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Tarptautinë slaugytojø
diabetologø konferencija Latvijoje

Viena ið aktualiausiø konferencijos temø buvo mitybos pla-
navimas ir svorio reguliavimas. �Dieta � tai nebevartojamas
þodis�, � teigë psichologë J. Cihanovica. Moteris kalbëjo apie
serganèio cukriniu diabetu þmogaus motyvacijà kontroliuoti
svorá. Konferencijos dalyviai gavo ir praktiniø uþduoèiø: reikë-
jo nustatyti maisto produktø svorá (nenaudojant svarstykliø),
apskaièiuoti juose esantá angliavandeniø ir kalorijø kieká.

Prof. A. Majorovas pacitavo Suomijos profesoriaus H. Yki-
Jarvinen þodþius: �Sveika gyvensena nekainuoja ir neturi pa-
ðalinio poveikio.� Geriau yra numesti ðiek tiek svorio, negu
pridëti papildomà tabletæ gliukozës kiekiui kraujyje reguliuo-
ti. Taèiau tai lengva pasakyti, bet sunku padaryti. Daþniau pa-
cientai linkæ vartoti daugiau vaistø, nei rinktis sveikà gyveni-
mo bûdà. Lieknëjimas daþnam pacientui tarsi atima gyveni-
mo malonumus. Pasak psichologø, pasàmonë nesupranta þo-
dþio �ne�. Daþnai þmogui atrodo, kad nevalgydamas tokio
maisto, kokio nori, jis save riboja, o juk save reikia mylëti, bet
ne riboti. Ypaè þmogø gàsdina medikø teiginys, jog mitybà
bûtina pakeisti ir sveikai maitintis reikës ne trumpai, o visà
laikà. Daþnai pacientas nori rezultato, bet nenori nieko daryti
(arba imasi daryti, bet tai daro labai trumpai).

Psichologë J. Cihanovica ásitikinusi, jog þmogui turi patikti
pats procesas. Jei þmogui nepatinka, jis pats nenori, bet yra
priverstas � tai laikysis nurodymø labai trumpai. Todël svarbu
bendradarbiauti su pacientu ir já motyvuoti. Bûtina drauge ieð-
koti to, kas veikia pacientà: kokie momentai jam sunkûs, kaip
rasti kitø dþiaugsmø (juk ne tik valgymas teikia dþiaugsmo),
kaip iðgyventi stresà (daþniausiai persivalgoma dël streso ar
po jo), kaip save gerbti ir vertinti sveikatà, kaip palengvinti
lieknëjimo procesà. Darvinas teigë, jog iðlieka stipriausi, tie,
kurie prisitaiko prie aplinkybiø. Reikia padëti pacientui iðsikel-
ti tikslus ir suprasti, kad kovojat su liga nesveikà gyvensenà
bûtina ir galima pakeisti.

Daug dëmesio per konferencijà buvo skirta sveikatos prie-
þiûros specialistø bendravimo su pacientu temai. Dr. O. Mel-
nikova diskutavo su konferencijos dalyviais apie cukrinio dia-
beto ligonio ir slaugytojo bendravimo svarbà, siekiant padëti
pacientui valdyti ligà. Ne maþiau ádomi ir aktuali �perdegi-
mo� tema. Buvo diskutuojama apie geros slaugytojo nuotai-
kos iðsaugojimà net ir po ilgos darbo dienos.

Virginija Bulikaitë
Lietuvos slaugytojø diabetologø draugijos

pirmininkë, LSMU Endokrinologijos klinikos
vaikø slaugytoja diabetologë

Birþelio 15�16 d. Abbott Diabetes Care ir Abovita
ámonës pakvietë slaugytojus diabetologus á antràjà tarp-

tautinæ Pabaltijo ðaliø konferencijà. Dvi dienas Jûrmaloje (Lat-
vija) buvo aptariami aktualûs cukriniu diabetu serganèiø þmo-
niø mokymo klausimai. Konferencijoje dalyvavo 53 slaugyto-
jai ið Lietuvos, 45 ið Latvijos ir Estijos.

Latvijos gydytoja endokrinologë dr. U. Gailisa aptarë cuk-
rinio diabeto gydymo naujienas. Gydytoja priminë, kad 2011
m. pasaulyje uþregistruota 366 mln. diabeto ligoniø. Progno-
zuojama, kad 2030 m. pacientø skaièius sieks net 552 mln.

Tarptautinës diabeto federacijos Europos regiono valdybos
narys prof. A. Majorovas ið Rusijos priminë diabeto savikon-
trolës principus. Profesorius cukrinio diabeto ligoná palygino
su balansuojanèiu ant lyno akrobatu. �Eiti lynu sunku, ypaè
kai ant jo atsidûrei ne savo noru�, � sakë A. Majorovas. Buvo
diskutuojama ir apie diabeto savikontrolës dienynø svarbà, ana-
lizuojama, kodël pacientai kartais klastoja savikontrolës die-
nynø duomenis. Tyrimai rodo, jog kai kurie pacientai á dieny-
nà áraðo vidutiniðkai 4 mmol/l maþesnius gliukozës tyrimo re-
zultatus. Jei pacientas dël blogos glikemijos kontrolës sulau-
kia neigiamos sveikatos prieþiûros specialisto reakcijos, tai jis
gali pradëti slëpti realià padëtá. Taèiau, ið tiesø, taip norima
apgauti save, o ne gydytojà. Þmogus tarsi nori sau árodyti, jog
jam viskas gerai. Kai trûksta þiniø, kaip kontroliuoti ligà, ne-
sulaukiama ðeimos ar medikø palaikymo, tai pacientas ima
ne tik bijoti jos padariniø, bet ir pradeda manyti, kad jau nie-
ko negalima pakeisti. Taèiau pasistengus ir ágijus þiniø bei ágû-
dþiø ámanoma sureguliuoti gliukozës kieká kraujyje ir pasitikë-
ti savo jëgomis. Dar 1925 m. mokslininkas E. Joslinas sakë,
kad �mokymo trûkumas taip pat pavojingas, kaip ir insulino
trûkumas.� Jis taip pat teigë, jog insulino terapija � tai tik lai-
ko ðvaistymas, jeigu sergantis diabetu þmogus nematuoja ir
nekontroliuoja gliukozës kiekio kraujyje. Praktika rodo, jog tei-
singai kontroliuojat ligà galima nugyventi ilgà gyvenimà. Nuo
1948 m. buvo teikiami E. Joslino medaliai þmonëms, kuriø
I tipo cukrinio diabeto trukmë siekdavo 25 metus, taèiau da-
bar daugybë þmoniø iðmoksta tinkamai valdyti savo ligà, per-
kopia ðià ribà ir tuo nieko nebestebina, todël diabetu sergan-
tiesiems 25 metus teikiami ne medaliai, bet sertifikatai. Nuo
1970 m. E. Joslino medaliu apdovanojami I tipo cukriniu dia-
betu sergantys pacientai, kuriø ligos trukmë pasiekë 50 m.
1996 m. skirtas pirmasis medalis þmogui, kurio diabeto truk-
më pasiekë 75 metus (iki ðiandien tokiø medaliø áteikta 28).
San Diego gyventojas B. Krause garsus tuo, jog pernai pami-
nëjo savo 90 metø jubiliejø ir net 85 metø gyvenimo sergant
diabetu sukaktá (serga diabetu nuo 5 metø).

Sveika gyvensena nekainuoja ir neturi paðalinio poveikio.
H. Yki-Jarvinen
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2002 m. buvo priimta Europos pacientø teisiø chartija. Joje apibrëþta 14 pacientø teisiø � teisë gauti
sveikatos prieþiûros paslaugas, teisë á informacijà, laisvà pasirinkimà, kokybës standartus atitinkanèias
paslaugas, teisë skøstis ir gauti kompensacijà.

Paminëta VI Europos
pacientø teisiø diena

Ið kairës: Vida Augustinienë, Marijona Mieliauskienë, Alfonsas Sodonis Europos pacientø teisiø
dienos minëjime Briuselyje

Chartija buvo rengiama remiantis daugelio þmoniø ir
organizacijø patirtimi. Tam, kad teisës bûtø ágyvendintos,

bûtina, jog visos institucijos bendradarbiautø. Europà iðtikusi
krizë turëjo neigiamø padariniø ir sveikatos apsaugos srièiai:
maþiau lëðø skiriama vaistams, gydymui, kitoms paslaugoms.
Pacientø organizacijos turi siekti, kad nebûtø maþinamos jau
iðkovotos pacientø teisës.

2007 m. Europos Parlamente (EP) paminëta I Europos pa-
cientø teisiø diena. Jos tikslas buvo geriau informuoti visuomenæ
apie pacientø teisiø garantijas, stengtis keisti esamà padëtá á ge-
rà. Nuo to laiko ði diena minima kiekvienais metais. 2012 m.
Europos Parlamento Ekonomikos ir socialiniø reikalø komitete
Briuselyje buvo minima VI Europos pacientø teisiø diena. Joje da-
lyvavo beveik 150 delegatø ið 18 ðaliø. Lietuvai atstovavo Lietu-
vos pacientø organizacijø atstovø tarybos (LPOAT) pirmininkë,
Lietuvos diabeto asociacijos pre-
zidentë V. Augustinienë, Elekt-
rënø diabeto klubo pirmininkas
A. Sodonis ir Rokiðkio diabetikø
klubo �Rokiðkis� pirmininkë M.
Mieliauskienë.

