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LIETUVOS SUAUGUSIUJU MOKYMO CENTRU VADOVU ASOCIACIJOS ISTATAI
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.
-.

1.1. Lietuvos suaugusiqjq mokymo

centq vadol,U asociacija (toliau

-

Asociacija) yra pelno

nesiekianti, savanori5kumo pagrindu veikianti neq,riausybind organizacija, vienijanti formaliajame
suaugusiqiU Svietime dirbandius fizinius

asmenis vadolus, atstovaujandius suaugusiqjq mokymo

centus, gimnazjjas, mokyklas, suaugusirdrl klases, veikiandias prie bendrojo lavinimo ugdyrno
istaigq.
1.2. Asociacija ,,ra

fibotos civitnes atsakomybes vieiasis juridinis asmuo, turirttis finansinl

- organizacin! ir teisin[ savaranki3kum4
1.3. Asociacija

turi

atsiskaitomqsias seskaitas Lietuvos Respublikoje iregistruotose kedito

istaigoje. Asociacija turi teisQ gauti bei suteikti labdar4ir param4.
1.4.

Asociacija turi savo logotipA

-

knyga su plunksna, apadioje didZiosios raides LSMCVA.

Spalva balta irjuoda.
1,5. Asociacija pagal savo prievoles atsako

tik

savo tultu. Asociacija neatsako uZ savo nariq

prievoles, nariai neatsako uZ Asociacijos prievoles.
1,6. Asociacijos

veikia grindZiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijU istaBmu,
1.7. Asociacijos

teisine

forma

Siais istatais, kitais teises aktais.

asociacija. Asociacijos veiklos laikotaxpis

fa

neribotas,

finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1.8. Asociacijos buveine:

Vykinto g. 11, Vilnius, paito indeksas LT

-

08118, Lietuvos

Respublika.
1.9, Asociacijos buveinds

keitimo tvark4 nustato Visuotinis nariq susirinkimas Asociacijos

valdybos teikimu, nurodant buveines keitimo pagdnda.

2.

ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Pagrindinis Asociacijos veiklos tikslas

vadolus, koordinuoti

ir

remti

jq ir jq

fa

vienyti Lietuvos suaugusirJjq ugdymo institucijq

vadovaujamq istaigU

veiklq p sided pde val$ybes

suaugusiqjrl formaliojo

ir

neformaliojo Svietimo politikos mokymosi visq g)'venimq stategijos

formavimo ir [gyvendinimo.
2.2. Kiti Asociacijos tikslai:

2.2.1. Bendrauti

ir

bendradarbiauti talpusavyje bei su kitomis salies

ir

tarptautinemis

suaugusirjq formaliojo ir neformaliojo Svietimo organizacijomis, plesti tarptautinius rySius;

2.2.2.

Padeti ginti savo

na

q profesinius

2.2.3. TeiLli si[lymus del nominiq

ir socialinius interesus:

teises aktU projektq rengimo susijusiq su formaliuoju

ir

neformaliuoju suaugusirljq svietimu ar kitaip dal,"r'auti jrl kflrime.
2.3. Asociacijos veiklos

s

tys:

2.3.1. Attyrus bendravimas

ir

bendradarbiavimas

su valstybinemis, savivaldybiq ir

nevyriausybinemis institucijomis formaliojo ir neformaliojo suaugusiqjq Svietimo klausimais;

2,3,2, Pasiulymq teikimas valstybinems, savivaldybiq ir nevyriausybin€ms institucijoms

-

formaliojo ir neformaliojo suaugusiqjq Svietimo politikos fomavimo ir [gyvendinimo klausimais;

2.3.3. Rinkti, analizuoti ir teikti informacija suaugusiqjq svietimo klausimais;
2.3.4. Organizuoti

seminarus, konferencijas vielinant savo veikl4 suaugusiqlq Svietimo bei

kitais Asociacijos ar atskidems jos mriams aktualiais klausimais bei uZsiimti suaugusiqjq ivietimo

politikos, Asociacijos ar atskirq jos nariq veiklos vielinimu, suaugusiqjq Svietejq ar kittl
pageidaujandiqiq turimq profesiniq kompetencijq kelimu ar naujrt igijimu;

2.3.5. Rengti ir [gyvendinti

Salies bei tarptautinius Svietimo projektus;

