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LIETUVOS REUMATOLOGŲ ASOCIACIJA 

 

ĮSTATAI 
 

 

I. Bendrosios nuostatos 
 

1. Lietuvos reumatologų asociacija (toliau - LRA) – tai savarankiška, savanoriška visuomeninė 

organizacija, vienijanti Lietuvos gydytojus ir mokslininkus, dirbančius reumatologijos 

srityje. 

2. LRA yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra 

asociacija. Asociacija pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu 

turtu ir neatsako už savo narių prievoles, o pastarieji už asociacijos prievoles.  

3. LRA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais 

įstatais. 

4. Informacija apie asociacijos veiklą skelbiama asociacijos tinklapyje 

http://www.reumatologuasociacija.lt 

5. Su ataskaita už asociacijos veiklą nariai supažindinami ataskaitinės rinkiminės konferencijos 

metu,  ji skelbiama asociacijos tinklalapyje.  

6. LRA  bendradarbiauja su giminingos veiklos Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis, gali 

tapti jų tikruoju ar asocijuotu nariu. 

7. LRA buveinės adresas:  pasirenkamas   valdybos  pirmininko darbovietės adresas. Keičiantis 

LRA  valdybos  pirmininkui, gali keistis ir buveinės adresas. Buveinės adresas keičiamas 

Valdybos sprendimu. 

8. LRA turi savo antspaudą, simboliką,  bent vieną  sąskaitą Lietuvos respublikos 

įregistruotuose bankuose. 

9.  LRA turi teisę įgyti ir valdyti kilnojamą ir nekilnojamą turtą.  

10. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribojamas.  

11. LRA gali teikti paramą ir pati būti paramos gavėja. 
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II. Asociacijos tikslai ir veikla 

 
12. Pagrindinis LRA tikslas yra vienyti asociacijos narius reumatologijos praktikos ir mokslo 

progreso Lietuvoje plėtrai, gydytojų reumatologų profesinių ir etinių klausimų sprendimui. 

 

13. Uždaviniai:  

13.1. skatinti ir skleisti šiuolaikišką požiūrį į aktualias reumatinių ligų profilaktikos, 

diagnostikos ir gydymo problemas; 

13.2. koordinuoti savo narių veiklą, bendradarbiaujant tarpusavyje ir su kitomis institucijomis 

bei visuomeninėmis organizacijomis; 

13.3. organizuoti mokslinius-praktinius renginius, tikslu skleisti naujausias mokslo žinias tarp 

praktikuojančių gydytojų, tiek savarankiškai, tiek ir su kitomis draugijomis, 

organizacijomis, asociacijomis; 

13.4. skatinti ir remti reumatologų rezidentų bei doktorantų mokslinius tyrimus, jų dalyvavimą 

tarptautinėse mokyklose, seminaruose; 

13.5. skatinti ir plėtoti mokslo komunikaciją, skelbti LRA narių mokslinius darbus, viešinti 

konferencijų ir kitų asociacijos renginių medžiagą;  

13.6. skatinti tarptautinių ligų gydymo rekomendacijų įdiegimą Lietuvoje ir adaptuoti juos 

Lietuvos situacijai bei skelbti juos viešai; 

13.7.  dalyvauti ruošiant ir svarstant dokumentus, ruošiamus Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministerijoje  ir jos pavaldumui priskiriamose įstaigose reumatinių ligų gydymo, 

diagnostikos, paslaugų teikimo ir vaistų vartojimo klausimais; 

13.8.  dalyvauti ruošiant ir svarstant dokumentus, reglamentuojančius gydytojų reumatologų 

ruošimą, darbą ir kvalifikacijos kėlimą; 

13.9. dalyvauti tiriant poreikius biudžetiniam finansavimui reumatologinei pagalbai ir 

reumatologijos mokslui vystyti;  

13.10. teikti pasiūlymus, rekomendacijas atestuojant gydytojus reumatologus, vertinant jų 

kvalifikaciją bei veiklą LRA; 

