
Ir{riors1'R UOTA
.ttJRil)tNIrJ ASME U ITEGIS

2vll,,,
K rrrlits

Lletuvos dermatovenerologq drauglJos

lSTATAr

I. BENDROJIDALIS

1. Lietuvos dermatovenerologq draugija (toliau vadinama - draugija) - ribotos civilinds atsakomybes vie$asis

juridinis asmuo. Anglq kalba pasisakant apie draugijq, vartoJamas pavadinimas ,,Lithuanian Association of
D erm a to ve n e re o I ogis ts'.

2, Draugijos teisinti forma - asociacija.

3. Draugija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respubtikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos asociacijq [statymu bei kitais [statymais, Vyriausybtis nutarimais, kitais teisds aktais ir veiklq

gdndzia Siais istatais.

4. Draugija tud sqskaitas banko istaigose, savo antspaudq, draugijos interneto svetainQ, komercin[-iikin[, finansin[,

organizacini ir teisini savaranki5kumq, [statymq numatytq veikimo iniciatyvos bei sprendimtl pri6mimo taisvQ.

5. Draugija turiteisq gauti paramq.

6. DraugiJos veiklos laikotarpis - neribotas.

7. Draugijos finansiniai metai - kalendoriniai metai.

8. Draugijos buveind keiiiama draugijos valdybos sprendimu.

II. DRAUGUOS VEIKLOSTIKSI.AI, VEIKLOS SRTTYS BEI RUSYS

1. Draugijos veiklos tikslai:

l.l.koordinuoti draugijos nariq veiklq, atstovauti draugijos nariq interesams ar tenkinti kitus vie5uosius

interesus;

1.2. vystyti ir skatinti moksling ir praktinq dermatovenerologija Lletuvoje.

2. Siekdama igyvendinti veiklos tlkslus draugija atlieka toklus uZdavinius:

2.1.telkia draugijos narius [vairiq projeKq, programq [grvendinimui, organizuoja mokymus, seminarus,

mokslines - praKines konferencijas, parodas ir kitus renglnlus;

2.2. ruoiia ir leidiia vienkattinius ar periodinius leidinius, metodines rekomendacijas, visuomends informavimo

priemones;
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2.3. atstovauja draugiJos nariq interesus [vairiose institucijose ir organizacijose;

2.4,padeda tobulinti gydytojq dermatovenerologq ir kitq specialybiq gydytojq profesinj meistriikumq bei kelti

kva lifi kacijq dermatovenerologijos srityje;

2.5. rengiapaskaitas, seminarus, diskusijas bei kursus dermatovenerologijos ir susijusiose srityse;

2.6. bendradarbiauJa su Lietuvos Eydytojq profesin6mis sqjungomis, kitomis Lietuvos Sdytojrl specialistq

draugijomis, farmacijos [mondmis, fondais, rdm6jais, kitU $aliq gydytojais, draugijomis;

2,7.skatina visuomends susidomejimq draugijos vykdoma veikla, ugdo tarpusavio toleranciJq ir supratimq,

nagrineja gydytoirt, teikian6iq dermatovenerologinQ pagalbE, diagnostikos bei glrdymo klaidas;

2.8.teikia pasi0lymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms valsgbds valdiios ir valdymo

institucijoms ddl telsds aktq, tiesiogiai ar netiesiogial reglamentuojandiq draugijos nariq velkt4;

2.9. teikia pasi0lymus, informacijq apie draugijos veiklq [vairioms institucijoms, visuomenei;

2.10. organizuoja draugijos bendradarbiavim4 su analogi5komis nacionalindmis ir uisienio organizacijomis,

dalyvauja tarptautiniuose renginiuose ir kitaip p!6toja tarptautinius ry5ius su pana5iomis organlzacijomis

kitose Salyse;

2.11. skiria stipendijas draugijos valdybos nustatyta tvarka

2,L2. organizuoja kiirybing, leidybing veiklq ir leidiia periodinius ir vienkartinius informacinius,

rekomendacinius, reklaminius bei kitus leidinius draugijos ir jos nariq veiklos klausimais, dalyvauja

[vairiuose projektuose;

2.13. atstovauja draugijos nariams kitose gydytojq ir kittt profesijq organizacijose ar kitose institucijose;

2.1.4. rcmia vei klas, atiti nkandias drau gijos ti kslus.

