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Lietuvos psichiatrq asociacija
ISTATAT

1.

BENDROJI DALIS

- asociacija) yra ribotos civilines atsakomybes vie5asis
juridinis asmuo, vienijantis gydytojus psichiatrus, kitus psichikos sveikatos specialistus,

1.1. Lietuvos psichiatrq asociacija (toliau

veikiantis pagal Lietuvos Respub likos asociacij t1 istatym4.
1.2. Asociaclia yra juridinis asmuo nuo jos [registravimo dienos, turintis antspaud4 su savo
pavadinimu, atsiskaitomEjq s4skait4. Pagal savo prievoles asociacija atsako visu savo turtu ir
neatsako

uZ

jos narirl prisiimtus [sipareigojimus.

Konstitucijos, Asociacijq bei kitq Lietuvos
suteikt4 veikimo, iniciatyvos bei sprendimq
nutarimq
Vyriausybes
Respublikos istatymrl
laisvE ir nustatl'tas pareigas, o savo veikl4 grindlia Siais istatais.
1.4. Asociacijos veikla neterminuota.
1.5. Asociacijos finansiniai metai: sausio 1 d. - gruodlio3l d.

1.3.

Asociacija

turi Lietuvos Respublikos

2.

ASOCIACIJOS TIKSLAI, FUNKCIJOS IR UZOAVTXTAT

2.1" Pagrindinis asociacijos tikslas - vieny.ti gydytojus psichiatrus, vaikq ir paauglirl psichiatrus, kitus
psichikos sveikatos specialistus ir bendradarbiauti su Lietuvos Respublikoje iregistruotomis
visuomenindmis organizacijomis, kurios rlpinasi psichikos sveikata, koordinuoti asociacijos
naritl veikl4 atstovauti asociacijos nariq interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus vie5uosius
interesus.

2.2. Asociacijos uZdaviniai ir veiklos sritys:
2.2.l.dalyvauti rengiant psichiatrines pagalbos programas, psichiatrines pagalbos istatymq
projektus, pateikiant Seimui ir Vyriausybei savo pasi[lymus;

2.2.2.ripintis psichiakijos mokslo vystymu, organizuoti mokslinius

suvaZiavimus,

konferencijas ir simpoziumus;
2.2.3 . p adeti realizuoti moks

lo

pas

ekimus praktikoj

i

e;

2.2.4.rnpintis gydytoj q ps ich iatrq kvalifi kac ij a;
2.2.5.palatkyti mokslinius, praktinius rySius su Lietuvos Respublikos, kitq valstybitl medikrl
draugijomis ir asociacijomis bei kitomis istaigomis ir organizacijomis;
2.2.6. or ganizuoti leidybin g veikl4 lei sti LPA informacini biuleten[;
2.2.7.informuoti visuomeng apie Lietuvos gyventojq psichinq sveikat4 psichiatrines pagalbos

brkle;

2.2.8. puoseleti Lietuvos psichiatrijos
terminologij4
2.2.9. ginti savo nariq profesinius
nevalstybinese organizac

ir

palikim4 iwirtinti lietuvi3k4

psichiatrijos

socialinius interesus bei teises valstybinese bei

ij ose ;

2.2.10. rlpintis Lietuvos psichiatrijai nusipelniusiq Zmoniq pagerbimu, pazymejimu;
2.2.1

l.

dalyvauti

pasau I ines

psichiatrq asociac ij os veikloj e:

2.2.12. gauti labdar4 ir param4 bei teikti j4 asociacijos tikslais.

2.3. Asociacija gali:
2.3.I.valdyti, naudoti jai priklausanti turt4 ir le5as bei jais disponuoti;
2.3 .2. sudaryti sutartis i r prisiimti is ipareigoj imus;
2.3.3.steigti imones ir organizacijas. Jos steigiamos ir veikia pagal atitinkamos rfi5ies [moniq
ar organ izac ij q [starym4;
2.3 .4. stei gti v i s uo m e n d s in form
2.3.5

av

i

mo

p r i e mone s ;

jungtis i asociacijq s4jung4(konfederacij$ ir i5stoti

2.3.6. stoti i tarptautines organizacij as;

i5

jos;

.uLsiimti Siq r[Siq fkine veikla:
2.3.7 .1. Zurnalq ir periodinitl leidiniq leidyba;

2.3 "l

2. 3

.

