LIETUVOS LOGOPEDŲ ASOCIACIJOS Į S T A T A I
Bendroji dalis
1.1. Lietuvos Logopedų (toliau Logopedų asociacija) asociacija yra savarankiška,
nepolitinė, laisvanoriška, visuomeninė organizacija, kuri savo veikloje vadovaujasi
Lietuvos respublikos Konstitucija, įstatymais ir šiais įstatais.
1.2. Logopedų asociacija yra juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją ir valiutinę
sąskaitas Lietuvos Respublikoje bei kitoje valstybėje įregistruotuose bankuose,
antspaudą su savo pavadinimu, simboliką.
1.3. Logopedų asociacijos buveinės adresas: Šiaulių universitetas, P.Višinskio 25, 4519
Šiauliai.
Logopedų asociacijos veiklos tikslai, uždaviniai ir veiklos teritorija.
2.1. Telkti Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai priklausančių įstaigų logopedus ir asmenis, turinčius kalbos ir
komunikacijos sutrikimų bei kitus suinteresuotuosius
ir spręsti jų problemas.
2.2.Sprendžia teoriniu - praktiniu požiūriu svarbias logopedijos problemas.
2.3. Siekdama savo tikslų, Logopedu asociacija įgyvendina tokius uždavinius:
2.3.1. Rengia ir vykdo programas, bei projektus ar juose dalyvauja, siekdama padėti
asmenims, turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
2.3.2. Aktyviai dalyvauja bendroje švietimo reformoje bei jos plėtotėje.
2.3.3. Rūpinasi ir padeda Logopedų asociacijos nariams kelti kvalifikaciją, plėsti ir gilinti
specialybės žinias, bei siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos.
2.3.4. Įsijungia į Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto
studentų ir magistrantų rengimą praktiniam logopediniam darbui.
2.3.5. Renka ir kaupia duomenis apie sutrikusios kalbos vaikus ir suaugusius bei įstaigas,
kuriose jiems teikiama logopedinė pagalba.
2.3.6. Bendradarbiauja su atitinkamomis ministerijomis ir nevyriausybinėmis
organizacijomis, siekdama pagerinti logopedinės pagalbos teikimą.
2.3.7. Sprendžia kitus uždavinius, padedančius įgyvendinti asociacijos tikslus.
2.4. Logopedu asociacija veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Logopedų asociacijos veikla
3.1. Siekdama savo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, asociacija Lietuvos Respublikos
įstatymų numatyta tvarka:
3.1.1. Užmezga tiesioginius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių asociacijomis,
draugijomis ir organizacijomis.
3.1.2. Vykdo veiklą visoje Lietuvos respublikos teritorijoje.
3.1.3. Naudojasi masinės informacijos priemonėmis, propaguodama asociacijos
idėjas ir tikslus.
3.1.4. Organizuoja mokslinės - metodinės literatūros leidimą.
Priėmimo į asociacijos narius, išstojimo ir pašalinimo iš jos sąlygos bei tvarka.
4.1. Profesinė asociacija atvira visiems kvalifikuotiems logopedams, kurie siekia
asociacijos tikslų, laikosi asociacijos etikos taisyklių ir profesinių standartų bei
moka nustatytą nario mokestį
4.2. Asmenys, norintys įstoti į asociaciją, pateikia prašymą tarybos pirmininkui.
4.3. Narys gali išstoti iš asociacijos, pateikęs prašymą tarybai, kuri išbraukia narį iš
sąrašo.
4.4. Asociacijos nario mokestis ar kitaip gautos lėšos bei turtas negrąžinami.
4.5. Už įstatų pažeidimą ir netinkamą poelgį, pakenkusį asociacijos prestižui, taryba
sustabdo nario veiklą, o jis pašalinamas iš asociacijos visuotiniame
susirinkime paprasta balsų dauguma.
4.6. Už nesumokėtą nario mokestį susirinkimas gali pašalinti iš asociacijos.
Narių teisės ir pareigos
5.1. Narių teisės.
5.1.1 Asociacijos veikloje dalyvaujantys nariai turi lygias teises.
5.1.2. Rinkti ir būti renkami j visus asociacijos organus.
5.1.3. Dalyvauti asociacijos renginiuose ir programose.
5.1.4. Turi balso teisę visuotiniame susirinkime.
5.1.5. Narys turi teisę kreiptis į asociacijos tarybą ar visuotinį susirinkimą dėl jam
iškilusių problemų.

