
 

Asociacija „Sąjūdis prieš Astravo AE“ 

ĮSTATAI 

I. Organizacijos pavadinimas, teisinė forma, buveinė 

1.1. Asociacija ,,Sąjūdis prieš Astravo AE“ yra visuomeninė ne pelno siekianti organizacija, asmeninės ir 

pilietinės iniciatyvos pagrindu siekianti Lietuvos ir Europos Sąjungos bei jos gyventojų saugumo interesų 

užtikrinimo. 

1.2. Asociacija ,,Sąjūdis prieš Astravo AE“ (toliau – Asociacija) yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis juridinis asmuo. 

1.3. Asociacija veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos 

Respublikos asociacijų įstatymą, kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, savo įstatus ir 

Asociacijos darbo reglamentą. 

1.4. Asociacija vienija fizinius ir pelno nesiekiančius juridinius asmenis, pritariančius asociacijos tikslams ir 

vertybėms.  

1.5. Asociacija turi sąskaitas bankuose. Asociacijos veiklos terminas nėra ribotas, finansiniai metai sutampa 

su kalendoriniais metais. 

1.6. Teisinė forma – asociacija. 

1.7. Asociacijos buveinė keičiama Valdybos sprendimu. 

II. Asociacijos tikslai ir veiklos sritys 

2.1. Asociacijos tikslai: 

2.1.1. Ginant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos gyventojų interesus, aktyviai siekti, jog: 

a. Astravo atominės elektrinės pirmas blokas nebūtų pradėtas eksploatuoti, o projekto plėtra (2,3 ir 

4 blokai) būtų sustabdyta dėl netinkamai parinktos statybų aikštelės, ant sienos su Lietuva (t.y. išorinės 

Europos Sąjungos sienos) ir neleistinai arti sostinės Vilniaus; 

b. Astravo atominės elektrinės projektas būtų suvokiamas kaip Lietuvos ir visos Europos Sąjungos 

ekologinio, energetinio, karinio, sveikatos ir teritorijos saugumo problema; 

c. Būtų įgyvendinta 2013 m. gegužės mėn. Jungtinių Tautų Tarptautinės atominės energijos 

agentūros (TATENA) rekomendacija nestatyti atominių elektrinių arčiau kaip 100 km iki didelių miestų 

(patvirtinta atsižvelgiant į avarijos Fukušimos atominėje elektrinėje pasekmes), Europos Tarybos 

Parlamentinės Asamblėjos 2018 m. spalio mėn. rezoliucija Nr. 2241 „Branduolinė sauga ir saugumas 

Europoje“ ir Europos Vadovų Tarybos 2019 m. gruodžio mėn. pozicija, jog "Trečiosiose valstybėse esantys 

įrenginiai turi atitikti aukščiausius tarptautinius aplinkos apsaugos ir saugos standartus"; 

d. Jeigu bus pradėta eksploatuoti nesaugi ir netinkamoje vietoje statoma Astravo atominė elektrinė, 

jos nešvarios elektros energijos prekyba (draudžiama Lietuvos įstatymų), būtų uždrausta visoje Europos 

Sąjungoje;  



 

e. Būtų užtikrintas Europos Sąjungos palaikymas dėl elektros energijos nepirkimo iš visų 

branduolinių jėgainių, kurios neatitinka tarptautinės branduolinės saugos ir ES testų nepalankiausiomis 

sąlygomis (stress testų) reikalavimų; 

f. Lietuva, vykdydama LR Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines 

Rytų sąjungas“ nuostatas ir gindama nacionalinio saugumo interesus, nedelsiant trauktųsi iš BRELL 

sutarties; 

g. Jei Astravo AE būtų pradėta eksploatuoti, Lietuva nedelsdama išjungtų elektros linijas iš 

