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NACIONALINĖS SANATORIJŲ IR REABILITACIJOS ĮSTAIGŲ ASOCIACIJOS 

Į S T A T A I  

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nacionalinė sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos 

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. 

2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas. 

3. Asociacijos finansiniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d.  

 

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS 

 

4. Asociacijos veiklos tikslai yra šie: 

4.1. aktyviai dalyvauti sanatorinio kurortinio gydymo, medicininės reabilitacijos ir sveikatinimo 

politikos formavime bei įgyvendinime; 

4.1. atstovauti Asociacijos narių interesams valstybės, savivaldybių institucijose ir įstaigose, 

kitose, taip pat ir užsienio valstybių, organizacijose; 

4.2. padėti Asociacijos nariams sanatorinio kurortinio gydymo, medicininės reabilitacijos ir 

sveikatinimo paslaugų organizavimo, valdymo, rinkodaros ir kitais strateginiais klausimais; 

4.3. organizuoti Asociacijos viešinimą, ryšius su visuomene; 

4.4. prisidėti prie Asociacijos narių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;  

4.5. organizuoti Asociacijos narių darbuotojams mokymus, seminarus, tarptautinius mainus 

kvalifikacijai tobulinti; 

5. Įgyvendindama įstatuose numatytus tikslus ir uždavinius, Asociacija: 

5.1. teikia pasiūlymus valstybės bei savivaldybių institucijoms dėl teisės aktų priėmimo bei 

galiojančių teisės aktų keitimo, dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, 

susijusius su sanatorinių kurortinių gydymo, medicininės reabilitacijos ir sveikatinimo veikla; 

5.2. keičiasi informacija ir patirtimi diegiant šalyje naujausius diagnostikos, fizinius gydymo 

metodus, sveikatinimo praktiką, pažangias darbo organizavimo formas, bendradarbiauja šiais 

klausimais su analogiškomis užsienio ar tarptautinėmis organizacijomis; 

5.3. kuria ir vykdo programas, naudojant fondų lėšas; 

5.4. pagal kompetenciją dalyvauja vykdant mokslinius tyrimus aktualiomis medicininės 

reabilitacijos bei sveikatinimo temomis šalies bei užsienio mokslinio tyrimo įstaigose; 

5.5. organizuoja mokslines-praktines konferencijas, seminarus, tarptautines mainų programas 

Asociacijos narių darbuotojams ir kitus renginius, susijusius su sanatorinio kurortinio 

gydymo, medicininės reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugomis; 

5.6. leidžia informacinius leidinius, kuria filmus šalies kurortų ar sanatorinio kurortinio gydymo 

populiarinimo tikslais; 

5.7. užsiima kita, įstatymams neprieštaraujančia veikla. 

6. Šiuose įstatuose nurodytai veiklai vykdyti Asociacija turi teisę: 

6.1. turėti atsiskaitomąją ir valiutos sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka; 

6.2. valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti; 

6.3. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus; 

6.4. steigti kitus juridinius asmenis; 

6.5. stoti į kitas organizacijas ir išstoti iš jų. 

7. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri 

neprieštarauja šiems įstatams ir yra reikalinga jos tikslams pasiekti. 

8. Asociacija organizuoja buhalterinę apskaitą, teikia informaciją valstybės institucijoms ir moka 

mokesčius įstatymų nustatyta tvarka. 
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III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

9. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos sanatorijų ir reabilitacinių gydymo įstaigų 

asociacijos (sąjungos), sanatorijos, reabilitacijos, sveikatinimo bei kitos įstaigos, kurių veikla 

susijusi su sanatoriniu kurortiniu gydymu ir reabilitacija ir kurie įsipareigoja laikytis šių įstatų. 

10. Nauji Asociacijos nariai priimami visuotiniame narių susirinkime paprasta balsų dauguma. 

Prašymas priimti į Asociacijos narius pateikiamas Asociacijos prezidentui, kuris naujo nario 

priėmimo klausimą pateikia svarstyti artimiausiame visuotiniame narių susirinkime. 

11. Iš Asociacijos narys gali būti pašalintas už šių įstatų nesilaikymą visuotinio narių susirinkimo 

sprendimu, priimtu 2/3 (dviejų trečiųjų) visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių 

Asociacijos narių balsų dauguma. 

12. Pašalinto iš Asociacijos nario Asociacijai sumokėti mokesčiai ir kitaip perduotas turtas 

negrąžinami.  

13. Asociacijos narių teisės: 

13.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime; 

13.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis; 

13.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos 

veiklą; 

13.4. susipažinti su visu Asociacijos narių sąrašu. Už Asociacijos narių sąrašo sudarymą bei 

Asociacijos narių apskaitą Asociacijoje yra atsakingas Asociacijos prezidentas; 

13.5. ginti savo teises ir teisėtus interesus teisme įstatymų nustatyta tvarka; 

13.6. pateikdamas atitinkamą pareiškimą Asociacijos prezidentui bet kada išstoti iš Asociacijos. 

Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn 

perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. 

