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LIETUVOS ENDODONTOLOGŲ DRAUGIJOS ĮSTATAI 
 
1. Bendrosios nuostatos 
 
1.1. Lietuvos endodontologų draugija (toliau – „LED“) yra asociacija, vienijanti Lietuvos 

Respublikoje praktikuojančius gydytojus endodontologus ir gydytojus odontologus, Lietuvos 
Respublikoje mokslinę veiklą vykdančius mokslininkus endodontologus ir odontologus, 
Lietuvos Respublikoje praktikuojančius ir veiklą vykdančius kitų specialybių gydytojus ir 
medicinos mokslo darbuotojus, besidominančius endodontologija, bei visų šių nurodytų fizinių 
asmenų Lietuvoje įsteigtas sveikatos priežiūros įstaigas bei Lietuvoje praktikuojančius gydytojus 
odontologus jungiančias Lietuvos Respublikoje įsteigtas asociacijas, susijusias su 
endodontologija. LED įsteigta ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais bei šiais įstatais. 

1.2. LED pavadinimas lietuvių kalba yra Lietuvos endodontologų draugija, sutrumpintas 
pavadinimas lietuvių kalba - LED. LED pavadinimas anglų kalba yra Lithuanian Society of 
Endodontology, sutrumpintas pavadinimas anglų kalba – LSE. 

1.3. LED buveinė yra Lietuvos Respublikoje. LED buveinė yra keičiama LED visuotinio narių 
susirinkimo paprasta LED visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių LED narių balsų 
dauguma.  

1.4. LED teisinė forma yra asociacija.  
 
2. LED veiklos tikslai, uždaviniai, teisės, veiklos sritys bei rūšys 
 
2.1. LED turi šiuos veiklos tikslus: 
 

2.1.1. suburti LED narius ir LED veikloje dalyvaujančius asmenis aktualioms endodontologijos 
problemoms Lietuvoje spręsti; 
2.1.2. skleisti informaciją visuomenėje ir gydytojų tarpe apie endodontologiją ir gydytojų 
endodontologų profesinę ir mokslinę veiklą bei jos pasiekimus; 
2.1.3. tinkamai atstovauti LED nariams ir Lietuvos gydytojams endodontologams užsienyje; 
2.1.4. bendradarbiauti su užsienio ir tarptautinėmis endodontologų organizacijomis; 
2.1.5. tinkamai atstovauti LED nariams ir Lietuvos gydytojams endodontologams palaikant 
santykius su valstybinėmis sveikatos priežiūros ir apsaugos ir kitomis valstybinėmis 
institucijomis Lietuvoje; 
2.1.6. skatinti mokslinę pažangą endodontologijos srityje;  
2.1.7. visokeriopai prisidėti prie Lietuvos endodontologų kvalifikacijos kėlimo ir profesinio 
tobulinimo.  

 
2.2. LED turi šiuos uždavinius: 
 

2.2.1. aktyviai dalyvauti rengiant ir svarstant teisės aktų, reglamentuojančių gydytojų 
endodontologų ruošimą, leidimų ar licencijų verstis gydytojo endodontologo veikla gavimą, 
gydytojų endodontologų darbą ir kvalifikacijos kėlimą, projektus; 
2.2.2. gilinti gydytojų odontologų endodontologines žinias, nagrinėti įvairias endodontologinio 
gydymo problemas; 
2.2.3. rūpintis sistemingu gydytojų endodontologų kvalifikacijos kėlimu, skatinti gydytojų 
profesinį bendradarbiavimą; 
2.2.4. skatinti mokslinę ir kūrybinę gydytojų veiklą ir remti naujų endodontologijos metodų 
įdiegimą į odontologų praktiką; 
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2.2.5. organizuoti mokslines konferencijas, seminarus, apmokymus, simpoziumus ir kitus 
mokslinius renginius endodontologams ir gydytojams odontologams tiek savarankiškai, tiek ir 
kartu su kitais subjektais; 
2.2.6. skelbti LED narių mokslinius darbus ir pasiekimus, leisti konferencijų, seminarų, 
apmokymų, simpoziumų bei kitų mokslinių renginių medžiagą, užsiimti kita leidybine veikla; 
2.2.7. remti ir skatinti jaunus mokslininkus, gydytojus endodontologus ir odontologus bei jų 
dalyvavimą mokslinėse konferencijose, seminaruose, apmokymuose, simpoziumuose bei 
kituose moksliniuose renginiuose; 
2.2.8. bendradarbiauti su Lietuvos gydytojų asociacijomis ir užsienio ir tarptautinėmis 
endodontologų ir kitų gydytojų asociacijomis ir kitomis organizacijomis; 
2.2.9. palaikyti santykius su valstybinėmis sveikatos priežiūros ir apsaugos ir kitomis 
valstybinėmis institucijomis Lietuvoje; 
2.2.10. spręsti kitus su endodontologo specialybe susijusius aktualius klausimus.  