2012 m. tema � �Aktyvus
senëjimas ir solidarumas tarp
kartø�, todël, vykstant Europos
pacientø teisiø dienai skirtai
konferencijai, dëmesys buvo
skiriamas vyresnio amþiaus
þmoniø problemoms. Mano-
ma, kad Europoje iki 2030 m.
vyresni nei 65 m. amþiaus
þmonës sudarys 45 proc. visø
gyventojø. Ðios konferencijos
tikslas buvo árodyti, kad vyres-
nio amþiaus gyventojai gali pa-
tys prisidëti prie sveikatos prie-
þiûros paslaugø gerinimo, jø
teisiø ágyvendinimo.

Konferencijoje sveikinimo
þodá pasakë EP narë, Ekonomi-
kos ir socialiniø reikalø komi-
teto pirmininkë A. Parvanova.
Ðis komitetas pirmasis pripaþi-

no pacientø teises. Yra sudaryta darbo grupë, kuri rûpinasi
vyresniø þmoniø uþimtumu, aktyvia ir sveika gyvensena. Kal-
bëtoja pabrëþë informacijos svarbà � turëdamas þiniø gali pa-
dëti ne tik sau, bet ir kitiems. Bet kurio amþiaus þmogus turi
gauti gerà sveikatos prieþiûrà, turi teisæ dalyvauti kuriant svei-
katos apsaugos politikà. Bûtina naudotis gera praktika, skleisti
jà tarp þmoniø, ne tik tarp vyriausybiø. A. Parvanova pabrëþë,
kad bûtina naikinti diskriminacijà, kai vyresniø þmoniø sveika-
tos prieþiûrai skiriama maþiau lëðø.

Per konferencijà ávairiø ðaliø atstovai dalijosi savo patirti-
mi, kalbëjo apie veiklà, buriant vyresnio amþiaus ir serganèius
lëtinëmis ligomis þmones á organizacijas, jø uþimtumà, ávairiø
projektø ágyvendinimà.

Airijos atstovë Mary Bolger kalbëjo apie Alzhaimerio liga
serganèiøjø organizacijos veiklà: ðeimos nariams teikiama
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informacija, kaip priþiûrëti ligonius, kaip susigyventi su liga,
neþiûrëti á jà, kaip á prieðà. Ðioje organizacijoje dirba daug
savanoriø. Klubus iðlaiko ðeimos nariai ir patys ligoniai. Apie
ðià ligà kalbëjo ir bulgarë I. Ylieva. Moteris papasakojo, kad
jø organizacija atliko tyrimà ir nustatë, jog vidutiniðkai per
parà Alzhaimerio liga serganèiam þmogui reikalinga 15 val.
prieþiûra. Bulgarijos Alzhaimerio liga serganèiøjø organiza-
cijai pavyko pasiekti, kad vyriausybë átrauktø á kompensuo-
jamøjø vaistø sàraðà ir vaistus nuo ðios ligos, buvo ákurtas
dienos centras, kuriame dirba daug specialistø.

Nyderlandø atstovë V. Nynke kalbëjo apie tai, kaip buvo
ágyvendinamas projektas, skirtas senyvo amþiaus þmoniø
prieþiûrai: buvo iðleisti vadovëliai, sukurtas bendradarbiavi-
mo tarp ávairiø organizacijø modelis, vyko mokymai, kaip
kuo daugiau þmoniø átraukti á projektus.

F. Boccaleti ið Italijos pasidalino patirtimi, kaip vyresnio
amþiaus þmonës jø ðalyje yra átraukiami á veiklà pagal po-
mëgius, raginami vieni kitus lankyti, bendrauti.

Ispanas M. Surano kalbëjo apie pacientø mokymà ir tai,
kaip vëliau ðie pacientai dirba su kitais ligoniais ir juos mo-
ko. M. Surano pabrëþë ir antsvorio problemà.

Apibendrinat konferencijos praneðimus, galima pasaky-
ti, kad visose ðalyse yra skiriamas dëmesys pacientø raðtin-
gumui didinti, siekiama, kad ligonis kuo daugiau þinotø apie

Geguþës 29�birþelio 29 d. Ðiauliø
miesto savivaldybës vieðojoje biblio-

tekoje veikë Ðiauliø kraðto þmoniø, ser-
ganèiø cukriniu diabetu, klubo �Lemtis�
nariø darbø paroda �Lemties kûrybinis
blyksnis�.

Parodà atidarë klubo �Lemtis� pirminin-
kas A. Kvietkauskas. Graþiø þodþiø jos su-
manytojams, darbø autoriams negailëjo
Ðiauliø miesto savivaldybës vieðosios biblio-
tekos Skaitytojø aptarnavimo skyriaus ve-
dëja L. Ðileikienë, taip pat Ðiauliø miesto sa-
vivaldybës vicemerë D. Matonienë. Visus
renginio sveèius dainomis dþiugino vokali-
nis ansamblis �Artis�.

Parodoje buvo eksponuojama apie 80
ðeðiolikos klubo nariø darbø. Jie atlikti ávai-
riomis technikomis. Daugiausiai darbø su-
kûrë R. Levickienë. Vos 6-eriø metukø Gus-
të visus dþiugino savo pieðiniais.

Antanas Kvietkauskas
Ðiauliø kraðto þmoniø,

serganèiø cukriniu diabetu,
klubo �Lemtis� pirmininkas

Ðiauliø kraðto þmoniø, serganèiø
cukriniu diabetu, klubo �Lemtis� paroda

Parodos lankytojai Ðiauliø miesto savivaldybës vieðojoje bibliotekoje

savo ligà. Europos Parlamento dëmesio centre � sveikas, ak-
tyvus gyvenimas, turi bûti einama sveiko aktyvaus senëjimo
link. Bûtina þmonëms áteigti nuostatà, kad jie stengtøsi kuo
ilgiau gyventi be ligoniniø, kad ambulatorinis gydymas yra
pigesnis. Pacientas turi aktyviai dalyvauti gydymo procese,
ypaè tada, jei jis serga lëtinëmis ligomis. Sveikatos apsauga
turi bûti orientuota ne á ligoninæ, o á pacientà. Pacientas turi
kuo daugiau þinoti apie ligà, mokëti klausti gydytojo ir pats
iðmokti jà valdyti. Turi vykti lygiavertis bendradarbiavimas tarp
ligonio ir gydytojo.

Konferencijos dalyviai aktyviai diskutavo ir parengë 13
rekomendacijø EP dël vyresnio amþiaus þmoniø aktyvaus se-
nëjimo, dël pilieèiø visuomeniniø organizacijø átraukimo á ak-
tyvaus senëjimo politikos rengimà.

VI Europos pacientø teisiø diena Briuselyje davë naujø
minèiø, leido pamatyti kitø Europos ðaliø pacientø teisiø ap-
saugos srities pasiekimus. Lietuvos pacientø organizacijos ne-
atsilieka nuo kitø ðaliø, turi kuo pasidþiaugti ir gali bûti ly-
giavertëmis partnerëmis, ágyvendinant bendrus projektus, ku-
riø tikslas � ginti pacientø teises.

Marijona Mieliauskienë
Rokiðkio diabetikø klubo

�Rokiðkis� pirmininkë
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2.4. Skatinti mokslinius tyrimus ir jø praktiná taikymà diabeto
profilaktikai ir gydymui.

2.5. Supaþindinti visuomenæ, valstybës institucijas su plintan-
èio cukrinio diabeto problemomis ir galimybëmis stabdyti ðá pro-
cesà.

2.6. Teikti metodinæ, psichologinæ ir socialinæ pagalbà sergan-
tiesiems cukriniu diabetu.

2.7. Ðalinti kliûtis, trukdanèias visiðkai integruoti á visuomenæ
cukriniu diabetu serganèius þmones.

2.8. Skatinti visø serganèiøjø cukriniu diabetu � vaikø ir dar-
bingo bei pagyvenusio amþiaus suaugusiøjø � savarankiðkumà, ly-
giavertiðkumà ir pasitikëjimà savo jëgomis.

2.9. Gilinti gydytojø ir sveikatos darbuotojø þinias apie ðiuolai-
kines galimybes, ateities poreikius, susijusius su bûtinybe iðvengti
cukrinio diabeto komplikacijø ir paèios ligos.

2.10. Bendradarbiaujant su Tarptautine diabeto federacija ir
Pasaulio sveikatos organizacija, dalyvauti diabeto tyrimo ir diag-
nozavimo programose.

2.11. Atstovauti ir ginti savo nariø teises.
2.12. Asociacijos veikla apima visà Lietuvos Respublikos terito-

rijà.

3. Asociacijos veikla ir teisës
3.1. Asociacija telkia lëðas ir panaudoja jas ástatuose numaty-

tai veiklai ágyvendinti.
3.2. Teikia paramà veikiantiems ir besikuriantiems cukriniu dia-

betu serganèiøjø klubams, draugijoms, bendrijoms ir kitiems Aso-
ciacijos nariams, padeda ginti jø teises ir interesus.

