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LIETUVOS MASAZUOTOJU ASOCIACIJA

ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos masaZuotojr; asociacija (toliau - Asociacija) yra ribotos civilin6s atsakomyb€s vieiasis
juridinis asmuo. kurio teisind forma - asociacija.

1.2. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.
1.3. Asociacijos finansiniai rnetai - sausio 1 d. - gruodZio 3I d..

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RfTSYS

2.1. Asociacijos veiklos tikslai:
2.1.1. Koordinuoti Asociacijos nariq veikl4 siekiant bendrq tikslq;
2.1.2. Bendromis j6gomis kurti aplink4, kuri leistq masaZq veikla (sveikatinantys masaZai, sveikatos

gerovg uZtikrinanti veikla) uisiimantiems asmenims, istaigoms ir organizacijoms kokybiSkai vykdyti savo
pagrinding funkcij4 - kurti sveikesng Lietuvos visuomenq, skatinant ligq prevencij4 ir sveikatingum4,
suteikiant Zmonems Zinias, paslaugas ir produktus;

2.1.3. RuoSti pasir-rlymus lstatyminei bazei (istatymq koregavimui), susijusius su masaZuotojq veikla;
2.1.4. Ruo5ti Asociacijos nariq veiklai reikalingas metodikas, padeti diegiant Lietuvoje Europos bei

kitus standaftus, iteisinti sefiifikatus ir kt. dokumentus;
2.1.5. Tobulinti Lietuvos Respublikos mokymo istaigq profesijos mokltojq technologines

kompetencijas;
2.1.6. Atstovauti ir ginti savo nariq interesus jvairiose valstybinese ir kitose Lietuvos Respublikos ir

uZsienio ialiq organ izacijose;
2.1.7. Sudaryti s4lygas glaudesniam savo nariq bendradarbiavimui tarpusaq,je bei su kitomis

analogiSkomis Lietuvos ir uZsienio Saliq organizacindmis ir valdyrno struktlromis;
2.1.8. Steigti ir dalyvauti kituose juridiniuose asmenyse;
2.1.9. Informuoti Asociacijos narius apie ruo3iamq direktyvq, lstatymq, poistatyminiq ir kitq teises

aktq ir jq pakeitimq projektus, rinkti apibendrlnimui nariq pasiDlymus. Dalyvauti ginant pareikitas pastabas
ir pasiiilymus Lietuvos Respublikos ir Europos S4jungos valdymo stmktiirose;

2.i.10. Konsultuoti Asociacijos narius sujq veikla susijusiais klausimais;
2.1.11. Dalyvauti medicinos sistemq, metodq ir medZiagq integravime i Salies gydymo ir sveikatos

prieZiiros sistemas;
2.1.12. Teikti Asociacijos nariams informacij4 apie organizuojamas parodas, muges, verslo misijas,

konferencijas, seminarus, mokymus ir kitus renginius Lietuvoje ir uZsienyje;
2.1.13. Plesti tarptautinius rySius ir keistis patirtimi, pletojant rySius su analogiSkomis uZsienio Saliq

organizacijomis, turindiomis rySi su masaZq mokymu, paslaugq, produktq tiekimo ir kita veikla;
2.1.14. Kelti masaZuotojo prestiZ4 bei statusq.
2.2. Siekdama savo tikslq Asociacija rykdo 5i4 veik14:

47 .19 Kita maLmenine prekyba nespecializuotose parduotuvese;
47.6 Kultfros ir poilsio prekiq maZmenin6 prekyba specializuotose parduotuvese;
47.7 Kitq prekiq maZmenine prekyba specializuotose parduotuvdse;
47.8 MaZmenin€ prekyba kioskuose ir prekyviet6se;
47.9 MaZmenine prekyba ne parduotuvdse, kioskuose ar prekyvietese;
58.1 Knygq, periodiniq leidiniq leidyba ir kita leidybin6 veikla;
59.1 Kino filmq, vaizdo filmq ir televizijos programq rengejtl veikla;
59.2 Garso lra5ymas ir muzikos lra5q leidyba;
85.5 Kitas mokymas,
86.90 Kita Zmoniq sveikatos prieZi[ros veikla;
88.10 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neigaliaisiais

asmenimis veikla;
90.0 Krlrybind, menind ir pramogq organizavimo veikla;
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93.1 Sportin€ veikla;
96.0 Kita asmenq aptarnavimo veikla.

