
IRECISTRUOTA'
JURTDINIU ASMENU REGISTRE

Lietuvos neigaliqjq drau
ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l.l. Lietuvos neigaliqjq draugija (tpliau - LND) yra ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis

asmuo, kurio teisine forma - asociacija. LND veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstitucij4,
Civilini kodeks4, Asociacijq bei kitus istatymus, Vyriausybes nutarimus, kitus teises aktus ir savo

istatus.
1.2. LND yra viesas juridinis asmuo, turintis savo balans4, simbolik4, firmini blank4, antspaud4 su

savo pavadinimu, atsiskaitom4sias, biudZetines bei valiutines sqskaitas Lietuvos Respublikos

iregistruotose banko istaigose, taip pat iikini, finansini, organizacini ir teisini savarankiSkum4.

1.3. LND yra savanoriSka, savaranki5ka, nepolitine organizacija. kurios tikslas koordinuoti nariq

veikl4, atstovauti nariq interesams ir juos ginti, tenkinti kitus vie5uosius interesus.

1.4. LND atsako pagal savo prievoles jai nuosavybes teise priklausandiu turtu. LND neatsako pagal

asociacijos nario prievoles, o pastarasis neatsako pagal asociacijos prievoles.

1.5. Asociacija gali tureti ir igyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprie5tarauja jos

veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijq istatyme ir, Siuose istatuose.
1.6. LND isteigta neribotam veiklos laikui.
1.7. LND finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.8. LND veikla apima visq Lietuvos Respublikos teritorij4.

II. ASOCIACIJOS VEIKLA, UZNAVTNIAI IR VEIKLOS TIKSLAI

2.1. LND tikslai:
2.1.1. atstovauti ir ginti LND narius, jq pilietines, teisines, Zmogaus, socialines ir ekonomines teises

ir kitus vie5uosius interesus, vadovaujantis nediskriminavimo principu.
2.1.2. skleisti informacij4 apie Zmoniq su negalia socialing padeti bei socialines programas, savo

veikla prisideti prie aktualiq socialiniq klausimq sprendimo.

2.1 .3. itakoti kuriant, keidiant ir papildant Salies istatymus bei kitus teises aktus, reglamentuojandius

Zmonems su negalia svarbiq klausimq sprendimo budus, metodus, jq ekspertizp.

2.1.4. dalyvauti formuojant Salies socialing politik4, sifllant bei igyvendinant socialines programas

bei projektus, orientuotus i Zmoniq su fizine negalia socialiniq poreikiq tenkinim4.
2.1.5. siekti, kad biitq igyvendinamos tarptautiniuose teises aktuose ir Lietuvos Respublikos

istatymuose itvirtintos nuostatos del Zmoniq su negalia nediskriminavimo, socialines atskirties

panaikinimo, lygirl teisiq i moksl4, darb4, socialing apsaug4 bei visapusg integracij4 i visuomenes

gyvenim4 uZtikrinimo.
2.1.6. organizuoti ir vykdyti metoding, Sviediamqj4 ir juriding pagalb4 LND nariams.

2.1.7. koordinuoti savo nariq veikl4.
2.1.8. vykdyti ir igyvendinti socialines programas ir projektus.
2.1.9. tobulinti LND veiklos strategij4 ir taktik4.
2.2. LND uZdaviniai:
2.2.1. aktyviai bendradarbiauti su lvairiomis Salies valstybinemis, savivaldybes, nevyriausybinemis,
privadiomis institucijomis bei tarptautinemis neigaliqjq organizacijomis, siekiant visi5ko Zmoniq su

negalia Zmogaus teisiq uZtikrinimo visose gyvenimo srityse.

