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LmTII\/OS cHrR.uRGU ASOCTACTJOS

{STATAX

I. BEI.{DROSIOS NIUOSTATOS

1. Lietuvos chirurgq asociacija (toliau vadinama - Asociacij a) yra ribotos civilines atsakomybes
vieSasis juridinis asmuo, vienijantis Lietuvos chirurgq draugijas ir kitq specialybiq gyd).tojrl
draugijas , kuriq profesine arba moksline veikla glaudiiai susijusi su chirurgija.

2. Asociacija turi sqskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybese iregistruotose banko
istaigose, savo antspaud4.

3. Asociacija savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Civiliniu kod.eksu, LR asociacijq istatymu
ir kitais istatymais, Vyriausybes nutarimais bei kitais teises aktais ir Siais istatais.

4. Asociacija gali tureti ir tgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios nepriestarauja jos
tikslams, nusta$rtiems Civiliniame kodekse, LR asociacijq istatyme ir Siuose istatuose. Asociacija
turi teisE iykdyti istatymq nedraudliam4 veikl4 kuri neprieitarauja istataills ir reikalingi sie*r 

-

tikslams pasiekti. Asociacijos veiklos riboj imus nustato istatymai.

5. Draugijos buveines adresas:

Vi lniaus universiteto I i gonine,,S antari5kiq klinikos",
Respublika.

Tel.; +370 5 236525A, Fax.: fi7} 5 n65rc1

Santari5kiq 2,LT -08661, Vilnius, Lietuvos

6. Asociacijos teisine forma - asociacija.

7. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

tr. ASOCIACIJOS VEII{LOS TIKSLAI M. UZDAVNIIAI

8, Skatinti chirurginiq ligq diagnostikos ir chirurginio gydymo progesq Lietuvoje,

9. Moksli5kaitirti sergamum4 chirurginemis ligomis, apibendrinti chirurginio gydymo rezultatus,
nustatlrti optimalius diagnostikos ir gydymo metodus, platinti Siq darbq rezultatustarp chirurgq bei
kitu specidybiq gydytojq

10. Rengti suvaZiavimus, konferencijas, seminarus, paskaitas ir praktinius darbus, skirtus
chirurginiq ligq specialistams Sviesti ir lavinti.

11. Rengti interdisciplininio pobldiio mokslines-praktines konferencijas bei praktinius mokymus
kartu su kitq specialybiq gydytojais.

12. Visq mokslinq ir mokomEj4medliagqspausdinti ar kitokiu bfidu platinti iarp Asociacijos nariq
ir kitq specialybiq gydytoju, skelbti Lietuvoje ir uZsienyje leidiiamuose moksliniuose iurnaluose.

13. Palai$ti rylius su Lietuvos medicinos draugijomis, kuriq veikia susijusi su chirurginemis
ligomis sergandiq ligoniq gydymu ir moksliniais tyrimais.



14. Palailqrti rySius su Europos ir kitq Zemynq chirurgq draugijomis, keistis informacija, dalyvautijq rengiamose konferencijose, mokslinese ir mokomosiose programose, kviesti uZsienio chirurgus ir
mokslininkus I Lietuvos chirurgq asociacijos organizuojamus suvaZiavimus, konferencijas ir kitus
mokslo ir mokomuosius renginius.

15. Kaupti finansinius resursus mokslo ir mokymo renginiams finansuoti bei Asociacijos nariq
tobulinimuisi ir jq mokslo darbams paremti. Nuolatos listoti remejrl ir labdaros teikejrl.

16. Padeti sprgsti gindus, kylandius diagnozuojant ir gydant chirurgines ligas. Sudaryti ekspertu
komisijas, teikti ligoniq kasai pasitlymus ir rekomendbcijas del giay*o ilainiq ir vaistq bei
medicinos priemoniq ftraukimo i kompensuojamqlq vaistq s4raSa.

17. Reikiti savo pastabas ir teikti rekomendacijas del chirurgijos ddstymo auk5tosiose mokyklose,
dalyvauti sudarant rezidentq rengimo firogram4.

