdu šiam juridiniam asmeniui pabaigus savo veiklą; 

4.3. Asociacijos narys nustoja būti Asociacijos nariu Valdybai priėmus sprendimą dėl 

Asociacijos nario pašalinimo iš Asociacijos, jeigu jis nevykdo Asociacijos įstatų. 3.6. punkte 

nurodytų Asociacijos nario pareigų. 



4.4. Pasibaigus narystei Asociacijoje buvęs narys neturi teisės pretenduoti į Asociacijos turtą. 

Išstojusiam (pašalintam) Asociacijos nariui stojamasis mokestis ir kitos įmokos (nario 

mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos) negrąžinami. 

4.5. Pasibaigus narystei Asociacijoje, buvęs narys privalo nedelsdamas grąžinti visą Asociacijai 

priklausantį materialų ir nematerialų turtą bei dokumentus, kurie jam buvo patikėti. 

4.6. Išstojęs ar pašalintas iš Asociacijos narys gali kreiptis dėl pakartotinio priėmimo, pateikęs 

argumentuotą prašymą Valdybai.  

 

 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

5.1. Šis Asociacijos narystės reglamentas įsigalioja nuo jo patvirtinimo datos. Šis narystės 

reglamentas tvirtinamas ir keičiamas Valdybos sprendimu. 

5.2. Už šio narių reglamento įgyvendinimą ir narių supažindinimą atsakingas Asociacijos 

prezidentas, Valdyba vykdo narystės reglamento įgyvendinimo kontrolę. 

5.3. Asociacijos nariai su šiuo reglamentu supažindinami elektroniniu paštu, taip pat patalpinant 

reglamentą į Asociacijos nariams skirtą informacinę elektroninę erdvę. Nauji nariai 

susipažįsta su šiuo narystės reglamentu stojimo į Asociaciją metu, registruojant prašymą. 

5.4. Šis narystės reglamentas peržiūrimas ir atnaujinimas pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės 

aktams, Asociacijos įstatams bei kitiems dokumentams, kurie turi įtakos šio narystės 

reglamento nuostatų aktualumui. 