III. NARYSTT ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARry TEISTS IR PAREIGOS

3.1. Asociacijos nariais gali b[ti 18 metq sulaukg veiksn[s fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys

LR sveikatos uprurgor minist;2007 m. sausio 22 d. lsakymu Nr. V-27 patvirtintq MasaZuotojo profesijos

kvalifikaciniq reikaiavirnq aprai4 irlar lgijq atitinkama licencij4, isipareigojg laikltis istatq reikalavimq ir

visuotinio suiirinkimo nustatyta tvarka sumokejq nustaryto dydZio stojamqii mokesti

3.2. Stojarnqjq lnaiq, nario mokesdio mokdjimo tvarka, i5stojimo, paialinimo i5 Asociacijos nariq ir

Neasocijuotqjq nariq tvarka tvirtinama visuotinio nariq susirinkimo sprendimu'

3.3. Asociacijos nariq Pareigos:
3.3.1. laikytis Asociacijos istatq;
3.3.2. \,ykdlti visuotinio nariq susirinkimo, valdymo organq nutarlmus;

3.3.3. dalyvauti visuotiniuose nariq susirinkimuose.
3.4. Norintis tapti Asooiacijos nariu turi Asociacijos vadovui pateikti prasym4, valdybos nustat)4os

formos anket4 ir dviejq Asociacijos nariq rekomendacijas.

3.5. Asociacijos narys turi tokias teises:

3.5.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame nariq susirinkime;

3.5.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3.5.3. valdybos nustaf4a tvarka susipaZinti su Asociacijos dokumentais;

3.5.4. bet tada, pateilus raitilk4 praiym4 vadovui, iSstoti i3 Asociacijos, pried tai su ja atsiskaidius.

Tokiu atveju stojamieji nario inalai ir (ar) nario mokesdiai ar kitaip Asociacijai nuosalyben perduotos lesos

ir turtas negr4Zinami;
3.5.5. buti renkamas ! Asociacijos valdymo organus;

3.5.6. kitas teises aktuose ir Siuose istatuose nusta|4as telses

3.6. Asociacijos narys Privalo:
3.6.1. laikyis Lietuvos Respublikos lstatymq, kitq teises aktq, 5iq lstatq ir valdymo organq nutarlmq;

3.6.2. kasmet moketi Asociacijos visuotinio nariq susirinkimo nustatyto dydZio mokesti;

3.6.3. laiklis Asociacijai prisiimtq isipareigojimq.
3.7. Asociacijos Neasocijuotaisiais nariais gali b[ti 18 metq sulaukg veiksn[s fiziniai asmenys,

besimokanrys masazuotojo profesijos.

3.8. Norintis tapti Asociacijos Neasocijuotuoju nariu turi Asociacijos vadovui pateikti pradym4,

valdybos nustatytos formos anket4 ir dviejq Aspciacijos nariq rekomendacijas.

3.9. Asoiiacijos NeasocijJot4sis narys turi visas Asociacijos nario teises ilskyrus teisq balsuoti

visuotiniame nariq susirinkirne.
3.10. Neasocijuot4sis narys jgijus LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 22 d. isakymu Nr.

V-27 patviftintame MasaZuotojo profesijos kvalifikaciniq reikalavimq apraSe nurodyt4 kvalifikacijq ir igijq
atitinkam4 licencij4 gali pateikti Asocijacijos vadovui pra5ym4 del priemimo i Asociacijos narius. Valdybai

pri6mus sprendim4 del naujo nario pri€mimo, 5is, nuo valdybos sprendimo priemimo dienos, iSbraukiamas i5

Neasocijuotqjq nariq sqra5o.

3.1 1. Asociacijos Neasocijuot4sis narys privalo:

3.11.1. laikytii Lietuvos Respublikos lstatymq, kitq teises aktLl, siq istatrl ir valdymo organq nutarimq;

3.11.2. kasmet mok€ti Asociacijos visuotinio nariq susirinkimo nustaq4o dydZio Neasocijuotojo nario

mokesti;
3.1 1.3. laikytis Asociacijai prisiimtq isipareigojimq.