2.3.7.2. kita leidyba;
2"3.1 .3. socialiniq ir humanitarinirl mokslq moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
2.3.7 .4. suaugusiqjq ir kitas, niekur nepriskirtas, mokymas.
8. uZsi imti kita, istatymai s neuZdrausta veikla.

3.

ASOCIACIJOS NARIU TEISES IR PAREIGOS
3.1. Asociacijos nariais gali bUti 5ie asmenys, jeigu jie pripaZ[sta asociacijos istatus ir materialiai
remia asociacij os veikl4
3.1.1.Tikrieji nariai - psichikos sveikatos specialistai: gydytojai psichiatrai, vaikrtr ir paaugliq
psich iatrail

gydyojai psichiatrai rezidentai, kiti psichikos sveikatos specialistai;
3.1.3.Asociacijos garbes nariai - asmenys, nusipelng Lietuvos psichiatrijos mokslui ir
praktikai. Gaibes narius si[lo asociacijos nariai, valdybos teikimu tvirtina asociacijos

3.1

.2.Asocijuoti nariai

-

nariq suvaZiavimas.
3.2. Nariai privalo:

laikytis asociacijos istat6
3 .2.2.vykdyti asociacij os suvaZiavimo ir valdybos nutarimus ;
3 .2.3 . akty v iai dallvauti asociac ij o s ve kloj e ;
3.Z.4.moketi asociacijos stojamuosius nariq ina5us ir nariq mokesdius asociacijos nariq
3.2.

1.

i

suvaZiavimo nustatl4a tvarka;

3.2.5.nariai neturi jokiLl turtiniq isipareigojimq asociacijai, i5skyrus stojamqji nario mokesti ir
kitus nario mokesdius, kuriuos nustato asociacijos nariq suvaZiavimas. Nedirbantys
sulaukq pensinio amZiaus asociacijos nariai ir Garbes nariai nuo nario mokesdio
atleidZiami.

3.3. Asociacijos buveineje, taip pat asociacijos filialq buveinese turi b[ti visq asociacijos nariq
sqra$as. Su Siais s4raiais turi teisE susipaZinti kiekvienas asociacijos narys.
3.4. Asociacijos nariai turi teisg:
3.4.l.naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis, sukaupta informacija;
3.4.2.gauti informacij4 apie asociacijos ir jos valdybos veikl4;
3.4.3.dalyvauti asociacijos ruo5iamose ir vykdomose programose, renginiuose
si[l]ti asociacijai problemtl sprendimo projektus ir b[dus;

ir

darbuose,

3.4.4.rinkti ir buti i5rinktais i asociacijos valdymo organus;
3.4.5.balsuoti, priimant sprendimus asociacijos suvaZiavimuose;
3 "4.6. gindyti teisme suvaZiavimo bei valdybos nutarimus;
3

.4.7 . gauti reikal ing4 profes i ng pagalbq;

3.4. 8.

si

ulyti suiaukti neeil ini

asociac ij os suvaZi avim4;

3.4.9. iSstoti i5 asociacijos.

3.5" Jeigu nario teisds

ir teiseti interesai

asociacijoje yra paLeidLiami, narys turi teisq juos ginti

teismine tvarka.

3.6. Asocijuotiems nariams suteikiamos tokios pat teises kaip ir asociacijos nariams, i5slryrus Siq
dalyvauti suvaZiavime
istatq 3.4.4 ir 3.4.5 punktuose numatytas teises. Asocijuoti nariai turi teisq
be balso teises.

4.

ASOCTACTJOS NARrU

pRrEMIMo, JU ISSToIMO rR PASALTNIMO TVARKA BEr
S4LYGOS

4.1. I asociacij4 nariai priimami ir Salinami asociacijos filialq valdybq teikimu asociacijos valdybos
sprendimu.

4.2. I asociacij4 norintys istoti asmenys arba norintys

i5

jos i5stoti nariai pateikia nustatytos

formos

praSym4.

