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1. Bendroji dalis

1.1. Asociacijos pavadinimas - Personalo valdymo profesionalq asociacija (toliau

,rAsociacija66).

Asociacija yra ribotos civilinès atsakomybès vie5asis juridinis asmuo.

Asociacijos teisine forma - asociacija.

Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijq bei kitq istatymq, Vyriausybès nutarimq,
kitr¿ teisês aktq ir veikl4 grindäia Siais istatais (toliau vadinama - ,,fstatai66).

Sprendimus dèl Asociacijos buveinès / jos keitimo priima Asociacijos valdyba, lvertinusi
Asociacij os pore ikius ir finansines galimybes.

Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

Asociacija isteigta neribotam laikotarpiui.

1.2.

1.3.

t.4.

1.5.

1.6.

t.7.

2. Veiklos tikslai, sritys bei rü5ys

2.1 Pagrindinis Asociacijos veiklos tikslas - atsiZvelgiant i esamus ir numatant busimus
poreikius, kelti personalo valdymo lyg! Lietuvoje ir kurti vertç personalo valdymo
specialistams, organizacijoms, visuomenei, igyvendinant Siuos uZdavinius:

2.1J. ugdyti personalo valdymo specialistus, kelti jr.t kvalifikacij4 ir profpsinio
pasirengimo lyg!, rengiant ir igyvendinant Svietimo ir mokymq Sioje srityje
projektus bei itraukiant visus Asociacijos narius i 5iq priemoniq igyvendinim4 ir
Asociacijos veikl4;

2.I.2. uZtik¡inti informacijos bei Ziniq Zmogi5kqiq i5tekliq Þrityje kaupim4 ir sklaid4 tarp
organizacijqi ¡

2.1.3. daþauti rengiant Zmogi5kqjq i5tekliq valdymo sriti reglamentuojanðius teisès

aktus;

2.1.4. propaguoti darbo su Zmogi5kuoju kapitalu svarbos suvokim4 visuomenèje.

Asociacijos veiklos srþs yra Siosì

2.2.1. Nespecializuota didmenine prekyba;

2.2.2. MaZmeninè prekyba nespecializuotose parduotuvèse;

2.2.3. Naudotq daiktq maZmeninè prekyba parduotuvèse;

2.2.4. UZsakomasis pardayirhas paStu arba internetu;

2.2.5. Kita maZmeninè prekyba ne pardubtuvèse, kioskuose ar prekyvietèse;

2.2.6. Knygq leidyba;

2.2.7. LaikraSðiq leidybç

2.2.8. äumah4ir periodiniq leidiniq leidyba;

2.2.9. Kita leidyba;

2.2.10. Kompiuteriniq Zaidimq leidyba;

2.2.11. Kita programinès lrangos leidyba;

2.2.12. Garso ira5ymas ir muzikos ira5q leidyba;
aJ

2.2.



3.

2.3

3.1.

3.2

2.2.13. Radijo progamq transliavimas;

2.2.14. Televizijos programq rengimas ir transliavimas;

2.2.15. fstaigos maSinq ir irenginiq, iskaitant kompiuterius, nuoma ir iðperkamoji nuoma;

2.2.16. Kompiuteriq programavimo veikla;

2.2.17. Duomenq apdorojimo, interneto serveriq paslaugq (prieglobos) ir susijusi veikla;

2.2.18. Intemeto vartq paslaugq veikla;

2.2.19. Konsultaciné valdymo veikla;

2.2.20. Vie5qjq rySiq ir komunikacijos veikla;

2.2.2I. Konsultacine verslo ir kito valdymo veikla;

2.2.22. Socialiniq mokslq tiriamieji ir taikomieji darbai;

2.2.23. Rinkos tyrimas ir vieSosios nuomonès apklausa;

2.2.24. Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinê, mokslinè ir technine veikla;

2.2.25. Bendrasis vidurinis moþmas;

2.2.26. Techninis ir profesinis vidurinis mokymas;

2.2.27. Kultärinis ðvietimas;

2.2.28. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas;

2.2.29. Svietimui bädingq paslaugq veikla;

2.2.30. Verslininkq ir darbdaviq narystês organizacijqveikla; '

2.2.3I. Profesiniq narystès organizacijq veikla;

2.2.32. Kitq narystès organizacijq veikla; 
,

2.2.33. Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenq aptarnavimo veikla.

