LIETUVOS PALIATYVIOSIOS MEDICINOS DRAUGIJOS
ĮSTATAI
(NAUJŲ ĮSTATŲ PROJEKTAS)

1. BENDROJI DALIS
1.1. Lietuvos paliatyviosios medicinos draugija (toliau sutrumpintai Draugija) yra
savanoriška susivienijimas, vienijantis įvairių specialybių gydytojus, vidurinį
medicinos personalą, slaugos, socialinės rūpybos srities specialistus, bei savanorius,
vykdantis asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros,
švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas, gaunantis ir teikiantis paramą,
labdarą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.
1.2. Draugijos teisinė forma yra asociacija.
1.3. Draugijos pavadinimas yra: Lietuvos paliatyviosios medicinos draugija.
1.4. Draugijos veiklos laikotarpis - neribotas.
1.5. Draugijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1.6. Draugijos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Civiliniu Kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais
Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, kitais
teisės aktais bei tarptautinės teisės normomis ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.
1.7. Draugija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo sudarantis
finansinę atskaitomybę, turintis antspaudą su savo pavadinimu ir atsiskaitomąją
sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke, taip pat galintis turėti sąskaitą (as) banke (-uose) bet kurioje kitoje valstybėje teisės aktų nustatyta tvarka. Draugija
taip pat turi savo firminį ženklą ir atributiką.
1.8. Pagal savo prievoles Draugija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių
prisiimtus įsipareigojimus, o nariai neatsako už Draugijos įsipareigojimus.
1.9. Draugija gali būti mokslinių draugijų ir kitų tarptautinių giminingos veiklos
organizacijų kolektyviniu nariu.
2. DRAUGIJOS TIKSLAI. DRAUGIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS
2.1. Draugija siekia prisidėti prie paliatyviosios medicinos vystymos Lietuvos medicinos
moksle ir praktikoje, parengti ilgalaikę paliatyviosios medicinos vystymo programą
šalyje, būdus jai įgyvendinti.
2.2. Pagrindinis Draugijos tikslas - pirminių paliatyviosios medicinos grandžių
(skausmo klinikų, slaugos namų (anglų kalba vadinamų „hospice“) ir kitų
paliatyviosios pagalbos teikimo formų kūrimosi Lietuvoje iniciavimas; informacijos
apie paliatyviąją mediciną viešinimas ir platinimas; pagalba rengiant paliatyviosios
medicinos specialistus aukštesniosiose medicinos mokyklose bei universitetuose,
podiplominio jų kvalifikacijos kėlimo iniciavimas, nuolatinė metodinė pagalba
paliatyviosios pagalbos specialistams; bendradarbiavimas su kitomis, Lietuvos ir
tarptautinėmis organizacijomis, organizuojant visapusišką pagalbą sunkiomis,
nepagydomomis ligomis sergantiems pacientams ir jų artimiesiems.
2.3. Siekdama šio tikslo Draugija 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 visuotinis narių susirinkimus, konferencijas,
simpoziumus ir kitus renginius savarankiškai ir su kitomis asociacijomis,
draugijomis, organizacijomis.
2.3.3. Skelbia Draugijos narių mokslinius darbus ir pasiekimus šioje srityje,
publikuoja mokslinių visuotinis narių susirinkimų, simpoziumų, konferencijų
medžiagą ir kitus leidinius.
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2.3.4. Nustato prioritetines paliatyviosios medicinos vystymo kryptis ir koordinuoja
šių krypčių tyrimus.
2.3.5. Organizuoja paliatyviosios medicinos tobulinimosi kursus ir išduoda
sertifikatus.
2.3.6. Bendradarbiauja su Lietuvos medicinos specialistų organizacijomis ir kitomis
Lietuvos ir užsienio mokslinėmis draugijomis, asociacijomis, atstovauja
Lietuvos paliatyviosios medicinos specialistus tarptautinėse organizacijose ir
organizuojamuose forumuose ir renginiuose..