18. Bendradarbiauti su Lietuvos $veikatos apsaugos ministerija licencijavimo ir sertifikavimo
klausimais, rekomenduoti savo narius aukstesnoi kvalifikacijai gauti.

19. Ginti Asociacijos nariq profesines teises ir garbp.

20' {statymo ribose uZsiimti visa kita veikla, kuri tarnautq sekmingam Asociacijos tikslq 
"igyvendinimui.

m. ASOCIACIJOS NARIAI, JU TEISES, PARETGOS

21. Tikrieji nariai - jais gali bUti Lietuvos chirurgq draugijos.

22. Asocduoti nariai - jais gali bflti kitq specialybiq Lietuvos gydyrojq draugijos.

23. Nariai korespondentai - jais gali b[ti visq specialybirl gydytojai, negyvenantys Lietuvoje, bet
palaikantys moksl inius -praktinius ry5ius su Asociacij a.

24. Garbds nariai - jais gali bfiti visrtr specialybiq gydytojai, ypatingai nusipelnp Asociacijai.

25. { Asociacijos narius priima valdyba, vadovaudamasi siais principais:
25'1. tikraisiais nariais, asocijuotais nariais priimami IAsociairjaieigu.iie atitinka Siuose istatuosekeliamus reikalavimus, susipaZing su [statais, priZada jq laikytii; jl! putd.if.iu praiym4 prezidento
vardu, sumoka stojamali ina54 ir kasmetin[ nario moklstg
25.2 nanus korespondentus ir garbes narius, valdybai pasifilius, tvirtina visuotinis nariq
susirinkimas paprasta balsq dauguma.

26. Asociacijos narys turi teisg:
26.7. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos nariq susirinkimuose;
26.2. dalyntauti Asociacrjos veikloje : suvaiiavimuose, konferencijose, skelbti mokslinius
straipsnius ir tezes Asociacijos leidiniuose, skaifyti pranesimus;
26.3. susipaLinti su Asociacijos dokumentais, nariqi4ra5u ir gauti vis4 informacrjqapie Asociacijos
veiklq
26.4' ptaYyti kviesti neeilini nariq susirinkim4 ar valdybos posed[ svarbioms problemoms sprgsti;
26.5. bet kada isstoti i5 Asociacijos, apie tai parei5kiant raiiu.

27. Asociacijos narys privalo:
27 .1. lai$is Asociacijos istatq;
27.2.lailctt moketi nario mokesti;
27.3. vykdyi Asociacijos susirinkimo ir valdybos posediiq nutarimus ar sprendimus;
27.4. aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje bei renginiuoie, ginti Asociacrjos garbp.
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28. Asociacijos narys valdybos sprendimu gali bfrti pa5alintas ar nutraukiama jo naryste Siais

atvejais:
28.1. atsisakius narystes ir apie tai parei5kus ra3tu;

28.2. nesumokejus nario mokesdio ilgiau kaip2 metus laiko;

2g.3. jeivaldyba pripaZino nario veikl4LalingaAsociacijai. narl nesilaikant Asociacijos istatq arba

neatitinkant Siuoo istatuose narystei keliamrp reikalavim4 (valdybos sprendim4 turi wirtinti

visuotinis Asociacijos nariq susirinkimas paprasta balsq daugrrma)

28.4. naio veiklai pasibaigus.

29. palalinus ar nutraukus narystg Asociacijos stojamieji inaiai, nario mokesdiai ar kitaip

Asoc iacij o s nuosavyben perduoto s 1e5o s negqZinamos.

IV.STOJAMIJJUF,{ASuIRNARIOMoKEsCIoM0KEJIMOTVARKA

30. StojamqjU inaiq dydhiaiir nariq mokesdiq dydZiai bei mokejimo fvarka yra tvirtinami atskiru

dokumentu Asociacijos nariq susirinkime.

v. ASOCTACTJOS NARrU SUSTRINTfiMAS

31. Asociacijos nariq susirinkimas turi visas Lietuvos Respublikos asociacijq istatyme numatytas

visuotinio nariq susirinkimo teises ir pareigas.