4.3. Ijstojusiems nariams stojamieji nario inaSai ir nario mokesdiai ar kitaip asociacijai nuosalybdn
perduotos le5os ir turtas negr4Zinami.

4.4. Asociacija turi teisE paialinti narius asociacijos valdybos sprendimu:
4.4.1"tL Siuose istatuose nurodl'tq pareigq nevykdymq
4.4"2.ilgiau kaip metus nemokant nario mokesdio.
4.5. Paialintas i5 asociacijos narys turi teisg asociacijos valdybos patvirtint4sprendim4apskqstiteises
aktLl nustat54a tvarka.

5.

ASOCIACIJOS VALDYMO ORGANAI, JU SUDARYMO TVARKA, KOMPETBNCIJA
IR FLINKCIJOS
5.1. Asociacrja igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo organus5.2. Asociacijos organai yra:
5.2.1. Aukjdiausias organas - Visuotinis nariq susirinkimas (toliau-suvaZiavimas);

5.2.2. Kolegialus valdymo organas - Valdyba;
5.2.3. Vienasmenis Asociacijos valdymo organas

-

Asociacijos vadovas

-

Prezidentas;

5.2.4. Administracija;

kiti organai.
5.3. SuvaZiavimas yra aukidiausias asociacijos valdymo organas. SuvaZiavimo kompetencijai
5.2.5. Asociacijos gali

b[ti

sudaromi

priklauso:

5.3.l.priimti, keisti ir papildyi [status;
5.3 .2. nustatf i asociacij os tikslus ir pagrindinius uZdavinius;
5.3.3.nustaty'ti valdybos formavimo tvarkq renkamq valdybos nariq skaidirS rinkti jos narius
bei asociacijos prezident4 ir juos at5aukti;
5 .3 .4. rinkti revizoriq nustatl,ti jo atlyginim4;
5.3.5.nustat}.ti asociacijos nariq inaSq ir mokesdiq dydi bei mokejimo tvark4;
5.3.6.steigti asociacijai priklausandias [mones, visuomends informavimo priemones,
reorganizuoti ir likviduoti asociacij4;
5.3.7.priimti sprendim4 del asociacijos nario paialinimo;
5.3.8.tvirtinti asociacijos prezidento ir revizoriaus ataskaitas, metinp finansinq atskaitomybg;
5.3 9. esant reikalui, stabdlti asociac ij os valdybos sprendimrl vykdym4
5.3.10. sprgsti kitus i5imtinai asociacijos suvaZiavimui pagal Lietuvos Respublikos teises
.

aktus priskiriamus klausimus.

5.4. SuvaZiavimas Saukiamas ne rediau kaip kart4 metuose. Neeilinis suvaZiavimas turi bnti suiauktas,
jeigu to reikalauja ne maZiau kaip l/3 asociacijos narir; valdyba savo nutarimu, prezidentas arba
revizorius.
5.5. SuvaZiavimus su5aukia asociacijos valdyba, praneSdama kiekvienam asociacijos nariui
suvaZiavimo dat4 viet4 ir darbotvarkq.
5.6. SuvaZiavimas yra teisetas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip puse asociacijos nariLl. Balso teises
SuvaZiavime neturi nariai laiku nesumokejg stojamojo ina5o ar nario mokesdio Asociacijai.
Sprendimai priimami paprasta balsq dauguma. Nutarimams del asociacijos reorganizavimo ar
likvidavimo, asociacijos prezidento, revizoriaus rinkimo ir atSaukimo priimti reikia ne maLiau
kaip 213 daly.vaujandiq suvaZiavirne nariq balsq. Kiekvienas asociacijos narys balsuojant turi
vien4 sprendZiam4j i bals4.
5.7. Jeigu suvaZiavime ndra kvorumo, ne vdliau kaip po mdnesio turi blti su3auktas pakartotinis
suvaZiavimas, kuris turi teisg priimti nutarimus neivykusio suvaZiavimo darbotvarkes klausimais
nepaisant dalyvaujandiq nariq skaidiaus.
5.8. Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp suvaZiavimtl vadovauja kolegialus valdymo organas valdyba, kurios veiklai vadovauja valdybos pirmininkas arba prezidentas. Valdybos narius 3

