
JAUNUJU GYDYTOJU ASOCIACUA

ISTATAI

1. skirsnis. Bendroji dalis
1.1. JAUNUJU GYDYTOJU ASOCIACIJA (toliau tekste - JGA) - ribotos civilines atsakomybes
vie5asis juridinis asmuo, kurio teisine forma yra asociacija.
1.2. JGA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos asociac[iq istatymu, kitais teises aktais ir Siais istatais.
1.3. Dokumentai ir kita informacilia apie JGA veikl4 nariams turi biiti lengvai prieinama ir pateikiama
nedelsiant, JGA nariui pareikalaws.
1.4. Su vie5a informacija - metine ataskaita - sudaromos s4lygos susipaZinti JGA buveineje. Esant
reikalui 5i vie5a informacij4 prane5imai ar skelbimai skelbiami respublikiniuose ar regioniniuose
laikraidiuose bei kitose visuomen6s informavimo priemonese.
1.5. JGA veiklos laikotarpis - neribotas.
1.6. JGA finansiniai metai - kalendoriniai metai.

2. skirsnis. Veiklos tikslai, sritys bei rii5ys
2.1. Pagindiniai JGA veiklos tikslai yra vykdyti istatuose numaffi veiklq atstovaujant JGA nariq
interesams, ginant jq teises, koordinuojant JGA nariq veiklq atstovaujant bei tenkinant kitus
vie5uosius interesus bei nacionalini sveikatos interes4.

2.2. siekdama savo tikslq, JGA veikia Siose srityse:

2.2.1. dalyvauja medicinos specialistq ir kitq rydlojq organizacijq, valstybes kompetentingq
institucijq ir krfil organizacifq, darandiq itaka JGA nariq interesams, veikloje, atstovaudama JGA nariq
interesams; bendradarbiauja su medicinos studentg interesams atstovaujandiomis organizacijomis;
2.2.2. dalyvauja rydytojq ir krtq medicinos specialistg mokymo programq kfirime ir tobulinime,
uZtikrinant g4iila,rnq4i rySi apie jq igrvendinim4 ir triikumus;
2.2.3. plbtoja mokslo rySius su uZsienio medicinos specialistais, siekiant aukltesn6s medicinos
paslaugq kokybes;
2.2.4. telkia JGA narius ivairiq projektq, programq igyvendinimui, organizuoja mokymus, paskaitas,

seminarus, mokslines - praktines konferencijas, parodas ir kitus renginius, rengia metodines
priemones ir kitas kvalifikacijos kelimo priemones JGA nariams;

2-2.5- siekiatinkamq darbo s4lygq, socialiniq gaxantijrt ir sqZiningo atlygio uL, darb4JGA nariams;

2.3. JGA turi teisg tapti paramos gaveju ir igyti teisg gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir
paramos istatymo nustat5rta tvarka igijusi paftmos gavejo status4.

2.4. JGA veiklos rii5ys:

2.4.1. 58.11 Knygq leidyba;
2.4.2. 58.12 Linynh katalogq ir adresq s4raiq leidyba;
2.4.3. 58.13 Laikra5diq leidyba;

2.4.4. 58.14 Zumah4ir periodiniq leidiniq leidyba;
2.4.5. 58.19 Kita leidyba;
2.4.6.59.11 Kino filmq, vaindo filmq ir televizijos programq gamyba;

2.4.7.59.14 Kino filmq rodymas;

2.4.8.72.19 Kiti gamtos mokslq ir iniinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
2.4.9. 85 .59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas;

2.4.10. 85.60 Svietimui bfldingq paslaugq veikla;
2.4.11.91.01 Bibliotekq ir archyvrl veikla;
2.4.12.94.99 Kitrt, niekur kitur nepriskirtq, narystes organizacijr4veikla.



3. skirsnis. JGA nariai, jq teis6s ir pareigos.

3.1. JGA nariai skirstomi!:
3.1 .1 . tikruosius narius;

3. 1.2. asocijuotus narius;

3.1.3. garbes narius.