2.2.2. aktyviai bendradarbiauti su ivairiomis Salies valstybinemis, savivaldos, nevyriausybinemis,
privadiomis institucijomis, taip pat kitomis visuomeninemis ir tarptautinemis Zmoniq su negalia

organizacijomis, fondais, siekiant visi5ko Zmoniq su negalia Zmogaus teisiq uZtikrinimo visose

gyvenimo srityse.
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2.2.3. atstovauti Zmonems su negalia,jq artimiesiems, ginti jq teises, teisetus interesus nepaisant
rases, tautybes, tikej imo, isitikinimq, socialines padeties visuomeneje.
2.2.4.teikti pasillymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms institucijoms svarstant ir
priimant naujus, keidiant ir papildant jau priimtus teises aktus, reglamentuojandius Zmoniq su
negalia teising padeti, lgyvendinant socialines programas ir projektus, orientuotus tenkinti Zmoniq
su negalia socialinius poreikius.
2.2.5. organizuoti ir teikti Zmonems" su negalia, jq Seimos nariams, globejams, pagyvenusiems ir
vieni5iems asmenims ivairias bendr4sias ir speciali4sias paslaugas.
2.2.6. organizuoti lvairius seminarus, mokymus, konfererrcijas Zmonems su negalia aktualiais
klausimais bei dalyvauti kitq institucijq ir organizacijq rengiamuose mokymuose, seminaruose ir
konferencijose.
2.2.7. otganizuoti negali4 turintiems asmenims ir jq Seimos nariams kulturing, sporting, Sviediamqj4
ir poilsing veikl4, skatinti Zmoniq su negalia ugdym4, integracij4 i darbo rink4, aktyvq laisvalai[i,
spoft4.
2'2.8 otganizuoti negali4 turintiems asmenims ir jq Seimos nariams sveikatinimo paslaugas, skatinti
ir remti Zmoniq su negalia sveik4 gyvenimo bud4, vis4 gyvenim4 trunkandio sveikatos ir sveikos
gyvensenos ugdymo (-si) ir mokymo (-si) iniciatyva,s, remti inovacijas, skirtas sveikai gyvensenai
formuoti ir sveikatai stiprinti.
2.2.9. steigti, pletoti ir remti LND padalinius, imones, istaigas, bendrijas, uLm€gzti ir palaikyti
ry5ius su partneriais uZsienio valstybese.
2.2.I0. organizuoti susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, ivairias eitynes,
kitokius, istatymais nedraudZiamus, taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius,
sprendZiant ir vieSinant LND veiklas ir Zmoniq su negalia problemas.
2.2.11. skatinti visuomeng padeti sprgsti Zmoniq su negalia problemas bei iSkylandius klausimus,
ugdyti visuomenbs tolerancij4 Zmoniq su negalia ir jq artimqjq atZvilgiu.
2.3. fgyvendindama savo tikslus pagal numatytus uzdavinius LND turi teisg:
2.3.1. ra5tu, LodLiu irkitais biidais skleisti informacij4apie LND veikl4, propaguoti LND tikslus ir
uZdavinius;
2.3.2. organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, kitokius masinius renginius
teises aktq nustatyta tvarka;
2.3.3. uZsiimti lobizmu;
2.3.4. steigti LND filialus, atstovybes, fondus ir visuomenes informavimo priemones;
2.3.5. biiti kitq asociacijq nariu ar kitq juridiniq asmenq dalyviu, stoti ! tarptautines organizacijas,
palaikyti rySius su kitq valstybiq negali4 turindiais Zmonemis bei juos atstovaujandiomis
organizacij omis;
2'3.6. gauti le5q ar kitokio tutlo, paramos i5 tarptautiniq, visuomeniniq, valstybiniq ir nevalstybiniq
lstaigq, organizacijq, fondq, fiziniq ir (ar) juridiniq asmenq Lietuvos Respublikos istatymais
nustatytu bldu;
2.3.7 . pagal galimybes teikti labdar4 ar kitoki4 param4 savo nariams;
2.3.8. isigyti savo veiklai reikaling4 turt4, ji valdyti, naudotis ir disponuoti
bDdais ir tvarka;

istatymuose numatytais

2.3.9. steigti (bDti steigeju) LND struktiirinius padalinius, imones, istaigas ar fondus Lietuvos
Respublikos istatymq nustatyta tv arka;
2.3.10. sudaryti sutartis ir prisiimti isipareigojimus;
2.3.11. samdyti pagal darbo ir kitas sutartis fizinius ir juridinius asmenis jstatuose numatytai veiklai
vykdyti;
2.3.12. vykdyti istatymq nedraudZiam4 Dking, komercing veikl4, kuri neprie5tarauja LND istatams
bei veiklos tikslams ir yra reikalinga LND tikslams pasiekti;
2.4. LND veikla grindZiama nariq tarpusavio pasitikejimu, pagarba, eti5ku elgesiu bei aktyviu ir
atsakingu dalyvavimu.
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III. LND NARIAI, JU TBISES IR PAREIGOS

3.1. LND nariais gali b[ti juridiniai asmenys, kuriq veikla yra susijusi su fizing negali4 turindiais

asmenimis, jq integracija, taip pat pritariandiais LND tikslams ir nustatyta tvarka pateikusios

pra5ymus tapti asociacijos nariais.