2.3.6. Atstovauti valstybinese, savivaldos ir talptautinese institucijose bei teikti visokeriop4
pagalb4 Asociacijos nariams;

2.3.7. Teikti pagalb4 Asociacijos na

,'r

ams, \ykdantiems

veikl4 susijusi4 su formaliuoju ir

neformaliuoju suaugusiqjq Svietimu;

2.3.8. Formuoti ir propaguoti palanki4 visuomenes nuomong apie Asociacijos ir jos nariq
veikl4
2.4. Siekdama savo tikslq, Asociacija vykdo SiAveikl4:

2.4.1, Svietimas,85;
2.4.2. Sportinis ir rekeacinis

Svietimas, 85.51;

2.4.3. Kulturinis Svietimas, 85.52;
2.4.4. Techninis ir profesinis vidurinis mokymas, 85.32;
2
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2.4.5. Kitas, niekur nepriskifias
2.4.6. Svietimui biidingq
2.4.7. Krygq leidyba,

Svietimas, 85.59;

paslaugq veikla, 85.60;

58.1 1;

2.4.8. Kita leidyba, 58.19
2.4.9. Reklama,73.l;

Veikl4 kuriai vykdyi reikalingi leidimai ir licencijos, Asociacija vykdo tik juos gavusi.

2.5.

Asociacija gali tweti

ir iglti tik tokias civilines

teises

ir

pareigas, kurios neprieStarauja Asociacijos

tikslui, numaq,tam Siuose istatuose.
2.6. Vykdydama savo veikl4 Asociacija gali:

2.6.1. Valdlti, naudoti jai priklausanti turt4 ir

l65as

beijais disponuoti;

2.6.2. Sudarlti sutartis irjas vykdyi;
2.6.1. Sleigti kitusjuridiniusasmenis:
2.6.4. Jungtis i kitas

Salies ir tarptautines organizacijas;

2.6.5. Gauti bei teikti

3.
3.1 .

labdar4 ir paramq.

ASOCIACIJOS NARIU TEISES IR PAREIGOS, NARIU PRITMIMAS

Asociacij 4 sudaro Asociacl os nariai (toliau

- Narys).

3.2. Asociacijos nariu gali buti suaugusidu mokymo cento, suaugusiqjq vidurines mokyklos,

suaugusiqjq ginnazijos vadovas, bendrojo lavinimo vidurines mokyklos

ar gimnaztos su

suaugusiqjq klasemis direktoriaus pavaduotojas ugdymui ar Filialo vedejas, atsakingas

ui

darb4 su

suaugusiais, pritariantis Asociacllos tikslams, pripartstantis Siuos istatus, dal,"r'aujantis Asociacijos

veikloje ir mokantis nario mokesti.
3.3. Nario mokesdio dydi
3

ir mok6jimo tvarkqnustato Asociacijos susirinkimas.

.4. Nariai priimami i Asociacij4 Valdybos sprendimu balsq dauguma.

3.5. Asmenys, norintys tapti Nariais, teikia FaSyrn4Valdybai.
3.6. Valdyba praiym4 svaEto ne v€liau kaip per dvi savaites nuo

jo

gavimo dienos. Valdyba

apie priimt4 sprendim4 ne v€1iau kaip per 10 dienq informuoja pareiSk€j4.
3.7. Nariai

gali iSstoti i3 Asociacijos, pateikiant prasymq Valdybai. Vatdyba, gavusi praSym4

ilbraukia nari i5 Asociacijos nadU

sq1a3q.

Nado mokestis negr4Zinamas.

3.8. Nariai privalo laik)'tis Asociacijos istatrl bei nustaqtq pareigq. Jei Nariai nesilaiko siq [statq

ar kitq nustat)4u pareigq, Valdybos sprendimu jiems gali buti apribotos

ii

Naryste arba Nariai gali bflti pagalinti

3.10.

teises, susijusios su

Asociacijos. Nario mokestis negr4zinamas'

Na ui isstojus

3.9. Naryste Asociacijoje baigiasi

jq

i5 Asociacijos arba

ji

pasalinus'

Narys turi Sias teises:

3.10.1. Balsuoti Asociacijos visuotiniame nariqsusirinkime;
3.10.2. RiDkti ir bnti isrinktas i Asociacijos valdymo organus;
3.10.3. Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis ir dalyvauti Asociacijos veikloje;