3. Siekiant iglvendinti savo tikslus ir uZdavinius, draugija gali uisiimti 5ia veikla:

EVRK

(2 red.)
kodas

3.1, 52,10 sanddliavimas ir saugojimas

3.2. 58 leidybine veikla

3.3. 58.L2 Zinynq, katalogq ir adresq sqraSq leidyba

3.4. 62.01 kom pi uteriq programavimo veikla

3.5. 62.02 kom pi uteriq konsultaci ne vei kla

3.6. 62.09 kita informaciniq technologijq ir kompiuteriq paslaugq veikla
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3.1. 63.11 duomenq apdorojimo, interneto servedq paslaugq (prieglobos) lr susijusi

veikla

3.8. 63 informaciniq paslaugq vei kla

3.9. 66.21 rizikos ir Zalos vedinimas

3.10. 66.29 kita pagalbine draudimo ir pensijq le5q kaupimo veikla

3.11. 69.10.30 bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisiniq dokumentq rengimas

3.12. 70.2 konsultaci nd valdymo veikla

3.13. 70.27 vieSqjq rySiq ir komunikacijos veikla

3.14. 70.22 konsultacind verslo ir kito valdymo veikla

3.15. 73 Reklama ir rinkos tydmas

3.16. 74.30 vertimo ra5tu ir iodiiu veikla

3.t7. 74.90 kita, niekur kitur nepriskirta, profesin6, mokslind irtechnind veikla

3.18. 78.30 kitas darbo jegos teikimas

3.19. 79.90 kitq iSankstinio uZsakymo ir susijusiq paslaugq veikla

3.20. 80.30 tydmo veikla

3.2t. 82.2 uisakom qjq i nformaci niq paslaugq centrq veikla

3.22. 82.3 pos6dZiq ir verslo renginiq organizavimas

3.23. 82.19 fotokopijavimo, dokumentq rengimo ir kita specializuota [staigai
b0dingq paslaugq veikla

3.24. 82.20 uZsakom qjq informaci niq paslaugq centrq vei kla

3.25. 82.30 posediiq ir verslo renginiq organizavimas

3.26. 82.99 kita, niekur kitur nepriskirta, verslui bldingq paslaugq veikla

3.21. 85 Svietimas

3.28. 85.5 kitas mokymas

3.29. 85.51 spoftinis ir rekreacinis Svietimas

3.30. 85.52 kultlrinis Svietimas

3.31. 85.59 kitas, niekur kitur nepriskittas, Svietimas

3.32. 85.60 Svietimui bldi ngq paslaugtl veikla

3.33. 88 nesusijusio su apgryendinimu socialinio darbo veikla

3.34. 88.1 nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir
neIgaliaisiais asmenim is veikla

3.35. 88,10 nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pa$rvenusiais ir
neigaliaisiais asmenimis veikla
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3,36. 88.99 kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgvendinimu socialinio darbo

veikla

3.37. 90 k[rybin6, menind ir pramogq organizavimo veikla

3.38. 91.01 bibliotekq ir archyvq veikla

3.39. 93 sportind veikla, pramogq ir poilsio organizavimo veikla

3,40. 93.2 pramogq ir poilsio organizavimo veikla

3.41. 93.29 kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla

3.42. 96.04 fizi nds gerovds uitikrini mo veikla

3.43. 96.09 kita, niekur nepriskirta, asmenq aptarnavimo veikla

Draugija Eali vykdyti ir kitq [statymq nedraudiiamq 0kinq komercinq veikla, kuri nepdeStarauja jos istatams ir

reikalinga numagtiems tikslams ir uidaviniams [gyvendinti.