5.2. Narių pareigos.
5.2.1. Laikytis asociacijos įstatų.
5.2.2. Vykdyti asociacijos valdymo organu nutarimus.
5.2.3. Gerbti narių teises, padėti ginti jų interesus.5.2.4. Narys negali naudoti asociacijos vardo savo tikslams.
5.2.5. Mokėti nario mokestį.
Logopedų asociacijos aukščiausias valdymo organas, jo periodiškumas
bei kompetencija.
6.1. Logopedų asociacijos aukščiausias valdymo organas yra visuotinis narių
susirinkimas.
6.2. Susirinkimas šaukiamas 3 kartus per metus.
6.3. Susirinkimą šaukia pirmininkas ar taryba.
6.4. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Visuotinis
susirinkimas:
6.3.1. Priima asociacijos įstatus, juos keičia ir papildo.
6.3.2. Atviru balsavimu renka pirmininką, penkiolika tarybos narių ir tris revizijos
komisijos narius ketveriems metams.
6.3.3. Sprendžia nario mokesčio, leidybos bei kitus asociacijos veiklos klausimus.
6.3.4. Neeiliniai visuotiniai susirinkimai šaukiami, reikalaujant pirmininkui, tarybai ar
trečdaliui narių.
6.3.5.Logopedų asociaciją atstovauja nustatyta tvarka išrinktas asociacijos pirmininkas.
Kitų valdymo organų rinkimo tvarka, jų kompetencija.
7.1. Visuotinis narių susirinkimas renka penkiolikos asmenų tarybą ketveriems
metams.
7.1.1. Taryba kitai kadencijai atnaujinama vienu ketvirtadaliu nariu.
7.1.2. Taryba apibendrina nariu pasiūlymus ir sudaro veiklos programą.
7.1.3. Tarp susirinkimu asociacijos reikalus tvarko asociacijos taryba.

7.1.4. Taryba rekomenduoja asociacijos narį aukštesnei kvalifikacinei kategorijai
įsigyti.
7.1.5. Tarybos sekretorius tvarko asociacijos narių sąrašus.
7.1.6. Rengia spaudai asociacijos logopedų darbus, juos recenzuoja.
7.2. Revizijos komisija, kurią renka visuotinis narių susirinkimas, ją sudaro 3 nariai.
7.2.1. Ji kontroliuoja asociacijos ūkinę ir finansinę veiklą ir atsiskaito visuotiniam narių
susirinkimui vieną kartą per metus.
Valdymo organų atsiskaitomybė ir jų veiklos kontrolės tvarka.
8.1. Už nuveiktą darbą pirmininkas ir taryba atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.
8.2. Taryba pašalinama, jeigu du trečdaliai visuotinio susirinkimo narių balsuoja už jos
pašalinimą.
8.3. Pritarus tarybai steigiami miestuose ir rajonuose rateliai. Jie renka
savo pirmininką.
Lėšų ir pajamų šaltiniai bei kontrolės tvarka Asociacijos lėšas sudaro:
9.1. Stojamasis bei nario mokestis, kurių dydį nustato visuotinis susirinkimas.
9.2. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos
(paaukotos) lėšos
9.3. Nevyriausybiniu organizacijų, tarptautiniu organizacijų ir labdaros organizacijų
paaukotos lėšos.
9.4. Kredito ištaigų palūkanos už saugomas asociacijos lėšas bei kitas teisėtai gautas
lėšas. Lėšos naudojamos:
9.4.1. Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
9.4.2. Mokėti už komandiruotes lektoriams ir paskaitas įstatymų nustatyta tvarka.
9.4.3. Leidybinei veiklai.
9.4.4. Logopedu asociacijos reprezentacijai.
9.4.5. Lėšas skirsto taryba. Paskirstymą aprobuoja visuotinis narių susirinkimas.

Įstatų pakeitimo ir papildymo tvarka
10.1. Įstatai keičiami ir papildomi visuotiniame narių susirinkime, kai už pakeitimus
balsuoja du trečdaliai dalyvaujančių narių.
Veiklos nutraukimo tvarka
11.1. Asociacijos veikla gali būti nutraukta, pritarus ne mažiau kaip dviem trečdaliams
visuotiniame susirinkime dalyvaujančių narių.
11.2. Logopedų asociacijos likvidavimo atveju likusios lėšos paskirstomos visuotinio
susirinkimo sprendimu arba atiduodamos Lietuvos Respublikos įstatymais numatyta
tvarka kitai ne pelno siekiančiai organizacijai, turinčiai tuos pačius siekius ir tikslus.
Lietuvos Respublikos
logopedų asociacijos pirmininkė
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