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ANESTEZTJOS rR TNTENSYVTOSTOS TERAPTJOS SLAUGYTOJV DRAUGTJOS

ISTATAI

I.

BENDROS NUOSTATOS

1.1. ANESTEZTJOS rR TNTENSYVTOSTOS TERAPTJOS SLÄUGYTOJU DRAUGTJA
(sutr. ,ÅITSD") (toliau vadinama

-

Draugrja) yra ribotos civilines atsakomybes viesasis

juridinis asmuo, kurio teisine forma yra asociacija. Draugija vienija slaugytojus (-as)
dirbanöius (-as) anestezijos ir intensyviosios terapijos (reanimacijos) srityse. Draugija turi
s4skait4 banke, savo antspaud4, kuri gali naudoti savo nuoäiiira, savo atributikq

ir

simbolikq taip pat lkini finansini organizaciniir teisini savaranki5kum4.

1.2. Draugijos buveinös
1.3. Draugija

adresas. Santari5kiq

g.2, Vilnius, Lietuvos Respublika.

savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos KonstituctjU Lietuvos

Respublikos Civiliniu kodeksu, Asociacrju istatymu ir kitais istatymais bei norminiais
aktais, o taip pat Siais [statais. Draugija yra atsakinga uå savo prievoliq vykdymq tik jai
priklausanöiu turtu. Draugija turi teisg gauti ir teildi parame [statymq nustatyta tvarka.

1.4. Dokumentai ir kita informacija

apie Draugijos veiklq nariams turi

biiti prieinama ir

pateikiama Draugijos nariui ra5tu pareikalavus, ne völiau, kaip per

l0 (desimt) dienq nuo

reikalavimo gavimo dienos.

1.5. Draugija yra isteigta neribotam terminui.

1.6. Draugijos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

2. DRAUGIJOS \If,IKLOS, TIKSLAI, UZNAVTNIAI

IR VEII(LOS TEISES

2.1. Pagrindiniai Draugijos tikslai:
2.1.1. suvienyti slaugytojus Cjas) dirbanöius (-jas) anestezijos ir intensyviosios terapijos
(reanimacrj os) srityse pastangas, tobulinant, reformuojant anestezij o s ir
intensyviosios terapijos slaugytojq veikl4

2.1.2. dalyvauti rengiant normatyvinius aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojanöius
anestezijos

ir intensyviosios terapijos slaugytojq darbo organizavim% profesin[

rengimq kvalifikacijos kelim4 ir pan.;

2.1.3. koordinuoti

savo nariq

padeti jiems kelti savo

veikl4

Sviesti darbuotojus darbo teises ir kitose srityse,

kvalifikacrja ugdyti jq profesionalum4,

2.1.4. Atstovauti nariq interesams ir juos ginti.

2.2. Draugijos uädaviniai:
2.2.1. palaikyti rySius zu sveikatos

apsaugos, Svietimo sistemos ir kitomis valdymo

organais respublikoje sprendäiant vizus zu anestezijos ir intensyviosios terapijos
slaugytojq veikla susijusius klausimus;

2.2.2. organianoti mokslinius suvaåiavimus, simpoziumus, konferencijas,

seminarus

ir

kitus renginius savaranki5kai arba kartu su kitomis draugijomis, organizacijomis,
bei dalyvauti visokeriopose mokslines veiklos, profesinio tobulinimo projektuose
bei renginiuose Lietuvoje ir uåsienio valstybese;

2.2.3. skelbti Draugijos nariq mokslinius darbus anestezijos ir intensyviosios terapijos
slaugos srityje, publikuoti moksliniq suvaäiavimq, konferencijq medäiagqir kt.

leidinius;

2.2.4. organizuoti

anestezijos

ir intensyviosios terapijos slaugytojq kursus (seminarus) ir

i5duoti sertifikatus;

2.2.5. bendradarbiauti

su

LIETUVOS ANE STEZIOLOGU-REANIMATOLOGU

DRAUGIJA (LARD) ir kitomis Lietuvos ir uäsienio draugijomis, asociacijomis,
atstovauti draugij ai uåsienyj e;

2.2.6. organizuoti Draugijos nariq poils[ ir laisvalaiki.