2.3.7. Palaiko ryšius su valdymo institucijomis Lietuvos Respublikos sveikatos ir
socialinės apsaugos sistemos struktūrose ir siekia prisidėti prie sistemingo ir
nuoseklaus klausimų, susijusių su paliatyviąja medicina, sprendimo.
2.4. Draugijos veiklos sritys:
2.4.1. Draugija rengia mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, konferencijas,
seminarus bei teikia konsultacines paslaugas savo nariams ir kitoms
organizacijoms, pagal galimybę teikia visakeriopą pagalbą pacientams, jų
artimiesiems, užsiima leidyba, rengia susitikimus su valdžios, Lietuvos ir
tarptautinių nevyriausybinių organizacijų atstovais, užsiima švietėjiška,
visuomenine ir kultūrine veikla, teikia kitas su šia veikla susijusias paslaugas.
2.4.2. Pagrindinės Draugijos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatorių:
- Leidybinė veikla (58),
- Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir
muzikos įrašų leidybos veikla (59),
- Informacinių paslaugų veikla (63),
- Konsultacinė valdymo veikla (70.2),
- Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72),
- Rinkos tyrimai ir viešosios nuomonės apklausos (73.20),
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla (82),
- Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus
socialinį draudimą, veiklos reguliavimas (84.12),
- Kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas (85.59),
- Švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60),
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90),
- Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla (91),
- Narystės organizacijų veikla (94).
2.5. Savo tikslams pasiekti Draugija gali verstis įvairių rūšių savanoriška ir neatlygintina
veikla.
2.6. Draugija gali vykdyti ir kitą šiuose įstatuose nenumatytą veiklą, kuri nedraudžiama
Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kuri reikalinga tikslams pasiekti ir jiems
neprieštarauja.
2.7. Licencijuojama veikla Draugija gali užsiimti tik gavusi visus reikiamus leidimus ir
licencijas.

3. NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS.
3.1. Draugiją sudaro tikrieji nariai ir garbės nariai.
3.2. Draugijos tikraisiais nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai - gydytojai,
vidurinis medicinos personalas, slaugos, socialinės rūpybos specialistai, visuomeninių
organizacijų savanoriai, dirbantys paliatyviosios medicinos srityje, pritariantys
Draugijos Įstatams ir mokantys nario mokestį.
3.3. Draugijos tikrieji nariai į draugiją priimami, pateikę pareiškimą Draugijos valdybai,
balsų dauguma, atvirai balsuojant.
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3.4. Draugijos garbės nariais gali būti asmenys, ypatingai nusipelnę Lietuvos medicinai,
paliatyviosios medicinos, kaip klinikinės disciplinos, vystymui ir prestižui.
3.5. Garbės nariai renkami visuotinis narių susirinkime atvirai balsuojant balsų dauguma,
pristačius Draugijos valdybai.
3.6. Draugijos tikrieji nariai turi teisę:
3.6.1. Rinkti ir būti renkami į Draugijos vadovaujančius organus.
3.6.2.Dalyvauti Draugijos moksliniuose visuotinis narių susirinkimuose,
konferencijose, simpoziumuose ir kituose renginiuose.
3.6.3.Dalyvauti Draugijos veikloje, gauti informaciją apie Draugijos veiklą, teikti
pastabas ir pasiūlymus dėl Draugijos veiklos.
3.7. Draugijos garbės nariai gali dalyvauti visuose renginiuose su patariamojo balso teise.
3.8. Draugijos tikrųjų narių pareigos:
3.8.1. Remti Draugijos tikslus ir padėti vykdyti jos uždavinius.
3.8.2. Laikytis Draugijos Įstatų.
3.8.3. Aktyviai dalyvauti Draugijos organizuojamuose renginiuose.
3.8.4. Mokėti Draugijos nario mokestį. Draugijos garbės nariai nario mokesčio
nemoka. Draugijos nariai, du metus nesumokėję nario mokesčio be pateisinamos
priežasties, gali būti pašalinti iš Draugijos. Pašalinti ar ne, sprendžia narių
visuotinis narių susirinkimas valdybos teikimu.