13.11. palaikyti ryšius su sveikatos apsaugos valdymo organais Lietuvoje ir spręsti visus su 

specialybe susijusius klausimus; 

13.12. atstovauti Lietuvos reumatologus specialistus, bendradarbiaujant su Baltijos ir kitų šalių 

giminingomis organizacijomis; 

13.13. atstovauti Lietuvą Europos antireumatinėje lygoje, įsijungti į šios organizacijos mokslinių 

ir nuolatinių  komitetų veiklą; 

13.14. bendradarbiauti su pacientų sergančių reumatinėmis ligomis organizacijomis, plėtojant 

žinių apie reumatines ligas sklaidą Lietuvoje ir pasaulyje, bei visokeriopai remiant 

pacientų organizacijų veiklas; 

13.15. dalyvauti kuriant ir palaikant  duomenų bazes  apie reumatines ligas, atsižvelgiant į 

patvirtintą Lietuvoje biomedicininių duomenų kaupimo tvarką. 

 

III. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos: 
 

14. LRA sudaro nariai ir garbės nariai. 

15. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos piliečiai įvairių specialybių gydytojai, ir biomedicinos 

srities mokslininkai bei pedagogai. 

16. Asociacijos garbės nariais renkami asmenys, pasižymėję Lietuvos reumatologijos vystymo 

srityje ar asociacijos veikloje, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, tautybės ar 

pilietybės. 

17. Asociacijos nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo nario mokesčio dydžio bei 

Asociacijai teikiamos paramos: 

17.1. gauti informaciją apie organizuojamus renginius; 
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17.2.  dalyvauti ir balsuoti visuotinėje narių konferencijoje; 

17.3. rinkti ir būti renkam LRA pirmininku ar valdybos nariu; 

17.4. nustatyta tvarka naudotis asociacijos inventoriumi, materialine baze ir teikiamomis 

paslaugomis; 

17.5. susipažinti su asociacijos dokumentais, narių sąrašu ir gauti visą turimą informaciją apie 

jos veiklą; 

17.6. organizuoti įvairias priemones Asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti; 

17.7. teikti pasiūlymus ir juos ginti; 

17.8. Asociacijos pavedimu kreiptis į įvairias organizacijas dėl informacijos LRA uždaviniams 

vykdyti; 

17.9. apskųsti asociacijos konferencijai LRA Valdybos sprendimus; 

17.10. bet kada išstoti iš asociacijos, apie tai raštu pranešant LRA pirmininkui. Tokiu atveju 

stojamieji nario mokesčiai ar kitaip LRA perduotos lėšos ar turtas negrąžinami. 

18. Asociacijos narys privalo: 

18.1. remti LRA tikslą ir padėti vykdyti uždavinius; 

18.2. laikytis asociacijos įstatų; 

18.3. nustatyta tvarka mokėti nario mokestį;  

18.4. pateikti žinias apie savo  darbovietę bei adresą susirašinėjimui; 

18.5. Nauji nariai į asociaciją priimami pagal raštišką prašymą ir sumokėję stojamąjį mokestį, 

kurio dydis tvirtinamas visuotinėje konferencijoje; 

18.6. Narys, norintis išstoti iš asociacijos, pateikia savo apsisprendimą raštu LRA pirmininkui; 

18.7. Narys gali būti pašalintas iš asociacijos, jeigu tris metus iš eilės nesumokėjo metinio 

narystės mokesčio, arba jei nario veikla pripažįstama žalinga asociacijai ar yra nustatyti 

grubūs gydytojo etikos pažeidimai; 

19.  LRA garbės nariai renkami visuotinėje konferencijoje. Numatomą asmenį siūlo valdyba, 

prieš tai gavusi žodinį numatomo garbės nario sutikimą. Garbės nariai atleidžiami nuo 

stojamojo ir narystės  mokesčių. 