2.3. Draugijos veiklos teis6s:
2.3.1. tureti savo remejus - fizinius ir juridinius

asmenis, kurie remia Draugij4;

2.3.2. ra5tu, äodäiu ir kitais b[dais skleisti informacrj4 apie savo veikl4
2.3.3. propaguoti Draugrjos tikslus;

2.3.4. stei$i visuomenes informavimo priemones, uåsiimti leidybine veikla;
2.3.5. samdyti asmenis istatuose numatytai veiklai;
2.3.6. gauti leSq ar kitokio turto

i5 tarptautiniq vizuomeniniq organiz-acljq, nevalstybiniq

organizacrjU, fondq, taip pat asmenq.

3.

DRAUGTJOS NARTAI NARrq TETSES IR PARETG{OS

3.1. Draugij4

sudaro

3.2. Draugijos

tikrieji ir garbes nariai.

nariais gali

bfti licencijuoti anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojai

(-jos).

3.3. Draugijos tikrieji nariai I Draugrjq priimami Valdybos

sprendimu, gavus ra5ti5k4

pra5ymq adresuotqPirmininkui, ir sumokejus stojamqi[ mokest[. { Draugij4priimama

eilinio posedäio metu, vie5ai apie tai paskelbus dalyvaujantiems.

3.4. Draugijos garbes

nariais gali

bfti asmenys, ypatingai nusipelng Draugrjai ir anestezijos ir

intensyviosios terapijos slaugytojo profesiniam prestiäui. Garbes nariai renkami
suvaåiavime atvirai balzuojant paprasta balsq dauguma, pristaöius Draugljos Valdybai.

3.5.

Garbes nariai atleidäiami nuo Draugijos mokesöirg taöiau neturi balsavimo teisös

ir negali

bDti i5rinkti I Draugijos valdymo organus.

3.6. Draugijos tikrieji nariai turi

teisp:

3.6.1. Rinkti ar bflti renkami i Draugijos valdymo organus;
3.6.2. Dalyvauti visuose Draugijos renginiuose: moksliniuose suvaZiavimuose,
konferencijose ir t.t.

;

3.6.3. Skelbti savo nuomong ir duoti pasi[lymus Draugijos darbui tobulinti;
3.6.4. Gauti i5 Draugijos param4 profesinöje, mokslineje veikloje;
3.6.5. Nustat5rta tvarka naudotis Draugijos turh4 atributik4 Draugijos teikiamomis
paslaugomis;

3.6.6. Savanori5kai i5stoti i5 Draug{os, paraSius pra5ym4 Pirmininkui;
3.6.7. Dalyvauti ir balsuoti Draugljos Suvaäiavime;
3.6.8. SusipaZinti su Draugijos dokumentais ir gauti visA Draugijos turim4 informacij4
apie

jos veiklq

3.6.9. Kitas teisös aktuose ir Siuose [statuose nustaf5rtas teises.
3.7. Draugijos nariai privalo:

3.7.1. Gerbti ir vykdyti Siuos istatus;
3.7.2. Renrti Draugijos tikslus ir padeti vykdyti jos uZdavinius;
3.7.3. Altyviai dalyvauti Draugijos organizuojamuose renginiuose;
3.7.4. Tvarkingai ir laiku vykdyti jiems pavestas pareigas;
3.7.5. Moketi Draugijos nario mokesti;
4. STOJAMmJT U{AsAr rR NARrO MOKESÖIAL NAUJU NARrV

PRTEMTMO

TVARr(A rR SALYGOS

4.1. Draugijos nariq stojamqiU inasq bei naritl mokesöiq dydi, mokejimo tvarkq ir terminus
nustato Suvaåiavimas, priimdamas atitinkame sprendim4.

4.2.

