ASOCIACIJOS,,KULTUROS SAVIVALDOS KOLEGIJA"
ISTATAI
I. BENDROJI DALIS
1.1.

Asociacija ,,Kult[ros savivaldos kolegija" (toliau tekste - Asociacija) yra yra ribotos civilines
atsakomybes vieiasis juridinis asmuo, savanori5kumo principu vienijanti savivaldybiq kult[ros
padaliniq vadovus arba specialistus, kuriems deleguota funkcija administruoti ir igyvendinti
savivaldybiq kult[ros politik4.
Teisine forma - asociacija.
Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Asociacijq jstatymu, Civiliniu kodeksu,
kitais Lietuvos Respublikos istatymais, nutarimais, teis6s aktais ir Siais istatais.
Asociacija nuo jo jregistravimo dienos, turi finansini, organizacinj ir teisini savaranki5kum4, savo
antspaud4 ir s4skait4 banke, istatymq nustatlt4 veikimo iniciatyvos bei sprendimq priemimo laisvg.
UZ savo prievoles Asociacija atsako tik savo turtu ir neatsako uZ jos nariq prisiimtus isipareigojimus
Asociaciios veiklos laikotarpis neribojamas.
Asociacijos buveine keidiama visuotinio nariq susirinkimo sprendimu.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI
2.1

. Asociacijos tikslai:
2.1.1. siekti efekt).vaus Lietuvos Respublikos lstatyrnq, reglamentuojandiq kult[ros veikl4
savivaldybese igyvendinimo ;
2.1.2. siekti kult[ros jtakos socialiniam, ekonominiam gyvenimui didinimo bei tolygios kultlros
pletros visoje valstybes teritorij oj e;
2.1.3. koordinuoti Asociacijos nariq veikl4 realizuojant, ginant ir atstovaujant jq interesus valstybes
ir savivaldybiq institucijose;
2.1.4. dalyvauti tobulinant savivaldybiq vie541i kult[ros administravim4;
2.1 .5. formuoti teigiam4 savivaldybiq kult[ros administratoriq ivaizdi;
2.1.6. dalyvauti lgyvendinant regionq kultiiros politik4;

2.2. Asociacija, siekdama tikslq, lgyvendina Siuos uZdavinius:
2.2.1, telkia Savivaldybiq kulturos padaliniq vadovus konstruktyviam darbui, stiprina tarpusavio

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

supratim4, skatina bendr4 veikl4;
analizuoja kult[ros pletros procesus, teikia sihlymus savivaldybems, valstybes valdymo ir
kitoms institucijoms savivaldybiq kultflros politikos gerinirno klausimais;
sprendZia praktines kultlros administravimo ir veiklos problemas;
apibendrina ir teikia savo pastabas bei si[lymus del kulturos sriti reglamentuojandiq
dokumentq, jq projektq ar pataisq bei kultiiros savivaldos tobulinimo;

konstrukt),rriai bendradarbiauja
kitose Salyse;

ir palaiko rySius su analogi5komis strukt[romis Lietuvoje ir

2.2.6. organizuoja susirinkimus, konferencijas, pasitarimus, diskusijas
2.2.7

.

ir

kitus renginius

istatuose numat)'tos veiklos klausimais.
rengia ir igyvendina projektr-rs, padedandius realizuoti Asociacijos uZdavinius.

2.3. Savo tikslams igyvendinti Asociacija gali verstis Zemiau i5vardinta komercine
58.1 1
s8.1 3
82.3 0

8s.5
85.52

Knvsu leidvba
Laikra5diLr leidvba
PosedZiu ir verslo renginiq organizavimas
Kitas mokvmas
KultLrrinis Svietirnas

[kine veikla:

Siuose

III. ASOCIACIJOS NARIAI, JU TEISES IR PAREIGOS.
3.l.Asociacijos nariais galibiiti Lietuvos Respublikos piliediai - savivaldybiq kult[ros padaliniq vadovai arba
specialisiai, kuriemi oficialiai deleguota funkcija - administruoti ir igyvendinti savivaldybiq kulturos
politik4.
3.2.Visq Asociacijos nariq s4ra54 turi Asociacijos kancleris (toliau - kancleris).
3.3.Asociacijos nariu tampa visi, Siq lstatq 3.1. punkte numatl4i fiziniai asmenys, pateikq Asociacijos
kancleriui pra5ym4 rasiu. Priimti ! Asociacijos narius, taip pat pa5alinti i5 Asociacijos nariq turi teisq
auk5diausia, o.gui1u5 visuotinis nariq susirinkimas, kuriuo sprendimu, paprasta, susirinkime
dalyvaujandiq nariq balsq dauguma priimamas sprendimas.