3.2. Juridinis asmuo, norintis tapti asocijuotu LND nariu, teikia motyvuot4 pra5ym4 valdybai, kuri

nagrineja praSym4 artimiausiame posedyje. Kartu su motyvuotu pra5ymu juridinis asmuo pateikia

Siq dokumentq kopijas:juridinio asmens paZymejim4, istatus, steigimo akt4 arba steigimo sutarti ar

kit4 dokument4, kuriuo buvo isteigtas juridinis asmuo.

3.3. Sprendimas del juridinio asmens tapimo LND asocijuotu nariu priimamas balsq dauguma, kai

dalyvauja daugiau nei puse valdybos narirtr. Sprendimas yra galutinis ir neskundZiamas. Valdyba

turi teisg narystes klausim4 perduoti svarstyti auk5tesniam valdymo organui - konferencijai.

3.4. LND nariai turi teisg bet kada i5stoti i5 LND, pateikg pra5ym4 LND pirmininkui.
3.5. Pasibaigus narystei bet kokiais pagrindais, nario mokestis, stojamasis mokestis, taip pat bet

kokie kiti ina5ai ir (ar) turtas nera gr4Zinami.

3.6. LND valdyba turi teisg svarstyti juridinio asmens LND narystes klausim4, jei juridinio asmens

ar jo organq veiksmai priestarauja LND tikslams, nesilaikoma geros morales principq, Zeminamas

LND vardas ar diskredituojama organizacijos veikla, taip pat, jei juridinis asmuo nemoka nario

mokesdio, piktybiSkai nesilaiko LND istatq, nevykdo LND lsipareigojimq ir (ar) valdymo organo

teiseto nurodymo.
3.7. Kasmetini nario mokesti ir stojam4ii mokesti nustato LND konferencija.

3.8. LND nariq teis€s:
3.8.1. LodLiu ir ra5tu teikti pasillymus, pastabas ir rekomendacijas LND, gauti vis4 informacij4 apie

LND organizuojamus renginius, susirinkimus, seminarus, diskusijas ir kitus susib[rimus ir juose

dalyvauti;
3. 8.2. naudotis LND teikiamom is paslaugomi s, informac ij a;

3.8.3. dalyvauti ir balsuoti konferencijoje;
3.8.4. rinkti ir buti i5rinktais iLND valdymo organus, dalyvauti LND veikloje;
3.8.5. kitas teises aktuose nustatytas teises.

3.9. LND nariai privalo:
3.9.1. laikytis LND istatq, vykdl.ti valdymo organq priimtus sprendimus ir pra5ymus;

3.9.2. teikti LND nustat54os apimties informacij4 apie savo veikl4(-as) ir igyvendinamus projektus,

kuri yra biitina LND tikslams siekti;
3.9.3. propaguoti ir skatinti LND veiklos tikslus visuomeneje, aktyviai dalyvauti LND veikloje,
visapusi5kai skatinti LND pletr4;
3.9.4. pranesti LND apie savo kontaktiniq duomenq (taip pat pavadinimo, kodo, buveines,

vienasmenio valdymo organo, gyvenamosios vietos / buveines adreso) pasikeitim4;

3.9.5. einamqiq metq paskutinio menesio paskuting darbo dien4 ra5tu informuoti LND apie tikslq
Draugijoje esandiq nariq skaidiq;
3.9.6. nustatlrta tvarka moketi nario mokesti;
3.9.7 . gerbti kitq LND nariq nuomong, teises ir teisetus interesus;

3.9.8. tausoti LND nuosavybg.

