
LIETUVOS ONKOLOGŲ DRAUGIJOS 

ĮSTATAI 

1. BENDROJI DALIS. 
1.1. LIETUVOS ONKOLOGŲ DRAUGIJA (toliau vadinama "Draugija") yra ribotos 

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis Lietuvos gydytojus 
onkologus, onkologus radioterapeutus, onkologus chemoterapeutus, onkologus 
chirurgus bei kitus specialistus ir mokslininkus, dirbančius onkologijos srityje, kurio 
tikslas koordinuoti Draugijos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, 
tenkinti narių ekonominius, verslo ir organizacinius poreikius. 

1.2. Draugija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais 
Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais bei šiais Įstatais. 

1.3. Draugijos pavadinimas - LIETUVOS ONKOLOGŲ DRAUGIJA. 
1.4. Draugijos teisinė forma - asociacija. 
1.5. Draugijos veiklos terminas - neribotas. 
1.6. Draugijos buveinės adresas: Santariškių g. 1, Vilnius. 
1.7. Draugijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

2. DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS. 
2.1. Draugijos veiklos tikslai: 
2.1.1. skatinti onkologijos, kaip atskiros medicinos specialybės, plėtojimą Lietuvoje; 
2.1.2. kelti gydytojų ir mokslininkų, dirbančių onkologijos srityje, kvalifikaciją. 
2.2. Įgyvendindama savo tikslus, Draugija vykdo šią veiklą: 
2.2.1. remia draugijos narių kvalifikacijos onkologijoje kėlimą, įskaitant stažuotes užsienyje; 
2.2.2. remia mokslinius tyrimus onkologijos srityje; 
2.2.3. organizuoja gydytojų dirbančių onkologijos srityje profesinį tobulinimą; 
2.2.4. dalyvauja bendrosios praktikos gydytojų bei kitų specialybių gydytojų tobulinime 

onkologijos srityje; 
2.2.5. teikia onkologinių ligų diagnostikos, gydymo bei monitorinio standartų 

rekomendacijas; 
2.2.6. palaiko ryšius su kitų medicinos specialybių draugijomis, visuomeninėmis 

organizacijomis, tarptautinėmis onkologinėmis organizacijoms, farmacijos firmomis; 
2.2.7. skleidžia onkologines žinias visuomenėje. 

3. DRAUGIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS. 
3.1. Draugijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, dirbantys onkologijos 

srityje, gydytojai, kiti specialistai, mokslininkai, pritariantys šiems įstatams, savo 
darbu ir lėšomis remiantys draugijos veiklą; taip pat asmenys, turintys ypatingų 
nuopelnų kovoje su vėžio liga, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. 

3.2. Draugijos narys turi teisę: 
3.2.1. dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniame narių susirinkime; 
3.2.2. naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis (už Draugijos nustatytą mokestį, jeigu 

toks mokestis už atitinkamas paslaugas nustatytas); 
3.2.3. susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą Draugijos turimą informaciją apie 

jos veiklą; 
3.2.4. bet kada išstoti iš Draugijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar 

kitaip Draugijai nuosavybėn perduotos lėšos ir/ar turtas negrąžinami; 
3.2.5. teikti pasiūlymus dėl Draugijos veiklos, gauti ir skleisti informaciją apie Draugiją; 
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3.2.6. kitas teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises. 
3.3. Draugijos nariai privalo laikytis šių Įstatų ir nustatyta tvarka mokėti nario mokestį. 
3.4. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčių dydis bei mokėjimo tvarka yra nustatoma 

Visuotinio narių susirinkimo. 
3.5. Nauji Draugijos nariai priimami Valdybos sprendimu. Asmuo, norintis tapti Draugijos 

nariu, turi pateikti Valdybai prašymą tapti Draugijos nariu. Valdyba turi teisę 
netenkinti pateikto prašymo tapti Draugijos nariu. Tokiu atveju šio asmens tapimas 
Draugijos nariu gali būti svarstomas artimiausiame Visuotiniame narių susirinkime. 

3.6. Draugijos narys norintis išstoti iš Draugijos, turi pateikti prašymą Valdybai, kuri 
priima sprendimą dėl tokio Draugijos nario išstojimo iš Draugijos. 