3.2. Tikraisiais nariais gali b[ti Lietuvos Respublikos ir kitq valstybiq fiziniai asmenys, turintys

Lietuvoje galiojandi4 gydytojo licencij4, tadiau ne vyresni negu 35 metq amZiaus.

3.3. Asocijuotais nariais gali bfiti l8 metq sulaukg veiksniis Lietuvos Respublikos ir uZsienio Saliq

fiziniai asmenys, ir juridiniai asrnenys.

3.4. Asmenims, savo darbais nusipelniusiems JGA, Prezidento arba Valdybos nario teikimu ir
Visuotiniam susirinkimui pritarus gali bfiti suteikiamas JGA garbes nario vardas.

3.5. Tikrieji JGA nariai turitokias teises:

3.5.1 . dalyvauti, teikti pasifilymus bei pageidavimus ir balsuoti JGA Visuotiniame susirinkime;

3.5.2. rinkti ir blti i5rinktu ! JGA valdymo organus;

3.5.3. naudotis JGA teikiamomis paslaugomis,baze, inventoriumi, dalyvauti JGA organizuojamuose

renginiuose;

3.5.4. susipaZinti su JGA nariq s4raiu bei kitais dokumentais ir gauti vis4 JGA turim4 informacij4 apie
jos veikl4;

3.5.5. bet kada i5stoti i5 JGA;
3.5.6. kitas teises aktuose ir Siuose lstatuose nustatl,tas teises.

3.7. Asocijuoti ir garbes nariaituri visas tikrqjq nariq teises, iSskyrus teisg b0ti renkamais !

JGA valdymo organus.

3.8. Garbes nariai patariarnojo balso teise gali dalyvauti JGA Valdybos posedZiuose.

3.9. Asocijuoti ir garbes nariai atleidZiami nuo stojamojo ina5o beinario mokesdio mokejimo.

3.10. JGA nariai privalo:

3.10.1 . laikyis JGA istatq;
3 .1 0.2. nevykdyti JGA tikslams ir interesams prie5tarauj andios veiklos ;

3.10.3. vykdyti valdymo organq ir Visuotinio susirinkimo sprendimus;

3.1 0.4. tausoti JGA turt4.

3 . I 0.5. nustatyta tvarka moketi nario mokesti.

3.10.5.1. stojamojo !na5o ir nario mokesdio mokejimo tvarka itvirtinta JGA reglamente.

4. skirsnis. JGA naujg nariq pri6mimo, nariq i5stojimo ir pa5alinimo i5 JGA tvarka bei s4lygos

4.1. Asmuo, norintis tapti tikruoju JGA nariu, Prezidentui pateikia pra5ymE ir Lietuvoje galiojandios
gydytojo I icencij os numerf .

4.2. Asmuo laikomas tapusiu tikruoju JGA nariu nuo stojamojo mokesdio sumokejimo dienos.

4.3. Asmuo, norintis tapti asocijuotu JGA nariu, pateikia Prezidentui pra5ym4.

4.4. Asmuo laikomas tapusiu asocijuotu JCA nariu nuo praiymo patvirtinimo datos.

4.5. Kiekvienas JGA narys turi teisg iSstoti i5 JGA, apie savo ketinim4 prane5gs raStu Prezidentui ir
visiSkai atsiskaitgs su JGA.
4.6. JGA nariai paialinami i5 JGA Valdybos sprendimu.

4.7 . JGA nariai gali blti pa5alinami i5 JGA Valdybos sprendimu, jeigu jie:
4.7.1 . nesilaiko JGA istatq;
4.7.2. nevykdo JGA organq sprendimq;

4.7.3. nesumoka kasmetinio nario mokesdio uZ einamuosius metus.

4.7.4. dalyvauja organizacijq, kuriq tikslai bei uZdaviniai prie5tarauja JGA veiklai, veikloje.
4.7.5. vykdo JGA tikslams ir interesams prie5taraujandi4 veikl4.



4.g. paialinimo iS JGA diena laikoma atitinkamo Valdybos sprendimo priemimo diena, jeigu Valdyba

nenustatd velesnes datos.