IV, ASOCIACIJOS ORGANAI

4.1. Asociacijos organai yra:
4.1.1. visuotinis nariq susirinkimas;
4.1.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas - vadovas;

4.1.3. kolegialus Asociacijos valdymo organas - valdyba;
4.1.4. revizorius.
4.2. Visuotinio nariq susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijq istatyme nustatytos.

4.3. Visuotin! eilinj nariq susirinkim4 Saukia valdyba kart4 per metus, ne veliau kaip per 4 menesius

nuo finansiniq metq pabaigos. Jeigu 5iq istatq nustaq4ais terminais valdyba visuotinio eilinio nariq
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zinkimo nesuSaukia, susirinkim4 Saukia vadovas. Apie Saukiam4 visuotini susirinkim4 ne veliau kaip 20
nq iki susirinkimo dienos praneSama kiekvienam nariui istatq2T punkte nurodlta tvarka.

Jeigu visuotiniame susirinkime nera kvorumo, per 30 dienq Saukiamas pakartotinis visuotinis nariq
/usirinkimas, kuris turi teisg priimti sprendimus neivykusio susirinkimo darbotvarkes klausimais. Visuotinis
nariq susirinkimas gali bEti Saukiamas nesilaikant siq terminq, jei su tuo rastu sutinka ne na;ia]u kaip 2/3
Asociacijos nariq.

4.4. Visuotinis nariq susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2
Asociacijos nariq, turindiq balso teisg. Sprendimams priimti reikia ne maZiau kaip 213 susirinkime
dalyvaujandiq Asociacijos nariq balsq, turindiq balso teisg, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos
istatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociacij4.

4.5. Neeilinj visuotini nariq susirinkim4 gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvine grupe, sudaryta ne
maZiau kaip i5 5 Asociacijos nariq, turindiq balso teisg, valdyba arba vadovas.

4.6. Yadov4 renka ir at5aukia, nustato jo atlyginim4, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis nariq
susirinkimas.

4.7. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat
sudaro sandorius Asociacijos vardu.

4.8. Vadovas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustag4q funkcijq:
4.8.1. atsako uZ Asociacijos tikslq jryvendinim4;
4.8.2. priima darbuotojus I darb4 ir atleidZia i5jo, sudaro darbo sutartis sujais;
4.8.3. parengia praejusiq finansiniq metq Asociacijos metines veiklos ataskait4 ir pateikia j4

visr.rotiniam nariq susirinkimui;
4.8.4. pateikia Asociacijos duomenis, informacij4 ir dokumentus Juridiniq asmenq registro tvark),tojui;
4.8 5. pateikia informacij4 ir dokumentus visuotiniam nariq susirinkimui, valdybai ir Asociacijos

nariams;
4.8.6. igyvendina visuotinio nariq susirinkimo nutaritrus;
4.8.7 . analiztoja valdybos pasillymus;
4.8.8. vieiai skelbia ar organizuoja teis€s aktuose nustatj4os infonnacijos vie54 paskelbim?;
4.8.9. organizuoja savanori5kq darbq organizavim4 Lietuvos Respublikos savanorilkos veiklos

istatymo nustatyta tvarkal
4 8.10. atlieka kitas teises aktuose, Siuose istatuose il vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas is

Asociacijos veiklos kylandias firnkcijas.
4.9. Valdyb4 3 metq laikotarpiui renka ir at5aukia visuotinis nariq susirinkirnas.
Valdyb4 sudaro 5 nariai (iskaitant valdybos pirminink4), kuriais gali bfrti fiziniai asmenys -

Asociacijos nariai ir Asociacijos nariq - juridiniq asmenq pasiiilyti fiziniai asmenys.
4.10. Renkant valdybos narius, kiekvierias Asociacijos narys, turintis balso teisg, turi tokj balsq

skaidiq, kuris lygus visq ! valdyb4 pasiulytq kandidatq skaidiui. Asociacijos narys turi teisg paslirstyti
turimus balsus savo nuoZi[ra, atiduodamas juos uZ vienA ar kelis kandidatus. Valdybos nariais i5renkami
daugiau balsq surinkg kandidatai. Jei kandidatq, surinkusiq po lygiai balsq, yra daugiau nei laisvq vietq
valdyboje, rengiamas pakaltotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik uZ
vien4 i5 lygq balsq skaidiq surinkusiq kandidatq.