Licencijuojam4 veiklq draugija vykdo gavus atitinkamus leidimus (licencijas).

ilt. DRAUGUOS NARTUTEISES rn pnnercOs. NARTU pRTEMtMO,JU ESTOJTMO tR PASAINIM0 E DRAUGUOSWARKA

BEr SAIYGoS

1. Draugijq sudaro tikrieji nariai, asociiuoti nariai ir garbds nariai.

2. Tikrieji draugijos nariai turi tokias teises:

2.1. dalyvauti lr balsuoti draugijos visuotiniame nariU susirinkime;

2,2. b[ti i5rinkti draugijos valdybos nariu arvaldybos pirmininku;

2.3. gindyti teisme drau gijos organq sprendim us;

2.4. dalyvauti draugijos organizuojamose renginiuose, programose;

2.5. naudotis draugijos teikiamomis paslaugomis;

2.6. susipaiinti su draugijos asociacijos nadq sqraSu;

2.7. teikti pasi0lymus ddl drau$jos veiklos;

2.8. susipaZinti su draugijos dokumentais ir gautitisq draugfios turimq informacij4 apie jos veiklq;

2.9. naudotls d ra ugijos sukaupta informacija;

2.10. bet kada i5stoti i5 draugijos. Tokiu aWeju stojamieji nario inaiai ir nario mokesEiai ar kitaip draugijai

nuosavybOn perduotos l65os ir turtas negrqiinami;

2. 1 1. kitas teisds a Kuose i r d raugijos [statuose n ustatytas teises.

3. AsociJuoti draugijos nariaituriSio skyriaus 2,4'2.11. p. numa$tas teises.
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4, DraugiJos garbds nariai turi teisQ su patariamojo balso teise dalyvauti draugijos valdybos posddiiuose ir

visuotiniuose nariq susirinkimuose.

5. Daugijos nariai privalo:

5.1. lailrytis draugijos [statq;

5.2. aktyviai dalyvauti draugijos veikloje;

5.3. vykdyti draugijos organq sprendimus ir pavedimus;

5.4. tausoti draugijos turtq.

6. Stajamqii ir nario mokest[ draugijai Valdybos nustatytu laiku moka tikrieji ir asocijuotieji narial nariai.

7. Stojamojo ir nario mokesEio dydI nustato draugijos valdyba.

8. Tikraisiais nariais gali biiti bent 1 draugijos nario rekomendacijq tudntys Lietuvos Respublikos ir kitq Saliq

pilieEiai - gVdytojai, turings galiojandia dermatovenerologo licencijq, apie kuriq skelbiama Sveikatos

Prieii[ros Specialistq Licencijq s4ra5e, patalpintame Valstybines akreditavimo sveikatos prieiiuros veiklai

tarnybos tinklalapyje. Asmuo, norintis tapti tikruoju draugijos nariu, kartu su rekomendacija ir [rodymais, kad

asmuo atitinka narystds kriterijus, pateikia draugijos prezidentui adresuot4 pra5ymq bei sumoka stojamaji

mokest[. DraugiJos prezidentas I artimiausio Valdybos posddiio darbotvarkq [traukla klausimq ddl naujo

drau$jos tikrojo nario pritimimo. Asmuo laikomas tapusiu draugijos tikruoju nariu nuo valdybos sprendimo

priimti asmeni i draugijos narius dlenos.

9. Asocljuotais nadais gati buti bent 1 draugijos nado rekomendacijq turin$s Lietuvos Respublikos ir kitq Saliq

piliediai - gydytojai, dermatologijos rezidentai, kiti specialistai, dirbantys praktin[ ar mokslin[ darb4

dematovenerologijos srigje. Asmuo, norintls tapti asocijuotu draugijos nariu, kartu su rekomendacija ir

[rodymais, kad asmuo atitinka narystds kriterijus, pateikia draugijos prezidentui adresuotq pra5ymq bei

sumoka stojamqji mokest[. Draugijos prezidentas i artimiausio Valdybos pos6diio darbotvarkq itraukia

klausimq ddl naujo asocijuoto draugijos nario pri6mimo. Asmuo laikomas tapusiu draugijos asocijuotu nariu

nuo valdybos sprendimo priimti asmeniidraugijos narius dienos.