4.9. Naryste JGA baigiasi:

4.9.1. Nariui mirus;

4.9.2. Likv idavus asociacij4.

5. skirsnis. JGA organai ir valdymas

5.1. JGA organai yra Sie:

5.1.1 . Visuotinis susirinkimas;

5.1.2. Valdyba - kolegialus JGA valdymo organas:

5.1 .3. Prezidentas - vienasmenis JGA valdymo organas:

5.1 .4. Revizijos komisija - prieZilros organas.

5.2. Visuotinis susirinkimas yra Saukiamas Valdybos sprendimu, arba, Siq istatq 5.12 punkte numa!,'tu

atveju - Prezidento sPrendimu.

5.3. Eilinis Visuotinis susirinkimas turi b[ti suiauktas ne rediau kaip kart4 per metus.

5.4. Neeilinis arba pakartotinis Visuotinis susirinkimas susaukiamas, jei to reikalauja Prezidentas,

Valdyba, Revizijos komisija, ne maZiau kaip 51 JGA narys arba 1/3 JGA nariq, jeigu organizacijos

nariq skaidius yra maZesnis nei 150. Neeilinis arba Pakartotinis Visuotinis susirinkimas privalo biiti

suSauktas ne veliau kaip per 6 savaites nuo ra5ti5ko reikalavimo pateikimo Valdybos Pirmininkui

dienos.

5.5. Visuotinis nariq susirinkimas:

5.5.1. keidia JGA istatus;
5.5.2. renka ir atsaukia valdybos narius, revizijos komisij4 ir Prezident4:

5.5.3. nustato JGA stojamojo ina5o ir nario mokesdio dydi;

5.5.4. tvirtina JGA rneting veiklos ataskait4 ir metinq finansinq atskaitomybg;

5.5.5. priima sprendimq del JGA pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

5.5.8. skiria audito lmong, nustato audito paslaugq apmokejimo s4lygas;

5.5.9. tvirtinta JGA garbes narius;

5.5.10. steigia struktiirinius JGA padalinius. priima sprendimus del filialq ir atstovybiq steigimo beijq

veiklos nutraukimo, filialq ir jq vadovq paskyrimo, tvirtina jq nuostatus;

5.5.11. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos asociacijq istatyme ir Siuose istatuose Visuotinio

susirinkimo kompetencijai priskitus klausimus. jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijq istatym4 tai

nepriskirta kitq JGA organq kompetencijai ir jei pagal savo esmg tai nera valdymo organo funkcijos.

5.6. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus. kai jame dalyvauja ne maZiau kaip 51 JGA narys

arba 113 JGA nariq, jei organizacijos nariq skaidius yra maZesnis nei 150. Visuotinio susirinkimo

sprendimai priimami paprasta balsq dauguma (balsavimo metu susilaikg asmenys, laikorni balsavime

nedalyvavusiais asmenimis). Sprendimai del JGA reorganizavimo, likvidavimo, !statq keitimo bei kitq

klausimq, kuriuos susirinkimas pripaZlsta esant ypatingos svarbos, yra priimami 213 Visuotinio

susirinkimo dalyviq balsq dauguma.

5.7. { Visuotin! susirinkimE susirinkus maZiau nariq nei nustat}ta Siq lstatq 5.6 punkte, turi b[ti

Saukiarnas pakartotinis Visuotinis susirinkimas Siq lstatq 5.4 punkte nurodyta tvarka. Pakarlotinis

Visuotinis susirinkimas turi teisg priimti sprendimus nelvykusio Eilinio ar Neeilinio Visuotinio

susirinkimo darbotvarkes klausimais, nepriklausomai nuo Pakartotinio visuotinio susirinkimo dalyviq

skaidiaus.

5.g. prane5im4 apie Saukiam4 Eilin! Visuotini susirinkim4 Valdybos pirmininkas arba Prezidentas

privalo paskelbti internetiniame JGA puslapyje bei informuoti narius el. paltu ne v6liau, kaip 30 dienq

iki Visuotinio susirinkimo dienos, nurodant Visuotinio susirinkimo viet4, laik4 ir darbotvarkg.