4.1 I . Valdyba i5 savo nariq renka valdybos pirminink4.
4.12. Valdybos nariams uZ veikl4 valdyboje neatlyginama.
4.13. Valdyba:
4.13.1. analizttoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansiniq iStekliq panaudojim4, mokestiniq

patikrinimq ir auditq, inventorizacijos ir kitq vertybiq apskaitos duomenis ir teikia siIlymus Siais klausimais
visuotiniarn nariq susirinkimui ir vadovui;

4.13.2. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosaq/bds teises
apribojimq klausimais, nepaZeisdama jstatymq nustatytq Asociacijos veiklos apribojimq;

4. 13.3. svarsto valdybos nariq, Asociacijos nariq ir vadovo keliarnus klausinus;
4.13.4 nustato Asociacijos adninistracijos organizacing struktur4 ir darbuotojq pareigybes, tvirtina

administracijos darbuotojq atlyginimq dydZius;
4.13.5. jgyvendina visuotinio nariq susirinkimo nutarimus;
4.13.6. priima sprendimus d6l nariq ir Neasocijuotqiq nariq priemimo i Asociacii4, Neasocijuotqiq

nariq pri6mimo j Asociacijos lrarius;
4.13.7' sprendZia kitus teisds aktrl ir liq jstatq valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje

kylandius klausimus.
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4 l4 Sprendimus valdvba priima savo posedziuose. Valdybos posedzius saukia valdybos pir,oininkas.ldvba gali priimti sprendimui, kui.1o. po.eav;" J"f""uj""a"rJr"r-t+ ?-j;#r;. sprendimairiimauri pos6dyj e dalyvaqjand i q va ldy6os nariq b;irq ;;;g;;.
V. ASOCIACIJOS LESU IR PAJAMU NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS \'EII(LOS KONTROLES

TVARKA

:.]. Lj39s ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams jgyvendinti.
5'2 Vadovas per 4 menesius nuo fina"nsiniq rn"i!']uouigo. turi parengti ir pateikti eiliniamvisuotiniam nariq susirinkimui praejusiq finansiniq met! u"itio, ataskait4.

.""iro.],i;. 
Asociacijos veiklos kontrolg 

"yr.ao 
ui.*iiitio na-.iq su.i.inti*o 3 metq laikotarpiui idrinktas

\.I. ASOCIACIJOS PRANESIMAI IR SKELBIMAI
6' 1' Kai Asociaciios skelbimai turi buli_paskelbti viesai, jie skelbiami V{ Registrq cenrro leidZiamameelektroniniame leidinys ,,Juridiniq asmenq vieli pranesimai" arda orenrastyie ,,Lietuvos zinios,,6 2 Asociaciios oreanu sprendimai i. pianesimui. kita= rertatinga informacija issiundiama nariamselektroniniu pastu aiba pasiu. iu visa info.r""i.i" 

"*i"i^i"ii'guil.yu9_ ,u.lpuzinti Asociacijos buveineje.

uutayoX.3' 
Dokume'tq ir kitos informacijos apie Aso;ia;ij;: veikr4 pateikimo naria'ms Jarka tvirtina

6 4' Asociacijos dokumentai, iq kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatrygintinai.

VII. ASOCIACIJOS FILIALV IR ATSTO\ryBIV STEIGIMO IR JV VEIKLOS NUTRAUIflMO
TVARKA

7 1 Spre'dim4 steigti Asociacijos frlialus ir atstorybes, nutrauktijq veikl4, skirti ir atsaukti filialq ir
i:Hy":;:#ff#:, j;;[:, taip pat filialq ir 

"r.t",yuiq- 
nuostatus tviftina Asociacijos valdyba,

\Trr. ASOCIACTJOS ISTATU KEITIMO TVARKA

8.1. Asociacijos jstatai keidiami visuotinio nariq susirinkimo sprendimu.

IX. ASOCIACIJOS BWEINtrS KEITIMO TVARKA

9.1. Asociacijos buveine keidiama visuotinio nariq susirinkrmo sprendimu.

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

,".' orif;1,1"J.ull,f,T::fr]f["']|,maZiau 
negu 3 nariai, per 30 dienq apie toki nariq surnaZejim4 Asociacija

,".,# 1".1;:"iacija 
perrvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama a. likviduojama) civirinio kodekso

Lietuvos masaiuotoj q asociacljos
sterglamojo susirinkimo jgaliotas asmuo
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