(trijLD metq laikotarpiui renka suvaZiavimas. Pirmiausiai iSrenkamas asociacijos prezidentas, kuris
turi teisp suvaZiavimui pasi[ly'ti kandidatus i valdybos narius. Asociacijai lsteigus filial4 valdyba
gali bfti papildoma vienu nariu nuo kiekvieno isteigto filialo, be to, kiekvienas asociacijos narys
- juridinis asmuo - i valdyb4 deleguoja savo atstov4. Valdybos narys gali atsistatydinti i5 pareigq

kadencijai nepasibaigus, apie tai ra5tu ispejps valdyb4 ne veliau kaip pries 15 (penkiolika)
kalendoriniq dienq.

5.9. Valdyba i5 savo nariq i5renka valdybos pirminink4 viceprezident4 atsakingqj[ sekretoriq ir
finansq sekretoriq.

5.10.

Valdybos funkcijos ir lgaliojimai:
5.10.1. tvarko asociacijos reikalus tarp suvaZiavimq

irjai

atstovauja;

5.10.2. Saukia asociacijos suvaZiavimus;
5.10.3. paruo5ia ir pateikia suvaZiavimui svarstyti ir fvirtinti asociacijos veiklos program4
artimiausiq 2 metq laikotarpiui;
5.10.4. stebi asociacijos istatq laikym4si;
5.10.5. nustato asociacijos administracijos darbuotojq pareigybes, atlyginimus, priemimo
fvark4;
5.10.6. skiria asociacijos direktorirl ir vyriausi4 finansinink4 @uhalter| bei atleidZia ji i5
pareigq nustato jq atlyginimq dyd!
5.10.1. analizuoja asociacijos veiklos rezultatus, pajamq ir i5laidq sematas, revizijq
inventorizacijq ir kitus verlybiq apskaitos duomenis;
5.10.8. teikia suvaZiavimui asociacijos irjos valdybos veiklos ataskaitas;
5.10.9. sprendZia asociacijos nariq priemimo ir i5sto-jimo klausimus.
5.11. Valdyba savo sprendimus priima posedZiuose. Valdybos posedZius organizuoja valdybos
pirmininkas arba prezidentas ne rediau kaip vienq kartq per kewirti. Posedis yra teisetas, jeigu
jame dalyvauja daugiau kaip 1/z valdybos nari6 o priimti sprendimai yra teiseti, kai uZ juos
balsuoja ne maLiaukaip % valdybos nariq. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po
lygiai, lemia prezidento balsas.
5.12. Asociacijos prezidentas atstovauja asociacijai santykiuose su valstybines valdZios ir valdymo
institucijomis, koordinuoja asociacijos veikl4 Saukia valdybos posedZius ir nesant valdybos
pirmininko jiems pirmininkauja. UZ savo veiklq prezidentas atsiskaito asociacijos suvaZiavimui.
5.13. Asociacijos viceprezidentas pavaduoja prezidentq kai Sis negali vykdyi savo pareigrl bei vykdo
kitas valdybos pavestas funkcijas.
5.14. Atsakingasis sekretorius tvarko asociacijos nariq s4ra54 kuris turi b[ti prieinamas kiekvienam
asociacijos nariui, valdybos posedZiq protokolus ir kitus valdybos dokumentus.
5.15. Finansq sekretorius renka asociacijos narirl ina5us ir mokesdius.
5.16. Operatyvi4 asociacijos veikl4 organizuoja ir vykdo administracija. Ji dirba vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos [statymais ir kitais teises aktais, asociacijos istatais, pareigybirl nuostatais ir
valdybos sprendimais.
5.17. Asociacija turi administracijos vadovq - direktoriq ir vyriausiqji finansinink4 @uhalter|. Juos
skiria ir jq atlyginimq nustato asociacijos valdyba. Darbo sutarti su asociacijos direktoriumi
pasira5o asociacij os prezidentas.

5.18. Administracijos vadovas - direktorius:
5. 18.1

.

vadovauja administracijai;

5.18.2. pagal suteiktus igaliojimus asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja
asociacijai kitose institucij ose;
5.18.3. priima ir atleidLia administracijos darbuotojus, tvirtina jq pareigines instrukcijas,
skiria jiems paskatinimus ir nuobaudas;
5.18.4. atidaro ir uZdaro s4skaitas bankq istaigose;
5.18.5. teikia valdybos posedZiams savo veiklos ataskaitas.