10. Garbris nariais gali buti Lietuvos Respublikos ir kitq Saliq piliediai, ypatingai nusipelnq dermatovenerolo$jos

srityje, kuriems garbds nario vardas ne maiiau kaip 5 drau$ijos nariq teikimu sutelkiamas draugijos valdybos

sprendimu. Draugijos garbds nario vardas nesuteikia jokiq draugijos nario teisiq ar pareigq (iSskyrus

galimybq dalyvauti draugijos nariq susirinkime be balso teisds).

11. Draugijos prezidentas informuoja asmenis apie jrl pridmima I draugijos narius ir garbds nario vardo

suteikima.
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12. Draugijos valdyba gali nusprQsti, kad draugijos nariams isduodami naryst6s paZymdjimai, o taip patvirtinti

toklq paiymdjimq iSdavimo proced0ra, tokiq paZymejimq formq.

13. Draugiios nariai valdybos sprendimu gali b0ti pa5alinami i5 draugijos (tokiu aWeiu stojamieji nado ina5ai ir

nario mokesEiai ar kitaip draugijal nuosavybdn perduotos l65os ir turtas negr4Zinami), jeigu jie:

13.1. nesilaiko draugijos istatU;

L3.2. nevykdo draugijos organq sprendimq;

13.3. nesumoka nario mokesdio net ir p0 raginimo sumoketi [siskolinimq nusiuntimo. Raginime sumokdti

[siskolinimus nurodomas isp6jimas ddl asmens pa5alinimo i5 draugijos;

13.4. d6l aplaidumo ar s4moningai pakenkd draugijos prestiZui arba padard materialinq ialq;

13.5, nesilaiko etikos bei moralds normq;

13.6. dalyvauja organizacijose, kuriq tikslai bei uidaviniai prieStarauja draugijos veiklai.

14. Kiekvienas draugijos narys gali i$stoti i5 draugijos, apie savo ketinimq prane5qs ra5tu draugijos prezidentui.

15. Asmuo laikomas nustojusiu b[ti draugijos nariu nuo jo pra5ymo d6l iSstojimo i5 draugijos gavimo dienos (jei

asmens pra5yme nenurodyta kitokia narystes pasibaigimo data) arba nuo valdybos nutarimo d6l asmens

paSalinimo 15 draugijos pri6mimo dienos.

!V. DRAUGUOS ORGANAI

1. Draugijos organaiyra:

1. 1. visuotinis nariq susirinkimas;

1.2. kolegialus valdymo organas - valdyba i5 9 nariq (tame tarpe ir valdybos pirmininkas);

l.3.vienasmenis valdymo organas - prezidentas, kuris d6l i6rinkimo prezidentu automatiSkai tampa valdybos

nariu ir valdybos pirmininku).

Draugija [gyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir j:Is [gvendina per savo vienasmen[ valdymo organa -

prezidentq.

v. vlsuoTlNlo NARIU suslRlNKlMo KoMPETENCIJA, SUSAUKIM0 WARI$,

SPRENDIMU PilEM tMo WARKA

1. Draugijos nariq susirinkimas, kuriame balso teisq turi tik tikrieji draugijos nadai, yra auk5diausiasis

draugijos olganas.
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4.

5.

2, Draugijos nariq susirinkimas vykdo tokias funkciias:

2.1, keiiia draugijos istatus;

2.2.per 4m6nesius nuo finansiniq metq pabaigos tvirtina asociaciJos metiniq finansiniq ataskaitq rinkini arba

metinQ ataskaitq;

2.3. priima sprendimqddl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

2.4. plilma sprendimqddl asociacijos metiniq finansinitl ataskaitq rinkinio audito ir renka auditoriq ar audito

imonQ;

2.5. renka, at5aukia draugijos valdybos narius i5 asmenq, atitinkan6iq Siuose [statuose nustatytus kriterijus;

2.6. renka, at5aukia draugijos valdybos pirmininkA;

2,7 .renka,atsaukia draugijos prezidenta (kuris yra ir valdybos pirmininku);

2.g. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, Asociacijrt istatyme ir Siuose istatuose visuotinio

nariq susirinkimo kompetenciiai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijq [statymqtai

nepriskirta kitq draugijos organq kompetencijai ir jei pagal esmq tai ndra valdymo organo funkcijos.