Draugijos narys, i5 anksto, ra5tq taöiau bet kokiu atveju ne veliau nei prie5 5 (penkias)
darbo dienas, informavgs Draugijos Pirminink4 gali i5stoti i5 Draugrjos. Tokiu atveju
i5stojusiam nariui nera gr4äinami stojimo ar narystös mokesöiai ar kitaip Draugijos
nuosavyben perduotas furtas ar le5os.

4.3. Draugijos

narys gali bUti pa5alintas i5 Draugijos Valdybos sprendimu, jeigu:

4.3.1. vienerius metus nemokejo

istatuose numatyhl mokesöiq ir jU nesumoka po

ra5ti5ko [spejimo gavimo;

4.3.2. nesilaiko
status4

5.

Siq [statq ar teisös

aktu reglamentuojanöiq Draugijos bei jos narirtr

ir veikl4.

DRAUGIJOS STRTIKTUN^I, IR VALI}YMAS
5.1,. Draugijos organai yra Suvaåiavimas, turintis visas visuotinio nariq susirinkimo teises,
Draugijos Valdyba ir Draugijos vadovas

6.

- Pirmininkas.

SUVAZIAVIMAS

6.1. SuvaZiavimas yra aukSöiausias Draugijos
6.2. Suvaäiavimas turi teisp:
6.2.t. keisti ir pildyti Draugijos tstatus;

organas.

6.2.2. skirti ir atSaukli Draugijos Valdybos narius, finansines kontroles komisij4;

6.2.3. nustatyti Draugijos nariq stojamqirf

ina5q dydi ir narirl mokesöiq dydl bei

jq

mokejimo tvark6

6.2.4. tvirtinti metin[ Draugijos

biudZet4;

6.2.5. tvirtinti Draugijos metinE finansing atskaitomybe;
6.2.6. priimti sprendimq del Draugijos pertvarkymo

ar pabaigos (reorganizavimo ar

likvidavimo);

6.2.1.

nustat5rti Draugijos veiklos kryptis;

6.2.8. priimti kitus sprendimus, kurie pagal Siuos [status ar taikytinus [statymus yra
priskirti visuotinio nariq susirinkimo kompetencrjai.

6.3. Eilinl SuvaZiavimq

Saukia Valdyba kasmet ne veliau kaip per keturis menesius nuo

finansinitl metrtr pabaigos, prie5 I (vien{ menes[ pranesdama Draugijos nariams apie
susirinkimo laikq viet4 ir dienotvarkQ.

6.4. Neeilinis suvaåiavimas

Saukiamas ne maäiavkaip pusei Draugijos

nari6 finansines

kontrolös komisijos reikalavimu arba Valdybos nutarimu.

6.5. Draugijos Valdyba ir SuvaZiavimo orgarizacinis komitetas gali pakviesti I susirinkim4
kitq asociacijq arba draugijrl narius, prane5ejus, uåsienio sveöius.

6.6. Suvaåiavimo

sprendåiamojo balso teisE turi visi tikrieji Draugijos nariai. Kiekvienas

tikrasis Draugijos

6.7.

ftrys SuvaZiavime turi vien4 bals4.

Suvaåiavimas gali priimti sprendimus, kai jarne dalyvauja daugiau kaip 2/3 Draugrjos
narirL SuvaZiavimo sprendimas, [skaitant sprendim4 del Draugijos Valdybos skyrimo ar

at5aukimo,ydlaikomas priimtu" jei

uZ

ji

gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujanöiq

nariU balstl ,,rrt" negu ,prieS" (asmenys, balsuodami susilaikq, neskaiöiuojami, tai yra

jie

laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), i5skynrs sprendimus, nurodytus Siq
[statq 6.2. sfi:aipsnio 6.2.1. ir 6.2.5 punktuose, kuriems priimti yra reikalinga ne maåesne

nei2/3 kvalifikuota visrl nari6 dalyvaujanöiq susirinkime, balsq dauguma. SuvaZiavime
ra5omas protokolas pagal CK 2.90

ir 2.91 str. nustagrtas taisykles, i kuri [ra5omi priimti

nutarimai.