5.9. Valdyba yra kolegialus JGA valdymo organas.



5.10. Valdyb4 sudaro nuo 5 iki 9 nariq.

5.10.1. Visuotinis susirinkimas renka Valdybos narius 2 metq kadencijai rotaciniu principu. Tiek
lyginiais, tiek nelyginiais metais eilinio visuotinio susirinkimo metu gali biiti renkami keturi Valdybos

nariai dviejq metq kadencijai. Jeigu yra laisvq Valdybos nariq pozicijq (t y. vienas ar keli valdybos
nariai atsistatydino ar nebuvo i5rinkti per ankstesnius rinkimus), Visuotinio susirinkimo metu gali biiti
renkami nauji Valdybos nariai likusiam kadencijos terminui.
5.10.2. Prezidentas pagal pareigas yra Valdybos narys. Likusiais Valdybos nariais i5renkama iki 8

asmenq paprast4ia balsq dauguma. Valdybos nariais gali tapti tikrieji JGA nariai, balsavimo metu

surinkg daugiau nei ll2 Visuotinio susirinkimo dalyviq balsq. Jeigu Visuotinio susirinkimo metu yra
renkami Valdybos nariai skirtingos trukmds kadencijoms, ilgesnei kadencijai iSrenkami asmenys,

surinkg daugiau Visuotinio susirinkimo dalyviq balsq.

5.10.3. Tais atvejais, kuomet rinkimq metu atsiranda kandidatq, kurie surenka daugiau nei ll2
Visuotinio susirinkimo dalyviq balsq, taiiau nepatenka i Valdyb4, taikomas kooptacinis principas. T.

y. atsistatydinus vienam i5 valdybos nariq ijo pozicij4 likusiai kadenciiai ateina kandidatas praejusio

Visuotinio susirinkimo metu surinkgs daugiau nei 112 Visuotinio susirinkimo dalyviq balsq. Jeigu

tokiq kandidaq yra daugiau nei vienas, i Valdyb4 patenka daugiau balsq surinkgs asmuo.

5.10.4. Valdyba i5 savo nariq i5sirenka Valdybos pirminink4. Pirmqii naujai i5rinktos Valdybos posedi

Saukia Prezidentas.

5.11. UZ darb4 Valdybos nariams JGA gali moketi atlyginimq jeigu taip nustato Visuotinis
susirinkimas. Tokiu atveju, Valdybos nariq darbo apmokejimo tvark4 nustato Visuotinis susirinkimas.
5.12. Visuotinis susirinkimas gali at5aukti vis4 Valdyb4 arba atskirus jos narius nesibaigus jq
kadencijai. Valdybos nariai gali atsistatydinti, ispejg Valdyb4 apie tai priel 14 dienq. Ketinantis
atsistatydinti Valdybos pirmininkas per minet4 laikotarpi privalo suiaukti Valdybos posedi, kuriame
Valdyba i5 savo nariq iSsirenka nauj4 Valdybos pirminink4. Jeigu asistatydina visa Valdyba"

Valdybos pirmininkas privalo apie tai raitu prane5ti Prezidentui ne veliau kaip prie5 14 dienq. Tokiu
atveju Prezidentas Saukia neeilini Visuotini susirinkimq Siq istatq 5.4 punkte nustat5rta tvarka.

5.13. Jeigu atiaukiama ar atsistatydina visa Valdyba, Visuotinis susirinkimas i5renka nauj4 Valdyb4
naujai 2 metq kadencijai. Jeigu at5aukiami ar atsistatydina atskiri Valdybos nariai, naujai i5renkamas

tik tnlkstamas nariq skaidius likusiam kadencijos laikui. Jeigu at5aukiamas Valdybos pinnininkas,

Valdyba i5 savo nariq i5sirenka nauj4 Valdybos pirminink4 artimiausio Valdybos posedZio, kuri
Saukia Prezidentas, metu.