3.3. Rengia ir propaguoja metodinæ literatûrà apie naujus dia-
beto gydymo bûdus, medikamentus, savikontrolës priemones, ra-
cionalø gyvenimo bûdà ir kitais diabetologijos klausimais.

3.4. Leidþia laikraðtá �Diabetas� ir kitus leidinius diabetologi-
jos tematika.

3.5. Rengia metodinæ informacijà diabetologijos klausimais ir
jà leidþia padidintu ðriftu, Brailio raðtu, ágarsina ir aprûpina ja cuk-
riniu diabetu serganèius akluosius ir silpnaregius, tiflopedagogus.

3.6. Organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus praktinius
renginius diabetologijos klausimais bei dalyvauja juose.

3.7. Organizuoja renginius Pasaulinei diabeto dienai paþymëti.
3.8. Organizuoja stovyklas ir turistinius þygius vaikams, jauni-

mui ir suaugusiesiems.
3.9. Palaiko ryðius su kitais vieðaisiais juridiniais asmenimis, vals-

tybës institucijomis, kitomis ástaigomis, ámonëmis Lietuvoje ir uþ
jos ribø, su uþsienio ðaliø diabetu serganèiaisiais ir medikais, jø drau-
gijomis bei tarptautinëmis organizacijomis.

3.10. Dalyvauja organizuojant cukriniu diabetu serganèiøjø ir
jø ðeimos nariø mokymà, sveikatos gràþinamàjá, reabilitacijos ir an-
tirecidyviná gydymà.

3.11. Dalyvauja sprendþiant cukriniu diabetu serganèiøjø ap-
rûpinimà medikamentais, medicininëmis techninëmis priemonë-
mis, dietiniais maisto produktais.

3.12. Nekliudomai raðtu, þodþiu ir kitais bûdais skleidþia infor-
macijà apie savo veiklà, propaguoja Asociacijos tikslus ir uþdavinius.

3.13. Skirsto savo nariams ið paramos ir kitø organizacijø bei
fondø gautus medikamentus, ðvirkðtus, kitas priemones bei gautà
paramà.

Lietuvos diabeto
asociacijos ástatai

1. Bendroji dalis
1.1. Lietuvos diabeto asociacija (toliau tekste � Asociacija) yra

savanoriðka savarankiðka asociacija, vienijanti áregistruotus ir vei-
kianèius pagal Lietuvos Respublikos asociacijø ástatymà klubus,
draugijas, bendrijas, kitus vieðuosius juridinius asmenis, besidomin-
èius cukrinio diabeto problemomis, ir remdamasi St. Vincento de-
klaracijos rekomendacijomis, padedanti ágyvendinti nacionalinæ dia-
beto programà.

1.2. Asociacijos pavadinimas � Lietuvos diabeto asociacija.
1.3. Asociacijos teisinë forma � asociacija.
1.4. Asociacija yra ne pelno organizacija. Jos veiklos tikslas në-

ra pelno siekimas.
1.5. Asociacijos veikla grindþiama bendraþmogiðkøjø vertybiø

prioriteto, vieðumo, savivaldos ir kitais demokratijos principais.
1.6. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konsti-

tucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respubli-
kos asociacijø ástatymo bei kitø ástatymø, Vyriausybës nutarimø,
kitø teisës aktø ir savo veiklà grindþia ðiais Lietuvos diabeto aso-
ciacijos ástatais bei Tarptautinës diabeto federacijos ástatais.

1.7. Asociacija atstovauja Asociacijos nariø serganèiøjø diabe-
tu interesams Lietuvos Respublikoje ir Tarptautinëje diabeto fede-
racijoje.

1.8. Asociacija yra Tarptautinës diabeto federacijos narë.
1.9. Asociacija yra ribotos civilinës atsakomybës vieðasis juridi-

nis asmuo, koordinuojantis asociacijos nariø veiklà, atstovaujantis
asociacijos nariø interesams ir juos ginantis bei tenkinantis kitus
ðiuose ástatuose nurodytus vieðuosius interesus.

1.10. Asociacija turi savo balansà, antspaudà su savo pavadi-
nimu ir savo simbolika, atsiskaitomàjà bei valiutinæ sàskaitas kre-
dito ástaigoje. Asociacija gali turëti ir kitø sàskaitø Lietuvos Res-
publikoje áregistruotuose bankuose, bankø filialuose ar kitose kre-
dito ástaigose, taip pat, teisës aktø nustatyta tvarka, sàskaitø uþ-
sienio valstybëse.

1.11. Asociacijos raðtvedyba yra tvarkoma teisës aktø nustaty-
ta tvarka.

1.12. Asociacijos veiklos laikotarpis � neribotas.
1.13. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.14. Asociacijos buveinës keitimo tvarkà nustato Asociacijos

valdyba.

2. Asociacijos tikslai ir uþdaviniai
2.1. Burti cukriniu diabetu serganèius þmones, jø ðeimos na-

rius, gimines, artimuosius ir bendradarbius, medikus ir kitus Lietu-
vos Respublikos pilieèius ir (ar) uþsienieèius, nuolat gyvenanèius
Lietuvos Respublikoje, nepriklausomai nuo amþiaus, diabeto prie-
þiûrai Lietuvoje gerinti, St. Vincento deklaracijos nuostatoms ágy-
vendinti.

2.2. Padëti cukriniu diabetu sergantiesiems iðmokti gyventi ir
gydytis, iðvengti sunkiø ligos komplikacijø, siekti ilgalaikio sveika-
tos pagerëjimo, normalios gyvenimo kokybës ir trukmës.

2.3. Tobulinti medicinos pagalbos, reabilitacijos, ðvietimo sis-
temos veiksmingumà. Sudaryti geresnes ir vienodas sàlygas dia-
beto prieþiûrai visiems sergantiesiems ðia liga, nepriklausomai nuo
gyvenamosios vietos. Skatinti pavyzdiniø cukrinio diabeto rûpybos,
mokymo ir tyrimo centrø stiprinimà bei naujø steigimà.
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3.14. Gali organizuoti susirinkimus: mitingus, piketus, de-
monstracijas, procesijas, eitynes, kitokius taikius beginklius susi-
rinkimus ir masinius renginius.

3.15. Gali pirkti ar kitaip ásigyti savo veiklai reikalingà turtà, já
naudoti, valdyti ir juo disponuoti.

3.16. Gali sudaryti su asmenimis samdos ir kitokias sutartis ir
prisiimti ásipareigojimus ástatuose numatytai veiklai ágyvendinti.

3.17. Gali gauti lëðø ir kitokio turto ið tarptautiniø visuomeni-
niø organizacijø, nevalstybiniø organizacijø, fondø, taip pat ið kitø
fiziniø ir (ar) juridiniø asmenø.

3.18. Gali tapti kitø ribotos civilinës atsakomybës juridiniø as-
menø dalyve, steigti (bûti steigëju) ámones, fondus ar kitus ribotos
civilinës atsakomybës juridinius asmenis, savo padalinius, regist-
ruojamus ir veikianèius pagal Lietuvos Respublikoje galiojanèius tei-
sës aktus.

3.19. Gali steigti visuomenës informavimo priemones, uþsiim-
ti leidyba.

3.20. Gali teisës aktø bei ðiø ástatø nustatyta tvarka steigti Aso-
ciacijos filialus bei atstovybes.

3.21. Asociacija gali vykdyti ir kità ástatymø nedraudþiamà ûki-
næ komercinæ veiklà, kuri neprieðtarauja ðiems ástatams bei Aso-
ciacijos veiklos tikslams bei yra reikalinga ðiems tikslams pasiekti.

3.22. Asociacija turi teisæ stoti á tarptautines organizacijas, da-
lyvauti kitø Lietuvos asociacijø veikloje.

3.23. Gali teisës aktø nustatyta tvarka teikti bei gauti paramà,
teikti labdarà.

3.24. Teisës aktø nustatytose ribose atlieka kitas Asociacijos
tikslus ir Asociacijos nariø interesus atitinkanèias funkcijas.

4. Asociacijos nariai, jø teisës ir pareigos
4.1. Asociacijà sudaro kolektyviniai nariai, garbës nariai ir rë-

mëjai.
4.2. Kolektyviniai nariai � tai cukriniu diabetu serganèiøjø, slau-

gytojø diabetologø, gydytojø draugijos, bendrijos, klubai ir kiti vie-
ðieji juridiniai asmenys, turintys juridinio asmens teises bei nusta-
tyta tvarka áregistruotus savo ástatus, neprieðtaraujanèius ðiems Aso-
ciacijos ástatams, ir pripaþástantys ðiuos ástatus.

4.3. Garbës nariai � tai ypatingai nusipelnæ Asociacijai ir (ar)
diabetologijai fiziniai asmenys. Asociacijos garbës nario vardas su-
teikiamas Asociacijos suvaþiavimo sprendimu.