3.10.4. Dal1'vauti visuose Asociacijos organizuojamuose renginiuose;
3.10.5. SusipaZinti su Asociacijos dokumentais ir gauti informacij4apie.jos

veikl4;

i

3.10.6. Teikti pasi[lymus del Asociacijos veiklos, skleisti infomacij4apie Asociacij4;
3.10.7. Gind)'ti teisme Asociacijos visuotiniarne nariq susirinkime priimtus

sprendimus,

,t

valdymo organq sprendimus, ginti savo pazeistas teises ar interesus;
3.10.8. Bet kada isstoti i3 Asociacijos. Tokiu atveju Nario mokesdiai ar kitaip Asociacijos
nuosa\) ben perduolos lesos negrazinamii
3.10.9. Kitas teises aktuose ir liuose istatuose nustatytas

l.l l.

Nario

3.1 1.1.

teises.

pareigos:

i:

Dallvauti Asociacijos visuotiniame nariq susirinkime;

3.11.2. Moketi nustat)'tQ nario mokestl;

3.11.3.Valdybos

ar

Pirmininko pra5ymu pateikti informacij4 susijusi{ su naryste

Asociacijoje;
3.11.4. Laik)'tis

Si!-t

istatq.

4.

ASOCIACIJOS ORGANAI

4.1. Auksdiausias Asociacijos organas yra Asociacijos visuotinis nariq susirinkimas.
4.2, Asociacijos valdymo organai yra sie:

4.2.1. Vienasmenis valdymo
4.2.2. Kolegialus valdymo

i

organas

organas

-

-

Asociacijos Pimininkas.

Valdyba.

4.3. Kitas Asociacijos organas Revizijos komisija.

5.

ASOCIACIJOS VISUOTINIS NARIU SUSIRINKIMAS
visuotinis nariq susirinldmas (toliau

5.1. Asociacijos

-

Visuotinis narirl susirinkima$) yra

aukidiausias orgarras.
5.2. Visuotiniame nariq susirinkime sprendziamojo balso teisQ

turi visi dal).vaujantys Na

ai.

Vienas Narys Visuotiniame nariq susirinkime turi vienAbalsA
5.3. Visuotinis nariq susirinlimas:

5.3.1. Keidia Asociaciios istatus;
5.3.2. Priima sprendimqdel Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo
5.3.3.

SprendZia kitus Asociacijos veiklos klausimus;

5.3.4.

Renka Asociacijos Pirminink4;

5.3.5.

Renka Asociacijos Valdyb4;

5.3.6.

Renka Revizijos komisij1

ar likvidavimo;

5.4. Iniciatyvos teisQ suiaukti Visuotini nariq susirinkim4 turi Valdyba arba ne maZiau kaip l/3
(viena tedioji) Nadq pateikQ praSymq Pimininkui. Visuotin[ nariq susirinkimq Saukia Pirmininkas.

Pirmininlas, gavqs praSym4 privalo suiaukti Visuotini nariq susirinkim4 per 2 savaites.
5.5. Visuotinis nadq susirinkimas Saukiamas i5siunaiant nariams kvietimus laiSku, elektroniniu
paStu

arba faksu likus

nemaZiau

kaip 15 (penkiolika) dienU iki numat),tos Visuotinio nariq

susirinkimo dienos. Jeigu visi Asociacijos nariai pasira$,tinai sutinka, galima nesilaikyti Siame
staipsnyje apras)to nariq informavimo termino.
5.6. Pranesime apie Visuotini nariq susirinkim4 turi biiti pateikta darbotvarke, data, laikas

ir

vieta.
5.7. Visuotinis nariq susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dallrauja daugiau kaip 1/2

(viena antroji) na q. Visuotinio nariq susirinkimo sprendimams priimti reikia ne maliat\ kaip

213

(dviejq treddaliq) susirintime dalyvaujandiq Nariq balsq.
5.8. Jeigu Visuotiniame naritl susirinkime nera kvorumo, Pirmininkas turi susaukti pakartotini

Visuotinl nariq susirinkim4 kuris

tu

teisQ

priimti sprendimus neivykusio susirinkimo darbotvarkes

klausimais, nesvarbu, kiek Asociacijos nariq susirinkime dalyvautq. Pakafiotinis nariq susi nkimas
negali buti Saukiamas anksdiau nei po penkiolikos kalendoriniq dienq.
5.9. Visuotinis

narirl susirinkimas gali bUti Saukiamas teismo sprendimu, jei

susauktas Siq istatrl nustat,ta tvarka

jis

nebuvo

ir del to ! teism4keipdsi Narys, Pirmininlas ar Valdyba.

