LIETUVOS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ
REABILITACIJOS BENDRUOMENIŲ
ASOCIACIJOS ĮSTATAI
1.BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociacija (toliau - asociacija)
- tai juridinių asmenų savanoriškas susivienijimas, vykdantis asociacijos narių nustatytus
uždavinius bei funkcijas, siekiant skatinti priklausomybės ligų prevenciją ir reabilitaciją bei
koordinuoti visuomeninių organizacijų, vykdančių priklausomybės ligų prevenciją ir
reabilitaciją, veiklą. Asociacija yra ne pelno organizacija.
1.2. Asociacija yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją
sąskaitą ir kitas sąskaitas. Pagal savo prievoles asociacija atsako visu savo turtu ir neatsako už
jos narių prisiimtus įsipareigojimus.
1.3. Asociacija turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų,
Vyriausybės nutarimų suteiktą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų laisvę ir nustatytas
pareigas. Asociacija savo veiklą grindžia šiais įstatais.
1.4. Asociacijos būstinė yra Kairėnų 30, Vilnius.

2.ASOCIACIJOS TIKSLAI, PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

2.1. Pagrindinis asociacijos veiklos tikslas – koordinuoti organizacijų, dirbančių su
priklausomybėmis nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, veiklą, rūpintis Lietuvos
gyventojų psichine ir fizine sveikata bei saugumu, mažinti ir stabdyti priklausomybių plitimą,
vykdyti prevenciją ir priklausomybe sergančių visuomenės narių reabilitaciją bei reintegraciją
vadovaujantis pagal Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Jungtinių tautų organizacijos, Pasaulinės sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos
suformuotomis sveikatos politikos gairėmis.

2.2. Pagrindiniai asociacijos uždaviniai ir funkcijos:
2.2.1. Skatinti ir intensyvinti įvairias priklausomybės ligų prevencijos ir reabilitacijos
iniciatyvas, bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos bei kitų valstybių juridiniais ir
fiziniais asmenimis, kurių veikla ir poreikiai nukreipti ar siejasi su asociacijos tikslų
įgyvendinimu ir uždavinių sprendimu;
2.2.2. Įtakoti įvairių žinybų, valstybinių, savivaldybių, nevyriausybinių bei studentų
organizacijų, privataus sektoriaus, žiniasklaidos ir piliečių pastangų koordinavimą, taip pat
Lietuvos visuomenės informavimą sprendžiant sveikos visuomenės ugdymo problemas;

2.2.3. Bendradarbiaujant su teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis siekti
visuomenės saugumo ir mažinti priklausomų asmenų rizikingos elgsenos socialines
pasekmes;
2.2.4. Platinti fizinių, juridinių asmenų ir užsienio valstybių pozityvią patirtį
sprendžiant visuomenei priklausomybės ligų keliamas problemas;
2.2.5. Kurti naujus projektus, organizuoti jų įgyvendinimą, padedant priklausomybės
ligomis sergantiems asmenims ir jų šeimos nariams grįžti į socialų gyvenimą;
2.2.6. Organizuoti paramą priklausomybės ligomis sergantiems žmonėms bei jų
šeimoms, propaguoti jų lygiateisiškumą su kitais visuomenės nariais, ugdant visuomenės
toleranciją jų atžvilgiu;
2.2.7. Skleisti dorovinio ugdymo pagrindus bendradarbiaujant su krikščioniškomis ir
kitomis šių tikslų siekiančiomis organizacijomis;
2.2.8. Organizuoti mokslines praktines konferencijas, seminarus, įvairių formų
mokymus, užsiimti leidyba.
2.2.9. Organizuoti blaivaus poilsio įgūdžių lavinimo stovyklas.

3.ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS
TVARKA BEI SĄLYGOS
3.1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių juridiniai asmenys,
raštu asociacijos prezidiumui pareiškę norą būti asociacijos nariais ir pritarus prezidiumui.
3.2. Asociacijos nariais tampa organizacijos, kurių reabilitacijos programos draudžia vartoti
alkoholį bei narkotines medžiagas, siekia nerūkymo.
3.3. Asociacijos nariai privalo laikytis šių įstatų.
3.4. Asociacijos nariai raštu pareiškę prašymą asociacijos prezidiumui, gali išstoti iš
asociacijos.
3.5. Asociacijos nariai, pažeidę ar nesilaikantys šių įstatų, vykdantys prieštaraujančią
asociacijos tikslams veiklą, asociacijos prezidiumo sprendimu gali būti pašalinti iš
asociacijos.

4. ASOCIACIJOS IR JOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS.
4.1. Asociacijos narys turi teisę:
4.1.1. Naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
4.1.2.Gauti informaciją apie asociacijos veiklą;
4.1.3. Naudotis asociacijos sukaupta informacija;
4.1.4. Asociacijos narys turi teisę teikti asociacijos prezidiumui projektus ir
pasiūlymus, susijusius su asociacijos tikslais ir uždaviniais;

4.1.5. Ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei kolegialaus valdymo organo
nutarimus ir administracijos sprendimus;
4.1.6. Išstoti iš asociacijos.

