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Lietuvos radiologų asociacija
ĮSTATŲ PAKEITIMŲ PAAIŠKINIMAS

2017 07 28

Naujų LRA įstatų rengimo ir teikimo LRA suvažiavimui priežastys
Naujo LRA įstatų rengimą ir teikimą LRA suvažiavimui lėmė:
1. Būtinybė LRA įstatus suderinti su galiojančiais teisės aktais. 2015 m. balandžio 23 d.
Išteistas Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo
įstatymas, kuriame nurodoma:
• Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip: „5) per 4 mėnesius nuo
finansinių metų pabaigos tvirtina asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;“.
• Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys, o kai
auditas atliktas, audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su auditoriaus
išvada ir veiklos ataskaita yra pateikiami juridinių asmenų registrui.“
Tai reiškia, kad LRA nariai kiekvienais metai turi rinktis į suvažiavimą, kurio metu tvirtina
metinių finansinių ataskaitų rinkinį, o po patvirtinimo LRA prezidentas teikia patvirtintą
ataskaitų rinkinį juridinių asmenų registrui.
2. Atnaujinti LRA tikslus ir veiklos sritys praplečiant asociacijos galimybes vykdyti veiklą.
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Esminis LRA įstatų pakeitimas
LRA narių suvažiavimas turi vykti kasmet
5 Straipsnio 5.3. punktas nurodo:
„5.3. Eilinis suvažiavimas turi vykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo
finansinių metų pabaigos.”
Laikantis LRA tradicijų narių suvažiavimą organizuoti spalio ar lapkričio mėn. asociacijos
finansiniai metai nurodomi taip:
„1.5. Asociacijos finansiniai metai yra nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.”
Tai reiškia, kad LRA kiekvienais metais tarpe nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. turi surengti
suvažiavimą ir patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
Taip pat kiekvienais metais gali vykdyti suvažiavimui priskirtas kompetencijas nurodomas 5
Straipsnio 5.1. punkte.
Valdymo organų rinkimus ir tvirtinimą suvažiavimas vykdo kas 3 (tris) metus, kaip nurodyta
punktuose 6.1., 7.3., 8.2.

3

Esminis LRA įstatų pakeitimas
Siūloma keisti LRA narių struktūrą

SIŪLOMA LIETUVOS RADIOLOGŲ ASOCIACIJOS NARIŲ STRUKTŪRA
TIKRIEJI NARIAI

JAUNIEJI NARIAI

GARBĖS NARIAI

TURI BALSAVIMO TEISĘ

NETURI BALSAVIMO TEISĖS

NETURI BALSAVIMO TEISĖS

3.1. Asociacijos tikraisiais nariais gali būti
Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiai
–
gydytojai
radiologai,
gydytojai
onkologai radioterapeutai, gydytojai
echoskopuotojai, radiacinės saugos
specialistai, informacinių technologijų
specialistai
bei
kiti
specialistai,
mokslininkai ir pedagogai, dirbantys
radiologijos ir branduolinės medicinos
srityse, kurie pripažįsta Asociacijos
įstatus ir savanoriškai pareiškė norą tapti
Asociacijos
nariais
bei
dalyvauja
Asociacijos veikloje.

3.1. Asociacijos jaunaisiais nariais gali
būti Lietuvos ir užsienio universitetų
studentai, gydytojai rezidentai.

Asmenys, daug nusipelnę Lietuvos ir/ar
Pasaulio
medicinai,
medicininei
radiologijai, ir Asociacijai gali būti
Asociacijos Suvažiavimo sprendimu
pripažinti Asociacijos garbės nariais.
Garbės narius turi teisę siūlyti
asociacijos, filialų, atstovybių ir kitų
asocijuotų draugijų valdybos. Garbės
nariams LRA Suvažiavimo metu įteikiami
nustatytos
formos
garbės
nario
pažymėjimai.

Moka stojamąjį ir nario mokesčius

Moka ½ (pusę) kasmetinio nario
mokesčio

Atleidžiamas nuo nario bei
nemokamai dalyvauja visose
Asociacijos renginiuose

Su rėmėjais ir asocijuotais nariais - fiziniais ar juridiniais asmenimis, padedančiai įgyvendinti
asociacijos tikslus - paliekame bendradarbiavimo teisę.
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Esminis LRA įstatų pakeitimas
Siūloma keisti LRA narių struktūrą
5.8. Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos tikrieji nariai. Kiekvienas narys
suvažiavime turi vieną balsą. Asociacijos tikrasis narys turi teisę, įstatymų numatyta tvarka,
įgalioti kitą Asociacijos narį balsuoti už jį.
Tai reiškia, kad visi asociacijos nariai gali dalyvauti suvažiavime, balsavimo teisę turi tik tikrieji
nariai.
Tikrieji nariai, kurie negalės dalyvauti suvažiavime, galės įgalioti kitą Asociacijos narį balsuoti
už jį suvažiavime pasirašant Balsavimo teisės perleidimo sutartį. Asmuo, kuris įgaliojamas
balsuoti suvažiavime, įgauna balsavimo teisę ir tampa
5.10. Suvažiavimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/4
(ketvirtadalis) Draugijos narių. Jeigu suvažiavime nėra kvorumo, prezidentas ne anksčiau kaip
praėjus 5 (penkioms) dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 (dvidešimt vienai) dienai nuo
neįvykusios suvažiavimo dienos sušaukia pakartotinį suvažiavimą, kuris turi teisę priimti
sprendimus neįvykusios suvažiavimo darbotvarkės klausimais, neatsižvelgiant į suvažiavime
dalyvaujančių Draugijos narių skaičių. Apie pakartotinį suvažiavimą nariams turi būti pranešta
Įstatų 5.5 punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas iki pakartotinio
suvažiavimo.
Kad suvažiavimas įvyktų ir sprendimai būtų teisėti pakanka, kad jame dalyvautų ¼
(ketvirtadalis) narių.
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Kiti LRA įstatų pakeitimai
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Surašyti nauji Asociacijos tikslai ir veiklos sritys – 2 Straipsnis
Aprašyta :
• Krašto draugijų veikla ir jų kompetencija – 9 straipsnis
• Subspecialybių sekcijos ir jų kompetencija – 10 straipsnis

Įstatai parengti vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės
aktais iš kurių perkeltos nuostatos į įstatus.