32. Visuotinis Asociacijos susirinkimas: q

32.1. keidia Asociacijos istatus;
32.2. renkair atiaukia Aiociacijos prezidentq ir i5rinktqii prezidentq (viceprezidentd;

32.3. renka ir at5aukia revizijos komisijos narius;

32.4. nustato stojamqjrl inalrl ir Asociacijos nariq mokesdiq dydZius bei jq mokejimo tvark%

32.5. tvirtina Asociacij os metinp finansinp atskaitomybq;

32.6. piimanutarim4 del Asociacijos garbes nario paskelbimo ar atiaukimo, nariq korespondentq

priemimo ir pa5alinimo;
\2.1. priimasprendrm4 del Asociacijos pertvarkymo ar veiklos nutraukimo (reorganizavimo ar

likvidavimo);
32.8. priima kitus sprendimus, jeigu pagal Siuos istatul tai nepriskirta kitq Asociacgos organrl

kompetencijai ir pagal esmE tai nera valdymo organo furtkcijos.

33. Asociacijos nariq susirinkime kiekvienas draugijos narys turi penkis balsus" Balsavimo teisq turi

tikrieji nanii,asocduoti nariai turi vien4bals4. Garbes narys ir narys korespondentas turi visas nario

teisei iiskyrus teisi balsuoti narirl susirinkime ir bfiti i5rinktas i valdyrro organus, yra atleidiiamas

nuo siojamojo ir kaimetinio nario mokesdiq, nemokamai dallvauja visuose Asociacijos

renginiuose.

34. Visuotinis Asociacijos nariq susirinkimas Saukiamas ne rediau kaip kart4 per 3 metus. Eilinis

Asociacrjos nariq susirinkimas gali buti su5auktas Asociacijos valdybos iniciatyva, o neeilinis

susirinkimas gatibnti susaukraJAsociacijos valdybos iniciafyva, revizijos komisijos arba vieno

treidalio Asociacijos nariq reikalavimu.

35. Asociacijos valdyba apie iaukiam4 susirinkim4visiems rtariams praneSa ne veliau kaip pries 1

menesi iki susirinkimo dienos. Pranesime apie susirinkim4 nurodoma jo data, laikas' vieta ir
darbotvarke.

36. Asociacijos susirinkimas laikomas teisetu ir gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja

daugiau kaip puse Asociacijos nariq. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai uZ ji gauta

dauliau bafiq,,uZ" negu,,plies" (asmenys, balsuodami susilaikp, neskaidiuojami), t.y' paprasta

balslr+ dauguma. fai prlimarni sprendimai del draugijos istatq keitimo, Asociacijos pertvarkymo ar
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pabaigos (reorganizavimo ar likvidavirno), sprendimui priimti reikia ne maZiau kaip dviej4 treddalirl

susirinkirne dalyvauj andiq Asociacij os nariq balsrl.

37 . JeigaAsociacijos nariq susirinkime nera kvorumo, per vien4 menesi Saukiamas pakartotinis

susirinkimas, kuris turi teisE priimti sprendimus neivykusio susirinkimo darbotvarkes klausimais,

nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos nariq.

\T. ASOCIACI.'OS VALI}YMO ORGANAI

38. Asosiacijos valdymo organai:
3 8. 1 . Asociacij os Prezidentas -vienasmenis valdymo organas;

38.2. Asociacijos valdyba - kolegialus valdymo organas.

39. Valdyba yra nuolat veikiantis valdymo organas. Valdyb4 sudaro :

r Prezidentas,

r I5rinktasis prezidentas (viceprezidentas),

. Buvgs prezidentas (kadencij4 baigqs prezidentas)

o Sekretorius, q

. IZdininkas,

. Asociacij4 sudarandiq draugijq vadovai

. Asociacijos Zurnalo vyriausiasis redakforius.