5.14. Valdyba:

5.14.1. Baukia Visuotini susirhkime sudaro jo darbotvarkg, pateikia Visuotiniam susirinkimui vis4
reikiam4 medLiag4darbotvarkes klausimams svarstyti arba paveda tai atlikti Prezidentui;
5.14.2. teikia Visuotiniam susirinkimui sifllymus del kitq juridiniq asmenq steigimo ar del tapimo kltq
juridiniq asmenq dalyviu;
5.14.3. teikia Visuotiniam susirinkimui Valdybos veiklos ataskaitas;

5.14.4. sprendZia JGA nariq pa5alinimo klausimus;
5.14.5. tvirtina JGA biudZet4;

5.14.6. keidia JGA buveines adres4. Sprendimas priimamas 213 Yaldybos nariq balsq dauguma, gavus

naujos buveines savininko ra5ti5k4 sutikim4;
5.14.7. uZtikrina, kad biitq igyvendinti Visuotinio susirinkimo sprendimai;

5.14.8. sprendZia kitus JGA veiklos klausimus, kurie pagal savo esmg priskirtini valdymo organo

kompetencijai.

5. 1 5. Valdybos pirmininkas:

5.15.1. SaukiaValdybos posedZius, sudaro jq darbotvarkg irjiems pirmininkauja;

5 .l 5 .2. pasira5o Valdybos posedZiq protokolus;

5.15.3. pavaduoja JGA prezident4.



5.16. Tuo atveju, jei Valdybos pirmininkas posedyje nedalyvauja, Valdyba i5 savo nariq i5sirenka

posedZio pirmininkq kuris pasiraSo ir Valdybos posedZio protokol4.

5.17. Valdybos posedZio Saukimo iniciatyvos teisg turi Valdybos pirmininkas ir ne maZiau kaip 1/3

Valdybos nariq. Apie Saukiam4 Valdybos posedi Valdybos pirmininkas privalo prane5ti Valdybos
nariams ne veliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posedZio, nurodant posedZio viet4 laik4 ir
darbotvarkg. Valdybos posedis gali biiti su5auktas ir nesilaikant Siame punkte nusta$rto termino, jei
nera prie5taraujandiq Valdybos nariq.

5.18. Valdyba turi teisg priimti sprendimus ir Valdybos posedis laikomas ivykusiu, kai jame (fizi5kai
ar virtualiai) dalyvauja ne maZiau kaip ll2 valdybos nariq. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai uZ j[
balsuoja ne maZiau kaip l/2 posedyje dalyvaujandiq valdybos nariq. Valdybos nariai turi lygias balso

teises. Balsams pasiskirsdius po lygiai, sprendim4 lemia Valdybos pirmininko balsas.

5.19. Prezident4 2 metq kadencijai renka ir turi teisg atiaukti Visuotinis susirinkimas. Prezidentu

iSrenkamas asmuo, gavgs daugiausiai Visuotinio susirinkimo nariq balsq. Prezidentas pradeda eiti
pareigas nuo jo i5rinkimo. Prezidentu tas pats asmuo gali bfti i5renkamas ne daugiau nei dvi
kadencijas i5 eiles. Prezidentas pagal pareigas yra Valdybos narys.

5.20. Prezidentas:

5.20.1. atstovauja JGA santykiuose su valslybes valdZios ir valdymo institucijomis, fiziniais bei
juridiniais asmenimis ir organizacijomis, sudaro sandorius JGA vardu;

5.20.2. teikia siiilymus Visuotiniam susirinkimui ir Valdybai JGA strateginio planavimo ir veiklos
klausimais;

5.20.3. teikia eiliniam Visuotiniam susirinkimui savo veiklos ataskait4;

5.20.4. rengia ar organizuoja JGA biudZeto projektA ir teikiajitvirtinti Valdybai;
5.20.5. priima i darba ir atleidLiaadministracijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

5.20.6. skelbia ar organizuoja vie5os informacljos paskelbim4;

5.20.7. tvarko JGA nariq s4ra5us ar organizuoja jq tvarkymq ir uZtikrina juose esandios informacijos
apie JGA narius teisingum4;