Asociacija savo veiklos tikslus ir uZdavinius igyvendina savaranki5kai pasirinkdama ivairias
veiklos formas bei metodus. Asociacija rengia ir vykdo Salies ir tarptautinius ðvietimo
projektus ar paveda juos vykdyti savo nariams, organizuoja simpoziumus, konferencijas,
seminarus, pasitarimus, staZuotes, skatina ir organizuoja Svietimo ir tiriamqj4 veiklq
leidyb4, informacijos apie personalo valdym4 ir Zmogi5kAJi kapital4 sklaid6 steigia
juridinius asmenis, fondus ir stipendijas bei vykdo savo veikl4 kitomis veiklos formomis ir
metodais, neprie5taraujanðiais Lietuvos Respublikos istatymams bei reikalingais
Asociacij os tikslams pasiekti.

Asociacijos teisês, pareigo$ir atsakomybé

Asociacija turi ir gali lgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprie5tarauja jos
veiklos tikslams, numatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos asociacijq istatyme bei kituose teisè.s aktuose ir Siuose [statuose.

Asociacija gali stoti ! tarptautines organizacijas, kuriq tikslai ir veikla neprie5tarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir lstatymams, tarptautinèms sutartims, sudaryti
tarptautines bendradarbiavimo sutartis, stoti ! asociacijq s4jung4 (konferencij4) ir iSstoti i5
jos.

fstatuose numatytai veiklai vykdyti Asociacija gali:J.J
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3.4

3.5.

3.3.1. valdyti, naudoti jai priklausantiturt4 ir lèðas bei jais disponuoti;

3.3.2. sudaryti sutartis ir prisiimti lsipareigojimus;

3.3.3. gauti param4 leSomis ar kitokiu turtu, tureti paramos gavèjo status4;

3.3.4. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jq kainas, jeigu tai
yra reikalinga f statuose numat¡rtiems tikslams igyvendinti;

3.3.5. steigti imones, vie54sias istaigas, filialus, atstovybes, fondus Lietuvos Respublikos

istatymq nustatSrta tvarka.

|statymq nustatyta tvarka Asociacija tvarko buhaltering apskait4, teikia finansinç-
buhaltering informacij4 valstybes institucijoms ir moka mokesðius.

Asociacija turi teisç gauti paramy ir I ar teikti param4 ir I ar labdar4, kaip tai numat¡rta
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatyme.

4.2

4. Asociacijos nariai, jq teisés ir pareigos

4.1 Asociacijos nariais gali büti 18 (aStuoniolikos) metq sulaukç veiksnüs fiziniai asmenys ir
(ar) juridiniai asmenys, kurie isipareigoja laikytis 5iq fstatq ir dalyvauti Asociacijos
veikloje. Asociacijos nariq skaiðius neribojamas. Minimalus Asociacijos nariq skaiðius yra
3 (trys). Asmuo gali büti keliq asociacijq nariu.

Garbès narystê: '

4.2.1. Asociacija gali turèti garbès nariq; .

4.2.2. Garbês nariais gali bäti ftziniai ir juridiniai asmenys; .

4.2.3. Garbès nario statusas gali btti suteiktas Asociacijos nâriams uZ ilgametç aktyvi4
veikl4 Asociacijoje bei uZ ypatingus nuopelnus Asociacijai ir Lietuvai personalo
valdSzmo srityje;

4.2.4. Garbes nario statusas suteikiamas 3 metq taitotarpiui Asociacijos konferencijos
sprendimu pagal Asociacijos valdybos teikim4;

4.2.5. Asociacijos garbes nariai gali dalyvauti Asociacijos veikloje nemokêdami nario
mokesðio. Garbes nario statusas nesuteikia jiems privilegijq dalyvaujant
Asociacijos valdyme.

4.3. Asociacijos nariai turi lygias teises.

4.4. Asociacijos nariai turi teisç:

4.4.1. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, pirmumo teise dalyvauti
Asociacijos skelbiamuose konkursuose staZuotems, projektq realizavimui, naudotis
Asociacijoje sukaupta informacija¡

4.4.2. rinkti ir büti i5rinktais !Asociacijos valdymo organus;

4.4.3. ginõyti teisme Asociacijos konferencijos, valdymo organì¿ sprendimus, ginti savo
paZeistas teises ar interesus kitais Lietuvos Respublikos istatymq nustat¡rtais
atvejais;

4.4.4. kitas lstatymq nustat¡rtas teises.