3. Ataskaitinis draugijos nariq susirinkimas Saukiamas karta per metus. Ji organizuoja ir jo vedimo tvarkq nustato

valdyba.

Neeilinis draugijos nariq susirinkimas Saukiamas, jei to reikalauja bent 1/3 draugijos nariq arba valdyba.

Draugijos prezidentas prane5imus apie [vyksiantidraugijos nariq susirinkimq, nurodant susirinkimo viet4, laikq ir

darbotvarkq draugijos nariams siundia elektroniniu paStu ir skelbia drau$jos tinklalapyje ne vdliau kaip pried 14

kalendoriniq dienq iki susirinkimo, kartu aptariant ir pakartotinio susirinkimo laikq bei balsavimo biuletenio

gavimo tvarkq.

Draugijos nariq susirinkime sprendZiamojo balso teisq turi visi tikrieji asociacijos nariai. Vienas narys

visuotiniame naritl susirinkime turi vienq balsq. draugijos nariq susirinkime narys dalyvauja asmeniSkai pats

arba [statymq nustatyta tvarka [galioja kitq asmen[, arba su juo sudaro balsavimo teisds perleidimo sutarti.

Draugijos nariq susirinkimas yra teisdtas, jeijame dalyvauja daugiau negu pusd (50 % +1' narys) tikrqjq draugiios

nariq.Jeisusirinkime n6ra kvorumo, ne anksiiau.kaip pra6jus l valandai nuo skelbtojo susirinkimo laiko ir ne

v6liau kaip praejus 30 dienq nuo skelbtojo susirinkimo laiko turi bilti su5auktas pakartotinis susurinkimas, kuris

turi teisq priimti sprendimus tik ne[vykusio susirinkimo darbotvarkds klausimais, nesvarbu, kiek pakaftotiniame

susirinkime dalyvavo draugijos nariq.

Draugijos nariq susirinkime sprendimai dalyvaujanditt tikrqjq nariq priimami balsq dauguma (t.y. sprendimas

laikomas priimtu, kai uZ ji gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujandiq nariq balsq ,,ui" negu ,,pde5"; asmenys,

pasira5yti:

7.
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balsuodami susilaikq, neskaiciuojami), isskyrus atvejus, susijusius su lstatq pakeitimais, draugiios perwarlrymu

ar pabaiga, kuomet sprendimai priimami 2/3 balsq dauguma, bei susijusius su valdybos nariq rinkimu'

g. Draugijos narys gali balsuoti ra6tu uZpitdydamas balsavimo biuleten[' uipildytas balsavimo biuletenis draugiiai

gari b,ti perduotas ere6roniniu pastu, kurio adresas i5 anksto yra nurodytas draugijai kaip kontaktinis nario

adresas. Draugijos nariai nariq susirinkime savo vali4 darbotvarkds klausimais gali pareisKi ir per specialia

balsavimo platformq draugijos valdybos nustagta tvarka. Tokie biuleteniai ar balsavimo patvirtinimai iskaitomi i

susirinkimo kvorum4 ir balsavimo rezultatus atitinkamu darbotvarkds klausimu'

10. Draugijos nariq, balsavimo metu susilaikiusitl nuo valios i.rei.kimo, balsai neskaidiuojami' t'y' jie laikomi

balsavimo metu nedalYvavusiais'

11. Draugijos nariq susirinkimai protokoluoiami. Protokolus pasiraSo susirinkimo pirmininkas' susirinkimo

sekretorius. prie protokolo pridedami draugijos prezidento pasirasytas draugijos tikrqjq naritl sarasas'

susirinkimo pirmininko ir sekretodaus pasirasytas susirinkimo daryvirt sqraSas, draugijos prezidento pa.,irtinti

irodymai, kad draugijos nariams praneSta apie susirinkimq'