5.20.8. uZtikrina JGA nuosavybes teise priklausandio ir kitais pagrindais perduoto turto prieZi[r4 ir
naudojim4 pagal paskirti, JGA dokumentq ir archyvtl i5saugojim4;

5.20.9. uZtikrina metines finansines atskaitomybes sudarym4;

5.20.10. uZtikrina teises aktuose nustat5rtq duomenq apie JGA ir dokumentrl pateikim4 Juridiniq
asmenq registrui;
5.20.11. tais atvejais, kai yra i5rinkta maZiau nei Il2 Valdybos nariq ir del to Valdyba negali priimti
sprendimq, Saukia neeilini Visuotini susirinkimq sudaro jo darbotvarkg, I kuri4 privalomai itraukia
Valdybos nariq rinkimq klausimq ir praneia apie Visuotini susirinkim4 Siuose istatuose nustaqrta

tvarka;

5.20.12. uZtikrina JGA nariq informavim4 apie esminius ivykius, turindius reik5mes JGA veiklai;
5.20.13. vykdo kitas teises aktuose bei Siuose istatuose nustat5rtas pareigas.

5.20.14. Jeigu Prezidentas del kokiq nors prieZasdiq negali vykdyti savo pareigq, ji pavaduoja

Prezidento igaliotas Valdybos narys. Prezidentui nesuteikus tokiq igaliojimq jokiam Valdybos nariui,
Prezident4 pavaduoja Valdybos pirmininkas arba Valdybos paskirtas Valdybos narys.

5.20.15. Visas 5.20 punkte numatrtas pareigas Prezidentas gali pavesti vykdyti Valdybos nariui, apie

tai informavgs Valdyb4.

5.21. Kandidatavimo i prezidento, valdybos nario ir revizijos komisijos nario pozicij4 tvarka iwirtinta
JGA reglamente.

6. skirsnis. I)okumentq ir kitos informacijos apie JGA veikl4 pateikimo nariams tvarka
6.1. JGA nariui raitu pareikalavus, Valdyba ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo
dienos privalo sudaryti nariui galimybg susipaZinti ir (ar) pateikti kopijas Siq dokumentq: JGA istatrL



metines finansines atskaitomybes ataskaitq, JGA veiklos ataskaitq, Visuotiniq susirinkimq ar

Valdybos posedZiq protokolq ar kitq dokumentq, kuriais lforminti Valdybos ar Visuotinio susirinkimo
sprendimai, nariq s4ra5q, kitq JGA dokumentq. kurie turi b0ti vieii pagal lstatymus. Atsisakym4
pateikti dokumentus JGA turi iforminti ra5tu, jeigu narys to pareikalauja. Gindus del nario teises j

informacij 4 sprendZia teismas.

6.2. Su praejusiq finansiniq metq JGA veiklos ataskaita gali susipaZinti visi to pareikalavusieji fiziniai
ir juridiniai asmenys. Ne veliau kaip per 10 dienq nuo ra5ti5ko jq pareikalavimo, JGA prezidentas

privalo sudary.ti galimybg tokiam asmeniui susipaZinti ir (ar) pateikti koprj+ JGA buveineje ar kitais
budais susipaZinti su veiklos ataskaita. Atlyginimas uZ pateiktq dokumentq kopijas negali vir5yi jq
pateikimo s4naudq.

7. skirsnis. JGA praneSimq ir skelbimq paskelbimo tvarka
7.1. Tais atvejais. kai JGA prane5imai ir skelbimai turi bflti paskelbti, jie skelbiami JGA interneto

svetaineje ir el. paitu.

7 .2. UZ vie5os informacijos pateikim4 laiku atsako Prezidentas.

8. skirsnis. Filialq ir atstovybiq steigimo JGA tvarka
8.1. JGA filialai ir atstorybes steigiami Visuotinio susirinkimo sprendimu, gavus Valdybos si[lym4.

