LIETUVOS TELEMEDICINOS ASOCIACIJA

ĮSTATAI
I. Bendrosios nuostatos
1. LIETUVOS TELEMEDICINOS ASOCIACIJA) (toliau - Asociacija) yra ribotos
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.Asociacijos
veikla plėtojama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
2. Asociacijos buveinės adresas gali būti keičiamas Prezidento sprendimu.
3. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės
aktais ir šiais įstatais.
4. Dokumentai ir kita informacija apie asociacijos veiklą nariams turi būti lengvai
prieinama ir pateikiama nedelsiant, asociacijos nariui pareikalavus.
5. Su vieša informacija – metine ataskaita – sudaromos salygos susipažinti
asociacijos buveinėje. Esant reikalui ši vieša informacija, pranešimai ar skelbimai skelbiami
respublikiniuose ar regioniniuose laikraščiuose bei kitose visuomenės informavimo priemonėse.
6. Veiklos laikotarpis - neribotas.
II. Asociacijos tikslai ir veikla
7. Asociacijos tikslai yra:
7.1. Skatinti telemedicinos ir elektroninės sveikatos plėtrą Lietuvoje, plėtoti
tarptautinį bendradarbiavimą telemedicinos srityje, siekti, kad telemedicinos pasiekimai būtų
diegiami medicinos praktikoje žmonių ir visuomenės sveikatos naudai.
7.2. Skatinti mokslą ir taikomuosius mokslo tyrimus telemedicinos srityje.
7.3. Rinkti ir platinti informaciją apie šiuolaikinius telemedicinos pasiekimus
Asociacijos nariams, kitiems Lietuvos medikams, sveikatos sistemos institucijoms bei
darbuotojams, su telemedicina susijusiems informacinių technologijų darbuotojams, valstybės
institucijoms, visuomenei.
7.4. Siekti telemedicinos plėtrai palankios teisinės bazės, skatinti tokios teisinės
bazės kūrimą.
7.5. Atstovauti Lietuvos telemedicinos profesionalams bei telemedicinos paslaugas
teikiančioms ir telemedicinos produktus kuriančioms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms
bendraujant su valstybės institucijomis, o taip pat užsienyje bei tarptautinėse organizacijose.
7.6. Kurti ir organizuoti mokymo ir profesinio tobulinimosi programas
telemedicinos srityje.
7.7. Organizuoti iniciatyvas, programas, projektus, bendradarbiauti su kitomis
Lietuvos bei užsienio įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis skatinant mokslą ir inovacijas
telemedicinos srityje.
7.8. Organizuoti ir koordinuoti visų suinteresuotų šalių įtraukimą diegiant
telemedicinos galimybes praktikoje žmonių ir visuomenės sveikatos naudai.
7.9. Vykdyti kitą, Lietuvos Respublikos įstatymams bei šiems įstatams
neprieštaraujančią, veiklą, siekiant ankščiau išvardytų tikslų.
7.10. Koordinuoti savo narių veiklą;
7.11. Atstovauti narių interesams ir juos ginti;
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8. Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius asociacija:
8.1. Vykdys informacines, mokomąsias, profesinės kvalifikacijos priemones;
8.2. Sieks partnerystės ryšių tarp Lietuvos ir užsienio įmonių, organizacijų
telemedicinos mokslo, mokymo, taikomųjų mokslo tyrimų srityje;
8.3. Bendradarbiaus su Lietuvos mokslo ir mokymo institucijomis, sveikatos
priežiūros institucijomis skleidžiant žinias apie telemediciną, organizuojant atitinkamas mokymo
programas;
8.4. Teiks siūlymus, dalyvaus kuriant, bei esant reikalui inicijuos reikalavimus (taip
pat ir profesinius reikalavimus), standartus, teisės aktus telemedicinos veiklos reguliavimo,
priežiūros, o taip pat telemedicinos skatinimo srityje;
8.5. Teiks siūlymus valstybės valdžios ir valdymo institucijoms telemedicinos
veiklos, plėtros ir reguliavimo srityje;
8.6. Organizuos seminarus, konferencijas, kitus renginius savo nariams bei gydymo
įstaigoms;
8.7. Atstovaus savo nariams bei Lietuvos telemedicinai tarptautiniuose renginiuose
bei organizacijose;
8.8. Vykdys kitas Lietuvos Respublikos įstatymams bei šiems įstatams
neprieštaraujančias, taip pat ir ūkines komercines, priemones.
8.9. Asociacija gali gauti paramą.
8.10. Asociacija gali teikti labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą.
8.11. Asociacija gali jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos.
8.12. Asociacija gali stoti į tarptautines organizacijas ir išstoti iš jų.
III. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos:
9. Asociacijos nariais gali būti:.
9.1. Su telemedicinos mokslu, mokymu ar praktika susiję Lietuvos medikai,
sveikatos sistemos darbuotojai, informacinių technologijų darbuotojai, kiti fiziniai asmenys,
kurių profesinė ar akademinė veikla yra susijusi su telemedicina.