3.9. Draugijos
narių
sąrašą,
kuris
turi
būti
laisvai
prieinamas
kiekvienam Draugijos nariui, tvarko Draugijos sekretorius.
4. DRAUGIJOS VALDYMAS
4.1. Draugijos struktūrą sudaro šie organai:
4.1.1. Visuotinis narių susirinkimas;
4.1.2. Valdyba , vadovaujama Prezidento
4.2. Draugijos aukščiausias valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kurį
valdyba šaukia kas 4 metai, prieš tris savaites visiems tikriesiems nariams pranešant
apie susirinkimo laiką ir dienotvarkę.
4.3. Visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau 1/2
Draugijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų
dauguma.
4.4. Draugijos valdyba, ir/ar prezidentas gali pakviesti į visuotinį narių susirinkimą kitų
asociacijų narius, pranešėjus, užsienio svečius.
4.5. Visuotinis narių susirinkimas vykdo šias funkcijas:
4.5.1. Sprendžia Draugijos reorganizavimo ar veiklos baigimo klausimus.
4.5.2. Nustato Draugijos veiklos kryptis, priima, papildo, keičia Įstatus. Pakeisti
įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
4.5.3. Renka Prezidentą, valdybą, finansų kontrolės komisiją ir kitas renkamas
struktūras.
4.5.4. Susipažįsta su Prezidento, finansinės kontrolės komisijos ataskaitomis ir jas
įvertina.
4.5.5. Siūlo Draugijos narių kvalifikacijos kėlimo ir mokslinės veiklos plėtojimo
programas.
4.5.6. Sprendžia narių pašalinimo iš Draugijos klausimus.
4.5.7. Nustato Draugijos nario stojamąjį ir kasmetinį mokestį.
4.6. Laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų visas vadovavimas tenka valdybai.
4.7. Valdyba renkama iš 9 asmenų, 4 metų laikotarpiui.
4.8. 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.
4.9. Valdyba vykdo šias funkcijas:
4.9.1. Įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus.
4.9.2. Teikia visuotiniam narių susirinkimui pasiūlymus dėl narių pašalinimo.
4.9.3. Ruošia dokumentus visuotiniam narių susirinkimui.
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4.9.4.Steigia Draugijos skyrius.
4.9.5. Ruošia Draugijos metinį darbo veiklos planą.
4.9.6. Tvirtina veiklos sąmatas ir biudžetus.
4.9.7. Disponuoja Draugijos turtu ir lėšomis.
4.9.8. Priima naujus Draugijos narius.
4.10. Prezidentas renkamas visuotinis narių susirinkimo 4 metams,
4.11. Prezidentas:
4.11.1. pirmininkauja visuotiniam narių susirinkimui, išskyrus atvejus, kai yra
svarstomi klausimai dėl Prezidento, šiais atvejais visuotinis narių susirinkimas
renka laikiną pirmininkaujantįjį;
4.11.2. vadovauja Valdybos darbui;
4.11.3. pasirašo Valdybos sprendimus.
4.11.4. Koordinuoja Draugijos veiklą.
4.11.5. Pirmininkauja valdybos posėdžiuose.
4.11.6. Atstovauja Draugijai kitose organizacijose ir užsienyje.
4.12.
Iš valdybos narių, renkamas sekretorius, kuris tvarko Draugijos dokumentaciją,
tvarko korespondenciją, informuoja narius apie Draugijos renginius, protokoluoja
juos, saugo visą Draugijos dokumentaciją.
4.13.
Iš valdybos narių renkamas iždininkas, kuris tvarko pajamų ir išlaidų apskaitą,
atlieka bankines operacijas.
4.14.
Visuotinis narių susirinkimas renka 3 narių sudėties finansinės kontrolės
komisiją. Komisija ne rečiau kaip 1 kartą per metus tikrina Draugijos finansinę veiklą
ir atskaitomybės dokumentaciją. Komisija atsiskaito tik visuotiniam narių
susirinkimui; komisijos nariai negali būti valdybos nariais. Komisija iš savo narių
išrenka komisijos pirmininką, pasiskirsto pareigomis.