9. skirsnis. JGA l65os ir jq panaudojimas
9.1. JGA le5as sudaro:

9. 1. 1. Narystes mokesdiai;

9.1.2.Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo tvarka gauta finansine parama;

9.1.3. Fiziniq asmenq, labdaros organizacijq ir labdaros fondq paaukotos leSos;

9.1.4. Nevalstybiniq organizacijq, tarptautiniq visuomeniniq organizacijq dovanotos le5os;

9.1.5. Kredito lstaigq paliikanos uZ saugomas JGA le3as;

9.1.6. Pajamos i5 JGA vykdomos veiklos:

9.1.7. Kitos teisetai gautos leSos.

9.2. JGA nuosavybds teise gali priklausyti pastatai. !rengimai. leidyklos, spaustuvds, transporto
priemonds, socialiniai ir labdaros objektai. taip pat kitas turtas" reikalingas nuostatuose numatl,,tiems

tikslams lgyvendinti. kuris gali b[ti lsig,r.tas uZ JGA priklausandias le5as. taip pat dovanojimo,
paveldejimo ar kitokiu teisetu b[du.
9.3. Visuotinis susirinkimas sprendLia JGA 1e5q ir nuosavybds paskirstymo klausimus, jeigu JGA
veikla pasibaigia Visuotinio susirinkimo sprendimu.

9.4. JGA leidZiama nuosavybes ar bet kokiomis kitomis teisemis valdom4 turt4 ir le5as perleisti,
uZtikrintijuo prievoliq irykdym4 ar kitaip apriboti savo valdymo. naudojimo ir disponavimo teise tik
tuo atveju, kai tuo siekiama lgyvendinti Siuose lstatuose nustatl,tus veiklos tikslus (lskaitant ir
labdaros, ir paramos tikslus pagal Labdaros ir paramos istatyrn4).
9.5. JGA net ir istatq 2-ame skirsnyje nurodytais tikslais draudZiama:

9.5.1 Neatlygintinai perduoti JGA turt4 bet kuriam JGA nariui, JGA darbo sutarties pagrindu

dirbandiam asmeniui ir su jais susijusiems asmenims, ar tretiesiems asmenims, i5skyrus labdaros ir
paramos tikslus, nustatlrtus pagal Labdaros ir paramos lstatym4;
9.5.2. Moketi JGA steigejui ar nariui iSmokas i5 pelno dalies ar perduoti likviduojamos JGA turto dal!

vir5ijandi4 stojamqi! nario lna5q ar nario mokesti.

9.5.3 JGA turt4 ir leias, lskaitant peln4, jokia forma, i5skyrus labdar4 ir param4 pagal Labdaros ir
paramos lstatym4, skirstyti JGA nariams ar JGA Prezidentui, Valdybos nariams, JGA darbo sutarties
pagrindu dirbantiems asmenims, i5skyrus atvejus, kai yra mokamas darbo uZmokestis, kitos su darbo
teisiniais santykiais susijusios iSmokos ir kai autorin6s sutarties pagrindu mokamas autorinis



atlyginimas, atlyginama uZ suteiktas paslaugas, patirtas su JGA veikla susijusias iSlaidas ar parduotas
prekes;

9.5.4. Suteikti paskolas, ikeisti JGA turt4 (iSskyrus atvejus, kai turtas ikeidiamas JGA prievolems
uZtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip uZtikrinti kitq asmenq prievoliq ivykdym4. Si nuostata
netaikoma, kai skolinamasi i5 kredito istaigq ir kai Lietuvos Respublikos tarptautines sutartys arba
Lietuvos Respublikos istatymai arjq pagrindu priimti kiti teises aktai numato kitaip;
9.5.5. Skolintis pinigq i5 JGA nario ar su juo susijusio asmens ir moketi palokanas. Si nuostata
netaikoma, kai skolinamasi i5 kredito istaigq;
9.5.6. Skolintis i5 kitq asmenq, mokant neprotingai dideles palukanas;

9.5.7. Pirkti prekes ir paslaugas tt akivaizdLiai per didelg kain4, iSskyrus atvejus, kai tokiu budu yra
suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos istatym4 yra labdaros gavejas;