12. Draugijos nariq susirinkime be balso teises gali dalyvauti draugijos asocijuoti nariai ir garbes nariai'

vI.VALDYBoSKoMPEIENCUA,SUSAUKIMoAWEAIIRTVARKA,SPRENDIMUPilEMIMoWARIG

1. Valdyba sudaro 9 nariai. Valdybos kadencijos trukm6 - 4 metai. Valdybos nariai savo funkcijas atlieka iki

kadencijos, kuriai jie buvo iSrinkti, pabaigos arba iki bus isrinKa naujos sud6ties valdyba'

2.AStuonisvaldybosnariusrenkadraugijosnariqsusirinkimas,Devintuojuvaldybosnadutampaasmu0'

i$rinKasdrau$josprezidentu,jiskartuyrairdraugijosvaldybospirmininkas.

3. Valdybos nariq kadencijq skaiEius ndra ribojamas'

4. valdybos narys gali biiti at5auktas draugjos nariq susirinkimo sprendimu ar atsistatydinti i5 pareigq

kadencijai nesibaigus, apie tai rastu [spejqs valdyba ne v6]iau, kaip prieS 14 kalendoriniq dienq' Tokiu atveju

renkant pavienius draugijos valdybos narius, jie renkami iki veikianEios valdybos kadencijos pabaigos'

5. Valdybos nariais gali butitik asmenys, esan$s tikraisiais draugijos nafiais ne maiiau kaip 4 metus

6. Renkant valdybos narius, kiekvienas draugiios narys turi tok[ balsq skaidiq' kuris lygus visq I valdybq

pasiolyttt kandidatq skaidiui. Draugiios narys tuii teisq paskirstyti turimus balsus savo nuoiiora' atiduodamas

juosuivien4arkeliskandidatus.Valdybosnariaisisrenkamidau$aubalsqsurinkqkandidatai.Jei

kandidatq,surinkusiqpolygiaibalsq,yradaugiauneilaisvqvietqvaldyboje'rengiamaspakartotinis

balsavimas,kuriamekiekvienasdrau$josnarysgalibalsuotitikuZvienqislygtlbalsqskaiEitlsurinkusiq

kandidatq.
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t&1ii vadovauja valdybos pirmininkas, kuriuo tampa asmuo, draugijos susirinkime iEdnktas draugijos

rcfuhrtu.

Htbos nariams uZ veiklq Valdyboje near0yginama.

lfidyba:
6.1. analizuoja draugiJos veiklos rezultatus, finansiniq i5tekliq panaudojimq, mokestiniq patikrinimq ir

auditq, inventorizacijos ir kiq vertybiq apskaitos duomenis ir teikia sitilymus Siais klausimais nariq
susirinkimui ir prezidentui;

6.2. priima sprendimus nekilnc{amojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybds teis6s apribojimq
klausimais, nepaieisdama istatymrl nustatytq draugijos veiklos apribojimq;

6.3. svarsto valdybos nari6 draugijos nariq ir prezidento keliamus klausimus;
6.4. nustato draugijos administracijos organizacinq strukt0rq ir darbuotojtl pareigybes, tvirtina

administracijos da.rbuotojr{ aUyginim q dydZius;
6.5. igyvendina draugiios nariq susirinkimo nutarimus;
6.6. priima sprendimrs del draugijos filialq ir atstovybiq steigimo beijq veiklos nutraukimo ir tvirtina jq

nuostatus;

6.7. priima sprendimus ddl kitq juridiniq asmenq steigimo ar d6l tapimo kitq juridiniq asmenq datyviu;
6.8. Mftina valdpos darbo reglamentq;
6.9. priima sprendimq su5auki draugijos nariq susirinkimus, ruoSia jq darboWarkq bei nutarimq

proiektus;

6.10. priima sprendimus del tikrqjq nariq ir garb6s naritl pri6mimo i draugijq bei pa5alinimo
(i5braukimo) i5 draugijos;