 

 

IV. Asociacijos struktūra ir valdymas 

 
20. LRA organai yra visuotinė konferencija, valdyba, pirmininkas (kuris yra ir valdybos 

pirmininkas), revizijos ir kitos komisijos (sudaromos, esant reikalui atskirais sprendimais, 

pvz., ryšiams su užsienio draugija, spaudai ir pan.). Asociacija įgyja civilines teises, 

prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. 

 

20.1. LRA aukščiausias organas yra visuotinė konferencija, kuri šaukiama ne rečiau kaip kas 

keturis metus:  

20.1.1. visuotinę konferenciją inicijuoja  ir darbotvarkę nustato  LRA valdyba; 

20.1.2.  pranešimą apie visuotinę konferenciją LRA valdyba skelbia likus ne mažiau kaip 30 

dienų (o pakartotinės konferencijos kvietimo atveju – ne mažiau kaip 15 dienų) viešai LRA 

tinklalapyje ir išsiunčia kiekvienam nariui elektroniniu ar paprastu laišku. Pranešime 

nurodoma visuotinės konferencijos data, laikas, vieta, darbotvarkė ir visa kita įstatymų 

reikalaujama informacija; 

20.1.3. neeilinės visuotinės konferencijos rengiamos ne mažiau kaip ketvirtadalio Asociacijos 

narių reikalavimu arba valdybos sprendimu;  

20.1.4. visuotinėje konferencijoje sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas 

narys konferencijoje turi vieną balsą;  

20.1.5. visuotinė konferencija gali priimti sprendimus, kai joje dalyvauja daugiau nei pusė jos 

tikrųjų narių; 

20.1.6.  Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus: 

narių šalinimą dėl konflikto, 
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Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo). 

Šiems klausimams priimti reikia 2/3 balsų daugumos iš dalyvaujančių. 

20.1.7. jeigu visuotinėje konferencijoje nėra kvorumo, pakartotinis visuotinis narių 

susirinkimas tais pačiais darbotvarkės klausimais šaukiamas ne vėliau kaip po metų. 

Pakartotinė visuotinė konferencija laikoma teisėta, nepaisant to, kiek delegatų joje 

dalyvauja; 

20.1.8. visuotinė konferencija priima, keičia ir papildo LRA įstatus, išskyrus Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatytas išimtis; 

20.1.9. renka  LRA valdybos narius 

20.1.10. renka revizijos komisiją; 

20.1.11. renka LRA garbės narius; 

20.1.12. tvirtina Asociacijos veiklos programą; 

20.1.13. išklauso ir apsvarsto LRA pirmininko ir revizijos komisijos ataskaitas ir jas tvirtina; 

20.1.14. nustato LRA narių stojamojo mokesčio ir nario mokesčio dydžius bei mokėjimo tvarką; 

20.1.15. nagrinėja pareiškimus dėl valdybos veiklos; 

20.1.16. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų 

dalyviu; 

20.1.17. priima sprendimą dėl LRA reorganizavimo (pertvarkymo) ar likvidavimo; 

20.1.18. sprendžia kitus LRA veiklos klausimus.  

20.1.19. LRA konferencijoje nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. 

20.1.20.  balsavimas dėl valdybos narių, pirmininko ir kitų personalinių kandidatūrų priimami 

atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma; 

20.1.21. LRA visuotinei  konferencijai pirmininkauja LRA sekretorius arba konferencijos 

išrinktas delegatas; 

20.1.22. visuotinės konferencijos metu yra rašomas protokolas, kurį pasirašo konferencijos 

pirmininkas ir sekretorius. 