6.8.

Jeigu Suvaåiavime nera kvorumo, Draugijos Valdybos sprendimu, 5iq [statq 6.3.
straipsnyje nustatyta tvarka yra Saukiamas pakartotinis SuvaZiavimas, kuris turi teisg

priimti sprendimus neivykusio Suvaäavimo daöotvarkes klausimais, nesvarbu, kiek
Suvaäiavime dalyvavo Draugijos nariq.

6.9. Draugijos

7.

Suvaäiavimas gali

bfti

Saukiamas teismo sprendimu [statymq nustatytatvarka.

DRAUGIJOS VALDYBA

7.1. Draugijos Valdybayranuolat veikiantis Draugijos kolegialus valdymo

organas.

7.2. Draugijos Valdyba:
7.2.1.

paprasta balsq dauguma kas penkeri metai i5 Valdybos nariq renka

ir at5aukia

Draugijos Pirmininka Vicepirminink4 ir Draugijos Valdybos pirmininkq

7.2.2. priima sprendimq del kitu juridiniq

asmenq steigimo ar del tapimo kitq

juridiniq

asmenu dalyviq;

7.2.3.

Saukia SuvaäiavimiL

7.2.4. parengia Draugijos veiklos

ataskait4 ir pateikiu jqSuvaäiavimui. Ataskaitq

pateikia Pirmininkas, o jam nesant, Vicepirmininkas ar jo paskirtas Valdybos
narys;

7.2.5.
7

.2.6.

svarsto ir Wirtina Draugijos veiklos strategjq;
parenka konferencrju, simpoziumq, seminarq temas, nustato

jq darbotvarkg,

numato dat4;

7.2.7. turi

teisg teikti prane5imqjuridinio asmens dalyviams apie esminius [vykius,

turinöius reik5mes juridinio asmens veiklai, juridinio asmens veiklos
organizavimq juridinio asmens dalyviq apskait4 rinkti nario mokesöius;

7.2.8. priima kitus sprendimus, kurie pagal istatymus priskirti Valdybai kaip valdymo
organui.

7.3. Draugijos Valdyb4

sudaro 9 nariai, kurie renkami Suvaåiavimo 5 (penkeriq) metq

laikotarpiui, ne daugiau, kaip dviem kadencijom i5 eiles. Draugijos Valdyba renka Draugijos
Valdybos Pirmininkq kuris vadovauja Draugijos Valdybos posedåiams, o jam nesant Valdybos
posedZiams vadovauja paskirtas Valdybos narys.
7

.4. Valdybos pirmininkas

7.5. Draugijos Valdybos

vadovauja Valdybos posedäiams, zudaro jq darbowarkQ, programg.

nariais gali boti tik veiksn[s fiziniai asmenys.
6

7.6.

Valdybos sprendimai yra teiseti, jeigu posedyje dalyvauja ne maåiau kaip

112

Valdybos

nariU. Sprendimai priimami paprasta balsq dauguma. Balsams pasiskirsöius po lygiai,
lemia Draugijos Valdybos Pirmininko balsas.

7.7. Draugijos Valdybos posedZiai Saukiami Pirmininko sprendimu" taip pat, kai bet kuris
Valdybos narys raStu reikalauja su5aukti posedi taöiau ne reöiau kaip du kartus per
mefus.

7.8. Valdybos atsakomybe ui:jos

veiksmus yra nustatoma pagal taikytinus Lietuvos

Respublikos norminius teises akhls.

8. DRAUGIJOS PIRMININKAS
8.1. Draugijos Pirmininkas

IR VICEPIR}IININKAS

yra Draugrjos vienasmenis valdymo organas. Draugijos

Pirmininkas renkamas Valdybos 5 (penkeriq) mete laikotarpiui. Valdyba gali at5aukti
Draugij os Pirminink4 ir Vicepirminink4.