6. 1 1. tvirtina stojamojo ir meti nio draugijos tikrojo nario mokesdio dydi;
6.12. priima sprendimus d6l konkretaus draugijos nario atleidimo nuo stojamo joir/ar nafio mokesEio;
6. 13. tviftina draugijos veiklos strategijq;
6.14. sprendiia kitus teisds aKq ir 5iq [statq valdybos kompetencijai priskirtus draugijos veikloje

kylan6ius klausimus.
6.15. sprendiia apie draugijos buveinds pakeitimq;

7. Sprendimus Valdyba priima savo posddZiuose, Valdybos posediius Saukia Valdybos pirmininkas Valdybos darbo

reglamente nustatyta Warka savo ar ne maiiau kaip 3 valdybos nariq iniciatyva.

8. Valdybos posediiai vyksta ne rediau kas pusmeti.

9. Valdyba gali pdimti sprendimus, kaijos posedyje dalyvauja daugiau kaip 7/2 jos nariq. Sprendimai priimami

posddyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Balsavimo metu kiekvienas valdybos narys turi vienq bals4.

Balsams "ui" ir "prie5" pasiskirsdius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos nariq, balsavimo metu

susilaikiusiq nuo valios i5reiSkimo, balsai neskaidiuojami, t.y. jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais.

Valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka valdybos nutarimai gali buti priimami nuotoliniu bodu, naudojant

ra5yti nes a pkl ausas a r tel ekom uni kacini rydi.

10. Valdybos posedZiai protokoluojami. Protokolus pasira$o valdybos pirmininkas (o jei jis nedalyvavo pos6dyje -
posediio pirm ininkas) ir pos6dZio sekretorius.

7.

&
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VI!. DRAUGUOS PRUIDENTAS

t. DraugiJos prezidentas yra vienasmenis valdymo 0rganas.

2. Draugijos prezidentas gali bUti asmuo, esantis ne maiiau kaip 5 metus tikruoju drau$ios nadu ir turintis

medicinos mokslq daKaro laiPsni.

3. Draugijos prezident4 4 metu kadencijai renka draugijos nariq susirinkimas. Draugijos prezidentu isrinKas

asmuo automati$kai tampa draugijos valdybos nariu ir valdybos pirmininku.

4. Draugijos prezidento kadencijq skaidius yra ribojamas, t.y. asmuo gali b0ti draugijos prezidentu ne daugiau

kaip 2 kadencijas i5 eil6s.

5. Asmuo, isrinKas draugijos prezidentu, Sias funkcijas vykdo nemokamai.

6. Draugiios prezidentas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos lstatymais ir kitais teis6s aKais,

draugijos lstatais, visuotinio nariq susiri nkimo ir valdybos sprendimais.

7. Draugijos prezidentas atsako uZ:

7. t. drau$jos veiklos organizavim4 bei ios tikslq lsyvendinimA;

7.2. buhalterin6s apskaitos organizavimq pagal Lietuvos Respubtikos buhalterinds apskaitos istatyma;

7.3. megniU finansiniq ataskaitq rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimA ir pateiklm4 kartu su auditoriaus iSvada (tais

atvejais, kai finansiniq ataskaitq auditas atliKas) arba metinds ataskaitos parengimq ir pateikimq Juridinitt

asmenU registro tvarlrytoj ui ir vi suoti ni am nari q susid nkim ui ;

7.4.metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio, veiklos ataskaitos ir auditoriaus i5vados (tais atvejais, kai finansiniq

ataskaitq auditas atli6as) arba metinds ataskaitos paskelbimq draugijos interneto svetain6je;

7.8. sqlygq tretiesiems asmenims susipaiinti su metinitl finansiniq ataskaitq rinkiniu, veiklos ataskaita ir auditoriaus

i5vada (tais atvejais, kai finansiniq ataskaitq auditas atliktas) arba metine ataskaita draugijos buveindje

sudarym4

7.6. duomenq ir dokumentq pateikimqJuridiniq asmenq registrui;

7.7. vie5os informaciios paskelbimq;

7.8. drau$jos nariq aPskaitq;

7.9. savanoriskos veiklos Lietuvos Respublikos savanoriSkos veiklos'istatymo nustatyta tvarka organizavimq.

