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Elektroninių knygų leidėjų asociacijos "Naujas vardas" 

 

Į S T A T A I 

 

PREAMBULĖ 

 

S i e k d a m i, kad elektroninės knygos greitai ir paprastai pasiektų skaitytoją;  

S t e n g d a m i e s i, kad jos skaitytojams nieko nekainuotų arba kainuotų labai mažai; 

R ū p i n d a m i e s i, kad jauniems talentingiems literatams atsivertų platesnės galimybės rasti 

skaitytojus dėl kūrybos kokybės, o ne kitų sąlygų, mylėdami savo tautą, jos kalbą ir literatūrą; 

S t e i g i a m e  elektroninių knygų leidėjų asociaciją "Naujas vardas", kurios  

s v a r b i a u s i a s  t i k s l a s – praturtinti mūsų šalies kultūrą naujais rašytojų vardais, o skaitytojus 

džiuginti naujais jų kūriniais. 

M ū s ų  v i z i j a – Lietuva kaip šalis, kurios gyventojai modernių technologijų dėka turi geriausias 

galimybes skaityti savo tautiečių sukurtą literatūrą. 

M ū s ų  m i s i j a – tapti tokios šalies vedliu į šias galimybes. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1.1. Elektroninių knygų leidėjų asociacija "Naujas vardas" (toliau – Asociacija) – ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.  

1.2. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas. 

1.3. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 

1.4. Asociacijos pavadinimas – Elektroninių knygų leidėjų asociacija "Naujas vardas". Pavadinimo 

santrumpa – As. NAUJAS VARDAS. Asociacija turi savo antspaudą ir simboliką su savo 

pavadinimu, sąskaitas banke. 

1.5. Asociacijos simbolika yra žodžiai bei stilizuoti simboliai: 

raudos spalvos kvadratiniame suapvalintais kampais fone yra baltos spalvos, užrašyti Gilroy Light 

šriftu žodžiai: NAUJAS (kvadrato viršuje) ir VARDAS (kvadrato apačioje), kvadrato viduryje baltos 

spalvos simboliai užrašyti Oriya Sangam MN Bold šriftu: didžioji „N“ raidė, dvitaškis, pasviras 

brūkšnys, nuorodos simbolis, apatinis brūkšnys:  

 
1.5.1. Asociacijos simbolikos naudojimo tvarką savo sprendimu nustato Asociacijos vadovas. 

1. 6. Asociacijos buveinė yra Lietuvos Respublikoje. Asociacija veikla apima visą Lietuvos 

Respublikos teritoriją. 

1.7. Asociacija savo veikloje vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisiniais aktais bei veiklą grindžia šiais įstatais. 

1.8. Asociacija turi teisę gauti paramą bei teikti labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos 

įstatymą; 

1.9. Asociacija gali įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos 

tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose. 
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1.10. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.  

 

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS  

 

2.1. Asociacijos veiklos tikslai: 

2.1.1. populiarinti kultūros vertybių sklaidą elektroninėje erdvėje; 

2.1.2. pristatyti literatų ir visų menininkų kūrybą elektroninėje erdvėje ir didinti jų prieinamumą visuomenei; 

2.1.3. praturtinti mūsų šalies kultūrą naujais rašytojų vardais, o skaitytojus sudaryti galimybes pažinti 

naujus jų kūrinius; 

2.1.4. puoselėti ir turtinti nacionalinę kultūrą, literatūros meną ir mokslą, kurti naujas meno sklaidos 

galimybes bei tradicijas; 

2.1.5. sudaryti sąlygas naujiems literatūros bei kitų meno sričių kūrėjams pristatyti savo kūrybą 

visuomenei; 

2.1.6. koordinuoti savo narių veiklą bendriems tikslams siekti;  

2.1.7. įgyvendinti narių nustatytus kultūrinius, meninius, socialinius, šviečiamuosius, ūkinius, ekonominius 

uždavinius; 

2.1.8. savo kompetencijos ribose atstovauti savo narius, remti ir ginti jų teises bei interesus, susijusius 

su asociacijos veiklomis ir tikslais, ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus; 

2.1.9. inicijuoti literatūros bei kitų meno sričių visuomenės grupių tarpusavio bendravimą ir 

bendradarbiavimą; 

2.1.10. skatinti visuomenės meninę, kultūrinę, mokslinę, socialinę, pilietinę veiklą;  

2.1.11. ginti autorių teises, rūpintis vertingų meno kūrinių išsaugojimu;  

2.1.12.  remti ir skatinti literatūros meno bei mokslo visuomenės narių profesinį tobulėjimą, kultūrinį, 

meninį, profesinį, socialinį, pilietinį švietimą, kultūros, meno ir mokslo sklaidą visuomenėje. 