3.10. LND nario narystO stabdoma ar (ir) nutraukiama:
3.10.1. jei narys ra5tu pateikia pra5ym4 i5stoti i5 LND;
3.10.2. be pateisinamos prieZasties nemoka nario mokesdio ilgiau kaip 2 metus;

3.10.3. piktybi5kai nesilaiko LND istatq, nevykdo LND valdymo organll sprendimq ir pra5ymq;

3. 1 0.4. diskredituoja LND vardq,j i menkina;
3.10.5. jei nario veikla ir tikslai prie5tarauja asociacijos tikslams ir uZdaviniams;
3.10.6. likvidavus ar reorsanizavus LND.
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3.11. sprendim4 del nario pa5alinimo iS LND priima LND valdyba, dalyvaujant suinteresuoto

ur-.n5 atstovams. Jeigu asmuo be pateisinamos prieZasties neatvyksta i valdybos posedi, Linant,

kad apie posed! buvo informuoti, klausimas sprendZiamas jiems nedalyvaujant. Valdybos

sprendimas del narystes gali bUti skundZiamas aukStesniems LND valdymo organams'

IV. LND VALDYMAS

4.1. LND veikia Sie valdymo organai:
4.1.1. Konferencija - auk5diausias organas, turinti visuotinio nariq susirinkimo teisg.

4.l.2.Yaldyba - kolegialus valdymo organas.

4.1.3. Pirmininkas - vienasmenis valdymo organas.

4.2. Konferenciios kompetenciia, sulaukimo tvarka ir sprendimq pri€mimo tvarka.
4.2.1. LND konferencija paprasta asocijuotq nariq balsq dauguma sprendZia Siuos klausimus:

4.2.1.1. renka ir at3aukia LND pirminink4 ir LND valdybos narius;

4.2.1.2. nustato LND nariq stojamqjq ina5q dydi ir kasmetini nariq mokesdiq dydi, j,l mokejimo

tvark4;
4.2.1.3. isklauso ir vertina LND pirmininko ir valdybos darbo ataskait4;

4.2.1.4. iSklauso ir tvirtina LND metinq finansinq atskaitomybg; i

4.2.1.5. tvirtina LND ilgalaikes programas ir projektus, numato LND veiklos strategij4;

4.2.1.6. priima sprendim4 keisti buveines adres4;

4 .l .1 .6. iprendZia kitus klausimus, kurie yra perduoti LND pirmininko arba valdybos.

4.2.2. Konierencija organizuojama ne rediau kaip karl4 per kalendorinius metus' UZ konferencijos

organizavim4 atsakingas LND pirmininkas. Esant b[tinybei gali bDti organizuojama neeiline

konferencija. Neeiling konferencij4 gali su5aukti LND pirmininkas, LND valdyba arba ne maLiau

kai2l3 LND asocijuotq nariq.
4.2.3 . Kas ketverius metus organizuoj ama rinkim ine konferencij a.

4.2.4. Apie konferencijos dat4, viet4 ir laik4 skelbiama elektroniniame leidinyje "Juridiniq asmenll

viesi pranesimai" ir savaitra5tyje ,,Bidiulyste" ir (arba) LND internetiniame puslapyje ne veliau kaip

prie5 20 (dvide5imt) kalendoriniq dienq.

+.2.S. tconferencijoje vienas asocijuotas narys turi vien4 balsq. Asocijuotus narius - juridinius

asmenis - atstovauja vadovai arba jq lgalioti asmenys.

4.2.6 Konferencija laikoma teiseta ir ivykusia, kai joje dalyvauja daugiau kaip ll2 LND asocijuotq

nariq.
4.2.i. Konferencijoje balsuojama atviru arba slaptu balsavimu. Sprendimai priimami paprastqja

balsq dauguma. Asmenys, balsuodami susilaikg, neskaidiuojami, tokie balsai neturi itakos nustatant

kvorum4. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia LND pirmininko balsas.

4.2.8. Jeigu konferencijoje nera kvorumo, po valandos gali buti Saukiama pakartotine konferencija,

kuri turi teisg priimti sprendimus nelvykusios konferencijos darbotvarkes klausimais,

nepriklausomai nuo dalyvavusiq asocijuotq nariq skaidiaus.