3.4. Asociacijos nariai turi tokias

teises:

3.4.1. teisg rinktis ir blti i5rinkti ! vadovaujanti Asociacijos organ4 - Valdybq;
3.4.2. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame Asociacijos nariq susirinkime
3.4.3. susipaZinti su Asociacijos dokumentais ir gauti vis4 Asociacijos turim4 informacij4 apie jos
veikl4;
3.4.4. teikti paklausimus ir sillymus Asociacijos visuotiniam nariq susirinkimui, kancleriui ir
revizijos komisijai;
3.4.5. gindyti teisme visuotinio nariq susirinkimo sprendimus;
3.4.6. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.4.i . laisvai i5stoti i5 Asociacijos nariq, ra5tu apie tai informavus kanclerf .

3.5. Asociacijos nariai privalo:
3.5.1. konkrediu darbu prisideti prie Asociacijos veiklos;
3.5.2. laikyis Asociacijos istatq;
3.5.3. vykdyti Asociacijos valdymo organq sprendimus bei savo isipareigojimus;
3.5.4. laiku moketi nario mokesti'

3.6.Asociacijos narys (savivaldybiq kultiiros padaliniq vadovai arba specialistai, kuriems deleguota funkcija
administiuoti ii lgyvendinti savivaldybiq kultiiros politik4) Lietuvos Respublikos istatymq nustaq/ta
tvarka netekgs pareigq, praranda Asociacijos nario status4.
3.T.Asociacijos narys ly Asociacijos Salinamas visuotinio nariq susirinkimo sprendimu, priimtu visq
asociacijos nariq balsq dauguma, jeigu jis paLeidLia Asociacijos istatus.
3.8.Nariui, i5stojusiam ui puLlintu* l5 Aro.iacijos, nario mokesdiai ar kitaip Asociacijos nuosaryben
perduotos le5os ir turtas yra negr4Zinami.

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

4.

Asociacijos organai yra:
4.1 .l . Visuotinis nariq susirinkimas;

4.1.2.Yaldyba;
4. 1.2. Asociacijos vadovas- kancleris.

V. VISUOTINIS NARTU SUSIRINKIMAS

5.1. Auk5diausiasis Asociacijos organas yra Visuotinis nariq susirinkimas (toliau

-

susirinkimas), kurio

kompetencijai priklauso :
5.1.I . tvirtinti istatus, juos keisti ar papildyti, tvirtinti simbolik4;
S.l.Z. deleguoti ! 1l nariq Valdyb4 savo atstov4 (si[lomam atstovui sutinkant):
at5aukti ValdYbos narius;
5. 1 .3 .
5.1.4. keisti buveing;

5.1.5. rinkti revizijos komisii4 i5 3 asrnenq;
5.1.6. priimti naujus Asociacijos narius ir pa5alinti

i5 Asociacijos nariq;

nustatyti nario mokest!, jo dydl ir mokejimo tvark4;
5.1.8. numa[4i ir nustatyti Asociacijos darbo veiklos kryptis ir formas;
5.1.9. tvirtinti Asociacijos metini finansiniq ataskaitq rinkini;
5.1.10. priimti sprendim4 del Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

5.1 .7

.

3

5.1.11. priimti sprendim4 del kitq juridiniq asmenll steigimo ar del Asociacijos tapimo kitq juridinitl
asmenq dalyviu, taip pat del Asociacijos pavadinimo keitimo;
5.1.12. priimti sprendim4 del Asociacijos dalyvavimo tarptautinese organizacijose;
5 . 1 . I 3 . tvirtinti valdymo, naudoj imo ir disponavimo asociacijos turtu, piniginemis le5omis tvark4;
5.1.14. Rinkti 2 metams Asociacijos kancler! ir kanclerio pavaduotoj4. Kancleris renkamas slaptu
balsavimu, posedyje dall,vaujandiq nariq paprasta balsq dauguma;
5.1.15. svarsty.ti kitus su Asociacijos veikla susijusius klausimus.

