LIETUVOS PRIKLAUSOMYBŲ PSICHIATRIJOS ASOCIACIJOS
ĮSTATAI
1.

Bendroji dalis

1.1. Lietuvos priklausomybių psichiatrijos asociacija (toliau asociacija) yra savarankiška,
savanoriška organizacija, vienijanti medicinos gydytojus, kurių darbas susijęs su
priklausomybių sąlygotų sveikatos sutrikimų diagnostika ar gydymu.
1.2. Lietuvos priklausomybių psichiatrijos asociacijos teisinė forma yra asociacija.
1.3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą
banke, disponuojantis savo lėšomis ir turtu.
1.4. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, kitų teisės aktų bei savo įstatų.
2.

Asociacijos veiklos tikslai, sritys ir rūšys

2.1. Asociacijos tikslai yra šie:
2.1.1. Suvienyti Lietuvos Respublikos medicinos gydytojus, dirbančius priklausomybių
psichiatrijos srityje, stiprinti jų tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą.
Kelti specialistų, asociacijos narių kvalifikaciją.
2.1.2. Skatinti narių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą, dalyvavimą savivaldoje,
ugdyti jų pilietinį sąmoningumą. Taip pat skatinti narius bendradarbiauti su panašių
asociacijų nariais Europoje bei pasaulyje.
2.1.3. Rengti ir tobulinti priklausomybės ligų gydymo, reabilitacijos bei prevencijos
metodikas Lietuvoje. Plėtoti priklausomybės ligų ankstyvą nustatymą, įrodymais
pagrįstų ankstyvosios intervencijos, prevencijos bei gydymo metodų taikymą šalyje.
2.1.4. Informuoti apie savo veiklą visuomenę Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų.
2.2. Siekdama šių tikslų asociacija (veiklos sritys ir rūšys):
2.2.1 Teikia pasiūlymus LR Sveikatos apsaugos ministerijai bei kitoms valstybinėms
institucijoms priklausomybių gydymo, reabilitacijos bei prevencijos Lietuvos
Respublikoje klausimais.
2.2.2 Organizuoja mokomuosius seminarus bei kitus renginius.
2.2.3 Atstovauja savo narius, gina jų interesus valstybinėse institucijose, ir kitose
organizacijose;
2.2.4 Raštu, žodžiu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja
organizacijos tikslus;
2.2.5 Steigia visuomenės informavimo priemones, užsiima leidyba;
2.2.6 Rūpinasi asociacijos veiklai reikalingų informacinių priemonių gamyba, platinimu ir
pasikeitimu tarp narių;
2.2.7 Organizuoja susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias
eitynes, kitokius taikius, beginklius susirinkimus ir masinius renginius;
2.2.8 Rengia, organizuoja mokymus, reikalingus asociacijos tikslams pasiekti;
2.2.9 Perka ar kitaip įsigyja savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoja, valdo, disponuoja;
2.2.10 Samdo asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

2.2.11 Steigia (būna steigėjais ar dalininkais) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus;
2.2.12 Jungiasi į kitas asociacijas;
2.2.13 Teikia metodinę pagalbą nariams;
2.2.14 Atlieka narių veiklos pobūdį atitinkančios informacijos paiešką ir teikia ją nariams;
2.2.15 Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais/fiziniais asmenimis
bei tarptautinėmis organizacijomis;
2.2.16 Siekia, kad būtų priimti nariams palankūs sprendimai, įstatymai, kiti teisės aktai,
dalyvauja rengiant tokius įstatymus bei kitus teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus
kompetentingoms valdžios institucijoms;
2.2.17 Sprendžia nesutarimus tarp narių;
2.2.18 Vykdo įstatymų nedraudžiamą ūkinę – komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Įstatams,
asociacijos veiklos tikslams ir yra reikalinga asociacijos tikslams pasiekti;
2.2.19 Vykdo kitą, šiems Įstatams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančią
veiklą.
3.