3.7. Draugijos nariai, nesilaikantys šių Įstatų, pažeidę profesinės etikos reikalavimus, 
nemokantys nario mokesčio ilgiau kaip 1 (vienerius) metus arba neatitinkantys 
Draugijos nariams keliamų kriterijų, Valdybos sprendimu gali būti pašalinti iš 
Draugijos. Kilusius ginčus dėl narystės nagrinėja Valdyba. 

4. DRAUGIJOS VALDYMAS. 
4.1. Draugijos organai yra: Visuotinis narių susirinkimas, Valdyba, Direktorius ir 

Revizijos komisija. 
4.2. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis Draugijos organas, kuris: 
4.2.1. keičia Draugijos įstatus; 
4.2.2. skiria (renka) ir atšaukia Valdybos narius, revizijos komisiją; 
4.2.3. nustato Draugijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo 

tvarką; 
4.2.4. tvirtina Draugijos biudžetą bei numatomos veiklos programą; 
4.2.5. tvirtina Draugijos metinę finansinę atskaitomybę; 
4.2.6. priima sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 

likvidavimo); 
4.2.7. išklauso ir įvertina Valdybos ataskaitas; 
4.2.8. sprendžia kitus Draugijos veiklos klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų 

įstatymą ir šiuos Įstatus tai nėra priskirta kitų Draugijos organų kompetencijai ir jei 
pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos. 

4.3. Susirinkimą šaukia Valdyba kartą per metus ne vėliau nei per 4 (keturis) mėnesius nuo 
Draugijos finansinių metų pabaigos. Valdybos sprendimu arba raštu pareikalavus ne 
mažiau negu 1/5 Draugijos narių, turi būti sušauktas neeilinis Visuotinis narių 
susirinkimas. 

4.4. Pranešimas apie Visuotinio narių susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas 
dienraštyje „Lietuvos Aidas" arba įteiktas kiekvienam nariui pasirašytinai ar išsiųstas 
registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki 
susirinkimo dienos. 

4.5. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Draugijos 
narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas (nutarimas) laikomas priimtu, kai už j į 
gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų "už" negu "prieš" (asmenys, 
balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, t.y. jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais 
asmenimis), išskyrus: 

4.5.1. nutarimai, nurodyti 4.2.1 ir 4.2.6 punktuose priimami, kai už juos balsuoja ne mažiau 
kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių; 

4.6. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau negu po mėnesio 
šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio 
susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant to, kiek pakartotiniame susirinkime 
dalyvavo Draugijos narių. Apie pakartotinį susirinkimą pranešama nariams ne vėliau 
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kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki pakartotinio susirinkimo šių įstatų 4.4 punkte 
nurodytais būdais. 

4.7. Tarp Visuotinių narių susirinkimų Draugijai vadovauja Valdyba susidedanti iš 7 
(septynių) narių. Valdybai vadovauja Valdybos pirmininkas. 

4.8. Valdyba: 
4.8.1. numato, svarsto ir tvirtina Draugijos veiklos kryptis; 
4.8.2. tvirtina Draugijos pajamų ir išlaidų sąmatas; 
4.8.3. renka ir atšaukia Direktorių; 
4.8.4. iš savo narių renka ir atšaukia Valdybos pirmininką; 
4.8.5. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir 

tvirtina jų nuostatus, skiria filialų ir atstovybių vadovus; 
4.8.6. parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Draugijos veiklos ataskaitą; 
4.8.7. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Draugijos veiklą pateikimo Draugijos 

nariams tvarką; 
4.8.8. sprendžia kitus Draugijos veiklos klausimus, jei tai neprieštarauja Lietuvos 

Respublikos Asociacijų įstatymui, kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams bei 
šiems Įstatams. 

4.9. Valdybos narius 3 (trejiems) metams skiria Visuotinis narių susirinkimas. Valdybos 
pirmininką 3 (trejiems) metams skiria Valdyba. 

4.10. Valdyba renkasi ne rečiau negu vieną kartą per šešis mėnesius. 
4.11. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė 

Valdybos narių. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jei 
balsavimo metu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko 
balsas. 