9.2. Gydymo įstaigos, taip pat su telemedicinos mokslu, mokymu ar praktika
tiesiogiai susijusios įstaigos, įmonės, organizacijos.
9.3. Medicinos mokslų ar kitų su telemedicina susijusių sričių studentai.
10. Asociacijos narys turi teisę;
10.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;
10.2. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
10.3. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos
veiklą;
10.4. bet kada išstoti iš asociacijos.
11. Asociacijos narys privalo:
11.1. Laikytis asociacijos įstatų;
11.2. Mokėti nario mokestį. Stojamojo įnašo ir nario mokesčio tvarka nustatoma
atskiru Valdybos nutarimu.
12. Nauji nariai į asociaciją priimami asociacijos Valdybos sprendimu, gavus
raštišką prašymą. Valdybai nepritarus naujo nario priėmimui, naują prašymą asmuo gali teikti po
metų.
13. Narys, norintis išstoti iš asociacijos, pateikia raštišką pareiškimą asociacijos
Prezidentui, kuris pristato prašymą eiliniame arba neeiliniame Valdybos posėdyje ir pateikia
pareiškėjui atsakymą raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo.
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14. Narys gali būti pašalintas iš asociacijos Valdybos sprendimu, Valdybos narių
balsų dauguma, už veiklą, nesuderinamą su asociacijos įstatais, tikslais ir uždaviniais; už
neetišką veiklą; už įstatymams prieštaraujančią veiklą; už kenkimą ar trukdymą Asociacijos
veiklai.
IV. Asociacijos valdymas
15. Asociacijos organai:
15.1. Visuotinis narių susirinkimas.
15.2. Valdymo organai:
15.3. vienasmenis asociacijos valdymo organas yra asociacijos Prezidentas.
15.4. kolegialus valdymo organas yra asociacijos Valdyba, kurią sudaro Prezidentas
ir du Viceprezidentai.
15.5. Kiti organai – revizijos komisija. Prezidento teikimu ir Valdybos pritarimu
gali būti steigiamos ir kitos komisijos. Komisijų pirmininkai kuruoja jiems pavestas sritis ir
dalyvauja Valdybos posėdžiuose patariamojo balso teise. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 1
narys.
16. Visuotinis narių susirinkimas:
16.1. Tik visuotinis narių susirinkimas gali:
16.1.1. keisti asociacijos įstatus;
16,1,2, tvirtinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
16.1.3. priimti sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo
ar likvidavimo).
16.1.4. Rinkti 3 metų kadencijai asociacijos Prezidentą ir Viceprezidentus, kurie
sudaro Valdybą, išskyrus pirmąjį Asociacijos Prezidentą ir viceprezidentus, kuriuos renka nariųsteigėjų susirinkimas kaip aprašyta 18.1 p.
16.2. Visuotinis narių susirinkimas taip pat sprendžia ir kitus klausimus, jeigu jie
nėra valdymo organo kompetencija - Civilinio kodekso 2.82 str.
16.3. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Prezidento iniciatyva, datą ir
darbotvarkę suderinus su Valdyba, ne rečiau kaip kartą per metus. Reikalui esant Prezidentas
kviečia neeilinį visuotinį susirinkimą. Pranešimą apie susirinkimą Prezidentas ar jo įgaliotas
asmuo pateikia nariams elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš savaitę iki susirinkimo. Nariai
privalo pateikti asociacijos Valdybai savo elektroninio pašto adresą ir laiku informuoti apie jo
pasikeitimą.
16.4. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai dalyvauja daugiau
kaip ½ Asociacijos narių.
16.5 Kai renkami kolegialių organų nariai, sprendimai priimami daugiau kaip ½
nuo susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
16.6 Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, pakartotinis visuotinis
narių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip po vieno mėnesio. Pakartotinis visuotinis
susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais,
nepriklausomai kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių.
18. Prezidentas yra vienasmenis asociacijos valdymo organas. Prezidentas turi du
pavaduotojus – viceprezidentus.
18.1. Asociacijos Prezidentas:
18.1. Asociacijos pirmasis Prezidentas renkamas narių-steigėjų steigiamajame
asociacijos susirinkime 3 metų kadencijai. Pasibaigus pirmojo Prezidento kadencijai, sekančiai 3
metų kadencijai Prezidentu automatiškai tampa pirmasis Viceprezidentas, kuris yra taip pat
renkamas narių-steigėjų steigiamajame asociacijos susirinkime. Po to visoms sekančioms
kadencijoms Prezidentą ir viceprezidentus, kurie sudaro Valdybą, 3 metų kadencijai renka
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Visuotinis susirinkimas. Maksimalus Prezidento kadencijų skaičius yra neribotas, tačiau negali
būti daugiau kaip vienos nepertraukiamos kadencijos. Kadenciją baigęs Asociacijos prezidentas
automatiškai tampa asociacijos viceprezidentu sekančiai 3 metų kadencijai.