Narystė

3.1. Asociacijos nariais gali būti įvairių specialybių medicinos gydytojai, besidomintys
priklausomybių diagnostika ir gydymu ar dirbantys šioje srityje.
3.2. Asmenys, norintys įstoti į asociaciją, pateikia pareiškimą asociacijos tarybai, kuri priima
naujus narius paprasta balsų dauguma.
3.3. Stojamųjų ir nario mokesčių dydį bei nario mokesčių mokėjimo periodiškumą, tvarką
nustato visuotinis narių susirinkimas.
3.4. Asociacijos nariai už nustatytų nario mokesčių nemokėjimą, nedalyvavimą asociacijos
veikloje ar veiklą, diskredituojančią asociaciją, gali būti pašalinti iš asociacijos tarybos
sprendimu.
3.5.
Nariai turi šias teises:
3.5.1. dalyvauti asociacijos veikloje, balsuoti visuotiniame narių susirinkime;
3.5.2. gauti mokslinę ir praktinę pagalbą;
3.5.3. rinkti ir būti renkami į asociacijos valdymo organus;
3.5.4. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą informaciją apie jos veiklą.
Susipažinimo su šia informacija tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas;
3.5.5. burtis į padalinius ir registruoti juos asociacijos taryboje;
3.5.6. bet kada išstoti iš asociacijos;
3.5.7. ginčyti tarybos ir kitus valdymo organų sprendimus;
3.5.8. kitas teisės aktuose nustatytas teises.
3.6. Nariai turi šias pareigas:
3.6.1. kokybiškai atlikti pareigas tiesioginiame darbe;
3.6.2. kelti savo profesinį meistriškumą ir kompetenciją;
3.6.3. laikytis asociacijos įstatų;
3.6.4. vykdyti Valdymo organų nutarimus;
3.6.5. aktyviai dalyvauti asociacijos veikloje;
3.6.6. tausoti ir tikslingai naudoti asociacijos turtą;
3.6.7. mokėti stojamąjį ir nario mokestį;

4. Asociacijos struktūra ir valdymas
4.1. Asociacijos veiklos valdymo organai yra:
4.1.1. Visuotinis narių susirinkimas;
4.1.2. Kolegialus valdymo organas - asociacijos taryba;
4.1.3. Vienasmenis valdymo organas – tarybos pirmininkas;
4.1.4. Kolegialus kontrolės organas – revizijos komisija.
5. Visuotinis narių susirinkimas
5.1. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija:
5.1.1. priima, keičia ir papildo asociacijos įstatus;
5.1.2. tvirtina asociacijos veiklos programą;
5.1.3. tvirtina asociacijos tarybos finansinę ir veiklos ataskaitą už praėjusius metus;
5.1.4. išrenka asociacijos tarybos pirmininką, kitus tarybos narius ir juos atšaukia;
5.1.5. nustato asociacijos tarybos narių skaičių;
5.1.6. renka revizijos komisiją, nustato komisijos narių skaičių, kadencijos trukmę;
5.1.7. sprendžia dėl asociacijos reorganizavimo ar likvidavimo;
5.1.8. nustato asociacijos narių stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;
5.1.9. sprendžia kitus asociacijos veiklos klausimus jeigu šie klausimai pagal įstatymą ar
šiuos įstatus nepriskirti kitam organui.
5.2. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas kai jame dalyvauja 1/2 asociacijos narių.
Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma.
Sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai: vienas narys visuotiniame narių
susirinkime turi vieną balsą.
5.3. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas kas 3 metai.
5.4. Apie visuotinį narių susirinkimą raštu arba elektroniniu paštu pranešama visiems asociacijos
nariams ne vėliau kaip prieš mėnesį iki asociacijos narių susirinkimo pradžios.
5.5. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas asociacijos tarybos sprendimu arba to
reikalaujant 1/2 asociacijos narių.
5.6. Jei susirinkime nėra kvorumo, prieš 7 dienas įspėjus narius raštiškai arba elektroniniu paštu
ne vėliau kaip po mėnesio šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti
sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių
skaičiaus.
6. Asociacijos taryba ir tarybos pirmininkas
6.1. Asociacijos taryba yra kolegialus valdymo organas.
6.2. Asociacijos tarybą sudaro visuotinio narių susirinkimo išrinkti tarybos nariai ir paskirtas
tarybos pirmininkas.
6.3. Asociacijos tarybos nariai ir tarybos pirmininkas visuotinio narių susirinkimo yra
renkami trejų metų kadencijai su galimybe būti pakartotinai išrinktais.
6.4. Asociacijos tarybos kompetencija:
6.4.1. sprendžia dėl asociacijos turto, lėšų kaupimo ir jų panaudojimo;
6.4.2. sprendžia dėl narių priėmimo ir pašalinimo iš asociacijos;
6.4.3. organizuoja asociacijos renginius;
6.4.4. sprendžia dėl struktūrinių padalinių steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo, tvirtina
jų nuostatus;