4.15. Draugijos skyriai steigiami teritoriniu, funkciniu ar kitokiu pagrindu Įstatuose
numatytiems tikslams įgyvendinti.
4.16. Draugijos skyriai gali būti steigiami valdybos sprendimu.
4.17. Draugijos skyriai neturi juridinio asmens teisių.
4.18. Savo veikloje skyriai vadovaujasi šiais Įstatais, visuotinio narių susirinkimo bei
valdybos nutarimais.
4.19. Skyriaus narių balsų dauguma renkama skyriaus valdyba, jos pirmininkas. Skyrius
savo finansinę - ūkinę veiklą vykdo pagal valdyboje patvirtintą planą bei finansines
sąmatas.
5. DRAUGIJOS LĖŠOS
5.1. Draugijos lėšas sudaro:
5.1.1. Narių stojamieji ir kasmetiniai mokesčiai.
5.1.2. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos)
lėšos.
5.1.3. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių, visuomeninių organizacijų dovanotos
(paaukotos) lėšos.
5.1.4. Pajamos iš leidybinės veiklos.
5.1.5. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas Draugijos lėšas.
5.1.6. Visuotinių narių susirinkimų, konferencijų, simpoziumų dalyvių mokesčiai.
5.1.7. Kitos teisėtos lėšos.
5.2. Draugijos lėšos naudojamos Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams
įgyvendinti.
6. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE DRAUGIJĄ VEIKLĄ
PATEIKIMO NARIAMS TVARKA
6.1. Draugijos nariui raštu pareikalavus, Draugijos sekretorius, ne vėliau kaip per 15 dienų
nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Draugijos nariui galimybę susipažinti
ir (ar) pateikti šių dokumentų kopijas: įstatų, metinės finansinės atskaitomybės
ataskaitų, veiklos ataskaitų, Susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais
įforminti Susirinkimo sprendimai, narių sąrašų, kitų dokumentų, kurie turi būti vieši
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pagal įstatymus. Jei daromos dokumentų kopijos, jų pareikalavęs narys privalo
atlyginti su jų darymu susijusias išlaidas;
6.2. Atsisakymą pateikti dokumentus Draugijos sekretorius turi įforminti raštu, jeigu
narys to pareikalauja. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas;
6.3. Draugijos nariams aktualūs sprendimai, pranešimai ir kita informacija skelbiami
Draugijos tinklalapyje, jeigu ji jį turi, asmeniniai pranešimai ir visuotinio susirinkimo,
valdybos sprendimai išsiunčiami nariui registruotu ar elektroniniu laišku;
6.4. Už informacijos pateikimą Draugijos nariams atsakingas Draugijos sekretorius.
7. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA
7.1. Draugijos pranešimai skelbiami ta tvarka, kurią numato įstatymai.
7.2. Draugijos pranešimai viešai skelbiami dienraštyje „Lietuvos žinios" tais atvejais, kai
įstatymai ar įstatai numato, kad pranešimai turi būti skelbiami viešai spaudoje.
7.3. Viešą informaciją skelbia ar organizuoja jos paskelbimą Draugijos Prezidentas.
Informaciją, kuri yra skelbtina viešai, išskyrus tą informaciją kuri pagal LR Civilinį
kodeksą, LR Asociacijų įstatymą ir kitus teisės aktus turi būti privalomai paskelbta
viešai, nustato Valdyba.
8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Draugijos reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Draugijos veikla pasibaigia visuotinio
narių susirinkimo 2/3 daugumos sprendimu arba Lietuvos Respublikos įstatymais
numatytos valstybinės institucijos sprendimu. Likvidavimo tvarką nustato Draugijos
visuotinis narių susirinkimas arba valdyba, įgaliota visuotinio narių susirinkimo
8.2. Draugijos veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
8.3. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registrų centre dienos.
Draugijos įstatus ????? metų balandžio 30 d. Draugijos narių visuotinio susirinkimo
sprendimu (protokolas Nr.1-10) įgaliotas pasirašyti
_____________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

Lietuvos paliatyviosios medicinos
Prezidentas, prof. Arvydas Šeškevičius
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