+ i.g. l<onferencijai pirmininkauja LND pirmininkas, o jei jo ndra - konferencijos metu i5renkamas

pirmininkaujantii aimuo, kuris gali bUti renkamas iS LND asocijuotq nariq arba i5 LND

administracijos.
4.2.10. Konferencijos posedZiai

konferencij oj e ir pirmininkas.
protokoluojami, juos pasira5o posedZio sekretorius, renkamas

4.2.1 l. Kvalifikuota dalyvaujandiq asocij uotq nariq balsq

pritarimas) konferencija sprendZia Siuos klausimus:
dauguma (reikalingas 2/3 dalyvaujandiq

4.2.11.1. del asociacijos istatq keitimo.
4.2.I1.2. del asociacijos perlvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir pabaigos'
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4.3. LND valdybos kompetencija, su5aukimo tvarka, sprendimq pridmimo tvarka, kadencija.
4.3.1. LND valdybos kompetencija:

4.3.1.1. svarsto LND veiklos program4, esam4 finansing LND buklg, lkines ir kitos veiklos
klausimus, konkretina priemones LND veiklos kryptims ir tikslams pasiekti;

4.3.1.2. svarsto materialines ir kitokios pagalbos neigaliesiems teikim4;
4.3.1.3. priima sprendimus del kitq juridiniq asmenq steigimo ar deltapimo kitq juridiniq asmenll

dalyviu, taip pat priima sprendimus del jungimosi i asociacijas, s4jungas, konfederacijas ir kt. ir
iSstojimo i5 jq;

4.3.1.4. priima sprendimus del nekilnojamojo turto isigyjimo, perleidimo ar bet kokio teisiq
suvarZymo iji;

4.3.1.5. priima sprendimus del piniginiq le5q, vir5ijandiq 8000 Eur (a5tuoniq tiikstandiq eurq),
panaudojimo;

4.3.1.6. priima sprendimus del turimq imoniq ar kitq juridiniq asmenq, kuriuose savininkas ar

steigejas yra LND, valdymo ir disponavimo;
4.3.1.7. svarsto pra5ymus ir priima sprendim4 tapti LND asocijuotu nariu, sprendZia klausimus

del asocijuoto nario pa5alinimo;
4.3.1.8. teikia pasifilymus Vyriausybei, kitoms institucijoms ir istaigoms del neigaliqjq socialines

integracijos politikos, jos igyvendinimo, neigaliqjq visuomeninius santykius reglamentuojandiq
teises aktq projektq ir Neigaliqjq teisiq konvencijos (toliau- Konvencija) igyvendinirno, stebesenos

ataskaitq:
4.3.1.9. sprendZia klausimus, susijusius su LND padaliniq steigimu bei jq veiklos nutraukimu;
4.3.1.10. kviesti ivaldybos posedZius kitq institucijq, istaigq ir organizacijq atstovus;
4.3.1.1 1. sudaryti darbo grupes, komisijas, pasitelkti ekspertus Valdybos kompetencijai

priskirtiems klausimams nagrineti;
4.3.1.I2. turi teisg Saukti neeiling konferencij4, jei,,uL" balsuoja 213 valdybos nariq;
4.3.1.13. priima sprendimus del LND lkines finansines veiklos patikrinimq, auditq atlikimo ir

skiria auditoriq Siq paslaugq teikimui.
4.3.1.13. sprendZia kitus klausimus, kuriuos deleguoja pirmininkas arba konferencija;
4.3.1.I4. nustato ir tvirtina dokumentq ir kitos infomacijos apie asociacijos veikl4 pateikirno

nariams tvark4;
4.3.1.15.

tvirtina LND valdybos darbo reglament4.
4.3.2. LND valdyba renkama 4 (ketveriems) metams i5 skirtingq Lietuvos neigaliqjq draugijq
apskridiq pirmininkq, turindiq fizing negali4, konferencijoje paprasta balsq dauguma.
4.3.3. Valdyb4 sudaro 10 nariq ir valdybos pirmininkas, i5 viso 11 nariq. LND pirmininkas yra ir
valdybos pirmininkas.
4.3.4. Jei valdybos narys (pirmininkas) atsistatydina i3 jo atstovaujamos draugijos uZimamq
pirmininko pareigq arba rinkimines konferencijos metu nebei5renkamas savo atstovaujamoje
draugijoje pirmininku, jis pa5alinamas ir iS LND valdybos nariq. Artimiausioje konferencijoje i5

pa5alinto valdybos nario apskrities renkamas naujas valdybos narys. Trlkstami nariai renkami tos :
valdybos kadencijai.
4.3.5.Pagrindine Valdybos veiklos forma yra posedZiai. Eiliniai Valdybos posedZiai Saukiami ne