Baltarusijos ir atsijungtų nuo Rusijos elektros sistemos bei prisijungtų prie Europos Sąjungos tinklų 

nelaukdama 2025 m.;  

h. Lietuva per trumpiausią laiką sukurtų efektyvų, autonomišką, nuo Rusijos-Baltarusijos 

nepriklausomą oro, vandens ir sausumos branduolinės taršos, o ypač Neries-Nemuno upių baseino, 

monitoringą; 

i. Baltarusija nedelsiant įtvirtintų savo nacionalinėje teisėje branduolinio įrenginio operatoriaus 

neribotos civilinės atsakomybės už sukeltą branduolinę žalą principą, o privalomojo civilinės atsakomybės 

draudimo suma būtų padidinta iki adekvataus dydžio; 

j. Baltarusija nedelsiant prisijungtų prie 1997 m. Konvencijos dėl papildomos kompensacijos už 

branduolinę žalą; 

k. Lietuva tuoj pat pradėtų pasitraukimą (denonsavimą) iš 1963 m. Vienos konvencijos dėl civilinės 

atsakomybės už branduolinę žalą;  

l. Lietuva priimtų įstatymą dėl su Astravo AE susijusių prevencinių priemonių ir galimos žalos išlaidų 

atlyginimo, nedelsiant pradėtų skaičiuoti mūsų valstybei ir piliečiams kylančių kaštų dydį ir tiesioginiu bei 

Europos Sąjungos lygiu teiktų šią sąskaitą Baltarusijai ir Rusijos Federacijai; 

m. Europos Sąjunga įvestų sankcijas Astravo AE operatoriui, „Rosatom“ ir kitoms įmonėms bei 

tarpininkams, kurie dalyvauja statant ir (ar) prekiaujant Astravo AE energija; 

n. Lietuva skubiai ir nedelsiant imtųsi visų įmanomų priemonių siekdama, jog Baltarusijos 

visuomenė, taip pat Europos Sąjunga, ES ir NATO valstybės-narės, Ukraina, kitos regiono valstybės ir visa 

tarptautinė bendruomenė solidarizuotųsi su Lietuvos pozicija Rusijos-Baltarusijos atominės elektrinės 

Astrave atžvilgiu; 

o. Ugdyti pilietinę ir stiprinti žiniasklaidos atsakomybę, nesitaikstymą su Astravo AE keliamų 

grėsmių Lietuvai ir visai Europai ignoravimu ir propagavimu, aktualinti Astravo problemos sprendimo būdą 

pagal formulę „Kita vieta“; 

p. Aktyviai palaikyti Europos žaliąjį kursą ir Lietuvos žaliąją energetiką. 

2.2. Įgyvendindama šiuos tikslus, Asociacija (veiklos sritys ir rūšys): 

2.2.1. Organizuoja pilietines akcijas, diskusijas, susitikimus su politikais, ekspertais, 

suinteresuotomis visuomenės grupėmis ir kitus renginius, susijusius su Asociacijos tikslų įgyvendinimu; 



 

2.2.2. Plėtoja ryšius su žiniasklaida, pilietine visuomene ir visuomeniniais judėjimais Lietuvoje ir 

kitose šalyse;  

2.2.3. Įgyvendina plačią informacinę sklaidą; 

2.2.4. Lietuvos, ES ir kitų šalių visuomenei pastoviai teikia objektyvią informaciją, susijusią su 

Astravo atominės elektrinės eksploatavimu ir jos grėsmėmis;  

2.2.5. Kuria įsitraukimo į Asociacijos veiklą galimybes. 

2.3. Asociacija gali siekti ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančių tikslų įgyvendinimo. 

2.4. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja asociacijos 

tikslams, numatytiems Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose. 

III. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos 

3.1. Asociacijos nariais yra fiziniai ir ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, kurie pritaria Asociacijos 

keliamiems tikslams, vykdomai veiklai, pripažįsta Asociacijos įstatus ir moka nario mokestį.  

