
Lietuvos dermatovenerologq draugijos 

JSTATAI 

I. BENDROJI DALIS 

1. Pavadinimas: Lietuvos dermatovenerolog4 draugija (toliau vadinama draugija) - ribotos 

civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo. 

2. Draugijos teisine forma - asociacija. 

3. Draugija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu , Lietuvos Respublikos asociacij4 istatymu bei kitais istatymais, Vyriausybes 

nutarimais, kitais teises aktais ir veikl'l grindzia siais istatais. 

4. Draugija turi SClskaitas banko istaigose, savo antspaud'l, komercini-ukini , finansini, 

organizacini ir teisini savarankiskum'l, istatym4 numatyt'l veikimo iniciatyvos bei sprendim4 

priemimo laisv((, taip pat teis(( gauti labdar'l ir param'l bei istatym4 nustatyta tvarka igyti 

paramos gavejo status'l. 

5. Draugijos veiklos laikotarpis - neribotas. 

6. Draugijos finansiniai metai - kalendoriniai metai. 

7. Draugijos buveine keiciama draugijos valdybos sprendimu paprasta bals4 dauguma. 

II. DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS BEl RUSYS 

8. Draugijos veiklos tikslai: 

8.1. koordinuoti draugijos nari4 veikl'l, atstovauti draugijos nari4 interesams ar tenkinti kitus 

viesuosius interesus; 

8.2. vystyti ir skatinti mokslin(( ir praktin(( dermatovenerologij'l Lietuvoje. 

9. Siekdama igyvendinti veiklos tikslus draugija: 
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9.1. telkia draugijos narius ivairi4 projekt4, program4 igyvendinimui, organizuoja mokymus, 

seminarus, mokslines- praktines konferencijas, parodas ir kitus renginius; 

9.2. ruosia ir leidzia vienkartinius ar periodinius leidinius, metodines rekomendacijas, 

visuomenes informavimo priemones; 

9.3. atstovauja draugijos nari4 interesus ivairiose institucijose ir organizacijose; 

9.4. padeda tobulinti gydytoj4 dermatovenerolog4 ir kit4 specialybi4 gydytoj4 profesini 

meistriskumq bei kelti kvalifikacijq dermatovenerologijos srityje; 

9.5. bendradarbiauja su Lietuvos gydytoj4 sqjunga, kitomis Lietuvos gydytoj4 specialist4 

draugijomis, farmacijos imonemis, fondais, remejais, kit4 sali4 gydytojais, draugijomis; 

9.6. skatina visuomenes susidomejimq draugijos vykdoma veikla, ugdo tarpusavio 

tolerancijq ir supratimq, nagrineja gydytoj4, teikianci4 dermatovenerologiny pagalbq, 

diagnostikos bei gydymo klaidas; 

9.7. teikia pasiiilymus, informacijq apie draugijos veiklq ivairioms institucijoms, 

visuomenei; 

9.8. pletoja tarptautinius rysius su panasiomis organizacijomis kitose salyse. 

10. Siekiant igyvendinti savo tikslus draugija vykdo siq ekonomines veiklos rusi4 klasifikatoriuje 

nurodytq veiklq: 

1 0.1. leidyba (22.1 ); 

1 0.2. rinkos tyrimas ir viesosios nuomones apklausa (74.13); 

1 0.3. reklama (74.40); 

1 0.4. kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla (74.87) 

10.5. suaugusi~4 ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, svietimas (80.42); 

1 0.6. kvalifikacijos tobulinimas (80.42.30); 

I 0. 7. papildomas mokymas (80.42.40); 

10.8. socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu (85.32); 

10.9. visuomenini4 organizacij4 veikla (91.12.10); 

10.1 0. kit4, niekur kitur nepriskirt4, narystes organizacij4 veikla (91.33); 

I 0.11. mugi4 ir atrakcion4 park4 veikla (92.33); 

1 0.12. kita, niekur kitur nepriskirta, pramogine veikla (92.34); 

1 0.13. kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla (92. 72); 

1 0.14. fizines geroves uZtikrinimo veikla (93.04); 
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1 0.15. kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla (93.05). 

I I. Licencijuojama veikla vykdoma gavus atitinkamus leidimus (licencijas). Draugija gali 

vykdyti ir kitct istatym4 nedraudziamct ukin(( komercin(( veiklct, kuri nepriestarauja jos 

istatams ir reikalinga numatytiems tikslams igyvendinti. 