rediau kaip kart4 per ketvirti. Neeiliniai Valdybos posedZiai Saukiami Valdybos pirmininko, o kaijo
ndra, - Valdybos pirmininko pavaduotojo arba treddalio visq Valdybos nariq iniciatyva.
4.3.6. Valdybos balsavimas gali blti organizuojamas apklausos bldu ra5tu (pa5tu, faksu, el.paStu),
jei nei vienas i5 valdybos nariq tam neprieStarauja.
4.3.7 . Y aldybos posedZius organizuoja valdybos pirmininkas.
4.3.8. Apie valdybos posedZio datq, viet4 ir laik4 prane5ama kiekvienam valdybos nariui
individualiai el. paStu arba faksu nemaliau kaip pries 10 (de3imt) kalendoriniq dienq iki valdybos
posedZio pradZios. Sie terminai gali buti netaikomi, jei Saukiamas neeilinis valdybos posedis, taip
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pat, kai balsavimas vyksta apklausos biidu ra5tu (el. pa5tu, faksu, pa5tu), jei tam neprie5tarauja
valdybos nariai.
4.3.9. Yaldybos posedZiq darbotvarkg ir klausimq svarstymui reikaling4 medLiag4 rengia Lietuvos
nelgaliqiq draugijos administracija, pasira5o Valdybos pirmininkas, jo nesant - pirmininko
pavaduotojas. Valdybos nariams posedZio darbotvarke ir kita klausimrl sprendimui reikalinga
medLiaga iteikiama arba i5siundiama elektroniniu pa5tu, likus ne maLiaukaip 2 darbo dienoms iki
Valdybos posedZio.
4.3.10. Valdybos posedZiai laikomi teisetais, jei juose dalyvauja 7 ir daugiau valdybos nariq. LND
pirmininkui nedalyvaujant, valdybos posedZiui vadovauja pifmininko pavaduotojas arba vienas iS
valdybos nariq.
4.3.1I. Valdybos narys, negalintis dalyvauti posedyje, apie tai (telefonu, el. pa5tu) prane5a Lietuvos
neigaliqjq draugijos administracijai. Nedalyvaujantis posedyje Valdybos narys turi teisg pateikti
savo nuomong svarstomu klausimu, tadiau balsuojant jo balsai neskaidiuojami.
4.3.12. Valdybos posedZiuose balsuojama atviru arba slaptu balsavimu. Sprendimai priimami
paprastqa balsq dauguma, sprendimas priimamas, kai daugiau pasisako ,,u2" nei,,prieS". Asmenys,
balsuodami susilaikg, neskaidiuojami. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia LND pirmininko balsas.
Valdybos posedyje kiekvienas narys turi vien4 bals4.
4.3.13. Valdybos kvietimu posedZiuose turi teisg dalyvauti institucijq, istaigq ir organizacijq
atstovai (toliau - kviestiniai posedZio dalyviai), neturintys savo atstovq Valdyboje. Valdybos
posedyje i5klausomas klausim4 rengiandio Valdybos nario ar kviestinio posedZio dalyvio
prane5imas. Prane5imui skirto laiko trukmg, praneSejo pra5ymu, nustato Valdyba. Veliau pasisako
kiti Valdybos nariai ir kviestiniai posedZio dalyviai.
4.3.14. Valdybos nariai, nesutinkantys su priimtu Valdybos sprendimu, turi teisg ra5tu pareikSti
atskirq nuomong, kuri pridedama prie protokolo. Valdybos narys nusiSalina nuo sprendimo
priemimo, kai yra pagrindo manyti, kad jis gali buti Sali5kas priimant sprendim4.
4.3.15. Valdybos posedZiai yra protokoluojami. Protokol4 pasira5o LND pirmininkas ir sekretorius.
Prie Valdybos posedZio protokolo gali buti pridedama posedZio metu svarstyto klausimo medZiaga.
PosedZio protokolai saugomi LND buveineje tol, kol asociacija ndra reorganizuota ar likviduota.