14. Asociacijos narių pareigos: 

14.1. laikytis Asociacijos įstatų; 

14.2. nustatytu laiku mokėti visuotiniame narių susirinkime patvirtintus mokesčius; 

14.3. vykdyti visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus; 

14.4. vykdyti Asociacijos valdymo organų priimtus nutarimus, kurie priimti siekiant Asociacijos 

įstatuose apibrėžtų tikslų. 

 

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI 
 

15. Asociacijos organai yra: 

15.1. visuotinis narių susirinkimas;  

15.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – prezidentas; 

15.3. kolegialus valdymo organas – valdyba; 

15.4. kitas organas – revizijos komisija. 

16. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija: 

16.1. keičia Asociacijos įstatus; 

16.2. nustato pagrindines veiklos kryptis ir programas joms įgyvendinti, tvirtina veiklos planus; 

16.3. priima Asociacijos narius, šalina Asociacijos narius, jiems pažeidus šiuos įstatus; 

16.4. skiria ir atšaukia Asociacijos prezidentą, valdybą, revizijos komisijos narius; 

16.5. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį, metinių mokesčių ir tikslinių įnašų dydį bei 

jų mokėjimų tvarką; 

16.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridiniu asmenų 

dalyviu; 

16.7. sprendžia klausimus dėl disponavimo Asociacijos nekilnojamuoju turtu ar sandorių, kurių 

vertė viršija 3 000 EUR (tris tūkstančius eurų) (skaičiuojama atskirai kiekvienam sandoriui; 

jei sandoris tęstinis, sandorio vertė skaičiuojam 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui) sudarymo; 

16.8. per 4 mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pabaigos tvirtina Asociacijos metinių 

finansinių ataskaitų rinkinį; 
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16.9. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos. 

17. Visuotinio narių susirinkimo šaukimas ir sprendimų priėmimas: 

17.1. Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia prezidentas kartą per metus. Apie šaukiamą visuotinį 

narių susirinkimą prezidentas arba jo įgaliotas asmuo praneša kiekvienam Asociacijos nariui 

el. paštu arba paštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki visuotinio narių 

susirinkimo dienos. 

17.2. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 

(viena trečioji) Asociacijos narių arba Asociacijos prezidento sprendimu. Susirinkimą šaukia 

prezidentas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo gauto Asociacijos narių 

pareikalavimo dienos. 

17.3. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Asociacijos 

narių. Jei susirinkime nėra kvorumo, tai per mėnesį turi būti sušauktas pakartotinis 

susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės 

klausimais, nepriklausomai nuo dalyvaujančiųjų narių skaičiaus. Apie pakartotinį susirinkimą 

Asociacijos nariai informuojami šių įstatų 17.1. punkte nurodytu būdu ne vėliau kaip prieš 7 

(septynias) kalendorines dienas iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienos. 

17.4. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas 

Asociacijos narys turi vieną balsą. Asociacijos narys juridinis asmuo gali būti atstovaujamas 

visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo 

narių. 

17.5. Visuotiniame narių susirinkime nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių asmenų balsų 

dauguma, išskyrus šių įstatų 16.1. p., 16.3 p. (tiek, kiek reglamentuojamas Asociacijos narių 

pašalinimas iš Asociacijos) ir 16.9 p. nurodytais klausimais. Šiais klausimais priimti 

nutarimus reikia 2/3 (dviejų trečiųjų) dalyvaujančių visuotiniame narių susirinkime asmenų 

balsų.  

17.6. Jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsuojančio 

asmens tapatybę, Asociacijos nariai visuotiniame narių susirinkime gali dalyvauti nuotoliniu 

būdu elektroninio ryšio priemonėmis. Jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos 

saugumas ir galima nustatyti balsuojančio asmens tapatybę, Asociacijos visuotinis narių 

susirinkimas taip pat gali būti organizuojamas vykdant darbotvarkės klausimais Asociacijos 

narių apklausą internetu.  

17.7. Asociacijos narių susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, o 

susirinkime dalyvavusių asmenų sąrašą visi susirinkime dalyvavę Asociacijos nariai ir/ar jų 

atstovai. 

18. Asociacijos veiklą tarp visuotinių narių susirinkimų vykdo prezidentas ir valdyba. 

19. Asociacijos prezidentas renkamas visuotiniame narių susirinkime 3 (trejų) metų laikotarpiui. 

20. Asociacijos prezidento kompetencija: 

20.1. atstovauja Asociacijai valstybės bei savivaldybių institucijose, šalies ir tarptautinėse 

organizacijose; 

20.2. išduoda įgaliojimus asmenims atstovauti Asociacijai valstybės ir savivaldybių institucijose, 

teismuose, šalies ir tarptautinėse organizacijose; 

20.3. vadovauja valdybos darbui; 

20.4. priima ir atleidžia iš pareigų administracijos darbuotojus, tvirtina jų pareiginius nuostatus; 

20.5. ne rečiau kaip vieną kartą per metus sušaukia visuotinį narių susirinkimą; 

20.6. per 3 (tris) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos teikia visuotiniam narių susirinkimui 

tvirtinti Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį; 

20.7. kasmet atsiskaito už valdybos veiklą visuotiniam narių susirinkimui; 

20.8. gali sudaryti sandorius, kurių vertė nesiekia 3 000 EUR (trijų tūkstančių eurų) (skaičiuojama 

atskirai kiekvienam sandoriui; jei sandoris tęstinis, sandorio vertė skaičiuojam 12 (dvylikos) 

mėnesių laikotarpiui), išskyrus jei sandoriai susiję su disponavimu nekilnojamuoju turtu. Prieš 

sudarydamas sandorį, kurio vertė viršija 3 000 EUR (tris tūkstančius eurų), arba sandorį dėl 
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disponavimo nekilnojamuoju turtu prezidentas turi gauti visuotinio narių susirinkimo 

patvirtinimą. 