 
2.3. LED turi šias teises: 
 

2.3.1. stoti į Lietuvos gydytojų asociacijas, užsienio ir tarptautines endodontologų asociacijas bei 
tapti jų tikrąja ar asocijuota nare; 
2.3.2. gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravus LED 
paramos gavėja; 
2.3.3. sudaryti sutartis ir kitus sandorius, siekdama šiuose įstatuose numatytų LED veiklos tikslų 
ir vykdydama šiuose įstatuose numatytus LED uždavinius; 
2.3.4. visokeriopai propaguoti endodontologų profesiją ir veiklą; 
2.3.5. kitas civilines teises, kurios neprieštarauja LED įstatams bei veiklos tikslams, nustatytiems 
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir LED 
įstatuose.   
 

2.4. LED vykdo leidybinę ir visuomenės švietimo endodontologijos srityje veiklą, organizuoja 
mokslines konferencijas, seminarus, apmokymus, simpoziumus ir kitus mokslinius renginius 
endodontologams ir odontologams, organizuoja Lietuvos endodontologų kvalifikacijos kėlimą, 
atstovauja LED nariams ir Lietuvos gydytojams endodontologams užsienyje ir palaikant 
santykius su valstybinėmis sveikatos priežiūros ir apsaugos ir kitomis valstybinėmis 
institucijomis Lietuvoje. 

 
3. LED nariai, jų teisės ir pareigos. LED garbės nariai 
 
3.1. LED nariais gali būti Lietuvos Respublikoje praktikuojantys gydytojai endodontologai ir 

gydytojai odontologai, Lietuvos Respublikoje mokslinę veiklą vykdantys mokslininkai 
endodontologai ir odontologai, Lietuvos Respublikoje praktikuojantys ir veiklą vykdantys kitų 
specialybių gydytojai ir medicinos mokslų darbuotojai, besidominantys endodontologija, bei 
visų šių nurodytų fizinių asmenų Lietuvoje įsteigtos sveikatos priežiūros įstaigos bei Lietuvoje 
praktikuojančius gydytojus odontologus jungiančios Lietuvos Respublikoje įsteigtos asociacijos, 
susijusios su endodontologija. 

 
3.2. LED narys turi tokias teises: 

 
3.2.1. dalyvauti ir balsuoti LED visuotiniame narių susirinkime; 
3.2.2. naudotis LED teikiamomis paslaugomis; 
3.2.3. susipažinti su LED dokumentais ir gauti visą LED turimą informaciją apie jos veiklą; 
3.2.4. bet kada išstoti iš LED. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip 
LED nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami; 
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3.2.5. kitas teisės aktuose ir LED įstatuose nustatytas teises. 
 
3.3. LED narys privalo laiku mokėti LED nario mokestį. 
 
3.4. LED garbės nariais gali būti ypatingai prisidėję prie LED veiklos ar endodontologinės praktikos 

ir/ar mokslo vystymo Lietuvoje ar kitaip nusipelnę asmenys. LED garbės nariai yra atleidžiami 
nuo stojamųjų įnašų ir LED narių mokesčių bei LED organizuojamų konferencijų dalyvių 
mokesčių. LED garbės nariai turi teisę dalyvauti LED visuotiniame narių susirinkime be balso 
teisės.    

 
4. Stojamųjų įnašų ir LED narių mokesčių dydžių ir mokėjimo tvarkos nustatymas 
  
4.1. Stojamųjų įnašų ir LED narių mokesčių dydžius ir mokėjimo tvarką nustato ir atskiru 

dokumentu patvirtina visuotinis LED narių susirinkimas paprasta visuotiniame LED narių 
susirinkime dalyvaujančių LED narių balsų dauguma. 