4.5. Asociacijos nariai privalo:

4.5.1. vykdyti Asociacijos organq sprendimus;

4.5.2. sumoketi metin! nario mokesti A_sociacij os konferencijos nustatSrt a ßr arka;
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dalyvauti darbo grupiq veikloje arba kitaip aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje;

kitas istatymq nustat5rtas pareigas.

Asociacijos nariq prièmimo, iðstojimo ir paSalinimo i5 Asociacijos tvarka bei s4lygos.
Stojamqjq ina5r¡ ir nario mokesõio mokéjimo tvarka

I Asociacij4 nariai priimami ir ið Asociacijos Salinami Asociacijos valdybos nustatyta
tvarka. I Asociacij4 norintys lstoti asmenys arba norintys i5 jos i5stoti nariai pateikia
Asociacijai jos nustat¡rtos formos pra5ym4. Narystè Asociacijoje prasideda ir kandidatas
laikomas Asociacijos nariu nuo nario mokesðio sumokèjimo dienos.

Narystè Asociacijoje baigiasi:

5.2.1. Asociacijos nariui bet kada ra5tu pareiSkus nor4 i5stoti ið Asociacijos;

5.2.2. Asociacijos valdybai prièmus sprendim4 pa5alinti i5 Asociacijos nari uZ fstatq
nesilaikym4.

Stojamqjq ina5q ir nario mokesõio dydZiai bei mokèjimo tvarka nustatoma atskiru
Asociacij os konferencij os sprendimu.

6. Asociacijos organai

6.1. Asociacij o s or ganai y r a:

6.1.1. Asociacijos konferencija, turinti visas Asociacijos visuotinio nariq susirihkimo
teises; 

.

6.I.2. Asociacijos valdyba - kolegialus Asociacijos valdymo organas;

6.L3. Asociacijos direktorius -vienasmenis Asociacijos va,ldymo organas.

7. Asociacijos konferencija

7.r. Asociacijos konferencija (toliau - ,,Konferencija") yra auk5ðiausias Asociacijos organas.
Konferencija turi visas Asociacijos visuotinio nariq susirinkimo teises.

Konferencijoskompetencija: 
\

7.2.1. renka Asociacijos valdybos narius ir juos at5aukia;

7.2.2. nustato Asociacijos veiklos tikslus, uZdavinius, veiklos programas arba igalioja tai
padaryti Asociacijos valdyb4;

7.2.3. priima sprendim4 {èl filialq ar atstovybiq, kiq juridiniq asmenq steigimo ar dèl
Asociacijos tapimò kitq juridiniq asmenq dalyve arba lgalioj a tai padar:yti
Asociacijos valdyb4;

7.2.4. tvirtina Asociacijos meting finansinç atskaitomybç, Asociacijos veiklos ataskaitas,
balansus, planus (s4matas);

7.2.

4.5.3.

4.5.4.

5.

5.1.

5.2

5.3

7.2.5.

7.2.6.

tvirtina Asociacijos valdybos darbo reglpmentq;

nustato Asociacijos nariq stojamqjq ina5q ir nario mokesõio dydi, jrl mokejimo
tvark4;

sprendZia kitus Siq fstatq numat5rtus ir (ar) Lietuvos Respublikos asociacijq
istatymo visuotinio nariq susirinkimo kompetencijai priskiriamus klausimus, jei
pagal esmg jie nèra valdymo organq funkcijos.

6
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I .J.

7.4.

7.5

7.6.

7.7.

7.8

Konferencija õaukiama kas metai. Apie Saukiam4 Konferencij4 Asociacijos valdyba
informuoja Asociacijos narius ne veliau kaip prie5 30 (trisde5imt) dienq iki Konferencijos
elektroniniu pa5tu ir talpinant prane5im4 Asociacijos interneto tinklapyje www.pvpa.lt.
Prane5ime turi büti nurodyta Konferencijos data, vieta ir numatomi svarst5Æi klausimai.

Neeiline Konferencija Saukiama, kai to reikalauja ne maZiau kaip 1i5 (penktadalis)
Asociacijos nariq, taip pat jeigu to reikalauja Asociacijos valdyba ar auditoriai. Neeiline
Konferencija turi ivykti ne veliau kaip per 30 (trisde5imt) dienq nuo reikalavimo pateikimo
dienos.