4.12. Valdybos nariai ir Valdybos pirmininkas savo pareigas vykdo neatlygintinai. Valdyba 
už savo darbą atsiskaito Visuotinam narių susirinkimui. 

4.13. Valdybos pirmininkas: 
4.13.1. šaukia Valdybos posėdžius ir juose pirmininkauja; 
4.13.2. šaukia neeilinį Valdybos posėdį. 
4.14. Draugijos kasdieninę veiklą organizuoja ir vykdo Direktorius, kurį 3 (trejiems) metams 
skiria Valdyba. 
4.14. Direktorius: 
4.14.1. Draugijos vardu vienvaldiškai sudaro sandorius bei atstovauja Draugijai santykiuose 

su trečiaisiais asmenimis; 
4.14.2. įgyvendina Valdybos ir Visuotinio narių susirinkimo nutarimus; 
4.14.3. atsako už Draugijos lėšų ir pajamų tvarkymą; 
4.14.4. atsiskaito Valdybai; 
4.14.5. sprendžia kitus einamuosius Draugijos veiklos klausimus, jei tai nepriskirta kitų 

organų kompetencijai. 
4.15. Draugijoje lėšų ir pajamų naudojimo kontrolę vykdo revizijos komisija. Revizijos 

komisiją 3 (trejiems) metams iš 3 narių renka Visuotinis narių susirinkimas. Ši 
komisija tikrina Draugijos finansinę veiklą bei dokumentus ir savo išvadas pateikia 
Visuotiniam narių susirinkimui. Esant reikalui, valdybos pirmininko, valdybos ar 
Direktoriaus prašymu ji tikrina Draugijos veiklą. 

4.16. Revizijos komisija: 
4.16.1. tikrina Draugijos finansinę veiklą bei dokumentaciją ir išvadas - ataskaitas pateikia 

Visuotiniam narių susirinkimui; 
4.16.2. visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlieka Asociacijoje finansinius 

buhalterinius patikrinimus. 
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4.17. Direktorius privalo pateikti revizijos komisijai jos reikalaujamus finansinius 
buhalterinius dokumentus. 

5. DRAUGIJOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS. 
5.1. Draugija gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. Draugijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. 
5.2. Sprendimus dėl Draugijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo 

priima Valdyba. 
5.3. Filialas ar atstovybė veikia pagal Valdybos patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus. 
5.4. Draugijos filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Valdyba. 

6. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ 
SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA. 

6.1. Visuotinio narių susirinkimo nutarimai ir kiti nutarimai, sprendimai ar pranešimai, su 
kuriais reikia supažindinti Draugijos narius arba kitus asmenis, išsiunčiami jiems ne 
vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų po atitinkamo nutarimo ar sprendimo priėmimo. 
Už savalaikį nutarimų, sprendimų ar pranešimų išsiuntimą atsako Direktorius. 

6.2. Visi Draugijos pranešimai ir skelbimai, kurie turi būti paskelbti viešai, o taip pat kita 
informacija, kuri turi būti paskelbta viešai, skelbiami dienraštyje "Lietuvos Aidas". 

7. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, DRAUGIJOS VEIKLOS KONTROLĖS 
TVARKA. 

7.1. Draugijos veiklos kontrolę vykdo visuotinis narių susirinkimas, kuris tvirtina 
Draugijos veiklos ataskaitą. Tarp visuotinių narių susirinkimų Draugijos veiklos 
kontrolę vykdo Direktorius. 

7.2. Asociacijoje lėšų ir pajamų naudojimo kontrolę vykdo Revizijos komisija. 

8. DRAUGIJOS REORGANIZAVIMAS LIKVIDAVIMAS. 
8.1. Draugija reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 

nustatyta tvarka. 

9. DRAUGIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA. 
9.1. Draugijos Įstatai gali būti keičiami Visuotinio narių susirinkimo nutarimu, kai už tai 

balsuoja ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių 

2008 m. balandžio 17 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimu įgaliotas asmuo. 

Simona Rūta Letautienė 
(vardas, pavardė, parašas) 

2008 m. birželio S d., Vilnius 
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