"4

6.
6.1

.

FTLTALU STEIGTMO BEr LTKVTDAVTMO TVARKA

Asociacija turi teisg steigti, reorganizuoti

ir

likviduoti filialus ar strukturinius padalinius

(skyrius, grupes ar pan.). Jie steigiami, reorganizuojami ir Iikviduojami asociacijos suvaZiavimo
sprendimu, iniciatyvinei filialo ar strukt[rinio padalinio steigimo grupei arba veikiandio filialo ar
struktfirinio padalinio vadovaujandiam organui pateikus asociacijos valdybai pasi0lym4 del
steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo. Asociacijos filialLl ir strukt[riniq padaliniq skaidius
neribojamas.

Filialas yra asociacijos padalinys, turintis atskir4 buveing. Filialas nera juridinis asmuo ir
naudojasi asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu. Filialas veikia pagal asociacijos istatus ir
suvaZiavimo suteiktus [galiojimus, kurie nurodomi filialo nuostatuose. Filialo nuostatus priima,
keidia ir papildo suvaZiavimas.
6.3 " Filialo turtas itraukiamas i apskait4 asociacijos finansinds atskaitomybes dokumentuose, taip pat
atskiros filialo finansinds atskaitomybds dokumentuose. Filialas turi savo s4skait4.
6.4. SuvaZiavimas, pridmqs sprendim4 likviduoti filial4 sprendZia klausim4 del filialo turto

6.2.

perdavimo.

7.
1

.1.

ASOCIACIJOS TURTO rR LESV SAr,rnqIAr

Asociacijai nuosavybds teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonds, irenginiai ir kitas

Siuose istatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali

b[ti

lgytas i5 Siq Saltiniq:

.1.1. nariq stojamieji ina5ai, nariq mokesdiai ir tiksliniai ina5ai;
1 .1.2. valstybes ir savivaldybiq tikslines paskirties le5os;
7 .1.3. fiziniq ir juridiniq asmenq neatlygintinai perduotos le3os ir turtas;
7.1.4. palikimai, pagal testament4tenkantys asociacijai;
7 .1.5. kredito istaigq palukanos, mokamos uZ jose saugomas l65as;
7.1.6. 1d5os, gaunamos i5 asociacijos isteigtq irnoniq veiklos;

7

1

.2.

.

7

.1.7

7

.1.8.

165os, gautos

kaip labdara ir parama;

kitos teisetai gautos 1e5os.

Asociacijos pajamos, gautos i5 veiklos, kuri ndra numatyta Siuose istatuose, taip pat gautos arba

panaudotos paZeidus [statymus, iSieskomos i valstybes biudZetq istatymrl nustaty'ta tvarka.

8.

FINANSINES Vf,II(LOS KONTROLE

8.1.

Asociacija privalo periodi5kai tikrinti finansing veikl4. Tai turi atlikti revizorius, kur[ renka
suvaZiavimas trims metams. Juo gali b[ti fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos diplom4 arba
juridinis asmuo, turintis teisg teikti audito paslaugas. Revizoriumi negali b[ti asociacijos
valdybos narys bei administracijos darbuotojas.
8.2. Revizorius kontroliuoja asociacijos finansing veikl4. Jis privalo:
8.2.1. tikrinti asociacijos metq finansing atskaitomybp ir kitus finansines buhalterines veiklos
dokumentus;

8.2.2. suvaZiavimo ar valdybos pavedimu atlikti asociacijos finansinius

buhalterinius

patikrinimus;

8.2.3. artimiausiame suvaZiavime ar valdybos posedyje prane5ti apie patikrinimo
nustatl4us paZeidimus

8.2.4.

metu

;

suvaZiavime pateikti asociacijos finansines veiklos patikrinimo metq ataskaitq.

Asociacijos administracija ir valdyba privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus f-tnansinius
buhalterinius dokumentus.
8"4. Revizorius istatymq nustatl4a tvarka atsako uZ asociacijos veiklos trlkumq nuslepimq.
8"5" Gautq valstybes ir savivaldybiq te5q naudojim4turi teisq tikrinti Valstybes kontrole.