9.5.8. Parduoti JGA nrfiq un akivaizdLiai per mai,4 kainq i5skyrus atvejus, kai tokiu biidu yra
suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos istatym4 yra labdaros gavejas;

9.5.9. Steigti juridini asmeni, kurio civilin6 atsakomybe uZ juridinio asmens prievoles yra neribota,

arba bfiti jo dalyviu;
9.5.10. Vykdyti valstybes ar savivaldybiq, jq institucijq ar pareigEnq bei valstybEs tarnautojq vie5ojo
administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti istatymai;
9.5.11. Vykdyti profesiniq s4iungq, religiniq bendruomeniq, asociacijq ir centrq bei pagal jrl kanonus,
statutus ar kitas nonnas tos padios religijos tikslams igrvendinti isteigtq juridiniq asmenq, kredito
unijq ir kitq juridiniq asmenq, kurie yra kitos teisines formos, funkcijas, jei Sias funkcijas pagal

istatymq nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisines fonnos juridiniai asmenys;

9.5.12. Ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius molgmus ir steigi karinius biirius, i5skyrus

istatymq numat5rtus atvejus.

9.6. JGA pinigus, gautus kaip param6 taip pat kitus negr4Zintinai gautus pinigus ir klt4 turt4 naudoja
juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurode. JGA privalo sudaryti
iSlaidq seilrat4, jei tai numat5rta teises aktuose arba pinigus davgs asmuo to reikalauja. JGA negali
priimti pinigq ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu JGA istatuose yra
nustat5rta, tikslams.

10. skirsnis. JGA veiklos kontrolEs tvarka
10.1. JGA turtas yra naudojamas JGA tikslams ir uZdaviniams iglrvendinti.
10.2. JGA finansing veikl4 periodi5kai tikrina revizijos komisija, kuri4 renka Visuotinis susirinkimas
2 men4 kadencijai. Revizijos komisij4 kuri4 sudaro 3 nariai, i5 savo tarpo i5sirenka Revizijos
komisijos pirminink4. Revizijos komisijos nariu negali bfiti Valdybos narys;
10.3. Revizijos komisija privalo:

10.3.1. Tikrinti JGA meting finansing atskaitomybg ir kitus finansines veiklos dokumentus;
10.3.2. Visuotinio susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlikti JGA finansines veiklos patikrinimus ir
artimiausiame Visuotiniame susirinkime arba Valdybos posedyje prane5ti apie patikrinimq metu
nustatSrtus paZeidimus;

10.3.3. Visuotiniam susirinkimui pateikti meting Revizijos komisijos ataskait4.
10.4. Prezidentas ir Valdyba privalo pateikti Revizijos komisijai jos reikalaujamus buhalterines
apskaitos dokumentus.

11. skirsnis. JGA istatai ir jq keitimo tvarka
11.1. JGA istatai yra steigimo dokumentas, kuriuo JGA vadovaujasi savo veikloje. JGA iregistruotq
istatq originalas yra saugomas JGA buveineje.

11.2. Sprendim4 pakeisti JGA istatus priima Visuotinis susirinkimas ne maZiau kaip 213 jame
dalyvaujandiq JGA nariq balsrl dauguma.



I 1.3. lstatq keitimo projekt4 turi teisg teikti Valdyba, Prezidentas, ne maZiau kaip l/3 JGA nariq.

11.4. lstatq pakeitimo projektas turi b[ti pateiktas ra5tu ir ne veliau nei priei l0 darbo dienq iki
Visuotinio susirinkimo iSplatintas JGA nariams el. paStu.

11.5. Visuotiniam susirinkimui priemus sprendim4 pakeisti JGA lstatus, sura5omas visas pakeistq

!statq tekstas ir po juo pasira5o Visuotinio susirinkimo igaliotas asmuo.

1 1.6. JGA jstatq pakeitimai isigalioja iregistravus juos Juridiniq asmenq registre.

2018 m. sausio 6 diena.

JGA nariq Visuotinio susirinkimo igaliotas asmuo
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