III. DRAUGIJOS NARIV TEISES IR PAREIGOS. NARIV PRIEMIMO, JQ ISSTOJIMO 

IR P ASALINIMO IS DRAUGIJOS TV ARKA BEl SJ\L YGOS 

12. Draugijos nariai skirstomi i: 

12.1. tikruosius draugijos narius; 

12.2. asocijuotus draugijos narius. 

13. Tikraisiais draugijos nariais gali buti visi veiksnus Lietuvos ir uzsienio sali4 fiziniai asmenys, 

uzsiimantys dermatovenerologine veikla, turintys galiojancict dermatovenerologo licencijct, 

pripazistantys draugijos istatus, dalyvaujantys jos veikloje ir reguliariai mokantys nario 

mokesti. 

14. Asocijuotais draugijos nariais gali buti visi veiksnus Lietuvos ir uzsienio sali4 fiziniai 

asmenys, pastoviai gyvenantys Lietuvos Respublikoje, uzsiimantys medicinine praktine 

veikla, pripazistantys draugijos istatus, dalyvaujantys jos veikloje ir reguliariai mokantys 

nario mokesti. 

15. Asmenims, pasizymejusiems savo profesiniais pasiekimais dermatovenerologijos ar kitose 

medicines srityse bei savo darbais nusipelniusiems draugijai , valdybos sprendimu gali buti 

suteikiamas draugijos garbes nario vardas. Garbes nariai su patariamojo balso teise gali 

dalyvauti draugijos valdybos posedziuose ir visuotiniuose nari4 susirinkimuose. Garbes 

nariams nesuteikiama balsavimo teise. Jie atleidziami nuo nario mokescio. Garbes nario 

vardo suteikimo, atSaukimo tvarkct, savo sprendimu nustato draugijos valdyba. 

I 6. Tikrieji draugijos nariai turi tokias teises: 

16.1. dalyvauti , teikti pasiulymus bei pageidavimus ir balsuoti draugijos visuotiniame nari4 

susirinkime; 

16.2. rinkti ir buti isrinktu i draugijos valdymo organus; 

16.3. naudotis draugijos teikiamomis paslaugomis, baze, inventoriumi, dalyvauti draugijos 

organizuojamuose renginiuose; 
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16.4. susipazinti su draugijos nari4 S'lfasu bei kitais dokumentais ir gauti vis'! draugijos turim'! 

informacij'! apie jos veikl'!; 

16.5. bet kada isstoti is draugijos; 

16.6. gincyti teisme visuotinio nari4 susirinkimo, valdybos ir draugijos prezidento sprendimus 

bei ginti savo teises ir teisetus interesus, jei jie pazeidziami; 

16.7. kitas teises aktuose nustatytas teises. 

17. Tikrieji draugijos nariai privalo: 

17.1. laikytis draugijos istat4; 

17 .2. nustatytu laiku sumoketi nario mokesti ; 

17 .3. aktyviai dalyvauti draugijos veikloje; 

17.4. vykdyti valdymo organ4 sprendimus ir pavedimus; 

17 .5. tausoti draugijos turt'!. 

18. Asocijuoti draugijos nariai turi visas tikr~4 draugijos nari4 teises ir pareigas isskyrus teisl( 

buti renkamiems i draugijos valdymo organus. 

19. Draugijos stojam~4 inas4 ir nari4 mokesci4 mokejimo tvarka istatuose nenurodomi, nes yra 

patvirtinami visuotinio nari4 susirinkimo sprendimu atskiru dokumentu. 

20. Norint tapti draugijos nariu, reikia draugijos prezidentui pateikti prasym'! su dviej4 tikr~4 

draugijos nari4 rekomendacija ir dermatovenerologo licencijos kopij'!, jei norima tapti 

tikruoju draugijos nariu. Sprendim'! del naujo nario priemimo i draugij'! artimiausiame 

posedyje priima draugijos valdyba, kai uz ji gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujanci4 

valdybos nari4 bals4 , uz" negu , pries". Jeigu valdybos sprendimas del naujo nario priemimo 

neigiamas, stojantysis turi teisl( prasyti itraukti i visuotinio nari4 susirinkimo darbotvarkl( 

klausim'! del naujo nario priemimo. 

21. Kiekvienas draugijos narys gali isstoti is draugijos, apie savo ketinim'! pranesi(S rastu 

draugijos prezidentui ir pilnai su draugija atsiskaitl(s. Tokiu atveju stojamieji nario inasai ir 

nario mokesciai ar kitaip draugijos nuosavyben perduotos lesos ir turtas negr'!zinami. 