8.2. Draugijos Pirmininkas:
8.2.1. koordinuoja Draugijos veiklos sfategijq
8.2.2.

sudaro Draugijos vardu sandorius, atstovauja Draugijai santykiuose su treöiaisiais

asmenimis, pasira5o dokumentus;

8.2.3. atstovauja Draugijai kitose organizacijose;
8.2.4. tvarko Draugijos nariq s4ra54 su kuriuo laisvai gali susipaiinti kiekvienas
Draugijos narys;

8.2.5. priima visus kitus [statymo valdymo organo kompetencijai priskirtus sprendimus.

8.3. Draugijos Pirmininku ir Vicepirmininku gali bfti tik veiksnts fiziniai asmenys. Draugijos
Pirmininkui nesant ar del kitt1 prieZasöiq negalint eiti savo pareigg Draugijos Pirmininko
funkcij as vykdo Vicepirmininkas.

8.4. Draugijos Pirmininkas ir Vicepirmininkas gali atsistatydinti i5 Draugijos Pirmininko,
Vicepirmininko pareigq raStu prane5g apie tai Draugijos Valdybai prie5 14 (keturiolika)
dienq.

8.5. Draugijos Mokslinis

Sekretorius renkamas i5 Valdybos nariu, jis tvarko Draugijos

dokumentus, veda korespondencij4 informuoja narius apie Draugijos renginius,

koordinuoja ir protokoluoja juos, saugo Draugijos dokumentacija.

9.

PRAI\TESNTV IR SKELBIMU SKELBIMO TVARKA

9.1. Kai to reikalauja taikytini Lietuvos

Respublikos istatymai ir Sie lstatai, viesi Draugijos

praneiimai ir skelbimai apie Draugijos veikl4 organizuojamas konferencijas, seminarus
gali buti skelbiami dienra5tyje ,,Lietuvos rytas"

ir

äumale ,,Slauga" mokslas ir praktika".

Kitais atvejais Draugijos praneSimus gali perduoti pasira5ytinai arba lai5ku, arba
telegrafinio, faksimilinio rySio ar kitokiais telekomunikacijq galiniais [renginiais, jei yra

uäikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti

paraSq,. UZ

Draugjos prane5imq savalaiki

i5siuntim4 @askelbima) atsako Draugijos Pirmininkas, o jam nesant, Vicepirmininkas, o

jei Draugija likviduojama

-

9.2. Draugijos nariui pareikala\

likvidatorius.
rs, Draugijos Pirmininkas ar Valdyba ne völiau,

kaip per 7

dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti nariui susipaäinti ir kopijuoti

finansines atskaitomybös dokumentus, veiklos ataskaitas, Suvaåiavimq protokolus, nariq
sqraS4 bei

IO.

kitus dokumentus, numatytus istatymuo$e.

DRAUGIJOS ISTATU KEITIMO TVARKA
10.1. Draugijos lstatai yra keiöiami SuvaZiavimo sprendimu, priimamu 213 Draugrjos nariq,

dalyvaujanöiq Suvaäiavime, balsq dauguma. Istatq pakeitimai isigalioja nuo jq
[registravimo Juridiniq asmenq registre.

11.

I'RAUGUOS

FILIAII\I

IR ITSTOVTTTS

11.1. Sprendimus steigti Draugijos filialus ar atstovybes aöa nutraulti jU

veikl4 priima

Suvaåiavimas paprastå $.tsirinkime dalyvaujanöiq Draugijos nariq balsrl dauguma.
SuvaZiavimas taip pat svarsto ir tvirtina filialU ir atstovybiq nuostatus, kuriq projektus

svarstymui pateikia Draugijos Pirmininkas. Valdyba skiria ir at5aukia filiaht ir atstovybirl
vadovus.

tz.

r,t5g

m.

rulrvrp

NAuDoJrMo rvARKA" vnlKrros KoNrnor.,t

12.1. Draugijai nuosavybös teise gali priklausyti kilnojamasis ir nekilnojamasis hlrtas,

reikalingas Draugijos [statuose numat5rtiems tikslams ir uZdaviniams igyvendinti, kuris

gali biiti igytas uZ Draugljai priklausanöias lööas, taip pat dovanojimo, paveldejimo ar

kitokiu teisetu biidu.