 

V.Asociacijos valdyba 
 

21. LRA valdyba – kolegialus valdymo organas.  

21.1. LRA valdybą sudaro 12 asmenų; 

21.2. Valdybos narius, proporcingai atstovaujančius Lietuvos kraštus, renka visuotinė 

konferencija;   

21.3. Valdyba vadovauja LRA tarp konferencijų; 

21.4. Pranešimai apie valdybos susirinkimus skelbiami valdybos patvirtinta tvarka; 

21.5.  Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė narių; 

21.6. Valdybos nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių balsų dauguma;  

21.7. Valdyba sudaro savo darbo planą. Valdyba renkasi ne rečiau kaip du kartus per metus. 

Valdybos  susirinkimai gali būti virtualūs;  

21.8.  sprendžia naujų narių priėmimo klausimus;  

21.9. skelbia profesinio ir mokslinio darbo konkursus;  

21.10. skatina pasižymėjusius LRA veikloje; 

21.11.  tvirtina LRA išlaidas;  

21.12. teikia rekomendacijas gydytojų atestavimo komisijai; 

21.13. Esant reikalui, valdybos potvarkiu sudaromos įvairios komisijos: finansinės priežiūros, 

profesinės kompetencijos, etikos, tarptautinių ryšių ir pan. Komisijos savo veikloje 

vadovaujasi nuostatais, kurie turi būti patvirtinti valdybos;  

21.14. Dokumentai, nutarimai ir kita informacija apie valdybos veiklą skelbiama LRA 

tinklalapyje, o LRA nariui pareikalavus – pateikiami LRA buveinėje. 

 

 

 



5 

21.15. LRA pirmininkas – vienasmenis valdymo organas: 

21.15.1. LRA pirmininkas kartu yra ir LRA valdybos pirmininkas; 

21.15.2. LRA pirmininkas renkamas visuotinės konferencijos slaptu balsavimu. Kandidatai į 

LRA pirmininkus pristato savo būsimos veiklos viziją visuotinei konferencijai. Vyksta ne 

daugiau kaip 2 balsavimo turai. Išrenkamas asmuo, pirmame balsavimo ture gavęs daugiau 

kaip pusę visų visuotinėje konferencijoje dalyvavusių narių balsų. Jei pirmame ture nei 

vienas kandidatas nesurenka daugiau nei pusės visų dalyvaujančių balsų, rengiamas antras 

balsavimo turas, kuriame LRA pirmininku išrenkamas kandidatas, gavęs daugiausiai balsų;  

21.15.3. Pirmininko kandidatūrą tvirtina visuotinė konferencija; 

21.15.4. pirmininkas siūlo LRA sekretoriaus ir iždininko kandidatūras, kurie turi būti LRA 

nariai, bet nebūtinai Valdybos nariai; 

21.15.5. LRA sekretoriaus ir iždininko kandidatūras tvirtina visuotinė konferencija. 

 

21.15.6. LRA pirmininkas: 

21.15.6.1. vadovauja Valdybos veiklai, ją organizuoja, šaukia jos susirinkimus; 

21.15.6.2. LRA vardu sudaro sutartis bei kitus sandorius, pasirašo LRA dokumentus, 

išduoda įgaliojimus, atidaro sąskaitas banko įstaigose; 

21.15.6.3.  įstatymų numatyta tvarka ir suteiktų įgaliojimų ribose organizuoja LRA 

finansinę veiklą, disponuoja LRA turtu ir lėšomis; 

21.15.6.4. atstovauja LRA teisme arba įgalioja kitą valdybos narį atstovauti LRA 

valstybinėse valdžios institucijose, bankuose, santykiuose su kitais juridiniais ar (ir) 

fiziniais asmenimis; 

21.15.6.5. atstovauja arba įgalioja kitą valdybos narį atstovauti LRA kitose šalyse ir 

užsienio organizacijose; 

21.15.6.6. Turi teisę sušaukti neeilinį valdybos posėdį. 

 

21.15.7. LRA sekretorius tvarko asociacijos dokumentaciją, raštvedybą, tiesiogiai komunikuoja 

su LRA nariais; 

21.15.8. LRA iždininkas vykdo finansines asociacijos operacijas, teikia ataskaitas valstybės 

institucijoms, tvarko asociacijos  narių sąrašus. 