21. Asociacijos valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Į valdybos sudėtį įeina Asociacijos prezidentas, 

kuris kartu yra ir valdybos pirmininkas, ir kiti 4 (keturi) valdybos nariai, kurie yra renkami 

visuotiniame narių susirinkime 3 (trejų) metų laikotarpiui. 

22. Asociacijos valdybos kompetencija: 

22.1. įgyvendina Asociacijos veiklos planus;  

22.2. planuoja Asociacijos išlaidas ir pajamas; 

22.3. nustato administracijos organizacinę struktūrą, svarsto administracijos darbuotojų 

kandidatūras, nustato jų mėnesinį atlyginimą, įgalioja prezidentą priimti ar atleisti 

administracijos darbuotojus. 

23. Asociacijos administracija: 

23.1. padeda Asociacijos prezidentui organizuoti ir vykdyti Asociacijos kasdienę veiklą. 

23.2. dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Asociacijos 

įstatais, visuotinių narių susirinkimų bei valdybos nutarimais. 

 

V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ GAVIMAS IR NAUDOJIMAS 
 

24. Asociacijos lėšas ir pajamas sudaro: 

24.1. Asociacijos narių sumokėti stojamieji ir nario mokesčiai; 

24.2. Asociacijos narių perduoti tiksliniai įnašai; 

24.3. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos; 

24.4. lėšos gautos kaip parama; 

24.5. Asociacijos įsteigtų juridinių asmenų pelnas; 

24.6. pajamos, gautos už kredito įstaigose laikomas; 

24.7. pajamos gautos už Asociacijos teikiamas paslaugas ar parduodamas prekes; 

24.8. kitos teisėtai įgytos lėšos ir pajamos. 

25. Stojamųjų įnašų, nario mokesčių ir tikslinių įnašų dydį ir jų mokėjimo tvarką nustato 

visuotinis narių susirinkimas. 

26. Lėšos ir pajamos naudojamos šiuose įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti, Asociacijos 

administracijos darbuotojų darbo užmokesčių mokėjimui, Asociacijos turtui įsigyti ir veiklos 

išlaidoms padengti. 

27. Asociacija turi teisę gauti ir teikti paramą. 

 

VI. ASOCIACIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ 
 

28. Asociacijos finansinės veiklos kontrolę atlieka revizijos komisija. 

29. Revizijos komisiją sudaro 3 (trys) nariai, kurie yra paskiriami visuotiniame narių susirinkime 

3 (trejų) metų laikotarpiui. 

30. Revizijos komisijos veiklai vadovauja revizijos komisijos pirmininkas, kurį iš savo narių 

išsirenka pati revizijos komisija. 

31. Revizijos komisija turi teisę nedelsiant iš valdybos, prezidento ir administracijos gauti visus 

patikrinimui reikalingus dokumentus. 

32. Revizijos komisija privalo patikrinti Asociacijos finansinių ataskaitų rinkinį ne mažiau kaip 

vieną kartą per metus ir jį pateikti visuotiniam narių susirinkimui. 

33. Vieną kartą per metus eilinio visuotinio narių susirinkimo metu prezidentas Asociacijos 

nariams atsiskaito apie Asociacijos finansinę padėtį, sudarytus sandorius, panaudotas lėšas, 

atsako į Asociacijos narių klausimus, susijusius su Asociacijos finansine veikla.  

 

VII. ASOCIACIJOS BUVEINĖ IR JOS KEITIMAS 
 

34. Asociacijos buveinės adresas nustatomas ir keičiamas Asociacijos prezidento sprendimu. 
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VIII. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA 
 

35. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 (trys) nariai, per 30 (trisdešimt) dienų apie tokį narių 

sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui. 

36. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso 

nustatyta tvarka.  

37. Visuotinis narių susirinkimas, priėmęs sprendimą nutraukti Asociacijos veiklą, paskiria 

likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminą, inventorizavimo ir turto perėmimo 

tvarką. 

38. Apie Asociacijos likvidavimą skelbiama VĮ Registrų centro elektroniniame leidinyje 

„Juridinių asmenų vieši pranešimai“.  

39. Likvidavus Asociaciją likęs Asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus 

visus kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, 

neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo iš Juridinių 

asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos 

nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Asociaciją. 

 

 

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai aštuonioliktų metų birželio keturioliktą dieną. 

 

Nacionalinės sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų Asociacijos prezidentas Artūras Salda 

 

 

............................ 
        (parašas) 