Draugijos nariai isbraukiami valdybos sprendimu. 

22. Draugijos nariai gali buti pasalinami is draugijos, jeigu jie: 

22.1. nesilaiko draugijos istat4; 

22.2. nevykdo draugijos valdymo organ4 sprendim4; 
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22.3. nesumoka nano mokescio uz einamuosius metus ir, nepaisant rastisko raginimo, 

nesumoka sio mokescio per vienct menesi nuo rastisko raginimo gavimo dienos; 

22.4. del aplaidumo ar sctmoningai pakenke draugijos prestizui arba padare materialin~ zalct; 

22.5. nesilaiko etikos bei morales norm4; 

22.6. dalyvauja organizacijose, kuri4 tikslai bei uzdaviniai priestarauja draugijos veiklai. 

23. Draugijos nariai pasalinami valdybos sprendimu, priimtu, kai uz ji gauta daugiau balsavimo 

metu dalyvaujanci4 nari4 bals4 ,uz" negu ,pries". Pasalintam draugijos nariui stojamieji 

nario inasai ir nario mokesciai ar kitaip draugijos nuosavyben perduotos lesos ir turtas 

negr'!Zinami. 

IV. DRAUGIJOS ORGANAI 

24. Draugijos organai yra: visuotinis nari4 susirinkimas, kolegialus valdymo organas - valdyba ir 

vienasmenis valdymo organas- prezidentas. 

25. Draugija igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo 

vienasmeni valdymo organct- prezidentct. 

V. VISUOTINIO NARITJ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUSAUKIMO TV ARKA, 

SPRENDIMTJ PRIEMIMO TV ARKA 

26. Visuotinis nari4 susirinkimas: 

26.1. keicia draugijos istatus; 

26.2. skiria ir atSaukia draugijos valdybos narius, draugijos prezidentct (valdybos pirmininkct); 

26.3. tvirtina valdybos darbo reglamentct; 

26.4. nustato draugijos nari4 stojam~4 inas4 dydi ir nario mokescio dydi, j4 mokejimo 

tvarkct; 

26.5. tvirtina draugijos metin~ veiklos ataskaitct ir metin~ finansin~ atskaitomyb~; 

26.6. priima sprendimct del draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 

I ikvidavimo ); 

26.7. sprendzia kitus Lietuvos Respublikos asociacij4 istatyme ir siuose istatuose visuotinio 

nari4 susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos 
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asociacij4 istatym~ tai nepriskirta kit4 draugijos organ4 kompetencijai ir jei pagal esm(( 

tai nera valdymo organo funkcijos. 

27. Eilini visuotini nari4 susirinkim~ draugijos valdyba saukia kasmet ne veliau kaip per 4 

(keturis) menesius nuo finansini4 met4 pabaigos. Pranesim~ apie visuotinio nari4 susirinkimo 

dat~, laik~, vie~ ir darbotvarkes klausimus draugijos prezidentas iteikia draugijos nariams 

pasirasytinai arba registruotu laisku ne veliau kaip likus 30 dien4 iki susirinkimo dienos arba 

paskelbia leidinyje ,Lietuvos sveikata" pries 30 dien4 iki visuotinio nari4 susirinkimo dienos. 

Visuotinis nari4 susirinkimas protokoluojamas. Visuotiniam nari4 susirinkimui pirmininkauja 

draugijos prezidentas, o jam negalint eiti si4 pareig4, ji laikinai pavaduoja kitas prezidento 

paskirtas valdybos narys. Visuotinio draugijos nari4 susirinkimo protokol~ pasiraso 

susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Prie susirinkimo protokolo pridedamas susirinkime 

dalyvavusi4 nari4 s~rasas. 

28. Neeilinis visuotinis nari4 susirinkimas privalo buti saukiamas, jei to reikalauja draugijos 

prezidentas, bet kuris is valdybos nari4 arba ne maziau kaip 113 draugijos nari4. Neeilinio 

visuotinio nari4 susirinkimo iniciatoriai draugijos valdybai pateikia paraisk~, kurioje 

nurodomos susirinkimo susaukimo priezastys ir tikslai, pateikiami pasiulymai del susirinkimo 

darbotvarkes, datos, vietos, laiko ir siUiom4 sprendim4 projektai. Neeilinis visuotinis nari4 

susirinkimas turi ivykti ne veliau kaip per 30 dien4 nuo paraiskos gavimo dienos. Apie 

saukiam~ neeilini visuotini nari4 susirinkim~ draugijos nariai informuojami tokiu paciu budu, 

kaip ir apie saukiam~ eilini visuotini nari4 susirinkim~. 

