
LIETUVOS PERIODONTOLOGŲ DRAUGIJOS ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos periodontologų draugija (toliau – LPD) yra visuomeninė organizacija, kurios
tikslas yra vienyti odontologus periodontologus, plėtoti bei skleisti periodontologijos mokslo
praktiką bei žinias.

2. LPD savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, poįstatyminiais teisės
aktais bei šiais LPD įstatais.

3. LPD savo veiklą grindžia ir joje vadovaujasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo,
savivaldos bei demokratijos principais, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos odontologų
rūmais, visuomeninėmis organizacijomis bei kitomis, panašius į LPD veiklos tikslus turinčiomis,
organizacijomis.

4. LPD laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre. LPD turi antspaudą
su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir valiutines sąskaitas bet kurioje Europos Sąjungos šalių.

5. LPD būstinė yra Žalgirio g. 115, Vilniuje.
5.1. Pranešimai ir skelbimai apie LPD likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Lietuvos
Respublikos asociacijų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka
ir terminais skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir (arba) pranešama
visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai arba registruotu laišku.

II. LPD VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

6. LPD veiklos tikslas - telkti LPD narius klinikinėms periodontologijos problemoms spręsti.
7. LPD uždaviniai ir funkcijos:
7.1. Spręsti problemas susijusias su gydytojų periodontologų klinikine praktika bei teikti

pasiūlymus kompetentingiems subjektams.
7.2. Dalyvauti ruošiant ir svarstant teisės aktų bei kitų norminių dokumentų projektus,

reglamentuojančius gydytojų periodontologų ruošimą, gydytojų periodontologų kompetenciją,
kvalifikacijos kėlimą ir kitais aktualiais klausimais.

7.3. Gilinti gydytojų periodontologų, gydytojų odontologų ir gydyojų odontologų specialistų
periodontologines žinias ir įgūdžius, nagrinėti periodontologinio gydymo problemas.

7.4. Rūpintis sistemingu gydytojų periodontologų kvalifikacijos kėlimu, teikiant tai
patvirtinančius dokumentus.

7.5. Skatinti naujų periodontologinių tyrimo bei gydymo metodų įdiegimą odontologijos
praktikoje.

7.6. Organizuoti mokslines konferencijas, seminarus, pasitarimus ir kitus renginius
savarankiškai bei drauge su kitomis institucijomis, organziacijomis bei asociacijomis.

7.7. Skelbti LPD narių mokslinius darbus ir pasiekimus, leisti konferencijų, seminarų bei
kitų renginių medžiagą, rekomenduoti leidinius spaudai, juos recenzuoti, užsiimti kita leidybine
veikla.

7.8. Dalyvauti gydytojų odontologų, gydytojų periodontologų ir gydytojų odontologų
specialistų kvalifikacijos tobulinimo procese.

7.9. Bendradarbiauti su panašius veiklos tikslus turinčiomis Lietuvos Respublikos ir
užsienio valstybių draugijomis, tarptautinėmis organizacijomis, tapti jų tikruoju ar asocijuotu nariu.

7.10. Spręsti aktualias  sveikatos priežiūros problemas aktualiais visuomenei bei svarbiais
pacientų teisių apsaugos sveikatos priežiūroje klausimais (Lietuvos Respublikos labdaros ir
paramos įstatymo 3 str. 3 d.).

7.11. Bendradarbiauti su nacionalinės sveikatos sistemos institucijomis ir dalyvauti
sprendžiant visus su periodontologo praktika susijusius klausimus, deleguoti LPD narius į
atitinkamas darbo grupes.
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III. LPD TEISĖS

8. LPD, įgyvendindama  įstatuose numatytą tikslą bei vykdydama uždavinius bei funkcijas,
turi teisę:

8.1. Viešai raštu, žodžiu ar kitais teisėtais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą,
įgyvendinti draugijos tikslus ir uždavinius.

8.2. Steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidybine veikla.
8.3. Organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas bei kitus taikius beginklius

susirinkimus ir masinius renginius.
8.4. Pirkti ar visais kitais teisėtais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti,

valdyti ir juo disponuoti įstatuose nustatyta tvarka LPD poreikiams.
8.5. Gauti finansines lėšas ar kitą turtą reikalingą LPD veiklai iš tarptautinių organizacijų,

nevalstybinių organizacijų fondų ir/ar fizinių asmenų ir kitais teisėtais būdais, numatytais Lietuvos
Respublikos labdaros ir paramos bei kituose įstatymuose.

