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ISTATAI
nnNnnHfJsTHos,rAros

1.

[statuose vartojamos santrumpos ir sutrumpinimai:

AK - Alytaus kglegija;

AK SA - AK

studentq atstovybe;

- AK SA prezidentas; ,
Viceprezidentas - AK SA viceprezidentas;
Valdyba - AK SA valdyba;
Prezidentas

Valdybos pirmininkas
Revizijos komisija
Alumnas
Senitrnas

2.
3'

-

visuotinis susirinkimas;

Lietuvos Respublika.

AK SA teisine forma - asociacija.
AK SA yra savaranki5ka, nepolitine,

ne pelno

siekianti organizactla, veikianti ir atstovaujanti AK

ribq.
l

AK SA savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucf

istatymu

a, LR mokslo

ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais asociacijq

ir studijq istatymu, LR

veikl4, taip pat

AK

asociacijr4

Statutu, Siais

AK SA darbo reglamentu, Konferencijos sprendimais, jei jie nepriestarauja LR teises aktams.

{statais,

5.
6.
7.
8.

.'.,:

grupes seniunas;

studentams kolegijoje ir uZ jos

4.

:

- AK SA revizijos komisija;

- AK akademines
-

i.

pirmininkas;

-AK SA alumnas;

Konferencija

LR

- AK SA valdybos

,

AK SA veiklos teritorija - Lietuvos Respublika.
AK SA veiklos laikotarpis - neribotas.
AK SA finansiniai metai sutampasu kalendoriniais metais.
AK SA turi

savo s4skaitE banke,

AK SA logotip4,

II

antspaud4 su pavadinimu ir kit4 simbolik4.

SKYRIUS

AK SA TIKSLAI IR UZDAVINIAI

g.

AK SA tikslai:

9.1. atstovauti AK studentq

teisems ir teisetiems interesams kolegijoje

ir

9.2. dalyvauti AK studentq gyvenamosios aplinkos tobulinimo veikloje;

uZ

jos ribrl;

9.3. stiprinti AK ir AK SA, siekiant kokybi5kai
g,4. skatinti ir vykdyti

atstovauti studentq interesams;

studentq tarptautini bendradarbiavim4, formalq

ir

neformalq pilietini

ugdym4.

10. AK SA uZdaviniai:
:

10.1 .

dalyvauti ginant studentq teises ir teisetus interesus AK bei uZ jos ribq;

10.2. dalyvauti AK studijq proceso organizavime, studijq programq rengime ir jq tobulinime;
skatinti AK akademines bendruomenes bendradarbiavim4
..'
studentams;
informacij4
platinti
aktuali4
10.4. kaupti ir

1

0.3 .

10.5. organizuoti

;

ir skatinti AK studentq laisvalaiki, kulturinq ir sportinE veikl4;

10.6. palaikyti esamas ir kurti naujas studentq tradicijas;

bei
10.7. siekiant i5vardytq tikslq, bendradarbiauti su kitq auk5tqjq mokyklq studentais
studentq ir j aunimo organizacijomis.

III

SKYRIUS
AK SA NARIAIO JU TEI$ES IR PAREIGOS

1i.

AK SA sudaro asocijuotieji nariai, tikrieji nariai ir Alumni.

12. Asocijuotasis

narys:

12.1. asocijuotasis narys

:

.

- AK studentas,

,.,,

,

norintis prisideti prie AK SA veikios vykdymo,

pateikgs asocijuotojo nario anket4, kuri4 tvirtina Prezidentas;

test4 arba savo noru
12.2. asocijuotojo nario statusas baigiasi i5laikius Ziniq patikrinimo
LR istatymus, {status ar kitus vidaus
nutraukus narystg, nariui buvus neveiksniam arba paZeidus
dokumentus. PaZeidimus svarsto Valdyba Prezidento teikimu;
13.3,

i:\n\4patikrinimo testo metodik4 sudaro ir tvirtina Valdyba'

13. Asocijuotojo nario teises:

13.1.

dalYvauti AK SA veikloje;

13.2. gauti

i5

AK SA strukturiniq orgail+

iSsamiE informacijq apie

13.3. teikti AK sA struktflriniams organams:pasitilymus,

AK SA veikl4;

kaip tobulinti AK SA veikla;

13.4.taptitikruojunariui3laikiusZiniqpati$inimotest4;
AK SA'
14.5. laisvai isstoti ar laikinai sustabdyti savo narystE
14. Asocijuotojo nario pareigos:

I4':^. laikytis

',

:r

dokumentq;
siq {statq, Darbo reglamento ir kitq vidaus

|4'2'savoveiklaneZemintiAKSAirAKvardoirautoriteto;

t4.3.

veikti pries AK SA;
nepiktnaud LiaritiAK.SA nario teisemis ar kitaip

2.