4.4. Rëmëjai � tai fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie pritaria
Asociacijos tikslams ir uþdaviniams, materialiai ar kitaip remia Aso-
ciacijà ir dalyvauja jos veikloje su patariamojo balso teise. Nuolati-
nio rëmëjo vardas suteikiamas tarybos sprendimu, atsiþvelgiant á
teikiamos paramos dydá, sistemingumà, pastovumà, svarbà ir ki-
tas aplinkybes. Rëmëjai dalyvauja Asociacijos valdymo organø darbe
su patariamuoju balsu.

4.5. Vieðasis juridinis asmuo, pageidaujantis tapti Asociacijos
nariu, raðtu paduoda praðymà Asociacijos valdybai ir sumoka nu-
statyto dydþio stojamàjá mokestá. Prie praðymo pridedama vieðojo
juridinio asmens ástatø kopija, nariø sàraðas ir susirinkimo proto-
kolas. Asociacijos valdyba artimiausiame posëdyje priima sprendi-
mà dël naujo nario priëmimo ar atsisakymo priimti Asociacijos na-
riu. Toks atsisakymas gali bûti skundþiamas Asociacijos Tarybai, ku-
rios sprendimas yra galutinis. Valdybai priëmus teigiamà sprendi-
mà dël naujo nario priëmimo, asmuo Asociacijos nariu tampa ir
visas ðiuose ástatuose numatytas nario teises ágyja kità dienà po
to, kai buvo priimtas valdybos sprendimas.

4.6. Kolektyviniai asociacijos nariai turi lygias teises, nesvarbu,
kokio dydþio jie moka stojamàjá ir nario mokestá ar teikia paramà.

4.7. Asociacijos narys gali bet kada iðstoti ið Asociacijos. Tuo
tikslu, narys pateikia praðymà Asociacijos valdybai, o ði per mënesá
privalo iðnagrinëti praðymà. Iðstojusiam ið Asociacijos nariui stoja-
mieji nario ánaðai, nario mokesèiai ar kitaip Asociacijai nuosavybën
perduotos lëðos ir turtas negràþinami.

4.8. Asociacijos narys, nesilaikantis ðiø ástatø, nevykdantis Aso-
ciacijos suvaþiavimo, tarybos ar kitø valdymo organø sprendimø,
ar dvejus metus ið eilës nesumokëjæs kasmetinio nario mokesèio,
gali bûti paðalintas ið Asociacijos. Lietuvos diabeto asociacijos ko-
lektyvinio nario deleguotas Tarybos narys, nesilaikantis ðiø ástatø,
nevykdantis suvaþiavimo, tarybos ar kitø valdymo organø sprendi-
mø ir nekorektiðku elgesiu valdymo organø susirinkimø ar kitø ren-
giniø metu kompromituojantis Lietuvos diabeto asociacijos ir jos
kolektyviniø nariø veiklà, gali bûti paðalintas ið Tarybos. Sprendi-
mus paðalinti ið Asociacijos ir Tarybos priima valdyba paprastàjà
balsø dauguma. Toks sprendimas gali bûti skundþiamas tarybai,
kurios sprendimas yra galutinis.

4.9. Apie Asociacijos valdybos ar tarybos posëdþio, kuriame
bus sprendþiamas nario paðalinimo, narystës Asociacijoje sustab-
dymo ar atnaujinimo klausimas, datà, laikà ir vietà ne vëliau kaip
prieð 5 (penkias) darbo dienas raðtu praneðama nariui, kurio paða-
linimo, narystës sustabdymo ar atnaujinimo klausimas sprendþia-
mas. Jei narys buvo tinkamai informuotas, nario neatvykimas ne-
trukdo iðspræsti atitinkamo klausimo jam nedalyvaujant.

4.10. Narystë Asociacijoje pasibaigia likvidavus nará � juridiná
asmená � ar atðaukus tokio juridinio asmens registravimà.

4.11. Asociacijos narys turi teisæ:
4.11.1. Gauti informacijà apie visus Asociacijos organizuoja-

mus renginius ir juose dalyvauti.
4.11.2. Dalyvauti  visuotiniame nariø susirinkime � suvaþiavi-

me � su sprendþiamuoju balsu. Nepriklausomai nuo mokamo na-
rio mokesèio dydþio ar kitø aplinkybiø, kiekvienas kolektyvinis aso-
ciacijos narys susirinkime turi vienà sprendþiamàjá balsà. Narys, kurio
narystë Asociacijoje sustabdyta, neturi balso teisës priimant spren-
dimus suvaþiavime.

4.11.3. Ðiø ástatø nustatyta tvarka rinkti ir bûti iðrinktu á Aso-
ciacijos valdymo organus.

4.11.4. Gauti metodinæ, moralinæ ir kitokià paramà.
4.11.5. Susipaþinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visà Aso-

ciacijos turimà informacijà apie jos veiklà.
4.11.6. Teikti pasiûlymus Asociacijos veiklos klausimais.
4.11.7. Ðiø ástatø nustatyta tvarka inicijuoti neeilinio suvaþiavi-

mo suðaukimà.
4.12. Asociacijos narys privalo:
4.12.1. Laikytis ðiø ástatø, vykdyti suvaþiavimo ir kitø Asociaci-

jos valdymo organø sprendimus.
4.12.2. Dalyvauti Asociacijos veikloje vykdant jos tikslus ir uþ-

davinius.
4.12.3. Nustatytu laiku ir tvarka mokëti stojamàjá, kasmetiná

nario bei kitus nustatytus mokesèius ar jø priemokas.

5. Asociacijos filialai ir atstovybës
5.1. Asociacija turi teisæ steigti filialus ir atstovybes. Asociaci-

jos filialø ir atstovybiø skaièius neribojamas.
5.2. Filialas ar atstovybë yra Asociacijos padalinys, turintis at-

skirà buveinæ. Filialas ar atstovybë nëra juridinis asmuo ir naudoja-
si Asociacijos, kaip juridinio asmens vardu.

5.3. Sprendimai dël Asociacijos filialø ir atstovybiø steigimo,
reorganizavimo ir likvidavimo priimami tarybos nutarimu.

5.4. Filialai ir atstovybës veikia pagal Asociacijos valdybos pa-
tvirtintus nuostatus bei ðiuos ástatus.

5.5. Filialø ir atstovybiø veiklà organizuoja ir vykdo Asociacijos
valdybos paskirti jø vadovai.

5.6. Nutraukus filialo ar atstovybës veiklà, jø turtas ir lëðos ati-
tenka Asociacijai.

5.7. Kiti Asociacijos filialø ir atstovybiø steigimo, veiklos ir veiklos
nutraukimo klausimai sprendþiami pagal Lietuvos Respublikos ci-
viliná kodeksà, Lietuvos Respublikos asociacijø ástatymà bei kitus
galiojanèius teisës aktus.
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6. Asociacijos organai
6.1. Asociacijos organai yra ðie:
6.1.1. Suvaþiavimas.
6.1.2. Taryba.
6.1.3. Valdyba.
6.1.4. Prezidentas.
6.2. Asociacijos organai privalo veikti tik Asociacijos ir jos na-

riø naudai. Asociacijos organai neturi teisës priimti sprendimø ar
atlikti kitø veiksmø, kurie paþeidþia Asociacijos ástatus ar yra prie-
ðingi ástatuose nurodytiems Asociacijos veiklos tikslams.

Suvaþiavimas:
6.3. Aukðèiausias Asociacijos organas yra suvaþiavimas, kuris

turi visas visuotinio susirinkimo teises.
6.4. Eilinis suvaþiavimas ðaukiamas valdybos nutarimu ne re-

èiau kaip kartà per metus. Neeilinio suvaþiavimo iniciatyvos teisæ
turi ne maþiau kaip 2/3 Asociacijos kolektyviniø nariø, taip pat val-
dyba arba prezidentas. Asociacijos taryba neeilinio suvaþiavimo ini-
ciatyvos teisæ turi ðiø ástatø 6.17.8 punkto nustatyta tvarka. Neeili-
nio suvaþiavimo suðaukimo iniciatoriai pateikia valdybai paraiðkà,
nurodydami suvaþiavimo suðaukimo prieþastis, darbotvarkës pro-
jektà, siûlomà suvaþiavimo laikà ir vietà. Jei valdyba nesusitaria su
suvaþiavimo iniciatoriais iðspræsti darbotvarkës klausimø kitais bû-
dais, per mënesá nuo paraiðkos gavimo ji skelbia apie neeilinio su-
vaþiavimo suðaukimà.

6.5. Asociacijos suvaþiavime turi teisæ dalyvauti visi asmenys,
susirinkimo dienà esantys Asociacijos nariais. Asociacijos kolekty-
viniø nariø atstovø skaièius suvaþiavime nëra ribojamas, taèiau pri-
imant sprendimus balsuojant, Asociacijos kolektyvinis narys turi tik
vienà balsà, nepaisant kiek to kolektyvinio nario atstovø yra atvy-
kæ á suvaþiavimà.