8.6. Įdarbinti asmenis ir/ar sudaryti su jais įvairaus pobūdžio  civilinius sandorius LPD
įstatuose numatytai veiklai vystyti.

8.7. Steigti (būti steigėju) įmones registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktus, steigti fondus, vienytis į visuomenines organizacijas.

8.8. Sudaryti civilines sutartis, skolintis pinigines lėšas bei turtą.

IV. LPD NARIAI, JŲ PRIĖMIMAS BEI NARYSTĖS PASIBAIGIMAS

9. LPD sudaro tikrieji nariai (toliau – nariai) ir garbės nariai, kurie, nebūdami tikraisiais
LPD nariais, neturi LPD nario teisių ir pareigų.

10. LPD tikraisiais nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai: odontologai
periodontologai, kitų specialybių gydytojai, burnos higienistai, mokslo darbuotojai, pareiškę norą
dalyvauti LPD veikloje.

11. LPD garbės nariais gali būti nusipelnę ir žymūs Lietuvos ir užsienio valstybių
periodontologai ir kitų sričių specialistai bei asmenys, prisidedantys prie odontologijos,
periodontologijos mokslo bei praktikos plėtros bei vystymo ar pasižymėję bet kurioje kitoje srityje
ar visuomenėje asmenys. Į LPD garbės narius turi teisę teikti ne mažesnė kaip 5 LPD narių grupė,
LPD Taryba ar LPD pirmininkas. Sprendimą dėl asmens priėmimo LPD garbės nariu priima
visuotinis LPD suvažiavimas posėdyje dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma. Į LPD garbės narius
gali būti siūlomi LPD nariai ar LPD nepriklausantys asmenys.

12. LPD rėmėjais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, remiantys draugiją bet kokiu
būdu ar kitaip padedantys jos veikloje.

13. Asmenys, pageidaujantys tapti LPD nariais turi užpidyti LPD pirmininko patvirtintą
prašymo formą, joje nurodant prašomą pateikti informaciją. Prašymas pateikiamas LPD
pirmininkui, kuris jį teikia svarstyti LPD Tarybai. LPD Taryba, apsvarsčiusi asmens prašymą ir
nenustačiusi svarbių aplinkybių kliudančių tapti LPD nariu, priima sprendimą dėl asmens priėmimo
į LPD. Informacija LPD nariams teikiama LPD nario prašyme nurodytais gyvenamosios vietos ar
elektroninio pašto adresais.

14. LPD narystės pasibaigimo pagrindai:
14.1. Nesumokėjus nario mokesčio daugiau kaip vienerius metus.
14.2. Išstojus savo noru iš LPD ar nariui mirus.
14.3. Pašalinus LPD narį už grubų LPD įstatų pažeidimą ar kitus pažeidimus ar profesinės

etikos normų nesilaikymą.
15. LPD narystė įstatų 14 p. numatytais pagrindais pasibaigia:
15.1. Įstatų 14.1 p. numatytu pagrindu narystė pasibaigia pirmininko teikimu, LPD Tarybos

narių daugumos sprendimu.
15.2. Įstatų 14.2 p. numatytais pagrindais narystė pasibaigia LPD nario prašymu dėl

pasitraukimo iš LPD, jį patvirtinus balsavimu daugumos LPD Tarybos narių, o asmeniui mirus, nuo
LPD nario mirties momento.



3

15.3. Pašalinti LPD narį įstatų 14.3 p. numatytais pagrindais gali Taryba 2/3 dalyvaujančių
posėdyje narių balsų dauguma.

16. Pasibaigus narystei, LPD  nario įmokos ar kitais būdais LPD nuosavybės teise perduotos
lėšos ir turtas nariams negrąžinami.