Konferencija gali priimti sprendimus, jei joje dalyvauja daugiau kaip ll2 (puse) Asociacijos
nariq.

7.5.1. Konferencijos sprendimai priimami paprasta balsq dauguma, iSskyrus sprendimus,
nurodytus Siq [statq 7.2.L. ir 7.2.3. papunkðiuose, kurie priimami 2/3 (dviem
treðdaliais) Konferencijoje dalyvaujanðiq Asociacijos nariq balsq, o taip pat
Asociacijq istatyme numat¡rtus sprendimus, kuriq prièmimui bütina didesne negu
paprasta balsq dauguma;

7.5.2. Kiekvienas Konferencijoje dalyvaujantis Asociacijos narys balsuodamas turi vien4
bals4;

7.5.3. Konferencijos sprendimai priimami atviru Asociacijos nariq balsavimu, i5skyrus
Asociacijos valdybos nario rinkimus. Aso-ciacijos valdybos nario rinkimai vyksta
apklausos btdu ra5tu, kiekvienam balsaviräo teisç turinðiam nariui pateikiant savo
bals4 i5dalintuose balsavimo biuleteniuose. Slaptojo balsavimo metu uZtikrinamas
balsuotojo anonimi5kumas.

Jeigu Konferencijoje nèra kvorumo, ne veliau kaip po 10-(deSimtiés) dienq turi büti
su5aukta pakartotinè Konferencija, kuri turi teise priimti sprendimus nelvykusios
Konferencijos darbotvarkes klausimais, nesvarbu, kiek Konferencijoje dalyvavo Asociacijos
nariq. ¡

Balsavimas Konferencijoje gali taip pat vykti apklausos büdu ra5tu, kiekvienam nariui
pateikiant savo balsq i5dalintuose balsavimo biuleteniuose. Tokie pasira5yti balsavimo
biuleteniai gali büti persiunðiami Konferencijai el. pa5tu iki jos pradZios ir turi büti
lskaiðiuoti i bendrus balsavimo. rezultatus, jeigu uZtikrinamas perduodamos informacijos
saugumas ir galima nustatSrti pasira5iusiojo asmens tapatybç.

Asociacija gali sudaryti galimybç savo nariams Konferencijoje dalyvauti ir balsuoti
elektroniniq rySiq priemonemis. Tam; kad Asociacijos nariai galêtq dalyvauti ir balsuoti
Konferencijoje elektroniniq rySiq priemonemis, gali büti taikomi tik tie elektroniniq rySiq
priemoniq naudojimo reikalavimai ir apribojimai, kurie yra bütini Asociacijos nariq
tapatybei nustat5rti ir perduodamos informacijos saugumui uZtikrinti, ir tik tuo atveju, kai jie
yra proporcingi Siems tikslams pasiekti. {

8. Asociacijos valdyba

8.1.

8.2.

Asociacijos valdyba (toliau - ,,Valdyba") yra kolegialus Asociacijos valdymo organas.

Valdyb4 sudaro 9 (devyni) nariai. Valdybos nariai i5 Valdybos nariq renka Valdybos
pirminink4 Valdybos kadencijos laikotarpiui.

Valdybos nariaiyra renkamiKonferencijoje 3 (trejq) metq laikotarpiui. Kiekvien4 kadencij4
Valdybos sudetis atnaujinama ne maLiaukaip I/3 (vienu treðdaliu).

8.3

7



8.4. Valdybos narys gali atsistatydinti kadencijai nepasibaigus, apie tai raðtu ispejgs Valdyb4 ne
vèliau kaip prie5 14 (keturiolika) kalendoriniq dienq. Jeigu atsistatydina arba dèl kitq
prieZasðiq nustoja vykdyti savo pareigas Valdyboje daugiau kaip 3 (trys) Valdybos nariai,
Valdyba privalo suðaukfi neeilinç Konferencij4 naujiems Valdybos nariams i5rinkti.