  
5. Naujų narių priėmimo į LED, narių išstojimo ir pašalinimo iš LED tvarka bei sąlygos 
 
5.1. Nauji nariai priimami į LED LED valdybos sprendimu tik sumokėjus LED nustatytą stojąmąjį 

įnašą. Kandidatai į LED narius pateikia LED valdybai pastarosios nustatytos formos rašytinę 
paraišką dėl stojimo į LED ir LED nario statuso suteikimo bei sumoka LED nustatytą stojamąjį 
įnašą. 

 
5.2. LED narys gali išstoti iš LED pateikęs LED valdybai pastarosios nustatytos formos rašytinę 

paraišką dėl išstojimo iš LED prieš 14 (keturioliką) dienų iki numatomo išstojimo. LED narys 
privalo iki išstojimo iš LED sumokėti LED visus mokėtinus nario mokesčius ir įvykdyti visas 
kitas prievoles LED atžvilgiu, jei tokiu prievolių yra. LED narys yra laikomas išstojusiu iš LED 
LED valdybai patvirtinus LED nario išstojimo faktą arba praėjus 14 dienų po LED nario 
paraiškos dėl išstojimo iš LED pateikimo LED valdybai, pastarajai nepriėmus sprendimo dėl 
LED nario išstojimo fakto patvirtinimo. LED narys, ketinantis išstoti iš LED, yra kviečiamas į 
LED valdybos posėdį, kuriame bus svarstomas klausimas dėl LED nario išstojimo fakto 
patvirtinimo. LED narys, pateikęs paraišką dėl išstojimo iš LED, gali atšaukti ją raštu iki LED 
valdybos sprendimo dėl LED nario išstojimo fakto patvirtinimo priėmimo.  

 
5.3. LED narys yra pašalinamas iš LED LED valdybos sprendimu, jei LED narys daugiau kaip 12 

mėnesių dėl nepateisinamų priežasčių ar be priežasčių nemoka viso LED nario mokesčio. 
 
5.4. LED narys yra pašalinamas iš LED LED valdybos sprendimu, jei LED nario veiksmai ar 

neveikimas diskredituoja LED, padaro jai žalos ar pažeidžia jos dalykinę reputaciją, arba jei yra 
nustatyti šiurkštūs gydytojo etikos normų, įtvirtintų gydytojui ir odontologui taikomuose etikos 
kodeksuose, pažeidimai, nesuderinami su LED naryste.       

 
5.5. LED narys gali būti pašalinamas iš LED LED valdybos sprendimu, jei LED nario pakartotinai 

atlikti ar sistemingai atliekami veiksmai ar neveikimas pažeidžia teisės aktus ar LED įstatus. 
 
6. LED organai ir patariamosios institucijos 
 
6.1. LED organai yra šie: 
 

6.1.1. visuotinis narių susirinkimas  
6.1.2. LED kolegialus valdymo organas - valdyba 
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6.1.3. LED individualus valdymo organas – LED pirmininkas 
6.1.4. revizijos komisija. 
   

6.2. LED valdybos sprendimu LED gali būti sudaromos laikinosios komisijos – LED patariamosios 
institucijos. LED valdyba nustato kiekvienos sudaromos laikinosios komisijos narių skaičių, 
veiklos tikslus ir trukmę, skiria bei atšaukia jos narius bei tvirtina jos darbo reglamentą. 

  
6.3. LED aukščiausias organas yra visuotinis LED narių susirinkimas. Visuotinis LED narių 

susirinkimas yra šaukiamas LED valdybos. Iniciatyvos teisę sušaukti visuotinį LED narių 
susirinkimą turi LED valdyba, LED pirmininkas ir 1/10 visų LED narių grupė. Asmuo 
(asmenys), ketinantis (ketinantys) sušaukti visuotinį LED narių susirinkimą bei turintis (turintys) 
iniciatyvos teisę sušaukti visuotinį LED narių susirinkimą, pateikia LED valdybai ne vėliau kaip 
prieš 30 dienų paraišką visuotiniam LED narių susirinkimui sušaukti kartu su siūloma 
susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais. Numatomo visuotinio LED narių susirinkimo 
darbotvarkė gali būti keičiama ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki numatomo visuotinio LED narių 
susirinkimo, pranešant LED nariams apie numatomo visuotinio LED narių susirinkimo 
darbotvarkės keitimą tuo pačiu būdu, kuriuo jiems buvo pranešta apie šaukiama visuotinį LED 
narių susirinkimą. LED nariams yra pranešama apie šaukiamą visuotinį LED narių susirinkimą 
ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki numatomo visuotinio LED narių susirinkimo paskelbiant viešai 
apie numatomą visuotinį LED narių susirinkimą LED įstatuose nurodytame dienraštyje bei 
LED interneto svetainėje. Visuotinis LED narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant 
šiame punkte nustatytų terminų, jeigu visi LED nariai su tuo pasirašytinai sutinka. Jeigu 
visuotiniame LED narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį ta pačia 
tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis LED narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti 
sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime 
dalyvavo LED narių. 