 

21.16. LRA kiti organai – Revizijos komisija: 

21.16.1. Revizijos komisija kontroliuoja LRA veiklą;  

21.16.2. Revizijos komisiją sudaro pirmininkas ir du nariai; 

21.16.3. Revizijos komisijos darbui vadovauja Revizijos komisijos pirmininkas; 

21.16.4. Revizijos komisijos pirmininkas renkamas atviru balsavimu LRA konferencijos metu iš 

pasiūlytų ne valdybos narių keturių metų laikotarpiui; 

21.16.5. Du revizijos komisijos narius siūlo ir renka LRA visuotinė konferencija iš pasiūlytų ne 

valdybos narių keturių metų laikotarpiui; 

21.16.6. Revizijos komisija pateikia LRA visuotinei narių konferencijai patikrinimų rezultatus ir 

išvadas visuotinės konferencijos metu;  

21.16.7. Revizijos komisija turi teisę atlikti ne planinius finansinės veiklos patikrinimus 

visuotinės narių konferencijos, valdybos ar pirmininko rašytiniu reikalavimu. 

 

VI.  Lėšų ir pajamų naudojimo bei asociacijos veiklos kontrolės 

tvarka 
 

22. LRA nuosavybės teise gali priklausyti kilnojamas ir nekilnojamas turtas, reikalingas jos 

įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Tas turtas gali būti įgytas už LRA 

priklausančias lėšas. 

23. LRA lėšas sudaro: 

23.1. LRA  narių stojamieji ir narių mokesčiai; 
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23.2. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) 

lėšos; 

23.3. pajamos iš leidybinio darbo; 

23.4. konferencijų, simpoziumų, pasitarimų dalyvių mokesčiai; 

23.5. tikslinėms programoms gautos lėšos; 

23.6. kitos teisėtai gautos lėšos; 

23.7. LRA lėšos laikomos banke ir apskaitomos kasos dokumentuose; 

23.8. LRA turtas ir lėšos naudojamos šiuose įstatuose apibrėžtai veiklai vykdyti: kvalifikacijos 

kėlimui, konferencijų organizavimui, komandiruotėms, mokslinės ir populiarios mokslinės 

literatūros spausdinimui ir kt. reikmėms. Išlaidų panaudojimas tvirtinamas valdybos 

posėdyje; 

23.9. LRA lėšų naudojimą kontroliuoja visuotiniame narių susirinkime išrinkta revizijos 

komisija.  

24. Revizijos komisija parengia ir pateikia LRA konferencijai praėjusios kadencijos finansinių 

metų asociacijos finansinę ataskaitą; 

24.1. Valdybai įpareigojus, finansinė ataskaita gali būti teikiama dažniau; 

24.2. LRA finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

 

VII.  Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka 

 
25. LRA gali steigti savo filialus, kurie nėra juridiniai asmenys: 

25.1. Filialai steigiami Valdybos sprendimu, atsiradus poreikiui;  

25.2. LRA filialai  turi savo pirmininką, kuris yra kontaktinis asmuo ir per jį realizuojami LRA 

darbiniai ryšiai;  

25.3. Filialo vadovo kandidatūrai turi pritarti LRA valdyba; 

25.4. LRA filialai vykdo funkcijas, atitinkančius LRA tikslus ir uždavinius ir yra pavaldūs 

pirmininkui. 

 

VIII. Asociacijos įstatų keitimo tvarka 

 
26. Asociacijos įstatus keičia LRA visuotinė konferencija. 

27. LRA konferencijoje nutarimas dėl įstatų keitimo priimamas paprasta balsų dauguma atviru 

balsavimu. 

 

IX. Asociacijos pertvarkymas ir pabaiga 

 
28. LRA gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota tik visuotinės narių konferencijos 

sprendimu, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai asociacijos narių, esančių 

narių sąrašuose. 

 

29. LRA pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka bei 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo numatytus ypatumus. 

 

 

Asociacijos įstatai priimti ir pasirašyti  2015m.  lapkričio 27d. 

 

 

Lietuvos reumatologų asociacijos pirmininkas                                             (parašas)  