Valdybos kompetencija:

8.5.1. skiria Asociacijos direktoriq ir tvirtina jo darbo reglament4;

8.5.2. organizuoja Asociacijos veiklos tikslq, uZdaviniq, veiklos programq vykdym4;

8.5.3. Saukia Konferencijas (taip pat ir neeilines), rengia Konferencijos dienotvarkg;

8.5.4. tvirtina darbo apmokéjimo ir premijavimo sistem4;

8.5.5. ne véliau kaip likus 30 dienq iki Konferencijos pradZios, svarsto Asociacijos
direktoriaus parengtas Asociacijos veiklos ataskaitas, balansus, planus (s4matas) ir
teikia juos Wirtinti Konferencijai;

8.5.6. Konferencijai igaliojus, priima sprendimus dèl frlialq ar atstovybiq, kitq juridiniq
asmenrl steigimo ar dèl Asociacijos tapimo kitq juridiniq asmenq dalyve;

8.5.7. svarsto bendradarbiavimo ir ükines sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

8.5.8. priima sprendimus dèl sandoriq, kuriq vertê lygi ar didesnè nei 3 000 (trys
tükstanðiai) eurq, sudarymo Asociacijos vardu;

8.5

8.5.9. svarsto tarptautinius ir uZsienio bei nacionalinius proJektus, programas, skelbia
konkursus dèl jq parengimo ir realizavimo ir priima kitus su tuo susijusius
sprendimus;

8.5.10. Konferencijai lgaliojus, nustato Asociacijos veiklos fikslus, riZdavinius, veiklos
programas;

8.5.11. tvirtina naujq nariq priemimo tvark4 bei priima sprendimus dél nariq priêmimo i'¡
Asociacij4 ir pa5alinimo i5 jos;

8.7.

8.5.12. vykdo kitas funkcijas, pavestas Konferencijos laikantis 5iq fstatq ir Lietuvos
Respublikos asociacijq istatymo.

Valdybos sprendimai priimamirpaprasta dalyvaujanðiq Valdybos nariq balsq dauguma,
i5skyrus sprendimus, nurodytus 8.5.6. punkte, kurie prämami 2/3 (dviejq treðiqjq)
dalyvaujanðiq Valdybos nariq balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendim4
lemia Valdybos pirmininko balsas.

Valdybos nariai susirinkimuose gali dalyvauti ir balsuoti elektroniniq rySiq priemonemis.
Tam, kad valdybos nariai galetq dalyvauti ir balsuoti susirinkimuose elektroniniq rySiq
priemonèmis, gali bäti taikgnli tik tie elektroniniq ry5iq priemoniq naudojimo reikalavimai
ir apribojimai, kurie yra' bütini valdybos nariq tapatybei nustat¡rti ir perduodamos
informacijos saugumui uZtikrirrti, ir tik tuo atveju, kai jie yra proporcingi Siems tikslams
pasiekti. Valdybos nariai taip pat gali balsuoti susirinkimuose ir i5reik5ti savo pozicij4
el. pa5tu i5 anksto persiqsdami pasira5ytus balsavimo biuletenius, jeigu uZtikrinamas
perduodamos informacijoS saugumas ir galima rlustat¡rti pasira5iusiojo asmens tapatybç.

9. Asociacijos direktorius

Asociacijos direktorius (toliau - ,,Direktorius") yra vienasmenis Asociacijos valdymo
organas.

8.6.

9.1.

8



9.2.

9.3.

10.1.

10.3.

10.

Asociacijos direktoriq ! pareigas skiria ir iõ pareigq atteidùiavaldyba, kuri nustato jo darbouZmokesti ir premijavimo tvark4, skiria premiju, LLitm pastatini-us, taip pat nuobaudas.
Direktoriaus kompetencija:

9'3'l' kartu su valdyba organizuoja Asociacijos veiklos tikslq, uZdaviniq, veiklosprogramq vykdym4;

9'3'2' sudaro darbo arba savanori5ko darbo sutartis su samdomais darbuotojais, juos
atleidùia istatymq nustatSda tv arka;

9'3'3' vadovaudamasis valdybos patvirtinta darbo apmokejimo ir premijavimo sistem4,nustato darbuotojq atlyginimus ir juos keiðia, skiria pàskatinimus irïuobaudas;
9'3'4' rengia Asociacijos veiklos ataskaitas, balansus, planus (s4matas) ir teikia juossvarst¡i Valdybai;

9'3'5' atstovauja Asociacijai valstybinese institucijose, palaikant rysius su uZsienio irtarptautinemis organizacijomis bei santykiuose ,uflirriais irjuridiniais asmenimis;
9'3'6' Asociacijos vardu sudaro sandorius,...k rir¿ vertè yra maZesne nei 3 000 (trysttkstanðiai) eurq, o 5i4 vertç virsijanðius - tit guuçi isankstin! raðytini valdybossutikim4;

9'3'7' atsako uZ Asociacijos dokumentq pateikim4 jos nariams, Asociacijos prane5imr¿vie54 paskelbim4, leising4 finanìing rr siatistinç, apskait4 ir jos teikim4atitinkamoms valstybês institucijoms; Jvù 
.

