Lietuvos Paliatyvios Medicinos Draugijos Įstatai
1995 m.
1 skyrius. Bendrai dalis
1.1 Lietuvos Paliatyvios Medicinos Draugija (toliau LPMD) yra savanorišką visuomeninė
organizacija, vienijanti įvairių specialybių gydytojus, vidurinį medicinos personalą, krikščioniškųjų
slaugos, socialinės rūpybos specialistus.
1.2 LPMD savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Visuomeninių organizacijų
įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir savo draugijos Įstatais.
1.3. Draugijos veikla remiasi jos narių iniciatyva, kolegialiu vadovavimu ir vadovaujančių organų
atsiskaitomybe prieš rinkėjus principais.
1.4. LPMD turi juridinio asmens teises nuo Įstatų įregistravimo dienos, savo atributiką ir simboliką,
antspaudą su savo pavadinimu, savo balansą, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitą tik viename iš
Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų, taip pat vieną valiutinę sąskaitą kitoje valstybėje, ir teisę
įsigyti turtą.
1.5. LPMD gali būti mokslinių draugijų ir kitų tarptautinių giminingos veiklos organizacijų
kolektyviniu nariu.
*
1.6. LPMD būstinė yra Vilniuje. Adresas: Santariškių 1, 2021.
2 skyrius.
Tikslai ir uždaviniai
2.1 LPMD siekia pradėti paliatyviosios medicinos vystymą Lietuvos medicinos moksle ir
praktikoje, parengti ilgalaikę paliatyviosios medicinos vystymo programą šalyje, būdus jai
įgyvendinti.
2.2 Pagrindinis draugijos uždavinys - pirminių paliatyviosios medicinos grandžių (skausmo klinikų,
hospisų ir kt.) kūrimas; paliatyviosios medicinos kurso vidurinėse ir aukštosiose medicinos
mokyklose organizavimas; paliatyviosios medicinos specialistų rengimas, jų kvalifikacijos kėlimas,
nuolatinė parama jų darbe; bendradarbiavimas su kitomis, tame tarpe krikščioniškomis, slaugos ir
globos organizacijomis, organizuojant beviltiškai sergančių ligonių priežiūrą.
2.3 LPMD sprendžia šiuos uždavinius:
2.3.1 Dalyvauja ruošiant normatyvinius aktus ir kt. dokumentus, reglamentuojančius
specialistų, besidominčių paliatyviąja medicina, parengimą, darbą, kvalifikacijos kėlimą.
2.3.2 Organizuoja mokslinius suvažiavimus, konferencijas, simpoziumus ir kitus renginius
savarankiškai ir su kitomis asociacijomis, draugijomis, organizacijomis.
2.3.3 Skelbia LPMD narių mokslinius darbus ir pasiekimus šioje srityje, publikuoja mokslinių
suvažiavimų, simpoziumų, konferencijų medžiagą ir kitus leidinius.
2.3.4 Nustato prioritetines paliatyviosios medicinos vystymo kryptis ir koordinuoja šių krypčių
tyrimus.
2.3.5 Organizuoja paliatyviosios medicinos kursus ir išduoda sertifikatus.
2.3.6 Bendradarbiauja su Lietuvos Gydytojų Sąjunga ir kitomis Lietuvos ir užsienio
mokslinėmis draugijomis, asociacijomis, atstovauja draugijai užsienyje.
2.3.7 Palaiko ryšius su sveikatos apsaugos valdymo organais respublikoje ir sprendžia visus su
paliatyviąja medicina susijusius klausimus.
3 skyrius.
Nariai, jų teisės ir pareigos.
3.1 LPMD sudaro tikrieji nariai ir garbės nariai.
3.2 LPMD tikraisiais nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai - gydytojai, vidurinis
medicinos personalas, slaugos, socialinės rūpybos specialistai, dirbantys paliatyviosios medicinos
srityje, pritariantys draugijos Įstatams ir mokantys nario mokestį.
3.3 LPMD tikrieji nariai į draugiją priimami, pateikę pareiškimą draugijos valdybai, balsų
dauguma, atvirai balsuojant.
3.4 LPMD garbės nariais gali būti asmenys, ypatingai nusipelnę Lietuvos medicinai,
paliatyviosios medicinos, kaip klinikinės disciplinos, vystymui ir prestižui.
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3.4.1 Garbės nariai renkami suvažiavime atvirai balsuojant balsų dauguma, pristačius LPMD valdybai.
3.5 LPMD tikrieji nariai turi teisę:
3.5.1 Rinkti ir būti renkami į LPMD vadovaujančius organus.
3.5.2 Dalyvauti LPMD moksliniuose suvažiavimuose, konferencijose, simpoziumuose ir
kituose renginiuose.
3.5.3 Dalyvauti LPMD veikloje, gauti informaciją apie draugijos veiklą.
3.5.4 LPMD garbės nariai gali dalyvauti visuose renginiuose su patariamojo balso teise.
3.5.5 LPMD tikrieji nariai turi teisę teikti pastabas ir pasiūlymus dėl draugijos veiklos.
3.6 LPMD tikrųjų narių pareigos:
3.6.1 Remti draugijos tikslus ir padėti vykdyti jos uždavinius.
3.6.2 Laikytis LPMD Įstatų.
3.6.3 Aktyviai dalyvauti draugijos organizuojamuose renginiuose.
3.6.4 Mokėti LPMD nario mokestį. LPMD garbės nariai nario mokesčio nemoka.
3.6.5 LPMD nariai, du metus nesumokėję nario mokesčio be pateisinamos priežasties, gali būti
pašalinti iš LPMD. Pašalinti ar ne, sprendžia narių suvažiavimas valdybos teikimu.