6.6. Suvaþiavimas yra teisëtas, jei jame dalyvauja ne maþiau
kaip pusë Asociacijos kolektyviniø nariø. Asociacijos garbës nariø
ir rëmëjø nedalyvavimas, suvaþiavimo kvorumo skaièiavimui áta-
kos neturi. Jeigu suvaþiavime nëra kvorumo, ne vëliau kaip po më-
nesio turi bûti suðauktas pakartotinis suvaþiavimas, kuris turi teisæ
priimti sprendimus neávykusio suvaþiavimo darbotvarkës klausimais
nepriklausomai nuo dalyvaujanèiø nariø skaièiaus.

6.7. Suvaþiavimo nutarimai priimami paprasta balsø daugu-
ma, iðskyrus ðiø ástatø 6.9.2 ir 6.9.8 punktuose nurodytais klausi-
mais, kuriems priimti reikia 2/3 dalyvaujanèiøjø balsø daugumos.

6.8. Sprendþiamàjá balsà suvaþiavime turi Asociacijos kolekty-
viniai nariai. Garbës nariai ir rëmëjai suvaþiavime sprendþiamojo
balso neturi, jø balsas yra patariamasis.

6.9. Suvaþiavimas:
6.9.1. Iðklauso ir tvirtina tarybos ir revizijos komisijos ataskaitas.
6.9.2. Priima, keièia ir papildo Asociacijos ástatus.
6.9.3. Tvirtina asociacijos metinæ finansinæ atskaitomybæ.
6.9.4. Nustato asociacijos nariø stojamøjø ánaðø, nariø mokes-

èiø bei nuolatiniø rëmëjø mokesèiø dydá ir jø mokëjimø tvarkà.
6.9.5. Renka prezidentà.
6.9.6. Sudaro tarybà ir renka revizijos komisijà.
6.9.7. Suteikia Asociacijos garbës nario vardà.
6.9.8. Sprendþia dël Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (re-

organizavimo ar likvidavimo).
6.9.9. Nagrinëja tarybos kompetencijai priklausanèius klausi-

mus, jei pastaroji jø neiðsprendþia
6.10. Praneðimà apie suvaþiavimo suðaukimà Asociacijos pre-

zidentas privalo vieðai paskelbti dienraðtyje �Lietuvos rytas� arba
kiekvienam Asociacijos nariui áteikti pasiraðytinai, iðsiøsti registruotu
laiðku arba elektroniniu paðtu likus ne maþiau nei 30 (trisdeðimt)
dienø iki suvaþiavimo dienos. Praneðime apie ðaukiamà susirinki-
mà nurodoma jo data, vieta bei darbotvarkë. Apie pakartotinio
suvaþiavimo suðaukimà tokiu pat bûdu praneðama likus ne ma-
þiau kaip 14 (keturiolikai) dienø iki pakartotinio suvaþiavimo.

6.11. Asociacijos nariai turi teisæ balsuoti ið anksto. Narys, su-
sipaþinæs su darbotvarke bei sprendimø projektais, gali ið anksto
raðtu, uþpildydamas bendràjá balsavimo biuletená, praneðti suva-
þiavimui savo valià �uþ� arba �prieð� atskirai dël kiekvieno klausi-
mo. Bendruosius balsavimo biuletenius Asociacija privalo iðsiøsti
raðtu pareikalavusiems nariams ne vëliau, kaip prieð 10 dienø iki
suvaþiavimo. Iðankstinis balsavimas biuleteniu yra áskaitomas á su-
vaþiavimo, taip pat ir pakartotinio, kvorumà ir balsavimo rezulta-
tus. Asociacijos narys neturi teisës balsuoti suvaþiavime dël klausi-
mo, dël kurio ið anksto pareiðkë savo valià raðtu.

6.12. Asociacijos narys turi teisæ raðtu ágalioti kità asmená bal-
suoti uþ já visuotiniame nariø susirinkime.

6.13. Suvaþiavimo posëdþiai turi bûti protokoluojami. Suvaþia-
vimo protokolà pasiraðo suvaþiavimo pirmininkas ir sekretorius.

Taryba:
6.14. Asociacijos taryba yra kolegialus Asociacijos organas, at-

sakingas uþ jos kompetencijai priskirtø sprendimø priëmimà ir funk-
cijø vykdymà. Tarybà trejø metø laikotarpiui tvirtina suvaþiavimas.
Kiekvienas Asociacijos kolektyvinis narys deleguoja á tarybà po vienà
atstovà nuo 100 savo nariø, bet ne maþiau kaip vienà. Priëmus á
Asociacijà naujà kolektyviná nará, jo atstovas tampa tarybos nariu.
Konkretus tuo metu esanèiø Asociacijos tarybos nariø skaièius yra
patvirtinamas valdybos arba prezidento informaciniu raðtu, ne vë-
liau kaip likus 10 dienø iki kiekvieno tarybos susirinkimo.

6.15. Taryba rengia posëdþius pagal reikalà, bet ne reèiau kaip
du kartus per metus.

6.16. Tarybos sprendimai yra teisëti, jei posëdyje dalyvauja ne
maþiau kaip pusë tarybos nariø. Visø tarybos nariø skaièius yra
átvirtinamas ðiø ástatø 6.14 punkto nustatyta tvarka. Sprendimus
taryba priima paprasta dalyvaujanèiøjø balsø dauguma atviru bal-
savimu. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininkaujanèiojo
balsas.

6.17. Taryba:
6.17.1. Renka ir atðaukia valdybos narius.
6.17.2. Iðklauso ir tvirtina valdybos veiklos ataskaità.
6.17.3. Tvirtina Asociacijos veiklos planus, lëðø iðlaidø sàmatas

ir jø naudojimà, taip pat materialiniø vertybiø nuraðymo aktus.
6.17.4. Ágyvendina suvaþiavimo nutarimus.
6.17.5. Nustato atlyginimo dydá ir jo mokëjimo tvarkà sudariu-

siems darbo sutartis valdybos nariams, prezidentui, buhalteriui, sek-
retoriui.

6.17.6. Priima sprendimus dël filialø ir atstovybiø steigimo, re-
organizavimo bei likvidavimo bei paveda valdybai ágyvendinti ðiuos
sprendimus.

6.17.7. Nagrinëja Asociacijø nariø skundus.
6.17.8. Esant reikalui, taryba gali suðaukti neeiliná Asociacijos

suvaþiavimà. Tuo tikslu reikia gauti ne maþiau kaip 2/3 Asociacijos
kolektyviniø nariø ir 1/3 tarybos nariø pritarimà.

6.18. Tarybos narys turi teisæ atsistatydinti. Ðiam tikslui tarybos
narys pateikia atsistatydinimo pareiðkimà Asociacijos valdybai, ku-
riame turi bûti nurodyta data, nuo kada Asociacijos tarybos narys
atsistatydina. Tarybos nariui atsistatydinus ar pasitraukus ið tary-
bos dël kitø prieþasèiø, artimiausiame Asociacijos suvaþiavime Aso-
ciacijos kolektyvinis narys, kurio deleguotas tarybos narys atsista-
tydino ar pasitraukë dël kitø prieþasèiø, turi pasiûlyti maþiausiai
du kandidatus á atsilaisvinusià tarybos nario vietà. Ið kolektyvinio
nario pasiûlytøjø kandidatø, Asociacijos suvaþiavimas paprastàjà
balsø dauguma likusiam tarybos kadencijos laikui iðrenka naujà
tarybos nará.

Valdyba
6.19. Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo

organas, atsakingas uþ Asociacijos tikslø ágyvendinimà, metinio biu-
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dþeto vykdymà bei prieþiûrà ir kitø ðiuose ástatuose numatytø val-
dybos kompetencijai priskirtø funkcijø atlikimà .

6.20. Valdybà trejø metø laikotarpiui tvirtina taryba Asociaci-
jos prezidento teikimu. Valdybà sudaro 9 nariai: prezidentas, ne
maþiau kaip du viceprezidentai ir nariai. Ne maþiau kaip 2/3 valdy-
bos nariø sudaro sergantieji cukriniu diabetu ar jø ðeimos nariai,
esantys Asociacijos nariais ar deleguoti Asociacijos kolektyviniø na-
riø. Valdybos nariø kadencijø skaièius neribojamas.

6.21. Valdybos pirmininko pareigas eina Asociacijos prezi-
dentas.

6.22. Iniciatyvos teisæ atðaukti valdybos nará turi prezidentas
arba ne maþiau kaip 1/3 tarybos nariø.

6.23. Valdyba:
6.23.1. Organizuoja suvaþiavimo ir tarybos nutarimø vykdymà.
6.23.2. Organizuoja eilinius ir neeilinius Asociacijos suvaþiavi-

mus, ðaukia tarybos posëdþius.
6.23.3. Skiria Asociacijos prezidentui paskatinimus.
6.23.4. Svarsto praðymus dël nariø priëmimo á Asociacijà, ið-

stojimo ið Asociacijos, pareiðkimus dël paðalinimo ið Asociacijos,
narystës sustabdymo ir atnaujinimo, priima sprendimus ðiais klau-
simais.

6.23.5. Priima sprendimus dël kitø juridiniø asmenø steigimo,
pertvarkymo ar pabaigos, Asociacijos tapimo kitø juridiniø asme-
nø dalyviø.