5.10.

Visuotinio nariq susirinkimo sprendimai isigalioja nuo jr,f priemimo momento, jei

Visuotinis nariq susi nkimas nenumato kitaip. Visuotinis nariq susirinkimas protokoluojamas.
5.1

l.

Visuotin[ nariq susirinkim4 pradeda Valdybos pirmininkas arba kitas Valdybos narys,

kuris tampa pirmininkaujandiu susidnkimui, Visuotinis nariq susirinkimas i5reoka seketoriausiant!
asmeni bei asmenis, skaidiuosiandius balsus. Visuotiniame nariq susirinkime klausimus sprendZiant

balsavimu, balsus skaidiuojantys asme[ys pmnesa rezultatus pirmininkaujandiam asmeniui.
Susirinkimo protokol4 pasiraso susirinkimui pirmininkavqs

ir

sekretoriavQs asmuo.

susirinkime dal).r'aujantys nariai balsavo mstu, Eotokole pagal gautus balsus suralo

ir

Kai visi
pasiraio

Pirmininkas. Prie susirinkimo protokolo pridedamas Visuotiniame nariq susirinkime dalyvavusiq
nariq sq4Sas su paraiais.

5,12.

Visuotinis nariq susirinkimas gali vykti vaizdo konferencijos btdu. Tokiame

Visuotiniame nariq susirinkime gali

biiti

balsuojama ra5tu, uZpildant balsavimo biuleten[.

Balsavimui ragtu prilygimmas balsavimas telekomunikacijq priemonemis (pvz. faksas, skenuotas
dokumentas ir kt,), jeigu yra uztikinta teksto apsauga ir galima identifikuoti paraS4

5.13.

Asociacijos darbuotojai, jeigu jie ndra Asociacijos Nariai, gali dal).vauti Visuotiniame

nariq susirinkime be balso teises. Dalyvauti Visuotiniame nariq susirinkime taip pat gali b[ti
kviediami ir kiti asmenys.

5.14.

Visuotinis narirl susirinkimas renka hijU asmenq revizijos komisij4

6.

ASOCIACIJOS VIENASMENIS VALDYMO ORGANAS

6.1. Vienasmenis valdymo organas

-

Asociacijos Pirmininkas.

6.2. Asociacijos Pirmininkas organizuoja Asociacijos

veikl4 atsako uZ Visuotinio

narirl

susirinkimo, Asociacijos filialq nariq susirinkimo, Valdybos priimtq sprendimq iglvendinimq savo
igaliojimq ribose.
6.3. Atstovauja Asoaiaaijai valstybas valdzios institucijose, tarptautinese organizacijose;

6.4. Sprend2ia Asociacijos organizacinius, ukinius bei finansinius klausimus;
6.5. Pateikia

Valdybai svars[ti veiklos ataskaitas, veiklos planus, taip pat finansines

atskaitomybes plojekt4 bei Asociacijos veiklos ataskaitos projektA;
6.6. Rengia

ir teikia Asociacijos visuotiniam

nariq susirinkimui tvirtinti

finansines

atskaitomybes bei Asociacijos veiklos ataskaitas;
6.7. Atstovauja Asociacijai teismuose, santykiuose su kitais fiziniais irjuridiniais asmenir,ris bei
pagal savo kompetencij4- valstybes valdZios ir valdymo institucijose;

6.8. Sudaro Asociacijos vardu sandotius;
6.9. ISduoda igaliojimus veikti Asociacijos vardu;

6.10.

Priima darbuotojus

I

darb4 juos atleidZia, skatina

ir

skiria nuobaudas teises aktq

nustatlta tvarka;

l.
6.12.
6.13.
6.14,
6.15.

6,1

Atidaro ir uzdaro sqskaitas kredito istaigose;
Nustato darbuotojupareiginius lgaliojimus;

Leidziaisaklmus, reguliuojandius Asociacijos veikl{;
Uztikrina Asociacijos tuto apsaug{ suku

a tinkamas darbo s4lygas;

SprendZia kitus einamuosius Asociacijos veiklos klausimus,

jei tai

nepriskirta kitq

organq kompetencij ai.