8. Draugijosprezidentas:

g.l.veikia draugijos vardu, kai draugija palaiko sangkius su kitals asmenlmis, taip pat sudaro sandorius draugijos

vardu vadovauja draugijos valdybos darbui ir organizuoia valdybos sprendimq vykdymq;

patvirti nti 202 1-06'04 nariq susirinkime, kurio nutarimu
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t 82.priima idarbe ir atleidZia i5 darbo darbuotojus, nustato jq pareiginius atlyginimus, sudaro, nutraukia su jais

darbo sutartis;

8.3. vadovauja draugijos darbuotojams, savo kompetencijos ribose leidZia isakymus, reguliuojan6ius draugijos veikla;

8.4. draugijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja draugijq, esant santykiams su trediaisiais asmenimis bei

[va iriomis i nstitucijom is;

8.5. atidaro ir uidaro sqskaitas bankuose;

8.6.sprendZia kitus Lietuvos Respublikos asociacijq flstatyme bei Siuose [statuose jo kompetencijai priskirtus

klausimus.

vlll. PRANE$MU lR SKELBTMU PASKELBIMo WARKA

Kai draugijos skelbimai turi bflti paskelbti viesai, jie skelbiami Vl Registrq centro leidiiamame eleKroniniame

Ieidinyje ,Juridinitl asmenq vieSi praneSimai" ir draugijos tinklalapyje http://www.ldvd.lt.

Draugijos organU sprendimai ir prane5imai, kita reikalinga informacija i5siuniiama konkre6iu atveju to

pageidavusiems nariams elektroniniu pa5tu. Su visa informacija iS anksto suderintu laiku nariaituri galimybq

susipaZinti draugijos buveindje.

Dokumentq ir kitos informacijos apie draug'rjos veiklA pateikimo nariams tvarkq tvirtina valdyba.

Draugijos dokumentai, jq kopijos ar kita informacija nariams el. pa$tu pateikiama neatlygintinai.

rx. FrLrALu !R ATSTo\IYBIU STBGIMo BEIJU VEIKLoS NUTRAUKIMo WARKA

Sprendimq steigi draugijos filialus ir atstovybes, nutrauKi jq veiklq, skirti ir at5aukti filialq ir atstovybiq

vadovus priima, taip pat filialq ir atstovybiq nuostatus tvirtina draugijos valdyba vadovaudamasi teises

aKais.

x. LESU lR PAJAMU NAUDOJIMO, DRAUGUOSVEIKLOS KONTROTESWARKA

Draugijos l65os ir pajamos naudojamos drau$ijos tikslams igWendinti.

Draugijos veiklos kontrolq vykdo draugiios nariq susirinkimas.

XI. DRAUGUOS PERWARIOTIAS IR PABAIGA

1. Jeigu draugijoje liko maZiau negu 3 nariai, per 30 dienq apie toki nariq sumai6jimq draugija turi prane5ti

Juridini q asmenq registrui.

pawiftinti 2021.-06-04 nariq susirinkime, kurio nutarimu
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2, Draugija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar lilwiduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

x[.lsTAru KE]T!MoWARKA

1. Draugijos flstatai keidiami draugijos nariq susirinkimo sprendimu, iSdestant juos nauja redakcija.

2. Pakeistus draugijos [status pasira5o draugijos pirmininkas ir draugijos nafiq susirinkimo [galiotas asmuo.

lstatal patvittinti 2021-06-04 draugijos nariq susidnkime, kurio nutarimu [status kiekviename puslapyJe pavesta
pasiraSyti draugijos prezidentei R0tai Gancevidienei ir draugijos nariui : Matildai Bylaitei- Buiinskienei

Draugijos nariq susirinkimo [galiota

Lietuvos dermatovenerologq draugijos prezidente

R[ta Gancevidiene

Lietuvos dermatovenerologq draugijos tikrasis narys

patviftinti 202t-06-04 draugijos nariq susirinkime, kurio nutarimu istatus kiekviename
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