6.23.6. Tvirtina Asociacijos filialø ir atstovybiø nuostatus, ski-
ria ir atðaukia jø vadovus.

6.23.7. Svarsto klausimus, kuriuos pateikia Asociacijos prezi-
dentas, taryba ar Asociacijos nariai.

6.23.8. Analizuoja Asociacijos veiklà, finansiniø iðtekliø panau-
dojimà, teikia siûlymus Asociacijos suvaþiavimui.

6.23.9. Analizuoja ir vertina Asociacijos prezidento pateiktà
Asociacijos metinæ finansinæ atskaitomybæ, Asociacijos veiklos ata-
skaità ir, ðiems projektams pritarusi, teikia juos Asociacijos suva-
þiavimui tvirtinti.

6.23.10. Teikia metodinæ, moralinæ ir kitokià paramà Asociaci-
jos nariams.

6.23.11. Tvarko asociacijos nariø sàraðà, kuris yra laisvai priei-
namas kiekvienam Asociacijos nariui.

6.23.12. Siûlo kandidatus Asociacijos garbës nario vardui su-
teikti.

6.23.13. Organizuoja bendradarbiavimà su kitomis Lietuvos
Respublikos ir uþsienio ðaliø organizacijomis.

6.23.14. Rûpinasi Asociacijos turtu, tvarko materialiniø verty-
biø apskaità, organizuoja ûkinæ � finansinæ veiklà.

6.23.15. Prezidento siûlymu tvirtina Asociacijos buhalterio ir
sekretoriaus kandidatûras.

6.23.16. Gali sudaryti ið tarybos nariø komisijas ástatuose nu-
matytiems tikslams ir uþdaviniams ágyvendinti.

6.23.17. Vykdo kitas teisës aktø bei ðiø ástatø nustatytas funk-
cijas, Asociacijos suvaþiavimo sprendimus bei pavedimus.

6.24. Valdyba rengia posëdþius pagal reikalà, bet ne reèiau kaip
kartà per keturis mënesius.

6.25. Valdybos sprendimai yra teisëti, jei posëdyje dalyvauja
ne maþiau kaip 2/3 valdybos nariø. Valdyba priima sprendimus pa-
prasta dalyvaujanèiø balsø dauguma atviru balsavimu. Valdybos
nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia
pirmininkaujanèiojo balsas.

6.26. Valdybos posëdþiai turi bûti protokoluojami. Valdybos po-
sëdþio protokolà pasiraðo posëdþio pirmininkas ir sekretorius.

6.27. Valdybos narys turi teisæ atsistatydinti. Ðiam tikslui valdy-
bos narys pateikia atsistatydinimo pareiðkimà Asociacijos preziden-
tui, kuriame turi bûti nurodyta data, nuo kada Asociacijos valdy-
bos narys atsistatydina. Valdybos nariui atsistatydinus, já atðaukus
ar pasitraukus ið valdybos dël kitø prieþasèiø, artimiausiame Aso-
ciacijos tarybos posëdyje Asociacijos prezidentas privalo pasiûlyti

maþiausiai du kandidatus á atsilaisvinusià valdybos nario vietà. Ið
prezidento pasiûlytøjø kandidatø, Asociacijos taryba paprastàjà bal-
sø dauguma likusiam valdybos kadencijos laikui iðrenka naujà val-
dybos nará.

Prezidentas
6.28. Asociacijos prezidentas yra vienasmenis Asociacijos val-

dymo organas, vadovaujantis kasdienei Asociacijos veiklai.
6.29. Asociacijos prezidentas veikloje vadovaujasi Lietuvos Res-

publikos teisës aktais, ðiais ástatais, suvaþiavimo, tarybos bei valdy-
bos sprendimais, administracijos darbo reglamentu ir kitais vidaus
teisës aktais.

6.30. Prezidentà 3 metams renka suvaþiavimas paprasta balsø
dauguma slaptu balsavimu. Në vienam ið kandidatø á prezidentus
nesurinkus daugiau kaip 50 procentø dalyvaujanèiøjø balsø, skel-
biamas pakartotinis balsavimas. Jei rinkimuose dalyvauja trys ar
daugiau kandidatø ir në vienas ið jø nesurenka daugiau kaip 50
procentø balsø, yra rengiamas antrasis rinkimø turas, kuriame da-
lyvauja du daugiausiai balsø surinkæ kandidatai. Prezidentu iðren-
kamas antrajame rinkimø ture balsø daugumà gavæs kandidatas.

6.31. Iniciatyvos teisæ atðaukti prezidentà turi ne maþiau kaip
1/3 tarybos nariø. Sprendimà dël prezidento atðaukimo priima su-
vaþiavimas.

6.32. Asociacijos prezidentas gali turëti pavaduotojø � vice-
prezidentø.

6.33. Prezidentas:
6.33.1. Vykdo valdybos pavestas funkcijas ir sprendimus.
6.33.2. Atstovauja Asociacijai teisme, valstybës ir savivaldybës

institucijose, bankuose ir kitose kredito ástaigose bei santykiuose
su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis.

6.33.3. Iðduoda ágaliojimus atstovauti Asociacijai.
6.33.4. Asociacijos vardu sudaro sandorius, taip pat darbo su-

tartis. Su prezidentu darbo sutartá sudaro valdybos ágaliotas as-
muo.

6.33.5. Pasiraðo buhalterinius finansinius dokumentus ir ko-
respondencijà.

6.33.6. Teikia tarybai valdybos nariø kandidatûras.
6.33.7. Teikia pasiûlymus valdybai dël buhalterio ir sekretoriaus

priëmimo ir atleidimo.
6.33.8.  Tvirtina Asociacijos darbuotojø pareigybes ir etatø sà-

raðà, priima ir atleidþia ið darbo Asociacijos darbuotojus, skiria jiems
paskatinimus ir nuobaudas.

6.33.9. Organizuoja valdybos posëdþius.
6.33.10. Dalyvauja suvaþiavimuose, tarybos bei valdybos po-

sëdþiuose.
6.33.11. Pateikia valdybai metinæ finansinæ atskaitomybæ, me-

tinæ Asociacijos veiklos ataskaità ir kità reikiamà medþiagà darbo-
tvarkës klausimams svarstyti.

6.33.12. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisës aktø ir ðiø ástatø
numatytas funkcijas, Asociacijos suvaþiavimo, tarybos ir valdybos
priimtus sprendimus.

7. Asociacijos revizijos komisija
7.1. Asociacijos finansinës veiklos kontrolei vykdyti sudaroma

revizijos komisija. Revizijos komisijà, kurià sudaro 3 asmenys, tre-
jiems metams renka suvaþiavimas. Revizijos komisijos nariai iðsi-
renka pirmininkà ir sekretoriø.

7.2. Revizijos komisijos nariais negali bûti tarybos ir valdybos
nariai.

7.3. Revizijos komisija:
7.3.1. Tikrina kaip laikomasi ðiø ástatø.
7.3.2. Tikrina Asociacijos metinæ finansinæ atskaitomybæ ir ki-

tus buhalterinës ir finansinës veiklos dokumentus.
7.3.3. Atlieka bet kokius Asociacijos patikrinimus suvaþiavimo,

tarybos ar valdybos raðtiðku kreipimusi.
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7.3.4. Tikrina Asociacijos turto inventorizavimo kokybæ ir atsi-
skaitymus su kreditoriais ir debitoriais, dalyvauja atliekant Asocia-
cijos materialiniø vertybiø inventorizacijà ir pati jà atlieka.

7.3.5. Apie atliktø patikrinimø rezultatus praneða artimiausia-
me valdybos, tarybos posëdyje, suvaþiavime.

7.3.6. Prireikus gali pasitelkti á pagalbà auditorius, audito ámo-
næ ar kitus specialistus.

7.4. Asociacijos prezidentas ir valdyba privalo pateikti revizijos
komisijai jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

7.5. Revizijos komisija teisës aktø nustatyta tvarka atsako uþ
Asociacijos veiklos trûkumø ar nustatytø paþeidimø nuslëpimà.

8. Asociacijos turtas ir pajamø ðaltiniai
8.1. Asociacijai nuosavybës teise gali priklausyti pastatai, trans-

porto priemonës, árenginiai ir kitas ástatuose numatytai veiklai rei-
kalingas turtas, kuris gali bûti ágytas ið ðiø ástatø 8.2 punkte nusta-
tytø lëðø.

8.2. Asociacijos lëðas sudaro:
8.2.1. Nariø stojamieji ánaðai, kasmetiniai nariø mokesèiai ir tiks-

liniai ánaðai.
8.2.2. Valstybës ir savivaldybiø tikslinës paskirties lëðos.
8.2.3. Fiziniø ir juridiniø asmenø, suteikta parama, dovanotos

(paaukotos) lëðos ir turtas, áskaitant, bet neapsiribojant rëmëjø per-
duotomis lëðomis.