29. Kiekvienas draugijos narys turi teis(( pateikti savo pasiulymus del visuotinio susirinkimo 

darbotvarkes. Jie turi buti iteikti valdybai ar prezidentui ne veliau kaip pries 20 dien4 iki 

visuotinio nari4 susirinkimo dienos. 

30. Visuotinis nari4 susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas ivykusiu, kai jame 

dalyvauja ne maziau kaip puse draugijos nari4. 

31. Draugijos visuotinis nari4 susirinkimas gali buti saukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo 

susauktas si4 istat4 nustatyta tvarka ir del to i teism~ kreipesi draugijos narys ar prezidentas. 

32. Kiekvienas draugijos narys visuotiniame nari4 susirinkime turi vien~ bats~. Visuotinio nari4 

susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai uz juos gauta daugiau balsavimo metu 

dalyvaujanci4 draugijos nari4 bals4 ,uz" negu ,pries" (asmenys, balsuodami susilaik((, 

neskaiciuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Kai keiciami 
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draugijos istatai 1r priimami sprendimai del draugijos pertvarkymo ar pabaigos 

(reorganizavimo ar likvidavimo), siems sprendimams priimti reikia ne maziau kaip 2/3 

susirinkime dalyvaujanci4 draugijos nari4 bals4. Balsams "uz" ir "pries" pasiskirscius po 

Iygiai, lemia draugijos prezidento balsas. 

33 . Jeigu visuotiniame nari4 susirinkime nera kvorumo, pirmininkaujantis per vien~ valand~ gali 

susaukti pakartotini visuotini nari4 susirinkim~ su ta pacia darbotvarke. Pakartotinis 

visuotinis nari4 susirinkimas turi teistt priimti sprendimus neivykusio susirinkimo 

darbotvarkes klausimais, nesvarbu kiek pakartotiniame susirinkime dalyvavo draugijos nari4. 

34. Visuotinio nari4 susirinkimo metu i jo darbotvarktt gali buti itraukiami papildomi klausimai, 

isskyrus istat4 keitimo, draugijos valdybos nari4 ir valdybos pirmininko (prezidento) rinkim~ 

(atSaukim~). 

35. Visuotinio susirinkimo sprendimai priimami atviru balsavimu, isskyrus siuose istatuose 

numatytus atvejus. 

VI. VALDYBOS KOMPETENCIJA, SUSAUKIMO ATVEJAI IR TVARKA, 

SPRENDIMTJ PRIEMIMO TV ARKA 

36. Valdyba yra draugijos kolegialus valdymo organas, sudarytas is 8 tikr~4 draugijos nari4 ir 

pirmininko, kuris kartu yra ir draugijos prezidentas. Valdybos nariai renkami visuotiniame 

nari4 susirinkime 3 (trej4) met4 laikotarpiui slaptu balsavimu susirinkime dalyvaujanci4 

nari4 bals4 dauguma. Valdybos nari4 kadencij4 skaicius nera ribojamas. 

37. Valdybos narys gali atsistatydinti is pareig4 kadencijai nesibaigus, apie tai rastu ispejys 

valdyb~ ne veliau, kaip pries 14 kalendorini4 dien4. 

38. Valdyba: 

38.1. pmma sprendim~ susaukti draugijos nari4 visuotinius susirinkimus, ruosia J4 

darbotvarktt bei nutarim4 projektus; 

38.2. priima sprendimus del nari4 priemimo draugij~ bei pasalinimo (isbraukimo) is 

draugijos; 

38.3 . svarsto ir tvirtina klausimus del draugijos nan4 atleidimo nuo stojamojo ir/ar nario 

mokescio; 
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38.4. svarsto tr tvirtina klausimus del draugijos nari4 stojamojo ir/ar nario mokescio 

sumazinamo; 

38.5. svarsto ir tvirtina draugijos veiklos strategij(!; 

38.6. priima sprendim(! del draugijos garbes nario vardo suteikimo; 

38.7. priima sprendim(! del draugijai nuosavybes teise priklausancio ilgalaikio turto 

perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutarti ir ikeitimo, atsizvelgdama i 

Lietuvos Respublikos istatymuose nustatytus apribojimus; 

38.8. priima sprendim(! del kit4 juridini4 asmen4 steigimo ar del tapimo kit4 juridini4 asmen4 

dalyviu; 

38.9. priima sprendimus del filial4 ir atstovybi4 steigimo bei j4 veiklos nutraukimo ir tvirtina 

j4 nuostatus; 

38.1 0. ruosia istat4 pakeitimus ir juos pateikia svarstyti draugijos visuotiniam nan4 

susirinkimui; 

38.11. vykdo kitas funkcijas, kurios nepriestarauja istatymams bei siems istatams. 