4.2. Asociacija turi teisę pašalinti narius.

4.3. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti asociacija gali:
4.3.1.Turėti atsiskaitomąją ir valiutos sąskaitas bankuose įstatymų numatyta tvarka;
4.3.2. Valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;
4.3.3. Sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
4.3.4. Sudaryti darbo grupes pagal atskiras darbo su priklausomybių ligų sritis;
4.3.5. Sudaryti mokslines ekspertų grupes veiklai bei programų efektyvumui vertinti;
4.3.6. Steigti įmones ir organizacijas, veikiančias pagal atitinkamos rūšies įmonių ar
organizacijų įstatymus;
4.3.7. Steigti visuomenės informavimo priemones;
4.3.8. Jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos;
4.3.9. Stoti į tarptautines organizacijas, dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

4.4. Asociacijai draudžiama užsiimti komercine veikla.
4.5. Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę - buhalterinę informaciją
valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

5. VALDYMO ORGANAI
5.1. Asociacijos valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas, prezidiumas ir
administracija.
5.2. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausiasis asociacijos valdymo organas.

5.2.1. Visuotinio susirinkimo kompetencijai priklauso:
5.2.1.1. Priimti, keisti ir papildyti įstatus;
5.2.1.2. Nustatyti asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

5.2.1.3. Nustatyti kolegialių valdymo organų formavimo tvarką, rinkti jų narius
ir juos atšaukti;
5.2.1.4. Nustatyti asociacijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo
tvarką;
5.2.1.5. Steigti asociacijai priklausančias įmones, visuomenės informavimo
priemones;
5.2.1.6. Reorganizuoti ar likviduoti asociaciją.

5.2.2. Susirinkimas turi būti šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Neeilinis
susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip trečdalis asociacijos narių,
prezidiumo nutarimu arba jei to reikalauja auditorius.
5.2.3. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė asociacijos
narių.
5.2.4. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Nutarimams šių įstatų 5.2.1.1 5.2.1.6 punktų klausimais priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime atstovų
balsų.
5.2.5. Kiekvienas susirinkimo dalyvis, nesvarbu, koks jo ar jo atstovaujamo
asociacijos nario įnašų dydis, atstovaujamų narių skaičius, balsuojant turi vieną sprendžiamąjį
balsą.
5.2.6. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas
pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo
darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.
5.2.7. Visuotinis narių susirinkimas renka asociacijos prezidiumą, kurį sudaro 5 nariai,
vienas iš jų yra asociacijos prezidiumo prezidentas renkamas 3 metų laikotarpiui.

5.3. Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp susirinkimų vadovauja ir asociacijos vardu veikia
prezidiumas arba jos įgalioti asociacijos nariai.
5.3.1. Prezidiumo nariais gali būti tik asociacijai priklausančių juridinių asmenų
deleguoti atstovai.
5.3.2. Prezidiumo posėdžius kviečia asociacijos prezidentas esant reikalui, bet ne
rečiau kaip 4 kartus per metus.
5.3.3. Prezidiumo posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 3 prezidiumo
nariai, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių
prezidiumo narių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą
lemia asociacijos prezidento balsas.
5.3.4. Prezidiumo funkcijos:
5.3.4.1. Nustatyti asociacijos struktūrą, administracijos darbuotojų pareigybes, jų
pareigybinius atlyginimus, priėmimo tvarką;

5.3.4.2. Skirti direktorių ir vyriausią finansininką bei atleisti jį iš pareigų;
5.3.4.3. Nustatyti asociacijos veiklos strategiją ir programą;
5.3.4.4. Skirstyti lėšas gautas pagal parašytus projektus iš Lietuvos ir užsienio fondų bei
ministerijų, taip pat gautas lėšas labdarai ir paramai;
5.3.4.5. Tvirtinti turtinių įnašų įvertinimą;
5.3.4.6. Analizuoti asociacijos veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų,
inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis;
5.3.4.7. Priimti sprendimus dėl kilnojamo ir nekilnojamo turto įsigijimo;
5.3.4.8. Teikti visuotiniam narių susirinkimui asociacijos veiklos ataskaitas;
5.3.4.9. Prezidiumas turi teisę kreiptis į valdžios institucijų atstovus, norėdamas gauti
paaiškinimus ar iškilus klausimams.

5.3.5. Asociacijos veiklai tarp prezidiumo posėdžių vadovauja asociacijos prezidentas.
Nesant asociacijos prezidento arba prezidento nurodymu jį pavaduoja prezidento
pavaduotojas.

5.4. Asociacijos prezidentas:
5.4.1. Skiria savo pavaduotoją iš prezidiumo narių.
5.4.2. Vadovauja asociacijos veiklai ir įgyvendina bendruosius asociacijos strateginius
tikslus;
5.4.3. Pagal suteiktus įgaliojimus asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja
asociacijai kitose institucijose;
5.4.4. Suderinęs su prezidiumu priima ir atleidžia administracijos darbuotojus, nustato
jų pareiginius atlyginimus.
5.4.5. Asociacijos prezidentas kartą per metus už savo veiklą atsiskaito prezidiumui.