8.2.4. Nevalstybiniø organizacijø, tarptautiniø visuomeniniø or-
ganizacijø dovanotos (paaukotos) lëðos.

8.2.5. Kredito ástaigø palûkanos uþ saugomas Asociacijos lëðas.
8.2.6. Skolinto kapitalo lëðos.
8.2.7. Pajamos ið leidybinës ir ásteigtø ámoniø veiklos.
8.2.8. Pajamos, gautos vykdant kità komercinæ � ûkinæ veiklà,

reikalingà Asociacijos tikslams pasiekti.
8.2.9. Kitos teisëtai gautos lëðos.
8.3. Asociacijos turtas ir lëðos naudojamos ástatuose numaty-

tiems tikslams ir uþdaviniams ágyvendinti, o taip pat paramai ir (ar)
labdarai.

8.4. Asociacijos lëðø ir pajamø naudojimà kontroliuoja revizi-
jos komisija.

8.5. Asociacijai draudþiama:
8.5.1. Neatlygintinai perduoti Asociacijos lëðas ir (ar) kità turtà

nuosavybën Asociacijos nariui, tarybos ar valdybos nariui, Asocia-
cijos prezidentui, Asociacijos darbo sutarties pagrindu dirbanèiam
asmeniui, ar treèiajam asmeniui, iðskyrus labdaros ir (ar) paramos
tikslus.

8.5.2. Mokëti Asociacijos steigëjui ar nariui iðmokas ið pelno
dalies ar perduoti likviduojamos Asociacijos turto dalá, virðijanèià
stojamàjá nario mokestá.

8.5.3. Asociacijos turtà ir (ar) lëðas, áskaitant pelnà, bet kokia
forma skirstyti Asociacijos ir (ar) jos tarybos ar valdybos nariams,
Asociacijos prezidentui, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dir-
bantiems asmenims, iðskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo uþ-
mokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios iðmokos ir
kai autorinës sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas,
atlyginama uþ suteiktas paslaugas ar parduotas prekes, pagal Lie-
tuvos Respublikos teisës aktus teikiama labdara ir (ar) parama.

8.5.4. Suteikti paskolas, ákeisti Asociacijos turtà (iðskyrus atve-
jus, kai turtas ákeièiamas Asociacijos prievolëms uþtikrinti), garan-
tuoti, laiduoti ar kitaip uþtikrinti kitø asmenø prievoliø ávykdymà.
Ði nuostata netaikoma, kai skolinamasi ið kredito ástaigø ir kai Lie-
tuvos Respublikos teisës aktai nenumato kitaip.

8.5.5. Skolintis pinigø ið Asociacijos nario ar su juo susijusio
asmens ir mokëti palûkanas. Ði nuostata netaikoma, kai skolina-
masi ið kredito ástaigø.

8.5.6. Skolintis ið kitø asmenø, mokant neprotingai dideles pa-
lûkanas.

8.5.7. Pirkti prekes ir paslaugas uþ akivaizdþiai per didelæ kai-
nà, iðskyrus atvejus, kai tokiu bûdu yra suteikiama labdara asme-
niui, kuris pagal Labdaros ir paramos ástatymà yra labdaros ga-
vëjas.

8.5.8. parduoti asociacijos turtà uþ akivaizdþiai per maþà kai-
nà, iðskyrus atvejus, kai tokiu bûdu yra suteikiama labdara asme-
niui, kuris pagal Labdaros ir paramos ástatymà yra labdaros ga-
vëjas.

8.5.9. steigti juridiná asmená, kurio civilinë atsakomybë uþ juri-
dinio asmens prievoles yra neribota, arba bûti jo dalyviu.

8.6. Asociacija pinigus, gautus kaip paramà, taip pat kitus ne-
gràþintinai gautus pinigus ir kità turtà naudoja juos davusio as-
mens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodë. Aso-
ciacija ðiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sàskaitoje, taip
pat sudaryti iðlaidø sàmatà, jei tai numatyta teisës aktuose arba
pinigus davæs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigø
ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems,
negu asociacijos ástatuose yra nustatyta, tikslams.

9. Praneðimø paskelbimo, dokumentø ir kitos informa-
cijos pateikimo tvarka
9.1. Praneðimai Asociacijos nariams Lietuvos Respublikos civi-

linio kodekso, Asociacijø ástatymo ir ðiø ástatø nustatyta tvarka ir
terminais yra skelbiami dienraðtyje �Lietuvos rytas� arba áteikiami
asmeniðkai pasiraðytinai, registruotais laiðkais ar elektroniniu paðtu.

9.2. Asociacijos dokumentai Asociacijos nariams raðtiðku jø pra-
ðymu neatlygintinai pateikiami Asociacijos buveinëje ne vëliau kaip
per 2 savaites nuo tokio praðymo gavimo. Dokumentø nuoraðø
darymo ar jø siuntimo iðlaidø atlyginimo gali bûti pareikalauta ið
praðanèiojo asmens.

9.3. Uþ praneðimø paskelbimà laiku, dokumentø ir informaci-
jos pateikimà atsako Asociacijos prezidentas.

10. Asociacijos ástatø keitimo ir papildymo tvarka
10.1. Iniciatyvos teisæ keisti ir papildyti Asociacijos ástatus turi

Asociacijos valdyba, prezidentas ir Asociacijos grupë, sudaryta ið
ne maþiau kaip 1/5 Asociacijos nariø. Ástatø pakeitimai ir papildy-
mai priimami Asociacijos suvaþiavime 2/3 dalyvaujanèiøjø balsø
dauguma.

10.2. Ástatø pakeitimai ir papildymai ásigalioja nuo jø áregistra-
vimo teisës aktø nustatyta tvarka.

11. Asociacijos pertvarkymas ir likvidavimas
11.1. Asociacija gali bûti pertvarkyta, reorganizuota ar likvi-

duota tik Asociacijos suvaþiavimo sprendimu, jeigu uþ tai balsuoja
2/3 visø suvaþiavime dalyvaujanèiø nariø.

11.2. Asociacija pertvarkoma, pabaigia savo veiklà (reorgani-
zuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nustatyta tvarka bei atsiþvelgiant á Lietuvos Respublikos asociaci-
jø ástatymo numatytus ypatumus. Kai asociacija yra likviduoja-
ma, likæs turtas po skolø iðmokëjimo ir Asociacijos turto dalies,
nevirðijanèios nario stojamojo ánaðo ir mokesèio, patenkinimo pri-
valo bûti perduotas kitam ar kitiems vieðiesiems juridiniams as-
menims, kuriø tikslai artimi Asociacijos ástatuose deklaruotiems
tikslams, pagal Asociacijos suvaþiavimo sprendimà arba teismo
sprendimà.

Asociacijos ástatai patvirtinti 2011 m. gruodþio 16 d. Asociaci-
jos VIII suvaþiavime.

Asociacijos ástatai pasiraðyti Vilniuje, 2011 m. gruodþio 16 d.

Lietuvos diabeto asociacijos
prezidentë             Vida Augustinienë
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BÛK SVEIKAS!

Gydymas judesiu �
kineziterapija

Ðià sistemà sudaro apie 650 skirtingø raumenø, daugiau
nei 200 kaulø ir apie 280 ávairaus dydþio sànariø. Jø har-

moningas darbas leidþia nevarþomai judëti. Tai labai sudëtin-
ga sistema. Dël unikalios raumenø ypatybës susitraukti ir at-
sipalaiduoti laisvai keièiame kûno padëtá, judiname atskiras
kûno dalis. Kol ði sistema veikia sklandþiai, jauèiamës gerai, o
kai jos veikla iðsiderina, organizmas siunèia skausmo signa-
lus. Jei bûsime budrûs ir á juos ásiklausysime, iðvengsime ne-
tinkamø stuburo ir sànariø apkrovø. Laiku iðtaisæ netaisyklin-
gai veikianèià organizmo sistemà, ateityje iðvengsime stubu-
ro iðvarþø, neþinosime, kas yra sànariø skausmai.

Ðios sistemos veikla sutrinka, kai ilgai nekeièiame kûno
padëties: darbo metu ilgai sëdime priverstinëje padëtyje, at-
liekame vienodus, monotoniðkus judesius, daug ir netaisyk-
lingai sportuojame, nekoreguojame antsvorio. Visi kûno rau-
menys dirba poromis. Kai vienas ið raumenø poros gauna ma-
þesná krûvá, o kitas dël to yra pertempiamas, sutrinka ðios rau-
menø poros tonuso pusiausvyra, pakinta sausgysliø ir raiðèiø
átempimas. Stuburo slanksteliai pasvyra, pasisuka apie savo
aðá ir uþsifiksuoja netaisyklingoje padëtyje. Taip pat keièiasi ir
dubens kaulø padëtis. Ið pradþiø net ir maþiausio judesio me-
tu juntamas maudimas, vëliau � aðtrus skausmas. Tada bûti-
na neatidëliotina raumenø-skeleto sistemos specialisto kon-
sultacija ir biomechaninë korekcija. Neretai dël stipriø psichi-
niø ir emociniø iðgyvenimø sutrumpëja kaklo ir nugaros tie-
siamieji raumenys.