5.2.

Visuotinis susirinkimas Saukiamas:
.2.1 . ne rediau kaip 2 kartus per metus;
5.2.2. gali b[ti Saukiamas, jei to reikalauja ne maZiau kaip puse Asociacijos nariq, Valdybos
5

sprendimu;

5.2.3.

revizijos komisijos sprendimu;

5.3. Eilinis visuotinis

nariq sr,rsirinkimas Saukiamas kiekvienais metais per keturis mdnesius nuo einamqjq
pabaigos.
metq
Vadovas rengia susirinkimo darbotvarkg. Apie rengiam4 visuotini nariq susirinkim4,
viet4 ir laik4 Asociacijos nariams turi bfiti prane5ta pasira5ytinai, registruotu lai5ku, ne veliau kaip prie5
10 dienq iki susirinkimo pradZios. Prane5im4 galima siusti ir faksu ar elektroniniu pa5tu, jei gaunamas
nario pafvirtinimas apie Sio prane5imo gavim4. Visuotinis nariq susirinkimas gali blti su5auktas ir
nesilaikant Siq terminq visq Asociacijos nariq ra5ytiniu sutikimu.

5.4.

Susirinkimas yra teisetas, jei jame dalyvauja daugiau kaip puse Asociacijos nariq. Sprendimai priimami
paprasta balsq dauguma,i5skyrus Siq fstatq V straipsnio 5.1. dalies 5.1.1. ir 51.10 punkt4, kuriam priimti
reikiane maLiaukaipZl3 dalyvaujandiq susirinkime balsq ir3/4 balsq dauguma-Siq istatq IX str.9.4

p.

Asmenys, balsuodami susilaikg, neskaidiuojami,

tai yra j ie laikomi

balsavimo metu

nedalyvavusiais asmenimi s.

5.5.

Jeigu visuotiniame nariq susirinkime nera kvorumo, per 20 dienq nuo nelvykusio Susirinkimo dienos
tokia pat tvarka turi buti su5auktas pakartotinis visuotinis nariq susirinkimas, kuris turi teisg
priimti sprendimus neivykusio susirinkimo darbotvarkes klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime
dalyvavo Asociacijos nariq.

5.6. Susirinkime

sprendZiamojo balso teisg turi Asociacijos nariai. Vienas narys turi vien4 bals4.
Asociacijos nariams atstovaujantis narys turi tiek balsq, keliems nariams jis atstovauja. Atstovaujantis
narys turi tureti atstovaujamojo istatymo nustat5rta tvarka patvirtint4 igaliojim4.

5.7. Asociacijos nariai gali balsuoti ra5tu, jei

susipaZing su darbotvarke, kurioje ai5kiai i5destlrti siulomi
pateikti
valdymo
organus,
ai5kiai
sprendimq projektq variantai. Ra5tu pateikti balsavimo
i
galimas ir kompiuterinemis laikmenomis, jei istatymo
susirinkimo
dien4.
Balsavimas
biuleteniai, atidaromi
nustatl4a tvarka, galima identifikuoti Asociacijos nari.

kandidatai

5.8.
5.9.

Visuotinis nariq susirinkirnas 2 metams renka finansinink4, kuris fvarko Asociacijos turto apskait4 bei
finansinius dokumentus. Finansininku negali bDti renkamas Valdybos narys.
Visuotinis susirinkimas i5renka 2 metq laikotarpiui 3 asmenq revizijos komisij4 ir gali j4 at5aukti
anksdiau laiko.

5.10. Asociacijos veiklai laikotarpiui tarp visuotiniq nariq susirinkimo vadovauja kolegialus valdymo organas
- Valdyba susidedenti i5 11 nariq. Visuotinio susirinkimo metu Valdyb4 dvejiems metams renka
Asociacijos nariai pagal Siuose istatuose nustafrt4 tvark4.
5.1 1. Jei Valdybos narys istatuose nusta[4a tvarka i5stoja ar pa5alinamas i5 Asociacijos Visuotinis
susirinkimas deleguoja j Valdyb4 nauj4 nari.
5. I 2.