3.6.6 LPMD sekretorius tvarko draugijos narių sąrašą, kuris turi būti laisvai prieinamas
kiekvienam draugijos nariui.
4 skyrius. Struktūra ir valdymas
4.1 LPMD aukščiausias valdymo organas yra suvažiavimas, kur j valdyba šaukia kas 4 metai, prieš
tris savaites pranešdama apie jo laiką ir dienotvarkę.
4.2 Suvažiavimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau 1/2 draugijos narių, suvažiavimo
sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
4.3 LPMD valdyba ir suvažiavimo organizacinis komitetas gali pakviesti į suvažiavimą kitų asociacijų
narius, pranešėjus, užsienio svečius.
4.4 Suvažiavimas atlieka šias funkcijas:
4.4.1 Sprendžia draugijos reorganizavimo ar veiklos baigimo klausimus.
4.4.2 Nustato LPMD veiklos kryptis, priima, papildo, keičia Įstatus.
4.4.3 Renka Prezidentą, valdybą, finansų kontrolės komisiją ir kitas renkamas struktūras.
4.4.4 Susipažįsta su Prezidento, finansinės kontrolės komisijos ataskaitomis ir jas įvertina.
4.4.5 Siūlo LPMD kvalifikacijos kėlimo ir mokslinės veiklos plėtojimo programą.
4.4.6 Sprendžia narių pašalinimo iš draugijos klausimus.
4.4.7 Nustato LPMD nario stojamąjį ir kasmetinį mokestį.
4.5 Laikotarpyje tarp suvažiavimų visas vadovavimas tenka valdybai.
4.6 Valdyba renkama iš 9 asmenų, 4 metų laikotarpiui.
4.7 Valdybos sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau 2/3 valdybos narių. Posėdžiai
šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus, sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
4.8 Valdyba atlieka šias funkcijas:
4.8.1 Įgyvendina suvažiavimo nutarimus.
4.8.2 Teikia suvažiavimui pasiūlymus dėl narių pašalinimo.
4.8.3 Ruošia dokumentus suvažiavimui.
4.8.4 Steigia draugijos skyrius.
4.8.5 Ruošia draugijos renginių kalendorinį planą.
4.8.6 Tvirtina renginių sąmatas.
4.8.7 Valdo LPMD turtą ir pinigus.
4.8.8 Priima į LPMD naujus narius.
4.9 Prezidentas renkamas suvažiavimo 4 metams, jis:
4.9.1 Koordinuoja draugijos veiklą.
4.9.2 Pirmininkauja valdybos posėdžiuose.
4.9.3 Atstovauja draugijai kitose organizacijose ir užsienyje.
4.9.4 Pasirašo dokumentus.
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4.10 Sekretorius renkamas iš valdybos narių, jis tvarko draugijos dokumentus, veda korespondenciją,
informuoja narius apie draugijos renginius, protokoluoja juos, saugo LPMD dokumentaciją.
4.11 Iždininkas renkamas iš valdybos narių, jis tvarko pajamų ir išlaidų knygas, atlieka bankines
operacijas.
4.12 Finansinės kontrolės komisiją renka suvažiavimas iš 3 narių. Komisija ne rečiau kaip 1 kartą per
metus tikrina draugijos ir valdybos finansinę veiklą ir iždo dokumentaciją, jos vadovavimąsi Įstatais.
Komisija atsiskaito tik suvažiavimui, komisijos nariai negali būti valdybos nariais. Komisija iš savo
narių išrenka pirmininką, pasiskirsto pareigomis.
4.13 LPMD skyriai steigiami teritoriniu, funkciniu ar kitokiu pagrindu Įstatuose numatytiems tikslams
įgyvendinti.
4.14 LPMD skyriai gali būti steigiami valdybos sprendimu.
4.15 LPMD skyriai neturi juridinio asmens teisių.
4.16 Savo veikloje skyriai vadovaujasi šiais Įstatais, suvažiavimo bei valdybos nutarimais.
4.17 Skyrius išrenka savo valdybą, jos pirmininką bei revizorių. Skyrius savo finansinę - ūkinę veiklą
vykdo pagal savo paties sudarytas ir susirinkime patvirtintas sąmatas.
4.18 Skyrių veikla, prieštaraujanti šiems Įstatams, stabdoma valdybos nutarimu iki
suvažiavimo, kuris galutinai sprendžia dėl tolesnės skyriaus veiklos.
5 skyrius.
LPMD lėšos
5.1 LPMD lėšas sudaro:
5.1.1 Narių stojamieji ir kasmetiniai mokesčiai.
5.1.2 Stojamasis mokestis sudaro 10% MGL, o kasmetinis - 5% MGL.
5.1.3 Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos.
5.1.4 Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos
(paaukotos) lėšos.
5.1.5 Pajamos iš leidybinio darbo.
5.1.6 Kredito įstaigų palūkanos už saugomas LPMD lėšas.
5.1.7 Suvažiavimų, konferencijų, simpoziumų dalyvių mokesčiai.
5.1.8 Kitos teisėtos lėšos.
5.2 LPMD lėšos naudojamos Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
6 skyrius.
LPMD veiklos pasibaigimas
6.1 LPMD veikla pasibaigia suvažiavimo 2/3 daugumos sprendimu arba Lietuvos Respublikos
Įstatymais numatytos valstybinės institucijos sprendimu. Likvidavimo tvarką nustato LPMD
suvažiavimas arba valdyba, įgaliota suvažiavimo.