3.2. Jeigu asmuo nori tapti Asociacijos nariu, jis turi pateikti prašymą Asociacijai. Prašymas svarstomas 

artimiausiame Valdybos posėdyje. Prašymas patenkinamas paprasta posėdyje dalyvaujančių valdybos narių 

dauguma. Nariu tampama gavus Valdybos pritarimą. Naujų narių priėmimo kriterijai nustatomi Asociacijos 

darbo reglamente.  

3.3. Kiekvienas narys gali išstoti iš Asociacijos, apie tai raštu pranešęs vykdančiajam sekretoriui. Vykdantysis 

sekretorius apie tai turi pranešti artimiausiame Valdybos posėdyje. 

3.4. Asociacijos nariai gali būti pašalinti iš organizacijos Valdybos sprendimu, jeigu: 

3.4.1. narys pažeidžia Įstatus; 

3.4.2. jo veikla nesuderinama su Įstatuose nustatytais tikslais; 

3.4.3. narys daugiau kaip metus laiko nedalyvauja organizacijos veikloje; 

3.4.4. narys nevykdo kitų šiuose Įstatuose nustatytų pareigų. 

IV. Narių teisės ir pareigos 

4.1. Asociacijos narys turi teisę: 

4.1.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime; 

4.1.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis; 

4.1.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais Asociacijos darbo reglamente nustatyta tvarka; 

4.1.4. rinkti ir būti renkamu į Asociacijos valdymo organus; 

4.1.5. bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju bet kokios Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos 

ir turtas negrąžinami. 



 

4.2. Asociacijos narys privalo: 

4.2.1. laikytis Asociacijos Įstatų ir Asociacijos darbo reglamente; 

4.2.2. dalyvauti Asociacijos veikloje; 

4.2.3. laiku ir tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir Asociacijos organų sprendimus. 

V. Asociacijos organai  

5.1. Visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias organas. 

5.2. Taryba – organas, turintis dalį visuotinio narių susirinkimo teisių. 

5.2. Valdyba – kolegialus valdymo organas. 

5.3. Vykdantysis sekretorius – vienasmenis valdymo organas. 

5.4. Revizorius – kontrolės organas. 

VI. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka 

6.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis Asociacijos organas. Jis šaukiamas ne rečiau kaip kartą 

per metus Tarybos, valdybos, ne mažiau kaip 1/3 visų Asociacijos narių arba vykdančiojo sekretoriaus 

sprendimu. 

6.2. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų narių. 

6.3. Apie visuotinį narių susirinkimą ir preliminarią darbotvarkę pranešama visiems nariams ne vėliau kaip 

prieš penkias dienas iki visuotinio narių susirinkimo. Apie visuotinį narių susirinkimą pranešama visiems 

nariams asmeniškai pagal jų pateiktus elektroninio pašto adresus arba Asociacijos interneto svetainėje, 

arba kitu Asociacijos darbo reglamente nustatytu būdu. 

6.4. Visi visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime narių balsų 

dauguma, išskyrus šiuose įstatuose nustatytus atvejus 

6.5. Susirinkimo darbotvarkės klausimais savo nuomonę nariai gali pareikšti bei balsuoti elektroniniu paštu 

ir kitais Asociacijos darbo reglamente išvardintais būdais. 

6.6. Visuotinis narių susirinkimas turi teisę: 

6.6.1. 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma priimti, keisti, papildyti Įstatus; 

6.6.2. 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti 

Asociaciją; 

6.6.3. Priima sprendimą dėl Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka 

auditorių ar audito įmonę, jei priimamas sprendimas atlikti auditą; 

6.6.4. Renka Tarybos narius 7.2. Įstatų punkte nurodyta tvarka; 

6.6.5. Gali rinkti Asociacijos Garbės pirmininką, įvertinant jo nuopelnus įgyvendinant Asociacijos 

tikslus ir veiklos uždavinius; 



 

6.6.6. Skiria revizorių dvejų metų laikotarpiui;  

6.6.7. Asociacijos organų nariai, jeigu jie nėra Asociacijos nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių 

susirinkime be balso teisės. 