9.3.8. priima kitus sprendimus, kurie.. pagal esmç yra vardymo .organo funkcijos,nepriskirtos Valdybos kompetencijái. . -

Asociacijos turtas, lé5os ir jg naudojimas

Asociacija nuosavybes teise turi ir disponuoja Lietuvos i.espublikos lstatymq nustat¡rtatvarka igytu, jai perduotu, dovanotu ar kiiais teisétais uu¿"i.-Àáit" turtu ir lésomis.
10.2. Asociacijos lèSas sudaro:

10.2.1. Asociacijos nario mokesðiai, stojamieji ir tiksliniai fnasai;
10.2.2. valstybes ir savivaldybiq tikslines paskirties lè5os;
l0'2'3' frziniq ir juridiniq asmenq neatlygintinai perduotos lesos ir turtas;
10.2.4. palikimai, pagal testament4 tenkantys Asociacijai;
10.2.5. i5 Asociacijos veiklos gaunamos leSos;

10.2.6. kredito isøigq parükanos, mokamqs uz jose saugomas Asociacijos lésas;
10'2'7' leõos ir turtas, gautos i5 nacionaliniq, uzsienio ir (ar) tarptautiniq fondq beiorganizacijr4tikslinéms Svietimo ir mokymo bei tyrimq programoms realizuoti;
10.2.8. gautaparama;

10.2.9. kitos teisètai gautos lêSos ir (ar) turtas.

Asociacijos gautas pelnas ir kitos le5os ir_(ar) turtas gali bäti naudojami tik fstatuosenustat5rtiems veiklos tiksrams siekti ir (ar) uzdàvíniu-. ¡gíuåìàinti.
Asociacijos veikl4 bei finansinç veikl4 (le5q.ir pajamr¿ naudojimfl tik¡ina Auditorius, kurisavo sprendimu samdo Konferencija. Auditoiiau. ãturtäita t"¡iø^^tit r"rt ."""î"i.

9
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1 1.1.

12.1.

12.2.

12.3

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

fstatus 201 m.

12.

Filiatq ir atstovybiq steigimo bei jg veiklos nutraukimo tvarka
Sprendimus del filialq ir
Konferencij a 2/3 (dviem tre
Priimti sprendimus dèl fil
Konferencija taip pat gali
pnrmami 2/3 (dviem treðdal

åffi"t'"t 
dokumentq pateikimo jos nariams tvarka. Asociacijos praneðim* skerbimo

Atsisaþm4 pateikti dokumentus Asociacija turi lforminti rastu . .
Ginðus dél nario teisés ! irf"t-;;¡;rorätt" teismas. ' Jergu narys to pareikalauja.

I

13.

UZ dokumentq ir (ar) informacijos o"r.i:,ïi,f:ii:q_"_:,"u,iá.ms atsakingas Direþorius.Asociacijos dokumentai 
" tit" itir".åã.îa nariams turi büti pateikiama nemokamai.

õimai' kurie pagal Lietuvos Respublikos lstatymus privalo br¡ti skelbiamidienraðrvje,,Lieruvos Ryr"r; Li;;;;äLìi"urt"s reisés akrq nusrar¡rra

fstatr¡ keitimo tvarka

Sie Istatai gali btiti keiðiami tik Konferrt<onierencijîr;; balsq daul ma. 
)ncrJos sprendimu, priimamu 2/3 (dvieiq treõiqiq)

fiiiffsÛ;t:ïHä.ìi.Tfjiå"X"fåî:Jstatus, surasomas visas pakeisrq fsrarq teksras,

Iåiiii*"itimai isigalioja nuo jq iregisrravimo Lieruvos Respublikos juridiniq asmenq

fstatr¿ redakcija patvirti nta 2015 m. geguZes 14 d. Konferencij os sprendimu.
27 d- pasira5è Konferencijos lgaliotas asmuo:

viðiene
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