18.2. Prezidentas vadovauja Asociacijos veiklai ir jai atstovauja Lietuvoje bei
užsienyje, bei priima sprendimus visais Asociacijos veiklos valdymo klausimais, išskyrus tuos,
kurie yra Valdybos ar Visuotinio susirinkimo išskirtinėje kompetencijoje.
18.3. Prezidentas priima ir atleidžia iš darbo Asociacijos samdomus darbuotojus, jei
tokių yra.
18.4. Viceprezidentai kuruoja jiems priskirtas Asociacijos veiklos sritis.
19. Kolegialus valdymo organas yra Valdyba.
19.1. Valdyba yra renkama Visuotinio susirinkimo 3 metų kadencijai. Valdybą
sudaro 3 nariai: Prezidentas, pirmasis viceprezidentas ir antrasis viceprezidentas. Valdyba:
19.1.1. Priima, atleidžia asociacijos narius.
19.1.2. Rengia ir įgyvendina Asociacijos metinį veiklos planą; rengia Asociacijos
metinę finansinę ataskaitą ir teikia ją tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui.
19.1.3. Steigia Asociacijos samdomų darbuotojų pareigybes, tvirtina tokių
pareigybių darbo aprašymus, darbo užmokestį.
19.1.4. Svarsto ir teikia išvadas, pasiūlymus valstybės valdžios ir valdymo
institucijoms dėl teisės aktų, telemedicinos bei e-sveikatos politikos ir strategijos; reikalui esant
konsultuojasi šiais klausimais su Asociacijos taryba.
19.1.5. Nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų
mokėjimo tvarką;
19.1.6. Svarsto, tvirtina ir paveda Prezidentui pasirašyti Asociacijos vardu sutartis,
sandorius, projektus kurių vertė viršija 5000 litų;
19.1.7. Prezidento teikimu svarsto prašymus tapti asociacijos nariais.
19.1.8. Svarsto ir tvirtina Asociacijos metinį veiklos planą, biudžetą, programas,
projektus, iniciatyvas.
19.1.9. Prezidento teikimu sudaro Asociacijos komisijas, skiria ir atšaukia narius į
Asociacijos sudarytas komisijas.
19.2. Valdybai ir jos posėdžiams vadovauja Asociacijos Prezidentas. Valdybos
nutarimus pasirašo visi posėdyję dalyvavę nariai.
19.3. Valdybos posėdžiai šaukiami Asociacijos Prezidento iniciatyva, paprastai ne
rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Posėdžiai gali vykti ir nuotoliniu (telekonferencijų) būdu, o
posėdžių protokolai gali būti pasirašomi elektroniniu parašu.
19.4. Valdyba gali priimti sprendimus tik kai posėdyje dalyvauja visi Valdybos
nariai.
V. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka.
20. Asociacija gali steigti filialus bei atstovybes.
21. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys.
22. Filialai ir (ar) atstovybės steigiami Valdybos sprendimu.
VI. Asociacijos įstatų keitimo tvarka.
23. Asociacijos įstatus gali keisti tik visuotinis narių susirinkimas .
24. Įstatų pakeitimą gali inicijuoti ir teikti asociacijos Prezidentas.
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VII. Asociacijos pertvarkymas ir pabaiga
25. Asociacija gali būti pertvarkyta , reorganizuota ar likviduota tik visuotinio narių
susirinkimo sprendimu, jeigu už tai balsuoja ne mažesnė, negu 3/4 visų susirinkime
dalyvaujančių narių balsų.
26. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio
kodekso nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo numatytus
ypatumus.
VIII. Lėšų ir pajamų naudojimo bei asociacijos veiklos kontrolės tvarka.
27. Asociacijos veiklą, jos lėšų naudojimą kontroliuoja visuotiniame narių
susirinkime išrinkta revizijos komisija (revizorius), kurio (kurios) kadencija yra 3 metai.
28. Valdyba per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos parengia ir pateikia
visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą.

IX. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša
informacija.
29.Pranešimai ir skelbimai skelbiami respublikiniame dienraštyje “Kauno diena“,
asociacijos nariams informacija siunčiama elektroniniu paštu.
Asociacijos įstatai priimti 2012m.lapkričio 20d.

Lietuvos Telemedicinos Asociacijos
Prezidentas

Prof. Alvydas Paunksnis