7.

ASOCIACIJOS KOLEGIALUS VALDYMO ORGANAS

7.1. Asociacijos kolegialus valdymo organas
7.2. Valdybos

-

Valdyba.

nariq skaidius 8 asmenys. Valdyb{ atviru balsavimu renka Asociacijos

Visuotinis nariq susirinkimas ketveriq metq laiLotarpiui.
7,3. Valdybos nariui, negalindiam eiti savo pareigq arba atsistatydi[us, artimiausio Asociacijos

visuotinio nariq susirinkimo metu tud bflti renkamas naujas Valdybos narys esamai vietai uZimti.
Naujo nario kadencija baigiasi su esamos Valdybos kadencijos pabaiga.
7.4. Esamos valdybos igaliojimai baigiasi Asociacijos

nariq susirinkimui isdnkus nauj4

Valdybq Valdybos na o lgaliojimai baigiasi Asociacijos nariq susirinkimui at3aukus Valdybos nar!
arba pastarajam parasius atsistatydinimo praSym6 kuris pateikiamas Valdybos pirmininkui.
7.5. Valdybos kompetencij a:

7.5.1. Rengia ir tvirtina Asociacijos veiklos

planus bei veiklos kryptis;

7.5.2. Saukia Visuotin! nariq susirinkim4 rengia ir pateikia Asociacijos Visuotiniam naritt
susirinlimui Valdybos r eiklos ataskaitq;

7.5,3.

Sudaro

ir at5aukia darbo gupes;

7.5.4. Priima sprendim4 del kitq juridiniq asmenq steigimo ar ddl tapimo kiq juridiniq
asmenqdalyviu;

7.5.5. Isteigia ir likviduoja Filialus, apibreZiajq tedtorij4;
7.5.6. Priima naujus Asociacijos Narius.
7
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7.6. Iniciatyvos teisQ Saukti Valdybos posedzius turi Valdybos pirminid<as arba ne maZiau kaip
1/2 (viena antoji) Valdybos nariq. Valdybos posedis laikomas teisetu, kai jame dallvauja daugiau

kaip pus€ jos nariq Sprendimai

p

imami paprasta balsq dauguma. Balsams pasidalinus po lygiai,

lemia Valdybos pimininko balsas. Valdybos posedZiai protokoluojami. Valdybos

pos6dZius

organizuoja Valdybos pirmininkas, protokoluoja vienas i5 Valdybos nariq. Valdybos posedZirl

protokolus pasira5o posddZio pirmininkas

ir

protokolavQs asmuo. Valdybos posadZiai Saukiami

infomuojant Valdybos narius elektroniniu pa!tu, faksu, telefonu arba laisku.

7.6.1. Valdybos pos€dis gali vykti vaizdo konferencijos budu. Balsavimui prilyginamas
balsavimas telekomunikacijq priemonemis (pvz. faksas, skenuotas dokumentas

ir kt.), jeigu

yra

uztihinta teksto apsauga ir galima identifrkuoti parai4.

7.7. Asociacijos Pimininkas

8.
8.1. Asociacijos

1,ra

Valdybos Pirmininkas.

ASOCIACIJOS REVIZIJOS KOMISIJA

ldiq ir pajamq naudojimo kontrolq vykdo Asociacijos susirinldmo iirinkta

3

asmenq Revizijos komisija.
8.2. Asociacijos Revizijos komisija:

8.2.1.

Tikina Asociacijos finansing veikl4 bei dokumentacijq ataskait4

pateikia

Asociacijos Visuotiniam nariq susirinkimui;

8.2.2. Asociacijos Visuotinio nariq susirinkimo
fi nansinius

ar Valdybos pavedimu atlieka Asociacijoje

patikinimus.

8.3. Revizijos komisijai pateikus neigiamas iSvadas apie Valdybos

ar Pirmininko veikl4

Asociacijos Visuotinis nariq susirinkimas balsuoja del pasitikejimo jais.
8.4. Revizijos komisija parengia ataskait4 ir suja supaZindina Valdyb4 ir Asociacijos Visuotinl
nariq susirinkimq.

9.
9. 1 .