12.2. Draugijos leSas sudaro:

l)

narirl mokesöiai;

2) fiziniq asmenrt labdaros organizacrjq ir laMaros fondq dovanotos (paaukotos) le5os;
3) asociacijq fondq iqoniU istaigU tarptautiniq asociacijq dovanotos (paaukotos) le5os;
4) asociacijg fond6 [moni6 istaig% tarptautiniq asociactjq ir fizinirl {Nmenq paftrma;
5) konferencrjU suvaåiavimg simpoziumq pasitarimq datyut.t mokesöiai;
6) pajamos i5 leidybinio darbo;
6) kredito [staigq pal[kanos uZ saugomas Draugijos löSas;
kitos teisetai gautos le5os.

12.3. Draugdos le3os ir pajamos yra naudojamos vadovaujantis metiniu biudäetu, o taip pat

laikantis tailqrtinq teises aktq reikalavimrl. Draugijos pajamq ir i5laidq knygas tvarko bei
bankines operacijas atlieka Draugijos Iäininkas, kuris renkamas i5 Valdybos nariq.

12.4. Draugijos finansines kontroles komisij4renka Suvaåiavimas i3 3 (trijq) nariq. Komisija

atsiskaito tik SuvaZiavimui, komisijos nariai negali

bfti Valdybos nariais. Draugijos

finansinq veikl4kontroliuoja finansinös kontroles komirtju" kuriarenka i5 3 nariq
Suvaåiavimas 5 metams. Finansines kontroles komisijos nariais negali bUti valdybos

nariai

ir Draugijos

pirmininkas. Finansinös kontroles komisija i5 savo naritl i5sirenka

Pirmininkq pasiskirsto pareigomis.

12.5. Finansines kontroles komisija privalo:

12.5.1. ne reöiau kaip

I

kart4 per metus tikrinti Draugijos finansinq veikl4

ir

iZdo

dokumentacrj + j os vadovavimqpi Istatais;

12.5.2. SuvaZiavimo ar Valdybos pavedimu atlikti finansinius buhalterinius patikrinimus;

12.5.3. artimiausiame Suvaåiavime arba Valdybos posedyje prane5ti apie patikrinimo
metu nustat5rtus paåeidimus;

12.5.4. SuvaZiavimui pateikti Draugijos metq finansines veiklos patikrinimo ataskaitq.
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12.6.

Valdyba

ir

Draugijos Pirmininkas privalo pateikti finansines kontrolös komisijai jos

reikalaujamus fi nansinius - buhalterinius dokumentus.

12.7. Finansines kontrolös komisija istatymq numaq/ta tvarka atsakq

jei

nuslepia Draugijos

veikloje padaryhrs paäidimus.

13. DRAUGIJOS TARPTAUTINIAI RYSIAI
13.1. Draugija gali istoti I tarptautines organizacijas, kuriq tikslai ir veikla neprie5tarauja

Konstitucijai ir kitiems norminiams aktams.

14. DRAUGIJOS PERTVARI(YMAS IR PABAIGA
14.1. Draugijos veikla pasibrigta SuvaZiavimo nutarimu, uå kuri balsavo 2tl3 Suvaåiavime

dalyvaujanöiq narirl aöa kitais Lietuvos Respublikos teises altq nusatytais pagrindais.

14.2. Draugijos reorganizavimag p€rtvarkymas5 likvidavimas vykdomas remiantis

Civilinio kodekso, kitq istatymq k kitq

tei$as

LR

aktrt nustdyta tvarka.

Visus klausimus, neaptartus Istduose, Draugija sprendåia vadovardamasi Lietuvos Respublikos teises
aktais.

Sie lstatai lsigalioja nuo

jq iregistravimo Juridiniq

asmenq registre.

lstatai pasira5yti Vilniuje, 2008 m. geguäs mön 16 diena 3 (trimis) vienodq juridinp gali4 turinöiais
egzemplioriais.

(paxasas)
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