6.6.8. Nesusirinkus į kviečiamą susirinkimą daugiau kaip 1/2 narių, pakartotinis susirinkimas gali 

būti šaukiamas nesilaikant 6.3. punkte nustatytų terminų ir rengiamas iš karto, jei apie tokią galimybę 

pranešta šaukiant visuotinį narių susirinkimą. Pakartotinis susirinkimas pripažįstamas teisėtu 

nepriklausomai nuo susirinkusių narių skaičiaus. Pakartotinis susirinkimas gali priimti sprendimus tik 

paskelbtos darbotvarkės klausimais.  

6.7. Visuotiniame narių susirinkime kiekvienas narys turi vieno balso teisę.  

VII. Tarybos rinkimo tvarka ir kompetencija 

 

7.1. Taryba yra organas, turintis dalį visuotinio narių susirinkimo teisių. 

7.2. Asociacijos Tarybą sudaro 35 nariai. Tarybos narius renka visuotinis narių susirinkimas. Tarybos nario 

kadencija yra dveji (2) metai. Pirmos kadencijos Tarybos nariais be rinkimų tampa tokį norą išreiškę 

Asociacijos nariai, kurie yra Memorandumo prieš Astravo AE signatarai. 

7.3. Asociacijos Taryba nustato svarbiausias Asociacijos veiklos kryptis Asociacijos Valdybai ir aptaria 

Asociacijos veiklą tarp Visuotinio narių susirinkimų posėdžių.  

7.4. Tarybos posėdžiams pirmininkauja Tarybos renkamas posėdžio pirmininkas. 

7.5. Tarybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų narių. Kiekvienas Tarybos narys 

turi vieno balso teisę. 

7.6. Tarybos posėdis gali būti šaukiamas ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių arba valdybos sprendimu. Apie 
Tarybos posėdį ir preliminarią darbotvarkę pranešama visiems Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš penkias 
dienas iki posėdžio. Apie posėdį pranešama visiems nariams asmeniškai pagal jų pateiktus elektroninio 
pašto adresus arba kitu Asociacijos darbo reglamente nustatytu būdu. 

 
 7.7. Visi Tarybos sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma. Jei balsai 

pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. 

7.8. Taryba turi teisę: 

7.8.1. Rinkti ir atšaukti Valdybos narius;  

7.8.2. Rinkti ir atšaukti Valdybos pirmininką; 

7.8.3. Skirti ir atšaukti revizorių, tvirtinti jo pateiktas ataskaitas; 

7.8.4. Nustatyti narių stojamuosius įnašus, nario mokesčius, jų dydį ir mokėjimo tvarką; 

7.8.5. Tvirtinti metines veiklos ataskaitas ir finansinių ataskaitų rinkinius; 



 

7.8.6. Taryba sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Įstatuose Visuotinio narių 

susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai 

nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos. 

7.9. Taryba skiria ir atleidžia vykdantįjį sekretorių, nustato jo pareigybės aprašymą. 

VIII. Valdybos ir valdybos pirmininko rinkimo tvarka, kompetencija 

8.1. Valdyba yra Asociacijos kolegialus valdymo organas. Valdybą sudaro Valdybos pirmininkas ir 8 nariai. 

 

8.2. Asociacijos valdybos pirmininkas (toliau – Pirmininkas), veikia Valdybos vardu ir reprezentuoja 

Asociaciją Lietuvoje ir užsienyje, valstybinio sektoriaus ir tarptautinėse organizacijose.  

 

8.3. Valdybos pirmininką 2 (dvejų metų) laikotarpiui slaptu balsavimu renka ir atšaukia Taryba paprasta 

dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.  

8.4. Valdybos pirmininkas šaukia ir pirmininkauja valdybos posėdžiams, sudaro Valdybos darbotvarkę, teikia 

Valdybai tvirtinti pavaduotojo kandidatūrą. Prireikus, pirmininko pavaduotojas atlieka pirmininko pareigas. 