40. Valdybos nariams ui ju veikl4valdyboje gali bilti atlyglnama.

41. Valdyba renkama trejiems metams ir vadovauja Asociacijos veiklai. Valdybos posedZiai

rengiami ne rediau kaip 2 kartus per metus. Pasibaigus ataskaitiniam 3 metrl laikotarpiui Asociacijos
valdyba perrenkama.

42. Lalkotarpiui tarp visuotinirtr Asociacijos susirinkimq visus reikalus (tame tarpe ir klausimus del

papildomq i5laidq, del samdomq darbuotojq priemimo, jq atlyginimo dydZio , taip pat del atlyginimo
fiziniarn asmeniui ui tam tikrq atlikt4 darb{ sprendZia Asociacijos valdyba savo posedZiuose,

kuriuos kviedia Asociacijos prezidentas. PosedZiai teiseti, jei juose dalyvauja daugiau kaip ll2
valdybos nariq. Sprendimai priimami paprasta balsq dauguma.

43. Pasibaigus trejq metq kadencijai, valdyba pateikia ataskait4 apie savo veikl4.

44. Kandidatais i Valdybos narius gali bfti keliami tik Asociacijai priklausandiq draugrjq tikrieji
nariai.
44.1. Asociacijos Prezidentas renkamas visuotiniame Asociacijos susirinkime slaptu balsavimu 3
metams. Isrinkfu laikomas kandidatas, surinkqs balsq,,ui" daugiau kaip puses susirinkime
dalyvaujandiq narirl (t.y. 50%+1). Jei ne vienas kandidatas nesurenka tokios balsq daugumos,

balsavimas kartojamas, biuletenyje paliekant dviejq kandidatq, surinkusirl daugiausia balsq
pirmame balsavimo ture, pavardes. Jei Prezidentas nei5renkamas ir po Sio turo, balsavimas
pradedamas i5 naujo (t.y. nuo naujq kandidatq kelimo).
44.2, I5rinktasis prezidentas (Viceprezidentas) renkamas visuotiniame Asociacijos susirinkime
slaptu balsavimu i5 i5keitq kandidatq 3 metq laikotarpiui ir po trejq rretq tampa kitos kadencijos
prezidentu. IBrinktu laikomas kandidatas, surinkps balsq,,uZ" daugiau kaip puses susirinkime
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dalyvaujandiq nariq (t.y. 5O%+t). Jei ne vienas kandidatas nesurenka tokios balsq daugumos,

balsavimas kartojamas, biuletenyje paliekant dviejq kandidatq, surinkusiq daugiausia balsq

pirmame balsavimo tuie, pavarO.r. i"i l5rinktasis prezidentas nei5renkamas ir po Sio turo,

talsavimas pradedamas i5 naujo (t.y. nuo naujq kandidatq kelimo)'

44.3. sekretorius ir IZdininkas renkami visuoiiniame Asociacijos susirinkime Prezidento teikimu

utui* Uutrurrimu 3 metams. Jais tampa kandidatai, surinkq daugiausia balsq,,uZ"'

45. Asociacijos Prezidentas:

45.1. atstovauja Asociacijai visuose oficialiuose reikaluose Lietwoje ir ui jos ribq;

45.2. vedavaldYbos PosedZius;
45.3. vykdo kitus valdybos ipareigojimus;

46. I5rinktasis prezidentas (viceprezidentas) atlieka Prezidento funkcijas jam nesant, atba'

prezidentui pavedus.

47. Sekretorius tvarko Asociacijos dokumentus ir korespondencij4' Jis saugo, tvarko, valdybos

posedZitg asociacijos susirinkimq dokumentus ir informacij4 Asociacijos nariq s4ra$us' juos

rastiskai pateikia visuotiniams Asociacijos susirinkimarns, kartu su kitais Asociacijos nariais tvarko

leidybinq veikl4.