39. Valdybos posedzius saukia ir jiems pirmininkauja draugijos prezidentas. Taciau posedzio 

saukimo iniciatyvos teiscr turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos posedziai vyksta ne 

reciau kas pusmeti. Apie valdybos posedzio susaukim(!, nurodydamas posedzio dat(!, laik(!, 

viet(! ir darbotvarkcr valdybos posedzio iniciatorius turi informuoti kitus valdybos narius ne 

veliau kaip pries 14 dien4 iki posedzio. Valdybos posedziai protokoluojami. 

40. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posedis laikomas ivykusiu, kai jame dalyvauja ne 

maziau kaip 1/2 valdybos nari4. Balsavimo metu kiekvienas valdybos narys turi vien(! bals(!. 

valdybos sprendimas yra priimtas, kai uz ji gauta daugiau bals4 "uz" negu "pries". Balsams 

"uz" ir "pries" pasiskirscius po lygiai, lemia draugijos prezidento balsas. 

VII. DRAUGIJOS PREZIDENTAS 

41. Draugijos prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, renkamas visuotinio nari4 

susirinkimo 3 (trej4) met4 laikotarpiui. Draugijos prezidento kadencij4 skaicius nera 

ribojamas. Draugijos prezidentas kartu yra ir draugijos valdybos pirmininkas. 

42. Draugijos prezidentu (valdybos pirmininku) gali biiti asmuo, esantis nemaziau kaip 5 

(penkeri) metai tikruoju draugijos nariu ir turintis mokslini laipsni. 
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43 . Draugijos prezidentas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises 

aktais, draugijos istatais, visuotinio nari4 susirinkimo sprendimais. 

44. Draugijos prezidentas: 

44.1. atsako uz draugijos veiklos organizavim'l bei jo tiksl4 igyvendinim!l; 

44.2. atsako uz metines finansines atskaitomybes sudarym'l; 

44.3. parengia ir pateikia visuotiniam nari4 susirinkimui draugijos metines veiklos ataskait!l; 

44.4. vadovauja draugijos valdybos darbui ir organizuoja valdybos sprendim4 vykdym!l; 

44.5. atsako uz duomen4 ir dokument4 pateikim'ljuridini4 asmen4 registrui ; 

44.6. atsako uz draugijos nari4 apskait!l; 

44.7. priima i darb!l ir atleidzia is darbo darbuotojus, nustato j4 pareiginius atlyginimus, 

sudaro su jais darbo sutartis; 

44.8. vadovauja draugijos darbuotojams, savo kompetencijos ribose leidzia isakymus, 

reguliuojancius draugijos veikl!l; 

44.9. draugijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja draugij!l, esant santykiams su treciaisiais 

asmenimis bei ivairiomis institucijomis; 

44.1 0. skelbia ir organizuoja viesos informacijos paskelbim!l; 

44.11. atidaro ir uzdaro S!lSkaitas bankuose; 

44.12. sprendzia kitus Lietuvos Respublikos asoctaCIJ4 istatyme bei siuose istatuose JO 

kompetencijai priskirtus klausimus. 

VIII. DOKUMENTlJ IR KITOS INFORMACIJOS P ATEIKIMO NARIAMS TV ARKA 

45. Draugijos nariui rastu pareikalavus, draugijos prezidentas ne veliau kaip per 7 dienas nuo 

reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti draugijos nariui galimyb~ susipazinti su draugijos 

dokumentais ir gauti vis'l draugijos turim'l informacij'l apie jos veikl!l. 

46. Draugijos dokumentai ar kita informacija pateikiamajos nariams neatlygintinai. 

IX. PRANESIMlJ IR SKELBIMlJ P ASKELBIMO TV ARKA 

47. Visi draugijos viesi pranesimai, tame tarpe ir tie, kuriuos reikia skelbti pagal Lietuvos 

Respublikos civilini kodeks'l bei Lietuvos Respublikos asociacij4 istatym'l yra skelbiami 
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dienrastyje ,Lietuvos rytas", kiti pranesimai ar skelbimai registruotu laisku issiunciami 

draugijos nari4 ar kit4 suinteresuot4 asmen4 adresu, pateiktu draugijos prezidentui arba 

iteikiami pasirasytinai. Pasikeitus adresams, draugijos nariai ar kiti suinteresuoti asmenys 

privalo apie tai informuoti draugijos prezident<l registruotu laisku. 