5.5. Asociacijos operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo administracija.
5.5.1. Asociacija privalo turėti administracijos vadovą ir vyriausiąjį finansininką.
5.5.2. Administracijos vadovą ir vyriausiąjį finansininką skiria ir jų pareiginius
atlyginimus nustato prezidiumas, sudarydamas su jais darbo sutartis.
5.5.3. Administracijos vadovas:
5.5.3.1. Vadovauja administracijai;
5.5.3.2. Pagal suteiktus įgaliojimus asociacijos vardu sudaro sandorius bei

atstovauja asociacijai kitose institucijose.
5.5.4. Asociacijos operatyvią veiklą iki bus paskirtas administracijos vadovas
organizuoja asociacijos prezidentas.

5.6. Asociacija turi teisę steigti filialus.
5.6.1. Filialas yra asociacijos padalinys, turintis atskirą buveinę.
5.6.2. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi asociacijos, kaip juridinio asmens,
vardu.
5.6.3. Filialas veikia pagal šiuos įstatus, susirinkimo suteiktus įgaliojimus ir filialo
nuostatus.
5.6.4. Filialas registruojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas įstatymų numatyta
tvarka.
5.7. Asociacija savo bendriems uždaviniams spręsti, susirinkimo nutarimu, gali jungtis
į sąjungas (konfederacijas).

6.ASOCIACIJOS TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ
6.1.Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir
kitas jos veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šių įstatų 6.2. punkte nustatytų
šaltinių lėšų.

6.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:
6.2.1. Asociacijos narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
6.2.2. Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
6.2.3. Fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
6.2.4. Palikimai, pagal testamentą tenkantys asociacijai;
6.2.5. Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;
6.2.6. Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
6.2.7. Lėšos ir kitos materialinės vertybės įgytos labdaros būdu iš Lietuvos
Respublikos ir užsienio organizacijų bei fizinių asmenų.

6.3. Asociacija privalo periodiškai tikrinti finansinę veiklą. Tai turi atlikti auditorius.
Auditoriumi negali būti asociacijos prezidiumo narys bei administracijos darbuotojas.

6.4. Auditorius kontroliuoja asociacijos finansinę veiklą. Jis privalo:
6.4.1. Tikrinti asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės
veiklos dokumentus;
6.4.2. Susirinkimo ar prezidiumo pavedimu atlikti asociacijos finansinius buhalterinius
patikrinimus;
6.4.3. Artimiausiame susirinkime arba prezidiumo posėdyje pranešti apie patikrinimo
metu nustatytus pažeidimus;
6.4.4. Visuotiniame susirinkime pateikti asociacijos finansinės veiklos patikrinimo
metų ataskaitą.

6.5. Asociacijos administracija ir prezidiumas privalo pateikti auditoriui jo reikalaujamus
finansinius buhalterinius dokumentus.
6.6. Auditorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

7. ASOCIACIJOS VEIKLOS TERMINAI, REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO
TVARKA
7.1. Asociacija steigiama neterminuotam laikotarpiui.
7.2. Asociacija gali būti reorganizuota visuotinio susirinkimo nutarimu.
7.3. Asociaciją galima reorganizuoti šiais būdais:
7.3.1. Jungiant su kitomis asociacijomis;
7.3.2. Skaidant į kelias asociacijas.

7.4. Reorganizuojant asociaciją būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu iki
susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti asociacijos reorganizavimą, turi pateikti auditorius.
7.5. Reorganizuotos asociacijos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo
veikiančios asociacijos. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato
susirinkimas.

7.6. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali būti:
7.6.1. Visuotinio susirinkimo nutarimas;

7.6.2. Faktas, kad liko mažiau asociacijos narių negu nustatyta Asociacijų įstatyme;
7.6.3. Teismo sprendimas likviduoti asociaciją už įstatymų nustatytus teisės
pažeidimus;

7.7. Susirinkimas ar institucija, nutarusi likviduoti asociaciją, skiria likvidatorių, nustato jo
įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Paskyrus
likvidatorių, asociacija įgyja likviduojamos asociacijos statusą: valdymo organai netenka
įgaliojimų valdyti asociaciją, jos funkcijas atlieka likvidatorius.
7.8. Apie asociacijos likvidavimą ar reorganizavimą viešai skelbiama du kartus; antrą kartą ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo pirmojo skelbimo.
7.9. Asociaciją likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti
asociaciją, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.
7.10. Likviduojant asociaciją, jos nariams gali būti grąžinami tik stojamieji įnašai.

Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociacijos įstatai
priimti

2003 birželio 20 d. įvykusiame steigėjų susirinkime.

Prezidentas Albertas Lučunas

_____________________
parašas