4.4. LND pirmininko kompetencija, skyrimo fvarka, kadencija.
4.4. 1. LND pirmininko kompetencija:

4.4.1.1. organizuoja nuolating lking ir finansing LND veikl4, igyvendina LND tikslus;
4.4.1.2. atstovauja LND santykiuose su kitomis organizacijomis bei valstybinemis institucijomis,

visuomeninemis ir kitomis organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir uZsienyje;
4.4.1.3. organizuoja ir vadovauja LND Valdybai ir Konferencijai;
4.4.1.4. vykdo valdybos ir konferencijos sprendirnus bei pavedimus;
4.4. | .5 . priima sprendimus dalyvauti proj ektinej e veikloj e ;

4.4.1.6. LND vardu sudaro sutartis, sandorius, pasira5o LND dokumentus ar igaliojatai padaryti
kitus darbuotojus;

4.4.1.7. lstatymq numafyta tvarka organizuoja LND finansing veikl4, disponuoja LND turtu ir
leSomis;

4.4.1.8. priima idarb4 ir atleidLia LND darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis irnustato darbo
sutarties s4lygas, iskaitant ir darbo uZmokestf;

4.4.1.9. nustato samdomq darbuotojq etatus, tvirtina jq pareigines instrukcijas ir darbo
reglament4;

4.4.1.10. rengia ir teikia veiklos ataskaitas konferencijai;
4.4.1.11. skelbia ir organizuoja vie5os informacijos paskelbim4;
4.4.1.12. nagrineja gautus skundus arba perduodajuos Valdybai;
4.4.1.13. nagrineja fmoniq ar kitq juridiniq asmenq, kuriuose savininkas ar steigejas yra LND,

pra5ymus del tq imoniq turto valdymo ar disponavimo;



4.4.1.14. sprendZia kitus klausimus, nepriskirtus Konferencijai, Valdybai.
4.4.2. LND pirmininku renkamas bet kuris asmuo, turintis fizing negali4, LND rinkimines
konferencijos metu, 4 metq kadencijai.
4.4.3. Asmuo norintis teikti savo kandidatiira LND pirmininko pareigoms uZimti, ne veliau kaip
prie5 10 kalendoriniq dienq iki konferencijos pradZios, privalo pateikti LND administracijai ra5tu
(el.paStu, faksu ar pa5tu) savo gyvenimo apra5ym4 ir motyvacini praSym4, kuriame b[tq apra5yta
asmens kandidatuojandio i LND pirmininkus kompetencijos bei kuo konkrediai gali b[ti naudingas
LND. Kandidatq pateikta informacija likus 5 (penkioms) kalendorinems dienoms iki konferencijos
iSsiundiama Konferencijos dalyviams susipaZinimui.
4.4.4. Asmenys kandidatuojantys i pirmininko pareigas, rinkimines konferencijos metu nariams
dalyvaujantiems Konferencijoje pristato savo kandidatlr4. Konferencijos dalyviai gali pateikti
klausimus kandidatui. Kandidatui pateikus kandidatiir4, tadiau neatvykus i rinkiming konferencij4,
laikoma, kad jo kandidatDra atsiimta ir uZ jo kandidatiir4 nebalsuojama.
4.4.5. Pirmininkas turi teisg vien4 i5 LND administracijos darbuotojq paskirti pirmininko
pavaduotoju, kuris pavaduoja pirmininkq laikinai negalint eiti LND pirmininko pareigq (del ligos ar

i5vykus, atostogq metu ar del kitq svarbiq prieZasdiq), taip pat esant reikalui, suderinus su

pirmininku, vie5ai atstovauti LND bei teikti pasiiilymus, rekomendacijas, rengti ir formuoti LND
nuomon g, pozicijq visuomenei bei institucij oms, itai goms.
4.4.6. Jei pirmininkas del ligos nebegali eiti savo pareigq arba i5 jq atsistatydina, tai jo pareigas eina
pirmininko pavaduotojas iki artirniausios rinkimines Konferencij os.

4.4.7. Skelbti prie5laikinius pirmininko rinkimus turi teisg Valdyba, jei to reikalauja ne maZiau kaip
7 valdybos nariai arba ne maZiau kaip% LND asocijuotq nariq.