Valdybos kompetencija:
5.12.1. vadovauja Asociacijos veiklai tarp Visuotinio nariq susirinkimo,Valdyba paprasta balsq
dauguma priima sprendimus;
5.12.2. igyvendina Siuose istatuose numa$rtus tikslus ir uZdavinius;
5.12.3. igyvendina Visuotinio susirinkimo priirntus nutarimus;
5.12.4. rengia ir siulo Visuotiniam susirinkimui tvirtinti Asociacijos istatq pakeitimus ir papildymus;

4

5.12.5. organizllo-ia VisuotiniLrs nariLl surinkimus, ruoiia ir teikia svarstyti Visuotinio susirirrkinro
kon-rpetencijai priskirtus klausi mus;
5.12.6. palaiko bendradarbiavinro rySiLrs su valstybin6mis, visrlorneninemis ir kitonris irrstitLrcilonris:
5.12.1. rengia ir [gyvendina programas bei projektus;
5.12.8. kaLrpia ir naLrdo.ja Ie5as Asociaci-jos veiklai finansLroti, VisLrotinio susirinkirno nustatyta tvarka
disponuoja tLrrtu, uZtikrina jo apskait4, apsaug4 ir gausinirnq;
5.12.9. rengia ir pateikia Visuotiniam susirinkimui Asociacilos veiklos ataskait4;
5.12.10. turi teisq sarndyti asmenis istatuose rrurnatytai veiklai lgyvendinti, r.rustato sar.ndonrrldartruolo.irl
fLrnkcijas. etatq skaidi q, atlyginimus:
5.12.1l. susirinkirno rrustatyta tvarka nariams pateikia dokumentus ir kit4 infornraci;q apie asociacilrrs
veiklq, skelbia vie54 informac ij 4l
5.l2.l2.sprendZia kitr-rs klausimr"rs, nepriskirtus i5skirtinei visr:otinio naritl susirinkimo kornpetenciiai-

5.14.

Valdyba rerrkasi ne rediau kaip 4 kartus per metus. Neeilinis Valdybos posedis gali brlti sr,r5auktas 2/3
Valdybos nariq reikalavimu arba kanclerio iniciatyva.
i
5. 5. Valdybos posedis yra teis6tas, jeigu jame dalyvauja daugiaLr kaip puse Valdybos nariq.
5.16. Valdybos sprendimai priimami, jeigu uZ juos balsuoja daugiau kaip puse Valdybos nariLl.
5.17 .
UZ Asociacijos nario veikl4 Valdyboje neatlyginama.

valdymo organas. Jis gali bllti Valdybos pirritininku.
vadovauti asociacijos veiklai ir Valdybos darbui. Jis:
5.18.1. dalyvauja [vairiuose susitikimuose, posedZiuose, kituose renginiuose kulturos klausimais,
atstovauja Asociacij4 teisme bei jos santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis
arba igalioja atstovauti asociacijq vicekancleriarba kit4 kolegijos nar[;
5.18.2. rengia metines Asociacijos veiklos ataskaitas;
5.18.3. atsako LrZ Asociaci.ios ir Valdybos veiklq

5.18. Asociaciios kancleris yra vienasmenis

5.18.4. sudaro(irpasira5o)sutartis,kitusdokumentlrs,ra5tussavokompetencijosklaLrsirnais.-jeitanr
nereikia Valdybos sutikimo;
5.18.5. pasidalina veiklorris su Valdybos nariais.
5.18.6. registruoja, tvarko ir saugo asociacijos veiklos dokumentus bei. pasibaigLrs kaderrcijai.
perduoda naujai iSrinktam kancleriLri;
8.7.
savo pareigas vykdo visuomeniniais pagrindais
-5.1
5.18.8. Kancleriui iSvykus ar nedalyvar-rjant posedy.ie, ji pavaduoja vicekancleris ar kanclerio
5.

19.

igal iotas valdybos narys.
Valdybos narys, kuriam pavesta organizuoti Valdybos posed[ yra atsakingas uZ:
5.19.1. rnedZiagos Valdybos posedZiui parengirnq bei iSsiuntirnq Valdybos narianrs;

5.19.2. tame posedyje Valdybos priimtq sprendimq vykdymo kontrolE ir Valdybos infbrrnavimq
apie sprendi mq vykdyrno rezultatus.
5.19.3. Posedi organizavps kolegijos narys, sura5o posedZio protokol4 [formina posedZio rnetLr
priirntus sprendimus ir per 5 dienas perdLroda pasira5yti kolegijos kancleriui.
5.19.4. Posedi organizuojantis kolegijos narys yra atsakingas uZ posedZio teclrrrinI aptarnavim4.