48. Uz pranesim4 apie visuotinio nari4 susirinkimo susaukim<l ir kit4 pranesim4 skelbim<l yra 

atsakingas draugijos prezidentas, likviduojant asociacij<l- likvidatorius. 

X. FILIALT) IR ATSTOVYBIT) STEIGIMO BEl Jl) VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA 

49. Draugija turi teisy steigti filial us ir atstovybes. Draugija atsako uz filialo ar atstovybes 

prievoles visu savo turtu. 

50. Draugijos valdybos sprendimu steigiami draugijos filialai ir atstovybes, nutraukiama j4 veikla, 

patvirtinami ir pakeiciami j4 nuostatai, skiriami ir atSaukiami filial4 ir atstovybi4 vadovai. 

XI. JSTATT) KEITIMO TV ARKA 

51. Draugijos istatai keiciami visuotinio nari4 susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 susirinkime 

dalyvaujanci4 draugijos nari4 bals4 Lietuvos Respublikos asociacij4 istatyme bei kituose 

teises aktuose nustatyta tvarka. Pakeistus istatus pasiraso draugijos prezidentas arba 

visuotinio nari4 susirinkimo igaliotas asmuo. 

52. Pakeisti istatai iregistruojami Lietuvos Respublikos istatym4 ir teises akt4 nustatyta tvarka 

juridini4 asmen4 registre. 

XII. LEST) IR PAJAMT) NAUDOJIMO, DRAUGIJOS VEIKLOS KONTROLES 

TVARKA 

53. Draugijai nuosavybes teise gali priklausyti pastatai , transporto priemones ir kitas turtas, 

reikalingas siuose istatuose numatytai veiklai vykdyti , kuris gali buti igytas is si4 istat4 49 

punkte nustatyt4 saltini4 les4. 

54. Draugijos pajam4 saltiniai: 

54.1. nari4 stojamieji inasai , nari4 mokesciai ir tiksliniai inasai ; 
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54.2. valstybes ar savivaldybi4 tikslines paskirties lesos; 

54.3. fizini4 ir juridini4 asmen4 neatlygintinai perduotos lesos ir turtas; 

54.4. palikimai pagal testament'! tenkantys draugijai; 

54.5. pajamos is ukines komercines veiklos ir draugijos isteigt4 imoni4 pelnas; 

54.6. kredito istaig4 paliikanos, mokamos uzjose saugomas lesas; 

54.7. kitos teisetai igytos lesos ir turtas. 

55. Draugijai leidziama nuosavybes ar bet kokiomis kitomis teisemis valdom'! turt'! ir lesas 

perleisti, uztikrinti juo prievoli4 ivykdym'! ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir 

disponavimo teises i ji tik tuo atveju, kai tuo siekiama igyvendinti siuose istatuose nustatytus 

draugijos veiklos tikslus (iskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus istatuose pagal 

Labdaros ir paramos istatym'!). 

56. Draugija pinigus, gautus kaip param'!, taip pat kitus negr'!zintinai gautus pinigus ir kit'! turt'! 

naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurode. 

Draugija siuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje S'!Skaitoje, taip pat sudaryti islaid4 

S'!mat'!, jei tai numatyta teises aktuose arba pinigus davtts asmuo to reikalauja. Draugija 

negali priimti pinig4 ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu 

draugijos istatuose yra nustatyta, tikslams. 

57. Draugija vykdo buhalterintt apskait'!, teikia finansintt-buhalterintt ir statistintt informacij'! 

valstybes institucijoms ir moka mokescius istatym4 nustatyta tvarka. Visuotinio nari4 

susirinkimo sprendimu ar paramos davej4 reikalavimu gali buti atliekamas nepriklausomas 

draugijos veiklos auditas. 

lstatai patvirtinti draugijos visuotiniame nari4 susirinkime 2013 m. balandzio 26 d. protokolu 

Nr. 26-04/2013. 

Vilnius, du tukstanciai trylikt~4 met4 balandzio menesio dvidesimt sesta diena. 

Lietuvos dermatovenerolog4 Matilda Bylaite 