2.2. Asociacijos veiklos  sritys: 

2.2.1. literatūros bei kitų meno kūrinių profesionalus vertinimas;  

2.2.2. literatūros bei kitų meno kūrinių publikavimas; 

2.2.3. talentingiems autoriams galimybių sudarymas savo kūrinius publikuoti elektroniniu formatu; 

2.2.4. renginių, projektų, programų organizavimas Asociacijai aktualia tematika; 

2.2.5. visuomenės švietimas bei informavimas apie meno pateikiamo elektroniniu formatu vertę bei 

sklaidos galimybes; 

2.2.6. bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis menininkų bei kitomis visuomeninėmis 

organizacijomis arba jų asociacijomis; 

2.2.7. domėjimosi literatūra skatinimas; 

2.2.8. visuomenės meninis ugdymas bei švietimas; 

2.2.9. literatūros meno bei mokslo sklaida globaliame interneto tinkle; 

2.2.10. kitos kultūrinės, menines, mokslinės, profesinės, socialinės, pilietinės veiklos rėmimas, 

skatinimas bei šių veiklų įgyvendinimas; 

2.2.11. finansinių šaltinių Asociacijos efektyviai veiklai užtikrinti paieška; 

2.2.12. asociacija priklausančio turto bei lėšų valdymas bei naudojimas; 

2.3. Asociacijos veiklos rūšys: 

2.3.1. leidybinė veikla; 

2.3.2. švietimas; 

2.3.3. informacinių paslaugų veikla; 

2.3.4. knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla; 

2.3.5. spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas; 
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2.3.6. parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla; 

2.3.7. knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse; 

2.3.8. poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla; 

2.3.9. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla; 

2.3.10. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba; 

2.3.11. kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla; 

2.3.12. duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; 

2.3.13. kita informacinių paslaugų veikla; 

2.3.14. pagrindinių buveinių veikla; 

2.3.15. viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla; 

2.3.16. socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla; 

2.3.17. reklama ir rinkos tyrimas; 

2.3.18. atstovavimas žiniasklaidai; 

2.3.19. profesinė, mokslinė ir techninė veikla; 

2.3.20. fotografavimo veikla; 

2.3.21. vertimo raštu ir žodžiu veikla; 

2.3.22. fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla; 

2.3.23. užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla; 

2.3.24. bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas; 

2.3.25. švietimui būdingų paslaugų veikla; 

2.3.26. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla; 

2.3.27. meninė kūryba; 

2.3.28. meno įrenginių eksploatavimo veikla; 

2.3.29. bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla; 

2.3.30. pramogų ir poilsio organizavimo veikla; 

2.3.31. narystės organizacijų veikla; 

2.3.32. kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla; 

2.4. Vykdyti veiklą, kuri yra licencijuojama, Asociacija gali tik gavusi atitinkamus leidimus ar 

licencijas. 

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

neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti. 

 

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS  

 

3.1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę 

vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų, visuotinio susirinkimo 

nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį bei pateikę dvi Asociacijos narių 

rekomendacijas. 

3.1.1. Stojančiojo rekomendacijoje turi būti įvardintos veiklos susiję su Asociacijos tikslais. 

3.2. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydis bei mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš 

Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 

3.3. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau 

– Asociacijų įstatymas).  

3.4.  Asociacijos narių pareigos: 

3.4.1. laikytis Asociacijos įstatų;  

3.4.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, vadovo nutarimus;  
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3.4.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose. 

3.4.4. atstovauti Asociaciją  visuomenėje; 

3.4.5. mokėti nario mokestį; 

3.4.6. teikti  Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, reikalingą Asociacijos tikslams ir uždaviniams 

įgyvendinti; 

3.4.7. vykdyti kitas įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytas pareigas; 

3.4.8. mokėti nario mokestį; 

3.4.9. teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, reikalingą Asociacijos tikslams ir uždaviniams 

įgyvendinti; 

3.4.10. vykdyti kitas įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytas pareigas. 

 

IV. ASOCACIJOS ORGANAI  

 

4.1. Asociacijos organai yra:  

4.1.1. Visuotinė narių konferencija, turinti visas Asociacijų įstatyme numatytas visuotinio narių 

susirinkimo teises. 

5. 1.2 vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas, Asociacijos prezidentas; 

4.1.2.1. Asociacijos prezidentas renkamas visuotinėje narių konferencijoje 5 metų kadencijai;  

4.1.3. revizorius; 

4.2. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, taip pat valdymo organo kompetencija nesiskiria nuo 

nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnyje ir Asociacijų įstatyme. 

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

mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą vadovas ne vėliau kaip 

20 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui įstatų 6.3 punkte nurodyta tvarka. 

4.4. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 30 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis 

narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės 

klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu 

sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių. 

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

Asociacijos narių. Kiekvienas Asociacijos narys Susirinkime turi 1 balsą. Sprendimai susirinkime 

priimami paprasta dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, 

lemiamas yra Asociacijos prezidento balsas. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 

susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos 

įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją. 

4.6. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne 

mažiau kaip iš 5 narių, taip pat vadovas arba revizorius. 

 

V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS 

KONTROLĖS TVARKA 

 

5.1. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti. 

5.2. Prezidentas ne vėliau, kaip per 4 mėn. turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių 

susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą. 

5.3. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 5 metų laikotarpiui išrinktas 

revizorius. 
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VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI 

 

6.1. Asociacijos pranešimai skelbiami tikslinėms grupėms elektroniniu paštu arba viešinami 

elektroninėje Asociacijos svetainėje. 

6.2. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame 

elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba dienraštyje „Lietuvos žinios“. 

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

elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos 

buveinėje. 

6.4. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina 

Asociacijos prezidentas. 

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

 

VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR 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 Asociacijos vadovas, 

vadovaudamasis 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 visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 

 

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA 

 

10.1. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą 

Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui. 

10.2. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso 

nustatyta tvarka. 

 

Įstatai priimti Elektroninių knygų leidėjų asociacijos "Naujas vardas" steigiamajame susirinkime, 

2016 m. lapkričio 15 d., Vilniuje, pasirašyti 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais. 

 

 

 

Steigiamojo susirinkimo įgaliotas atstovas  

(Asociacijos "Naujas vardas" prezidentas)             Liutauras Leščinskas  

 