VI. DOKUMENTU IR ICTOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLA
PATEIKTMO NARIAMS TVARKA

6.1.

Dokuntenttl ir kitos inforrnacijos apie Asociacijos veikl4pateikirno nariarns tvark4 nustato
visuotinis susirinkirnas atskiru dokumentu

VII. PRANESIMU IR SKELBIIVflJ PASKBLBIMO TVARKA

7 .1

.

7.2.

ir kiti istatuose nurnatyti Asociaciios prane5inrai
leidiny-ie,
taip pat trariatls siundiarni faksu ar
skelbiami VI registrq celrtro elektroniniame
jei
gaunamas nario patvirtinimas apie Sio prane5imo gavir-r-r4. Prane5ime turi bDti
elektroniniu pa5tu,
Prane5in-rai apie SaukiarnE visuotirri nariq susirinkimE

nurodyta susirinkimo darbotvarke, susirinkimo vieta ir laikas.

Asociacijos Visuotinio susirinkimo, valdybos nutarimai

ir kiti

prarreSimai.

su kLrriais reikia

sLrpaZindinti narius arba kitus astnerlis, iSsir-rndiami arba pateikiarni gavejui asmeniSkai ne veliaLr kaip

pel l5 dienq nuo jq prierninro arba

elektroninir"r pa5tu, gavus patvirtinirl4 apie gavillQ.

LJ:;

5

savalaiki ir tinkarn4 nutarimq ir kitq praneSimq i5siuntim4 atsako Asociacijos vadovas. Nutarimai,
kiti praneSimai siundiami registruotu lai5ku arba elektroniniu paStu, gavus patvirtinima

sprendimai ir

1.3.
7.4.
7.5.

jo gavim4.
Jei Asociacijos narys keidia savo adres4, elektroninj pa5t4, jis privalo Asociacijai apietai pranesti. To
nepadarius, senuoju adresu i5siqstas prane5imas bus laikomas lteiktu.
apie

Bet kuris Asociacijos siundiamas prane5imas ar atsakymas adresatui laikomas iteiktu, jeigu jis
iteikiamas iki nustat54o termino pabaigos. UZ savalaiki prane5imq i5siuntim4 atsakingas Vadovas.
Vie5i praneiimai ir skelbimai Lietuvos Respublikos Asociacijq istatymo ir LR Civilinio kodekso
nustatytais privalomais atvejais skelbiami Vf Registrq centro elektroniniame leidynije, jam
neveikiant dienra5tyje ,rlietuvos rytas" ir (arba) prane5ami nariams ir kreditoriams Lietuvos
Respublikos istatymuose nusta[4a tvarka ir terminais.

VIII. FILIALU STEIGIMO BEI LIKVIDAVIMO TVARKA

8.1.

Asociacija turi teisg steigti filialus Lietuvos Respublikoje ir uZsienio valstybese. Asociacijos filialas
yra Asociacijos padalinys, turintis atskir4 buveing ir atliekantis visas ar dalj Asociacijos funkcijq.

8.2.

Asociacijos filialas neturi juridinio asmens teisiq. Asociacija atsako u2 filialo prievoles visu savo
turtu, o filialas atsako pagal Asociacijos prievoles. Filialas veikia pagal Asociacijos istatus ir suteiktus
igaliojimus, kurie nurody,ti filialo nuostatuose.

8.3.

Asociacijos filialai steigiami ir Iikviduojami valdybos sprendimu, didesne nei
Valdyba skiria filialo valdymo organus ir tvirtina filialo nuostatus.

ll2 balsq dauguma.