V. LPD NARIŲ, GARBĖS NARIŲ IR RĖMĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

17. LPD nariai turi teisę:
17.1. Dalyvauti LPD suvažiavimuose (konferencijose), balsuoti LPD svarstomais klausimais

bei dalyvauti kitoje LPD veikloje.
17.2. Rinkti ir būti išrinktu į visus LPD valdymo organus.
17.3. Gauti informaciją apie visus LPD renginius ir juose dalyvauti.
17.4. Teikti pasiūlymus įvairiais LPD veiklos klausimais.
17.5. Išstoti iš LPD.
18. LPD nariai  privalo:
18.1. Laikytis LPD įstatų.
18.2. Nustatyta tvarka mokėti LPD nario mokestį.
18.3. Vykdyti LPD valdymo organų priimtus sprendimus.
18.4. LPD ir profesinėje veikloje laikytis profesinės etikos normų.
19. LPD garbės narių teisės ir pareigos:
19.1. Turi teisę dalyvauti LPD visuotiniame suvažiavime,  kituose LPD organizuojamuose

renginiuose.
19.2. Turi teisę pasisakyti, teikti pasiūlymus LPD visuotiniame suvažiavime.
19.3. LPD pirmininko, Tarybos ar kitų valdymo organų prašymu, teikti LPD veiklai

reikalingą informaciją, išvadą LPD veiklos nagrinėjamu klausimu.
20. LPD rėmėjai turi teisę dalyvauti LPD visuotiniame suvažiavime, valdymo organų

susirinkimuose, kituose renginiuose bei posėdžio pirmininko leidimu pasisakyti.

VI. LPD VALDYMO ORGANAI

21. LPD įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per sudaromus
šiuos valdymo organus:

21.1. LPD visuotinis suvažiavimas.
21.2. LPD Taryba.
21.3. LPD Pirmininkas.
21.4. LPD Teisės ir etikos komisija.
21.5. Revizorius.
22. LPD aukščiausias valdymo organas yra visuotinis narių suvažiavimas, kuris yra

šaukiamas ne rečiau kaip kas 4 metus. Neeilinį visuotinį suvažiavimą turi teisę sušaukti LPD
Pirmininkas ar Taryba 2/3 dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. LPD visuotinis
suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 LPD narių. Jei nesusirenka
reikiamas skaičius narių, LPD visuotinis suvažiavimas šaukiamas pakartotinai.

23. LPD visuotinis suvažiavimas:
23.1. Priima, keičia įstatus bei priima sprendimus dėl LPD veiklos.
23.2. Nustato pagrindines LPD veiklos kryptis ir strategiją.
23.3. Renka LPD valdymo organus – Tarybą, pirmininką, pavaduotoją, revizorių, garbės

narius, sekretorių, Teisės ir etikos komisiją. Išskyrus įstatuose numatytas išimtis, LPD valdymo
organų narių kandidatūras gali siūlyti bet kuris LPD narys ar jų grupė.

23.4. Tvirtina Tarybos, Revizoriaus, Teisės ir etikos komisijos ataskaitas.
23.5. Nustato stojamojo ir nario mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką.
23.6. Tvirtina LPD finansinę atskaitomybę.
23.7. Priima sprendimą dėl LPD pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
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24. LPD visuotiniame suvažiavime sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų
dauguma, išskyrus įstatuose numatytus atvejus. LPD įstatų priėmimo, pakeitimo ar LPD
pasibaigimo klausimais sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių LPD 2/3 narių balsų
dauguma.

25. LPD visuotinis suvažiavimas turi teisę steigti LPD skyrius tam tikruose Lietuvos
rajonuose. LPD skyriaus darbui vadovauja pirmininkas, renkamas sekretorius. LPD skyriai ir
padaliniai neturi juridinio asmens teisių, savo veikloje vadovaujasi LPD įstatais. Visuotinis
suvažiavimas tvirtina skyrių veiklos ataskaitas.

26. LPD veiklai tarp visuotinių suvažiavimų vadovauja Taryba, renkama visuotiniame
suvažiavime 4 metų laikotarpiui 2/3 dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Ją sudaro
pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius ir 3 nariai.

27. Taryba:
27.1. Sušaukia neeilinį LPD visuotinį suvažiavimą.
27.2. Organizuoja mokslinius ir praktinius renginius.
27.3. Rengia ir pateikia LPD visuotiniam suvažiavimui LPD veiklos ataskaitą.
27.4. Sudaro komisijas.
27.5. Svarsto ir priima komisijose paruoštus bei kitus LPD veiklos sprendimus.
27.6. Planuoja LPD finansinę veiklą, tvirtina LPD išlaidas.
27.7. Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis ir nustato

atlyginimo dydį.
28. Eiliniai tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus.
29. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 Tarybos narių. Sprendimai

priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia posėdžio pirmininko
balsas.