8.5. Valdyba renkama 2 (dvejiems) metams, paprasta balsų dauguma. Valdybos narių kadencijų skaičių 

nustato Taryba. 

8.6. Visi Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia 

pirmininko balsas. 

8.7. Valdyba turi teisę: 

8.7.1. Tvirtinti Asociacijos veiklos programas;  

8.7.2. Rinktis į Valdybos susirinkimus Valdybos pirmininko šaukimu ar ½ valdybos narių 

pageidavimu; 

8.7.3. Valdybos pirmininko teikimu skiria ir atleidžia Valdybos pirmininko pavaduotoją; 

8.7.4. Priimti ir šalinti Asociacijos narius Asociacijos Darbo reglamente nustatyta tvarka; 

8.7.5. Spręsti dėl juridinių asmenų steigimo, tapimo kitų juridinių asmenų dalyviais; 

8.7.6. Valdyba turi teisę asociacijos veiklos tikslų bei patvirtintų programų įgyvendinimui steigti 

darbo grupes bei komitetus. Darbo grupės ir komitetai veikia Asociacijos Darbo reglamento nustatyta 

tvarka; 

8.7.7. Tvirtinti ir teikti siūlymus dėl vykdančiojo sekretoriaus pateiktų metinių veiklos planų ir 

Asociacijos veiklos programų;  

8.7.8. Atskiru sprendimu nustatyti dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo 

nariams tvarką. 

8.8. Valdyba už savo veiklą atsiskaito Tarybai. 

8.9. Valdybos narys gali atsistatydinti iš Valdybos apie tai pranešęs Valdybos pirmininkui. 



 

8.10. Kiti valdybos darbo tvarkos klausimai nustatomi Asociacijos darbo reglamente. 

8.11. Jei steigiamajame susirinkime valdyba nesudaroma, iki kol bus sudaryta Asociacijos valdyba, jos 

funkcijas atlieka vykdantysis sekretorius. 

IX. Vykdančiojo sekretoriaus kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka 

9.1. Vykdantysis sekretorius yra vienasmenis valdymo organas, skiriamas dvejų metų laikotarpiui ir 

atleidžiamas Tarybos sprendimu paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma. 

9.2. Vykdantysis sekretorius veikia Asociacijos vardu santykiuose su kitais asmenimis, taip pat sudaro 

sandorius Asociacijos vardu bei vykdo Valdybos ir Tarybos pavedimus. Jis yra atsakingas už Asociacijos turtą 

ir lėšas. 

9.3. Vykdantysis sekretorius turi teisę kviesti savanorius veiklai vykdyti, su jais pasirašo savanoriškos veiklos 

sutartis. Taip pat pasirašo darbo sutartis su darbuotojais, nustato jų pareiginius aprašymus ir darbuotojų 

atlyginimus. 

9.4. Vykdantysis sekretorius kiekvienais metais už savo veiklą atsiskaito Tarybai, taip pat pristato Asociacijos 

veiklos ataskaitą visuotiniam narių susirinkimui. 

9.5. Vykdantysis sekretorius: 

9.5.1. Atstovauja Asociaciją; 

9.5.2. Organizuoja kasdienę Asociacijos veiklą; 

9.5.3. Šaukia visuotinius narių susirinkimus; 

9.5.4. Šaukia Tarybos posėdžius; 

9.5.5. Teikia tvirtinti metinius veiklos planus ir Asociacijos veiklos programas. Metinius veiklos 

planus bei programas koreguoja atsižvelgiant į Tarybos ir Valdybos siūlymus; 

9.5.6. Sprendžia dėl viešos informacijos, skelbimų ir pranešimų paskelbimo; 

9.5.7. Išduoda įgaliojimus bei prokūrą; 

9.5.8. Už veiklą tiesiogiai atsiskaito Tarybai ir Valdybai; 

9.5.9. Teikia metinę veiklos ataskaitą. 

9.6. Vykdantysis sekretorius iš pareigų atsistatydina pranešęs Tarybai ir valdybai. Laikotarpiu kol išrenkamas 

naujas vykdantysis sekretorius, jo pareigas laikinai eina Valdybos pirmininkas. 