IX. LESU IR PAJAMU NAUDOJIMO, yEIr(LOS KONTROLES TVARKA

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

Asociacijai nuosavybes teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonds, irenginiai ir kitas jos
istatuose numatlrtai veiklai reikalingas turtas, kuris gali bUti igy,tas i5 tokiq [e5q Saltiniq:
9.1.1. nariq stojamieji ir einamiejinario mokesdiai;
9.1.2. valstybes ar savivaldybes tikslines paskirties le5os;
9. 1 .3 . fiziniq ir juridiniq asmenll neatlygintinai perduotos leSos ir turtas;
9.1.4. palikimai pagal testament4 tenkantys Asociacijai;
9.1.5. kredito istaigq palfikanos, mokamos uZjose saugomas le5as;
9.1.6. Asociacijos isteigtq imoniq pelnas;
9.1.7. kitos teisetai gautos leSos.
Asociacijos pajamos, gautos i5 veiklos, kuri nera numaty.ta jos istatuose, taip pat gautos arba
panaudotos paLeidLiant istatymus, i5ie5komos i valstybes biudZet4 istatymq nustaq/ta tvarka.
Pinigus, gautus kaip param4, taip pat kitus negr4Zintinai gautus pinigus ir kit4 turt4 Asociacija
naudoja juos davusio asmens nurody.tiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurode. Asociacija
Siuos pinigus laiko atskiroje s4skaitoje, taip pat sudaro i5laidq s4mat4, jei tai numat5rta teises
aktuose arba pinigus davgs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigq ar kito turto, jei
duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, nei Asociacijos istatuose nustatytiems, tikslams.
Asociacija gali parduoti, perleisti, ikeisti ilgalaikiturt4, taip pat laiduoti ir garantuoti juo kitq subjektq
prievoliq ivykdym4 tik visuotinio nariq susirinkimo sprendimu 3/4 balsq dauguma ir laikantis LR
Asociacijq istatymo 16 str. nuostatq.
Asociacijos leSq ir pajamq naudojimo veiklos kontrolg atlieka Revizijos komisija.
Valdyba per 3 men. nuo finansiniq metq pasibaigimo dienos, t.y. iki balandZio 1 d., turi parengti ir
pateikti visuotiniam nariq susirinkimui kiekvienq praejusiq finansiniq metq Asociacijos veiklos
ataskait4. Si ataskaita yra vie5a.
Revizijos komisija i5 savo nariq tarpo i5sirenka pirminink4. Revizijos komisijos nariu negali b[ti
Valdybos narys.
Revizijos komisija privalo:
9.8.1. tikrinti asociacijos metq fininsini ataskaitq rinkini ir kitus finansines buhalterijos apskaitos
dokumentus;

9.8.2.
9.8.3.

ne rediau kaip vien4 kart4 per metus patikrinti Asociacijos finansiniq ataskaitq rinkinj ir
kitus buhalterinds veiklos dokumentus;
Visuotinio nariq susirinkimo ar valdybos ar vadovo pavedimu atlikti neeilinius finansinius
a
ir buhalterinius patikrinimus;
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Iil::i't[::,#'r:

laikomasi Asociacijos
istatq ir

ffitrfiiitralJ;:*'''"'e
;;H,,IH

jos vardymo orsano

nariq susirinkime pranesti
apie nustat5rtus paieidimus,
bei

nariq susirinkirnui pateikti Asociacijos
finansines veikros merq araskait4;
ir

" T;lill}ffi #:HiT#"Jf.LHl",JffiJi#,f;Tj*r*
X. ASOCIACIJOS

l0'1'

veikros audito atrikimo siuo
atveju

ISTATU KEITIMO TVARKA

Sprendim4 del Asociacijos
istatq keitimo

ir

papirdymo priima visuotinis
nariq susirinkimas

maZesne kaip 2/3 visuotiniam"
nuiiq sus;rinkinie

l0'2'

reikaravimq

;;,;;u,uiq

barsq dauguma.

ne

visuotiniam nariq susirinkimui
priemus sprendim4 pakeisti
ar pap,dyti lstatus, surasomas
visas
pasiraso vuaouu.
pakeitimai
l,ialq
lsigarioja nuo jq jregistravimo
f,*'.H"::11.:;:#

ffiffiil

xI. AS OCIACIJOS VEIKLOS PASIBAIGIMAS
I

1.1. Asociacija

perfvarkoma, reorganizuojama
nustafl4a fvarka.

ir

rikviduojama civirinio kodekso
ar Asociaciiq istatymo

fstatai pafviritinti visuotiniame nariq susirinkime
2012 m. rugsejo I 0 d. protokolas
Nr.l
Asociacij os,,Kult[ros savivaldos

kolegijos', kancleris

Sigitas SIiaZas
(vardas, pavarde)

2012-09_10

Kaunas