6.4.5. atsiskaito asociacijos narių susirinkime;
6.4.6. skiria asociacijos finansininką;
6.4.7. sprendžia kitus narių susirinkimo deleguotus klausimus.
6.5. Asociacijos tarybos posėdžius šaukia tarybos pirmininkas.
6.6. Asociacijos tarybos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja 1/2 tarybos narių. Sprendimai
priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma. Esant lygiam balsų
skaičiui, sprendimą nulemia pirmininko balsas.
6.7. Taryba atstovauja asociacijai ir veikia jos vardu.
6.8. Asociacijos tarybos pirmininko kompetencija:
6.8.1. vadovauja asociacijos tarybos posėdžiams;
6.8.2. koordinuoja asociacijos tarybos sprendimų vykdymą;
6.8.3. atstovauja asociacijai tarp tarybos posėdžių;
6.8.4. atsiskaito asociacijos tarybai jos pareikalavimu.
6.8.5. Asociacijos pirmininkui dėl kurių nors priežasčių negalint eiti pareigų, asociacijos
taryboje renkamas tarybos narys tuo laikotarpiu pavaduojantis asociacijos pirmininką.
6.8.6. Asociacijos pirmininkas skelbia pranešimus ir skelbimus asociacijos internetinėje
svetainėje arba dienraštyje „Lietuvos žinios“. Vieša informacija skelbiama dienraštyje
„Lietuvos žinios“ teisės aktų nustatyta tvarka. Kitą pranešimų ir skelbimų paskelbimo
tvarką nustato asociacijos taryba.
6.8.7. Asociacijos tarybos pirmininkas visuotiniame narių susirinkime pateikia kiekvienų
praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.
7. Revizijos komisija
7.1. Asociacijos veiklos finansinę kontrolę vykdo asociacijos revizijos komisija išrinkta
visuotinio narių susirinkimo metu. Komisijos narių skaičių ir kadencijos trukmę nustato
visuotinis narių susirinkimas.
7.2. Revizijos komisijos kompetencija:
7.2.1. tikrinti asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės - buhalterinės
veiklos dokumentus;
7.2.2. visuotinio narių susirinkimo arba asociacijos tarybos pavedimu atlikti asociacijos
finansinius - buhalterinius patikrinimus;
7.2.3. artimiausiame asociacijos narių susirinkime arba tarybos posėdyje pranešti apie
patikrinimo metu nustatytus pažeidimus:
7.2.4. visuotiniame narių susirinkime pateikti asociacijos metinės finansinės veiklos
patikrinimo ataskaitą.
8. Asociacijos nuosavybė, lėšos ir turtas
8.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės taip
pat kitas turtas, reikalingas asociacijos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams
įgyvendinti. Turtas gali būti įgyjamas už asociacijai priklausančias lėšas, taip pat
dovanojimo, paveldėjimo bei kitokiu teisėtu būdu;
8.2. Asociacijos lėšas sudaro:
8.2.1 stojamasis ir kasmetiniai nario mokesčiai;
8.2.2 savanoriški labdaros ir kitų organizacijų ar pavienių asmenų įnašai;
8.2.3 kitos teisėtai gautos lėšos.
8.3. Asociacijos lėšos naudojamos įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti.

9. Struktūrinių padalinių steigimo ir jų veiklos nutraukimo tvarka
9.1. Asociacijos tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tarka gali būti
steigiami struktūriniai padaliniai. Struktūrinių padalinių nuostatus, steigimo ir
reorganizavimo bei veiklos nutraukimo tvarką nustato asociacijos taryba.
10. Buveinės keitimo tvarka
10.1. Asociacijos buveinė keičiama visuotiniame narių susirinkime kai sprendimui pritaria 2/3
susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių.
10.2. Naujoji Asociacijos buveinė turi būti įregistruota Registrų centre.
11. Įstatų keitimo tvarka
11.1. Asociacijos įstatų keitimo ir papildymo klausimus sprendžia visuotinis narių susirinkimas.
11.2. Sprendimai dėl įstatų pakeitimo ir papildymo priimami ne mažesne kaip kvalifikuota 2/3
balsavime dalyvavusių asociacijos narių balsų dauguma.
11.3. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja po to, kai jie įregistruojami juridinių asmenų
registre.
11.4. Šiuose įstatuose neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.

Lietuvos priklausomybių psichiatrijos asociacijos įstatai pakeisti 2011 m. gegužės 11 d.
asociacijos narių susirinkime.
Lietuvos priklausomybių psichiatrijos
Asociacijos tarybos pirmininkas

Emilis Subata