 
6.4. Visuotiniai LED narių susirinkimai yra eiliniai ir neeiliniai. Eilinis visuotinis LED narių 

susirinkimas yra šaukiamas LED valdybos kasmet iki gruodžio 15 d. Eiliniame visuotiniame 
LED narių susirinkime sprendžiama dėl LED metinės finansinės atskaitomybės ir LED veiklos 
ataskaitos tvirtinimo, taip pat gali būti sprendžiami kiti klausimai. Neeilinis visuotinis LED narių 
susirinkimas yra šaukiamas, jeigu atsistatydina ar kitaip nustoja eiti savo pareigas LED 
pirmininkas, jeigu atsistatydina ar kitaip nustoja eiti savo pareigas ne mažiau kaip 1/2 LED 
valdybos ar revizijos komisijos narių arba jeigu paraišką dėl neeilinio visuotinio LED narių 
susirinkimo sušaukimo pateikia iniciatyvos teisę sušaukti visuotinį LED narių susirinkimą 
turintis asmuo (asmenys).  

 
6.5. LED visuotinis narių susirinkimas: 

 
6.5.1. keičia LED įstatus; 
6.5.2. skiria (renka) ir atšaukia LED valdybos ir revizijos komisijos narius, LED valdybos 
pirmininką bei LED pirmininką;    
6.5.3. nustato LED narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką; 
6.5.4. tvirtina LED metinę finansinę atskaitomybę; 
6.5.5. priima sprendimą dėl LED pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo); 
6.5.6. svarsto ir tvirtina LED valdybos parengtą ir visuotiniam LED narių susirinkimui pateiktą 
LED veiklos ataskaitą; 
6.5.7. keičia LED buveinę; 
6.5.8. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir LED įstatuose visuotinio LED 
narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų 
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įstatymą tai nepriskirta kitų LED organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra LED valdymo 
organo funkcijos. 

 
6.6. Visuotinis LED narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 

1/2 LED narių. Visuotinio LED narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 6.5.1 ir 
6.5.5 punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkami LED valdybos ir revizijos 
komisijos nariai, priimamas paprasta visuotiniame LED narių susirinkime dalyvaujančių LED 
narių balsų dauguma. Šių įstatų 6.5.1 ir 6.5.5 punktuose nurodytiems visuotinio LED narių 
susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 visuotiniame LED narių 
susirinkime dalyvaujančių LED narių balsų. 

  
6.7. Renkant LED valdybos ir revizijos komisijos narius, išrinktais yra laikomi tie asmenys, kurie 

surinko daugiausią balsų. Kandidatų į LED valdybos ir revizijos komisijos narius turi būti 
bent vienu daugiau, nei renkamų LED organo narių. Jei tam tikri kandidatai į LED valdybos 
ar revizijos komisijos narius surinko vienodą balsų skaičių ir nėra galimybės nustatyti visus 
išrinktuosius LED organo narius, rengiami pakartotiniai atskirų organų narių rinkimai, 
kuriuose dalyvauja tik tie kandidatai, kurie surinko vienodą balsų skaičių. 

 
6.8. LED valdybą sudaro 4 nariai (įskaitant LED valdybos pirmininką), kurie yra renkami 

visuotinio LED narių susirinkimo 4 (keturiems) metams. LED valdybos pirmininkas yra LED 
pirmininkas. LED pirmininko kadencija yra 4 (keturi) metai. 