30. Taryba, nepasibaigus jos kadencijos laikui, LPD visuotinio suvažiavimo posėdyje
dalyvaujančių LPD narių 2/3 balsų daugumą gali būti atšaukta.

31. LPD Pirmininkas, kuris vadovauja ir LPD Tarybai, renkamas LPD visuotinio
suvažiavimo narių balsų dauguma slaptu balsavimu 4 metų kadencijai. Pirmininko kandidatūras turi
teisę teikti ar iškelti savo kandidatūrą bet kuris LPD narys. Esant keliems kandidatams į pirmininko
postą, pirmininku išrenkamas daugiausia balsų surinkęs kandidatas.

32. Pirmininkas turi teisę:
32.1. Atstovauti LPD Lietuvoje ir už jos ribų be atskiro įgaliojimo.
32.2. LPD visuotiniam suvažiavimui iš tarybos narių siūlyti pavaduotojo, sekretoriaus,

kandidatūras. Minėtos pareigybės renkamos paprasta dalyvaujančių visuotiniame suvažiavime narių
balsų dauguma.

32.3. Pasirašo Tarybos sprendimus.
32.4. Šaukia neeilinius suvažiavimus.
32.5. Pirmininkauja LPD visuotinio suvažiavimo ir Tarybos posėdžiams.
33. Teisės ir etikos komisija:
33.1. Atlieka LPD draugijos įstatų priežiūros funkcijas.
33.2. Sprendžia visus LPD vidaus teisinius ir kitus ginčus.
33.3. Nevykdant Tarybos sprendimų, klausimą spręsti perduoda LPD visuotiniam

suvažiavimui.
34. LPD pirmininko pavaduotojas, pirmininkui negalint dėl svarbių priežasčių atlikti savo

pareigų, atlieka pirmininko pareigas.
35. LPD sekretorius protokoluoja LPD visuotinio suvažiavimo, Tarybos bei kitų valdymo

organų posėdžius, tvarko atitinkamą LPD dokumentaciją ir LPD narių sąrašą, pateikia savalaikiai
informaciją LPD nariams atlieka kitas sekretoriui pavedamus funkcijas.

36. Revizorius atlieka LPD darbo ir finansinės veiklos reviziją, supažindina su rezultatais
LPD Tarybą. Visuotinis suvažiavimas tvirtina revizoriaus ataskaitą.

VII. LPD LĖŠOS IR TURTAS
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37. LPD nuosavybės teise gali priklausyti nekilnojamas ir kilnojamas turtas, finansinės
lėšos, taip pat visas kitas turtas, reikalingas LPD įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti, kuris
gali būti įgytas už LPD priklausančias lėšas, taip pat perleistas dovanojimo, paveldėjimo ar kitais
teisėtais būdais. LPD vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta
tvarka turi teisę priimti labdarą ir/ar paramą teisės aktų nustatyta tvarką.

38. Draugijos lėšas sudaro:
38.1. LPD nario stojimo mokesčiai, nario kasmetiniai mokesčiai. LPD nario stojimo

mokestis ir nario kasmetinis mokestis nustatomas 50 lt.
38.2. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos ar

paaukotos lėšos.
38.3. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos ar

paaukotos lėšos.
38.4. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas Draugijos lėšas.
38.5. Skolintos lėšos.
38.6. Kitos teisėtai gautos lėšos.
39. LPD pagal savo prievoles atsako nuosavybės teise priklausančiu turtu.

VIII. LPD VEIKLOS PASIBAIGIMAS

40. Sprendimą dėl LPD reorganizavimo ar likvidavimo (LPD pasibaigimo) priima visuotinis
suvažiavimas visų LPD narių 2/3 balsų dauguma arba sprendimą priėmus kompetentingai valstybės
institucijai.

41. Visus klausimus susijusius su LPD pasibaigimu sprendžia visuotiniame suvažiavime
paprasta balsų dauguma išrinkta likvidacinė komisija. Priėmus sprendimą dėl LPD pasibaigimo, iš
LPD lėšų sumokomi visi privalomi mokesčiai į valstybės biudžetą, atsiskaitoma su kreditoriais ir
darbuotojais, o likęs LPD turtas ir lėšos, ne anksčiau kaip po 30 dienų po paskelbimo apie LPD
pasibaigimą, panaudojami likvidacinės komisijos nustatyta tvarka.

42. LPD pasibaigia nuo jos išregistravimo iš juridinių asmenų registro momento.
______________________________________