4g. IZdininkas renka stojamuosius inasus ir Asociacijos nario mokesdius, tvarko Asociac"ijos turttu.

veda leiq ir furto apskaiios knygas. Kart4 per 3 metus per visuotini Asociacijos susirinkim4 pateikia

Asociacij os finansines veiklos ataskait4'

VII. ASo cIAcIJo s nnvrzrro s xon'nsr'le' r'*rSU; 
JT+i{IJj 

uD o JIM0 IR A S ocIACIJo S

 g.rl(evizijos komisija renkama 3 metams paprasta bafgtldaueuma i3 iskeltq kandidatq visuotiniame

Asociacijos susirinkime. Revizijos komisija zusideda i3 3 nariq. Ji iSsirenka pirminink4.

50. Revizrjos komisija prizifrri ir tikrina finansing Asociacijos veikl4 ir dokument4 fvarkl'rn4 Kart4

per 3 metus visuotiniame Asociacijos susirinkime pateikia Asociacijos finansines veiklos ir

dokumerttq patikrinimo ataskait4.

lrtr. DOKUMENTU rR Klros *t"^milfirlt#.i*tclAcrros vErKLA PArtrIKtMo

51. Dokurnentq ir kitos informacijos apie Asociacijos veikl4 pateikimo nariams tvarka fvirtinama

atskiru dokumentu, kuri priima Asociacijos valdyba'

DL PRANESIMAI IR SKELBIMAI

52. lstatymq nustaty,tais awejais privalomai skelbtina vieSa informacija paskelbiama dienrastyje

,,Lietuvos qrtas" ir Lwnale,,Li.t ruo, chirurgija" istatymq nustatyta tvarka ir terminais'

x. ISTATU KETTIMo TVARKA

53. Asociacrjos istatai keidiami visuotinio Asociacijos rrari,q susirinkimo nutarimu, uZ kuri balsavo

ne maZiau UiipitZ susirinkime dallvawsiq Asociacijos nariq.

54. pakeistus istatus pasiraso Asociacijos pirmininkas ne veliau kaip per 3 dienas po Asociacijos

susirinkimo, priemusio nutarim4 pakeisti istatus'

55. {statq pakeitimai isigalioja nuo jq iregistravimo juridiniq asmenq registre'

XI. ASOCIACIJOS VEIKLOS LAIKOTARPIS

5 6. Asociacij os veiklos laikotarpis neribotas'



xIL ASocrACrJos NUosAvyBu m. r,nSos
57. Asociacijos nuosavybes teise gali priklausyti: pastatai, statiniai, irenginiai, leidyklos,
spaustuves, transporto priemonds, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, kuris
reikalingas lstatuose numaty'tiems tikslams ir uidaviniams igyvendinti, turis gali buti igytas uZ
Asociacijos priklausandias leSas, taip pat dovanojimo, paveldejimo ar kitokiu teisetu b0du.

58. Asociacijos le5as sudaro:
58.1. stojamieji inaiai ir kasmetiniai nariq mokesdiai;
58.2. fiziniq asmenq ir labdaros organizacijq dovanotos (paaukotos) lesos;
58.3. nevalstybinit4organizacijq, tarptautiniq visuomeninir4organizacijrl dovanotos
58.4. krpdito istaigq palfrkanos uZ saugomas draugijos lesas;
58.5. skolinto kapitalo le5os;
58.6, kitos teisetai gautos leSos.

59. Asociacijos le5os gali bflti napdojamos tik jos lstatuose numatlrtiems tikslams ir uZdaviniams
igyvendinti ir negali blti skirstomos Asociacijos nariams.

60. visus finansinius dokumentus pasiraso prezidentas ir iZdininkas.

XIIL ASOCIACIJOS VEIKLOS PERTVARI{IIVIAS, PABAIGA 
9

61. Visuotinis Asociacijos susirinkimas gali pertvarkyti ar baigti (reorganizuoti ar likviduoti)
Asociacijos veikl4 2/3 Asociacijos nariq dalyvawsiq susirinkime, baliq dauguma arba Lietuvos
Respublikos istatymais nustatlrtos valstybes institucijos sprendimu, Civilinio kodekso, LR
asociacijq [statymo nustatl.ta tvarka.

IeSos;
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