 
6.9. LED valdyba iš LED valdybos narių išrenka LED iždininką ir sekretorių. LED iždininkas 

organizuoja LED finansinę veiklą ir finansų apskaitą. LED sekretorius sekretoriauja LED 
visuotinių narių susirinkimų ir LED valdybos posėdžių metu, rengia LED visuotinių narių 
susirinkimų ir LED valdybos posėdžių protokolus bei pateikia LED nariams, LED valdybos 
nariams ir LED pirmininkui su LED veikla susijusią informaciją.    

 
6.10. LED valdyba: 

 
6.10.1. šaukia visuotinius LED narių susirinkimus; 
6.10.2. techniškai aptarnauja visuotinius LED narių susirinkimus bei organizuoja jų vedimą; 
6.10.3. ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio LED visuotinio narių susirinkimo parengia ir 
visuotiniam LED narių susirinkimui pateikia kiekvienų praėjusių finansinių metų LED veiklos 
ataskaitą; atsako už pranešimus LED nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės LED 
veiklai; 
6.10.4. sprendžia dėl naujų narių priėmimo į LED, LED nario išstojimo iš LED fakto 
patvirtinimo pagal šių įstatų 5.2 punktą bei šių įstatų numatytais atvejais dėl LED nario 
pašalinimo iš LED; 
6.10.5. priima sprendimus dėl LED filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, 
tvirtina jų nuostatus, bei skiria ir atšaukia LED filialų ir atstovybių vadovus; 
6.10.6. sprendžia dėl LED įstojimo į Lietuvos gydytojų asociacijas ir užsienio ir tarptautines 
endodontologų ar kitų gydytojų asociacijas ir kitas organizacijas bei dėl išstojimo iš šių 
asociacijų ir organizacijų, sprendžia dėl kitokio LED bendradarbiavimo su šiame punkte 
nurodytomis asociacijomis ir organizacijomis; 
6.10.7. rengia ir tvirtina LED veiklos strategiją ir planus; 
6.10.8. tvarko LED narių sąrašą bei atsako už LED narių apskaitą; 
6.10.9. sprendžia dėl išankstinio rašytinio pritarimo LED sudaromiems sandoriams, kurių 
kiekvieno suma viršija 10000 (dešimt tūkstančių) litų ar ekvivalentą užsienio valiuta; 
6.10.10. teikia informaciją LED revizijos komisijai pastarosios prašymu; 
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6.10.11. sprendžia dėl LED garbės nario vardo suteikimo ir panaikinimo bei nustato LED 
garbės nario vardo suteikimo ir panaikinimo tvarką; 
6.10.12. atlieka kitas LED įstatuose LED valdybai priskirtas funkcijas. 

 
6.11. LED valdybos posėdžiai rengiami bent vieną kartą per kalendorinį pusmetį. LED valdybos 

posėdžius šaukia bet kuris LED valdybos narys. LED valdyba gali priimti sprendimus, kai jos 
posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 LED valdybos narių. LED valdyba sprendimus priima 
paprasta LED valdybos posėdyje dalyvaujančių LED valdybos narių balsų dauguma. 

 
6.12. LED pirmininkas: 

 
6.12.1. vienvaldiškai sudaro sandorius LED vardu; šių įstatų 6.10.9 punkte numatytus 
sandorius LED pirmininkas gali sudaryti tik gavęs išankstinį rašytinį LED valdybos pritarimą; 

         6.12.2. atstovauja LED teisme, arbitraže bei veikia LED vardu, kai yra santykių su kitais 
asmenimis; 

         6.12.3. išduoda LED įgaliojimus savo kompetencijos ribose; 
         6.12.4. atsako už LED veiklos strategijos ir planų vykdymą; 
         6.12.5. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis; 
         6.12.6. organizuoja LED viešos informacijos paskelbimą; 
        6.12.7. teikia informaciją LED valdybai LED veiklos ataskaitai parengti bei LED valdybos 

prašymu kitokią informaciją; teikia informaciją LED revizijos komisijai pastarosios prašymu; 
        6.12.8. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 

registrui; 
        6.12.9. atsako už LED veiklos organizavimą;  
        6.12.10. ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus atsiskaito LED valdybai už savo 

veiklą; 
        6.12.11. atsako už veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.4 straipsnio 

3 dalyje;   
        6.12.12. atlieka kitas LED pirmininkui LED įstatuose ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

priskirtas funkcijas; 
        6.12.13. atlieka visas kitas funkcijas, kurios nėra priskirtos kitiems LED organams pagal šiuos 

įstatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus.  
 