INFORMACIJOS PATEIKIMO, PRANESIMU PASKELBIMO TVARKA

DokumentU bei kitos informacijos nadams pateikimo tvarkq nustato Asociacijos visuotinis

nariq susirinkimas.
9.2. Apie Asociacijos reorganizavim4 pertvaxkymq ar likvidavim4 viesai skelbiama vien{ kart{

dienraityje,,Lietuvos rltas", keditoriams pranesama m3tu.
10.

T'ILIALU IR ATSTO}YBIU STf,,IGIMO BEI

4] VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

8
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10.1.

Asociacijos veikla gali

savanori5kai junglis I

b[ti

organizuojama teritoriniu

p

ncipu. Asociacijos nariai gali

struktiiras Asociacijos filialus:

10.1.1. Asociacijos

filialas yra struktiirinis Asociacijos padalinys, turintis savo buveing ir
atliekantis visas arba dali Asociacijos funkcijq;
10.1.2. Filialas nera

juridinis asmuo. Asociacija atsako pagal Filialo prievoles ir Filialas

atsako pagal Asociacijos prievoles;

10.1.3. Asociacijos

veiklos

ir

frlialil (toliau - Filialq) veikla organizuojama pagal Asociacijos Nariq
buveines tedto jA Filiahl tedto j{ apibrezia Valdyba pagal Lietuvos
Respublikos

apskridiq arba miestq teritorijas (pavyzdziui, Kauno filialas, Klaip6dos
filialas, panevezio filialas
pan.);
10.1.4. Filialus steigia

10.2.

ir

beijq veiklqnutaukia Valdyba savo nutarimais.

Asociacija tedto niu principu gali steigti atstovybes (toliau - AtstorTbe)r

10.2.1. Atstovybe,aa Asociacijos padalinys,

tu

ntis savo buveinQ ir turintis teisQ atstovauti

Asociacijos interesams ir juos ginti,
10.2.2. Atstovybe nera

juridinis asmuo;

10.2.3. Atstovybes steigia

beijq veikl4 nutraukia Valdyba savo nutarimais.

1T. JSTATV

11.1.

KEITIMO TVARKA

Keisti ir papild)'ti istatus iniciatyvos

turi Visuotinio nariq susirinkimo suiaukimo
iniciatoriai Pakeistus ir papildltus lstatus tvirtina visuotinis nariq susirinkimas
ne mazesne kaip
2/3 susirinl<ime dalyvavusiq nariq balsq dauguma. pakeistus ir papildytus
lstatus pasiraSo
teisQ

Visuotinio narirl susirinkirno igaliotas asmuo.

11.2.
12,

Pakeisti ir papildlti istatai isigalioja nuo jq
iregistravimo Juridiniq asmenq registre.

ASOCIACIJOS

Ltsq m rLlAMq

ITAUDOJIMO

BEMIKLOS

KONTROLTS

TVARKA

12.1. LeSos ir turtas naudojamas tik Asociacijos tikslams ir uZdaviniams igyvendinti.
12.2. Asociacijos veiklos kontrolQ vykdo Asociacijos Visuotinis nariq susirinkimas, ku s
tvidina Asociacijos veiklos ataskait+

12.3.

Asociacijos leSas ir pajamas sudaro:

12.3.1. Nario mokestis;
12.3.2. Lietuvos Respublikos ir uZsienio fondq leios;
9

puslapis

ii l0

12.3.3. Pajamos, gautos pagal Lietuvos Respublikos Labdarcs ir paramos
istatymq;
12.3.4. Fiziniq

iljuridiniq

asmenU suteikta parama;

12.3.5. Kitos teisetai gautos leios.

12.4.

Asociacijos Pirmininkas atsiskaito Valdybai uZ leiq panaudojimq Valdyba bet kada

gali pavesti revizijos komisijai patikinti Asociacijos pirmininko pateikf.t finansiniq
ataskaitq
tikrumq bei lelq panaudojimo teisetum4

12.5,

Asociacijos pirmininkas privalo pateikti Revizijos komisijai pirminius
apskaitos
dokumentus bei kitq informacij q.

Sie tstatai pdimti

ir

pasiras).ti 2012

m. lapkridio 14 d. Visuotinio nariq susirinldmo

Kedainiuose.

Visuotinio naritl susirinkimo igaliotas asmuo
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