V. LND LESOS, PAJAMOS IR JU NAUDOJIMO TVARKA

5.1. LND nuosavybes teise gali priklausyti pastatai, irenginiai, transporto priemones, socialiniai bei
labdaros objektai ir kitas Siuose istatuose numatytiems tikslams igyvendinti reikalingas turtas, kuris
gali bfiti igytas uZ LND priklausandias le5as, gautas dovanojimo, paveldejimo, paramos ar kitokiu
teisetu b[du.
5.2. LND le5as ir pajamas sudaro:

5.2.1. LND asocijuotq nariq nario mokesdiai, kiti ina5ai.
5.2.2. leSos, gautos kaip parama.
5.2.3. pajamos i5 LND frkines komercines veiklos.
5.2.4. pajamos, gautos uZ kredito istaigose laikomas le5as.

5.2.5. valstybes, jos institucijq, savivaldybiq, fondq skirtos tikslines paskirties leSos, LND
tikslams ir uZdaviniams igyvendinti.

5.2.6. skolinto kapitalo leSos.

5.2.7. kitos teisetai igytos le5os ir pajamos.
5.3. LND le5os ir pajamos naudojamos:

5.3.1. LND istatuose nurodytiems tikslams pasiekti, uZdaviniams vykdyti ir teisems igyvendinti. r
5.3.2. LND darbuotojq darbo uZmokesdiui, organizacinei veiklai finansuoti.
5.3.3. lvairiems mokymo ir tobulinimosi kursams, seminarams, stovykloms organizuoti.
5.3.4. socialinems paslaugoms, sportinei ir kulturinei veiklai organizuoti.
5.3.5. LND turtui isigyti ar nuomoti.
5.3.6. kitoms LND veiklos iSlaidoms padengti.

5.4. LND turi teisg gauti param4, teikti paramq ir labdar4.
5.5. LND turto, le5q, pajamq naudojimo ir disponavimo apribojimus nustato istatymai ir Sie istatai

VI. LND FINANSINE VEIKLOS KONTROLE



',i

d
s
g

I

6'1. LND privalo ne rediau kaip vien4 kart4 per ketverius metus atlikti iikines - finansines veiklos
patikrinim4 arba finansiniq ataskaitq rinkinio audit4. Tai turi atlikti nepriklausomas auditorius.
9.2: 

LND valdyba priima sprendim4 del LND lkines finansines veiklos patikrinimo, auditq atlikimo
ir skiria auditoriq Siq paslaugq teikimui.

VII. PRANESIMV IR SKELBIMU PASKELBIMO TVARKA,
PAGAL KURIA SKELBIAMA VIESA INF'ORMACIJA

7.1. Vie54 informacij4 skelbia LND pirmininkas.
7.2. LND prane5imai ir skelbimai, kurie pagal istatymus ir Siuos istatus turi buti paskelbti viesai,
priklausomai nuo turinio, skelbiami elektroniniame ieidinyje "Juridiniq asmenq vieii prane5imai" ii
yyaitrl5tVj e,,B idiu lyste " arba LND internetiniame puslapyj e.
7.3. Jei informacija susijusi tik su LND nariais, ji gali buti pateikiama ne viesai, kiekvienam LND
nariui elektroniniu pa5tu.

VIII. F'ILIALU IR ATSTOVYBIV STEIGIMO BEI JU VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA

8.1. Sprendimus del atstovybiq ir I ar filiah1 steigimo / veiklos nutraukimo, jq nuostatq tvirtinimo,
valdymo organq skyrimo / at5aukimo, vadovaudamasis Siais istatais ir Lietuvos Respublikos
istatymais, priima LND Valdyba.

IX. LND ISTATU KEITIMO TVARKA

9.1. LND istatai keidiami ir papildomi konferencijoje, kai uZ lstatq keitim4 ir (ar) papildym4
pasisako 213 konferencijoje dalyvavusiq LND asocijuotrl nariq.
9'2. Konferencijai pri€mus sprendim4 pakeisti LND istatus, sura5omas visas pakeistq istatq tekstas
ir po juo pasiraSo LND pirmininkas.
9.3. Su pakeistq istatq projektu suinteresuoti asmenys turi teisg susipaZinti likus ne mrtiaukaip 10
(de5imt) dienq iki konferencijos, kurios darbotvarkeje numatytas istatq keitimas, pradZios.
9.4. Pakeisti istatai registruojami juridiniq asmenrl registre Lietuvos Respubliko, lrtuty,nq nustaty,ta
tvarka ir isigalioja tik nuo jq iregistravimo dienos.
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Pirmininke ^--_ Jelena Ivandenko
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