9.7. Jei steigiamajame susirinkime nesudaroma Taryba, vykdantįjį sekretorių paskiria steigiamasis 

susirinkimas. 

X. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka 

10.1. Filialai steigiami, reorganizuojami bei likviduojami Valdybos sprendimu. Filialo steigimo, 

reorganizavimo ir likvidavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas bei kiti teisės aktai. 



 

10.2. Valdyba skiria bei atleidžia filialo vadovą, teikia Valdybai tvirtinti filialo nuostatus, nustato filialo 

vadovo pareigybės aprašymą bei atlyginimo dydį. 

10.3. Valdyba tvirtina filialo ar padalinio vadovo metines finansines bei veiklos ataskaitas. Direktorius gali 

reikalauti tarpinių filialo vadovo ataskaitų. 

10.4. Filialų ir atstovybių teisės numatytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. 

XI. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka 

11.1. Pranešimai, skelbimai, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą bei Asociacijų įstatymą 

reikia skelbti viešai, skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų 

vieši pranešimai“. 

11.2. Sprendimą dėl viešo informacijos paskelbimo priima Vykdantysis sekretorius. 

XII. Lėšų ir pajamų naudojimo tvarka, Asociacijos veiklos kontrolės tvarka 

12.1. Asociacijos lėšas ir pajamas sudaro: 

12.1.1. Narių įnašai ir paslaugos; 

12.1.2. Lietuvos ir užsienio fondų lėšos; 

12.1.3. Pajamos, gautos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą; 

12.1.4. Fizinių ir juridinių asmenų suteikta parama; 

12.1.5. Kitos teisėtai gautos lėšos. 

12.2. Visos lėšos ir turtas naudojamas tik Asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali 

būti skirstomos Asociacijos nariams. 

12.3. Vykdantysis sekretorius yra atskaitingas Valdybai už lėšų panaudojimą. Valdyba bet kada gali pavesti 

Revizoriui reikalauti iš vykdančiojo sekretoriaus tarpinių finansinių ataskaitų apie tai prieš tris darbo dienas 

pranešus Vykdančiajam sekretoriui. 

12.4. Finansų panaudojimo kontrolę vykdo Revizorius. Jį dvejiems metams skiria ir atšaukia Visuotinis narių 

susirinkimas paprasta balsų dauguma. 

12.5. Revizorius bet kada gali tikrinti lėšų panaudojimą, vykdantysis sekretorius privalo pateikti Revizoriui 

visus dokumentus. 

12.6. Revizorius privalo finansinių metų pabaigoje pateikti ataskaitą Tarybai. Revizorius su ataskaita turi 

supažindinti ir Valdybą. 

XIII. Asociacijos įstatų keitimo tvarka  

13.1. Asociacijos įstatai keičiami ir papildomi visuotinio narių susirinkimo sprendimu 2/3 balsų dauguma. 

XIV. Asociacijos reorganizavimo ir likvidavimo, turto sunaudojimo tvarka  



 

14.1. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso nustatyta tvarka. 

14.2. Natūraliausias pagrindas užbaigti Asociacijos veiklą būtų jos tikslų įgyvendinimas: 

14.2.1. Baltarusijos atominės elektrinės redislokavimas į tarptautinėms organizacijoms ir 

Lietuvos Respublikai priimtiną vietą ne mažiau kaip 100 km. atstumu nuo Vilniaus, 

14.2.2. Baltarusijos atominės elektrinės Astrave statybos ir veiklos atsisakymas. 

 

Įstatai priimti ir patvirtinti 2020 metų vasario 1 dieną 

 

Steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo _________________ 

 

 