Jeigu ilgai nekreipiama dëmesio á stuburo ir raumenø pa-
þeidimà, tarp stuburo slanksteliø diskø ir nerviniø ðakneliø pra-
sideda �konfliktas� � formuojasi disko iðvarþa. Dël to spartë-
ja senëjimo procesai sànariuose (artrozë) ir stuburo diskuose
(osteochondrozë). Raumeninis audinys virsta nevisaverèiu jun-
giamuoju audiniu. Turime atsiminti, kad sveikas raumuo yra
stiprus ir elastingas. Todël raumenis reikia ne tik stiprinti, bet
ir gerinti jø elastines ypatybes, tai yra daryti tempimo prati-
mus. Pradëdami gydyti raumenis ir sànarius turëtume nepa-
mirðti, kad pagrindinë jø funkcija � judëjimas!

Stuburà, raumenis ir sànarius privalome gydyti vienu me-
tu. Ðiandien tai atliekama taikant profesionalø gydymà jude-
siu � kineziterapijà.

Ásidëmëkite: stuburas be raumenø � tik paprasèiau-
sia, nejudanèiø slanksteliø krûva! Sànariai be
raumenø � tik nejudanèios kaulø jungtys!

Visi kûno raumenys � tai darni judëjimo �komanda�: kiek-
vienas raumuo atlieka tik jam vienam pavestà darbà. Jei pa-
tempsite kojà, kurá laikà ðlubèiosite. Padaugës darbo raume-
nims, kuriems, esant kojai sveikai, tenka maþesnis krûvis. Il-
gainiui tai pajus ir stuburas, o neteisingos apkrovos sukels
skausmà. Gydymo tikslas � atkurti taisyklingus kûno judesius.
Tada sumaþës ar visai iðnyks ir skausmas. Vieni svarbiausiø
stuburo ir raumenø sistemos vaistø � fiziniai pratimai (kinezi-
terapija). Vertingiausias ið jø � taisyklingos laikysenos kontro-
lë, visur ir visada!

Fiziniai pratimai stiprina raumenis, gerina jø elastines ypa-
tybes, didina stuburo judesiø amplitudæ, t. y. didina stuburo
lankstumà � subalansuoja paþeistà raumenø-skeleto sistemà.
Darant pratimus, centrinëje nervø sistemoje gaminasi biologið-
kai aktyvios nuotaikà kelianèios medþiagos. Todël, skiriant pra-
timus, pirmiausia reikia nustatyti, kurie raumenys paþeisti, ir
iðsiaiðkinti, kurie raumenys neigiamai veikia taisyklingo judesio
biomechanikà � ar raumenys sutrumpëjæ, ar suglebæ.

Skausmas, atsirandantis dël minkðtøjø audiniø, nerviniø
rezginiø ar ðakneliø dirginimo, sànario judesio amplitudës po-
kyèiø, pasireiðkia raumens sutrumpëjimu (spazmu), skausmin-
gais taðkais raumenyse, odos jutimo sutrikimais, skausmais
sausgysliø prisitvirtinimo vietose prie kaulø. Daþnai pradinë
ðios disfunkcijos (sutrikimo) iðraiðka yra kurio nors sànario ju-
desio amplitudës sumaþëjimas (blokada), kuri gali atsirasti dël
daugelio prieþasèiø: raumens spazmo, psichoemociniø iðgy-
venimø, raumenø tonuso pusiausvyros sutrikimo, sànario pa-
sislinkimo ir t. t.

Kai judamojo aparato prisitaikymas prie aplinkos sutrin-
ka, iðsivysto liga. Liga � tai disbalansas tarp raumenø-skeleto
sistemos ir vidaus organø. Tam, kad iðvengtume disbalanso,
bûtina kasdien judëti, atlikti tam tikrus pratimus ir pastoviai
rûpintis savo sveikata. Viena ið pagrindiniø sàlygø � geras ir
sveikas maistas.

Ðiais laikais yra daug informacijos ðia tema, taèiau að siû-
lau ne þaisti su savo likimu, o konsultuotis su specialistais.

�Bûk sveikas!� � taip sakau kiekvienam, kuris rûpinasi sa-
vo sveikata ir lankosi sporto klubuose, masaþo salonuose, daug
juda ir bûna gryname ore. Pamilk save ið naujo, bandyk blo-
gas savo savybes pakeisti geromis, judëk á prieká � viskas tavo
rankose, tavo noruose ir valioje!

Janina Dainaravièienë, kineziterapeutë

Dauguma þmoniø skundþiasi nugaros ir stuburo skausmais, tad siûlau á stuburà, kaulus ir
raumenis paþvelgti kaip á svarbiausià organizmo sistemà, kuri leidþia mums vaikðèioti,
dirbti kasdienius darbus, atlikti sudëtingus judesius. Kiti organai tik palaiko jos veiklà.



21

Ðventë prasidëjo nuotaikingu mago ir iliuzionisto R. Kan-
èausko pasirodymu. Renginio vedëja, su diabeto klubu

bendradarbiaujanèios Kelmës Þemaitës vieðosios bibliotekos
vyresnioji bibliotekininkë V. Zonienë, ðventës pradþioje iðvar-
dijo ilgà sàraðà buvusiø klubo nariø, nesulaukusiø jubiliejinio
paminëjimo. Tarp jø buvo minima
ir vyresnio amþiaus ligoniams ne-
maþai padëjusio gydytojo V. Stab-
rausko pavardë, o visø mirusiøjø
atminimas buvo pagerbtas tylos
minute. Po to renginio vedëja
trumpai priminë klubo gyvavimo
istorijà, o sveikinimo þodá taræ sve-
èiai � LDA prezidentë V. Augusti-
nienë, profesorius J. S. Danilevi-
èius bei A. Danylienë � gyrë Kel-
mës diabeto klubo �Diabetas
ABC� vadovæ Larisà Rarovskajà uþ
jos aktyvià veiklà, rûpestá kitø
þmoniø sveikata. Profesorius J. S.
Danilevièius sakë, kad ateis toks
laikas, kada cukrinio diabeto ne-
bebus, taèiau iki tos dienos ðia li-
ga serganèiø þmoniø sveikata yra
jø paèiø rankose. Dëkodamas klu-
bo pirmininkei uþ ilgametá rûpini-
màsi ligos kamuojamais þmonëmis, endokrinologas klubo va-
dovæ pavadino Riterio kryþiaus neðiotoja, tik iki ðiol negavusia
uþsitarnauto apdovanojimo. Ðiems sveèiø þodþiams pritarë ir
rajono Tarybos narë, Bendruomenës sveikatos tarybos pirmi-
ninkë A. Monkauskaitë, priminusi, kad L. Rarovskaja, nors ir
turëdama sunkià negalià, rûpinasi kitø bëdomis ir savo atkak-
lumu sugeba surengti ne vienà klubo renginá. Tam nebûtina
turëti vadybininko patirties, juk viskà atperka darbðtumas ir
paprastumas.

Trumpai savo nueità klubo vadovës kelià prisiminusi L. Ra-
rovskaja sakë, kad vietoje pagyrimo yra sulaukusi ir jà nepel-

Diabeto klubo 20-metis

nytai áskaudinusio vieno straipsnio. Prieð kelis metus paraðy-
tas straipsnis ir dabar yra Larisos kraujuojanti þaizda.

Ðventës sveèiai savo pasisakymuose minëjo gerus klubo va-
dovës darbus, jos organizacinius gebëjimus, o jø sveikinimus
lydëjo D. Tiðkovaitës atliekami klasikos kûriniai, jaunøjø Pa-

kraþanèio meno mëgëjø, vadovaujamø S. Venckaus, bei kitø
saviveiklininkø dovanotas koncertas.

Ðventëje kalbëjusi pirmoji Kelmës diabeto klubo vadovë
E. Rudzevièienë pasidþiaugë, jog klubas per du deðimtmeèius
ne tik nenutraukë pradëtos veiklos, bet ir iðplëtojo. Tà akcen-
tavo ir rajono vicemeras K. Bilius, Savivaldybës administraci-
jos direktorës pavaduotojas V. Metrikis bei sveèiai ið kitø rajo-
nø. L. Rarovskaja visus sveèius apdovanojo gëlëmis ir padëkos
raðtais, o ðventës pabaigoje pakvietë prie rëmëjø vaiðëmis nu-
krautø stalø.

Ona Petravièienë
www.kelmiskiams.lt

Kelmës diabeto klubas �Diabetas ABC�, vienijantis 117 ðia liga serganèiø rajono gyventojø, geguþës 10-àjà
Kelmës kultûros centre minëjo klubo 20-metá. Pasveikinti kelmiðkiø jubiliejinio gimtadienio proga atvyko ne
tik rajono vadovai, nuolatiniai klubo rëmëjai, bet ir gausus bûrys sveèiø. Tarp jø ir Lietuvos diabeto
asociacijos (LDA) prezidentë V. Augustinienë, diabeto klubø Lietuvoje �krikðtatëvis� � LDA viceprezidentas
profesorius J. S. Danilevièius, Pervalkoje organizuojamø LDA mokymo stovyklø vadovë, slaugytoja diabeto-
logë A. Danylienë su vyru gydytoju V. Danyla, kitø Lietuvos diabeto klubø atstovai.

Kelmës diabeto klubo �Diabetas ABC� pirmininkæ Larisà Rarovskajà sveikina LDA prezidentë
Vida Augustinienë ir Aldona ir Vytautas Danylos