6.13. LED revizijos komisija renkama LED visuotiniame narių susirinkime iš 3 narių 4 (keturiems) 
metams. LED revizijos komisijos nariai išrenka LED revizijos komisijos pirmininką iš LED 
revizijos komisijos narių tarpo. LED revizijos komisijos posėdžius šaukia bet kuris LED 
revizijos komisijos narys. LED revizijos komisija gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje 
dalyvauja daugiau kaip 1/2 LED revizijos komisijos narių. LED revizijos komisija sprendimus 
priima paprasta LED revizijos komisijos posėdyje dalyvaujančių LED revizijos komisijos 
narių balsų dauguma. LED revizijos komisija atsako už LED veiklos kontrolę. LED revizijos 
komisija kasmet atlieka LED finansinės ir kitos veiklos reviziją, supažindina su revizijos 
rezultatais LED valdybą ir LED pirmininką ir pateikia revizijos ataskaitą eiliniam visuotiniam 
LED narių susirinkimui. Visuotinio LED narių susirinkimo ar LED valdybos pavedimu LED 
revizijos komisija atlieka neeilines LED veiklos revizijas ir patikrinimus, tikrina LED lėšų ar 
pajamų naudojimą pagal paskirtį.  

 
7. Dokumentų ir kitos informacijos apie LED veiklą pateikimo LED nariams tvarka 
 
7.1. LED pirmininkas neatlygintinai teikia LED nariams jų rašytiniu prašymu dokumentus ir kitą 

LED turimą informaciją apie LED veiklą.  
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8. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija 
 
8.1. Pranešimai ir skelbimai apie LED likvidavimą, reorganizavimą, pertvarkymą, LED visuotinio 

narių susirinkimo sušaukimą (apie numatomą LED visuotinį narių susirinkimą), taip pat kiti 
pranešimai ir skelbimai, kurie turi būti skelbiami viešai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 
teisės aktus, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir LED interneto svetainėje. 

 
9. LED filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka 
 
9.1. LED filialai ir atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama LED valdybos sprendimu. LED 

valdyba, priėmusi sprendimą nutraukti LED filialo ar atstovybės veiklą, patvirtina tokio filialo 
ar atstovybės veiklos nutraukimo planą. 

 
10. LED įstatų keitimo tvarka   
 
10.1. Sprendimą dėl LED įstatų keitimo priima LED visuotinis narių susirinkimas ne mažiau kaip 

2/3 LED visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių LED narių balsų dauguma. 
 
11. LED lėšų ir pajamų naudojimo bei LED veiklos kontrolės tvarka 
 
11.1. LED lėšas ir pajamas sudaro: 
 

11.1.1. stojamieji įnašai; 
11.1.2. LED narių mokesčiai; 
11.1.3. pajamos už leidybinę veiklą; 
11.1.4. LED asociacijai skirta parama; 
11.1.5. kitos teisėtai gautos ar įgytos lėšos.  

 
11.2. LED lėšos ir gautos pajamos yra laikomos LED sąskaitoje ar sąskaitose komerciniuose 

bankuose. LED lėšos ir gautos pajamos gali būti naudojamos LED veiklos išlaidoms padengti 
ir kitoms LED reikmėms. Sprendimą dėl LED lėšų ir gautų pajamų konkretaus panaudojimo 
priima LED valdyba LED iždininko teikimu.  

 
11.3. Visuotinio LED narių susirinkimo sprendimu gali būti sudaromi LED rezervai. Dėl šių 

rezervų formavimo, lėšų, esančių rezervuose, panaudojimo bei rezervų panaikinimo sprendžia 
visuotinis LED narių susirinkimas.  

  
11.4. LED veiklos kontrolę atlieka LED revizijos komisija LED įstatų nustatyta tvarka.              
 
Šie įstatai buvo sudaryti 2010 m. lapkričio 26 d. Vilniuje 
 
Lietuvos endodontologų draugijos vardu: 
 
 
______________________________________ 
Saulius Drukteinis, Lietuvos endodontologų draugijos pirmininkas, įgaliotas asmuo, veikiantis pagal 
Lietuvos endodontologų draugijos 2010 m. lapkričio 26 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimus  