8.3.

DOKUMENTU IR KrTOS TNFORMACIJOS APrE ASOCIACTJOS VETKLA
PATEIKIMO NARIAMS TVARKA
g.1. Asociacijos nariui raitu pareikalavus, asociacija ne veliau kaip per 7 (septynias) kalendorines
(ar) pateikti
dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybp susipaZinti ir
i5vadq bei
revizoriaus
kopijas iiq dokumentq: asociacijos lstatq, asociacijos veiklos ataskaitL5
s4ra5r6
nariq
ataskaitr; dokumentq, iuriais [forminti asociacijos organq sprendimai, asociacijos
kitq asociacijos dokument4 kurie turi b[ti vieii pagal istatymus, jei Siuose dokumentuose ndra

9.

komercines (gamybines) paslapties.
tvarka'
LJZ komercines (gamybines) paslapties atskleidim4 asmenys atsako lstatymq nustatl4a
jeigu
pareikalauja.
to
narys
raitu,
Atsisakym4 pateikii dokumentus asociacija turi iforminti

g.2.

9.3.
g.4.

Gindus del nario teises i informacij4 sprendZia teismas'
Asociacijos dokumentai ar kita informacija nariams turi

b[ti

pateikiama nemokamai'

10. PRANESIVIU rR SI(ELBTMUPASKELBTMO TVARKA

10.1. Kai Asociacijos skelbimai turi bfiti paskelbti viesai, jie skelbiami: Lietuvos Respublikos
arba
dienra5tyje ,,Lietuvos rytas" Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka ir terminais,
elektroniniame
leidZiamame
warkytojo
juridiniq
registro
ur*"nq
Vyriausy-bes nustatlta tvarka
leidinyje viesiems prane5imams skelbti.

II.ASOCIACIJOSISTATUI(EITIMOIRPAPILDYMOTVARKA
i 1.1" Asociacijos istatq pakeitimq ir papildymq projekt4 paruoiia asociacijos valdyba ir pateikia
kalendoriniq
susipaZinti kiekvienam to pageidaujandiam asociacijos nariui prie5 15 (penkiolika)
bus
svarstomi.
diery iki suvaZiavimo, kuriame tie pakeitimai ir papildymai
11.2. [statai keidiami ir pildomi suvaZiavimo nutarimu, priimtu 213 dalyvaujandiLl balsq.
1 1 .3. Pakeistus istatus pasira5o suvaZiavimo igaliotas asmuo'
juos iregistravus istatymq nustafrta tvarka'
1 I .4. priimti istatq pakeitimai ir papildymai isigalioja,

LIKVIDA\TMO TVARKA
12.1. Asociacija gali buti reorganizuota suvaZiavimo nutarimu, priimtu 213 dalyvaujandiq
12. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMO IR

balsq'

Asociacij4 galima reorganizuoti Siais b[dais:
12.1.1. Jungiant su kitomis asociacijomis.
12.1.2. Skaidant i kelias asociacijas.

12.2. Reorganizuojant asociacij4 bltinas jos turto ivertinimas, apie kuri iSvadas ra5tu iki suvaZiavimo,
kuriame numatyta svarstyi asociacijos reorgantzavimq turi pateikti revizorius arba auditorius'
12.3. Reorganizuotos asociacijos teisiq ir prievoliq peremejos yra po reorganizavimo veikiandios
asociacijos. Teisiq ir prievoliq peremimo tvark4 bei terminus nustato suvaZiavimas.
12.4. Reorganizuotos asociacijos registruojamos istatymq nustaty'ta tvarka.
12.5. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali buti:
12.5.1

.

suvaZiavimo nutarimas;

maLiau asociacijos nariq negu istatymo nustatl4a;
12.5.3. teismo sprendimas likviduoti asociacij4 uZ istatymq nustatltus teises paZeidimus.

12.5.2. faktas, kad

liko

12.6. Asociaciia reorganizuojama ar likviduojama istatymq nustatlrta fvarka'

zVilnius, ifi
I,

IETUVOS

ndiai dvyliktq metq kovo menesio Seiiolikta diena'
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