1

I4.4.

padeti igyvendinti AK SA tikslus ir uZdavinius;

14.5. vykdyti AK

SA valdymo organq priimtus sprendimus.

15. Tikrasis narys:

15'1. tikrasis narys - AK

studentas, norintis prisideti prie

AK SA veiklos, islaikgs Ziniq

patikrinimo testq, arba SeniDnas;

I5.2. Senitnas, norintis atstovauti kolegijos organuose, privalo i5laikyti Ziniq patikrinimo
test4;

15.3. tikrojo nario statusas baigiasi netekus Seniuno pareigq, savo noru nutraukus narystg
wba paLeidus LR fstatymus, fstatus, ar kitus vidaus ,dokumentus. PaZeidimus svarsto Valdyba
Prezidento teikimu.

16. Tilaojo nario

teises:

.

\

.

.:

16.1. bfiti renkamam i AK ir AK SA sprendimq priemimo, vykdymo bei kontroles

organus;

16.2. dalyvauti AK SA veikloje;
16.3.gautii5AKSAstrukt[rj1riqorganqiSs4mi4informacij4apieAKSAveikl4;
16.4. teikti AK SA struktfiriniams organams pasitlymus, kaip tobulinti AK SA veikl4;

i6.5. rinkti studentq atstovus i AK Akademing taryb4, kitq lygiq AK
priemimu organus, kuriuose turi teisg dalyvauti stuclentu,,atstovai

valdymo, sprendimq

;

16.6. laisvai i5stoti ar laikinai sustabdyti savo narystg AK SA.
17. Tikojo nario pareigos:

17.1. taikytis
1l

Siq {statq, Darbo reglamento

.2. dalyvauti mokymuose,

ir kitq vidaus dokumentq;

skirtuose kompetencijoms ugdyti;

17.3. savo veikla neZeminti AK SA ir AK vardo ir autoriteto;
17.4. nepiktnaud LiautiAK SA nario teisemis.ar kitaip veikti prie5 AK SA;
17

.5. atstovauti AK studentams,

17.6. padeti igyvendinti AK

S,A.

ginti jq teises ir interesus;
tikslus ir u*davjnius;

17.7. vykdyti AK SA valdymo organq priimtus sprendimus.

18. Alumnas - buvgs tikrasis
prie AK SA veiklos.
19.

Alumniteises:
19.1. btrti renkamam

narys, bent dvejus metuq aktyviai dirbgs, dalyvavgs ir kitaip prisidejqs

:
: '.:

:.

.

,

l

i AK SA kontroles organus ir Valdyb4, AK"Akademing tatybq ir AK

Tarybq;
a

J

19.2. dalyvauti AK SA vykdomoje veiktoje ir organizuojamuose renginiuose;
:

19.3. gauti informacij4 apie AK SA veikl4 ir organizuojamus renginius bei projektus;
19.4.

teikti si[lymus, paklausimus Valdybai ir Prezidentui AK SA veiklos tobulinimo

klausimais;

19.5. organizuoti edukacing ir socialing veikt4 AK SA nariams, siekiant dalytis patirtimi ir
kita informacija, suderinus su Prezidentu;

20, Alumnas pareigos:

.

20.1. savo veikla neZeminti AK SA ir AK vardo ir autoriteto;
20.2. nepiktnaudZiauti Alumni teisemis ar kitaip veikti prie5 AK SA.

IV SKYRIUS
AK SA PADALINIAI
21, AK SA gali steigti padalinius, neturindius juridiniq asmenq teisiq.

',

22. AK SA padalinius steigia, pertvarko, likviduoja b.t jri status4, teises, pareigas ir viding tvark4
tvirtina Valdyba.

'

23. AK SA padaliniai privalo vykdyti AK SA valdymo organq sprendimus

',
;

24. AK SA padaliniai veikia pagal savo nustatyt4 ar Valdybos patvirtint4 tvark4.

]

'

.
25. AK SA sudaro

V SKYRIUS
SA ORGANAI

'AK

,

t,,,,

Sie organai:

25.1. Konferencija;

25.2.Yaldyba;
25.3. Prezidentas;

2l.A.Ftevizijos

'

komisija.

26. Konferencija yra auk5diausias AK SA

27. Konferencijos delegatai

-

::

organa_q,

tgrintis visas visuotinio nariq susirinkimo teises'

Senitnai arba jq deleguoti a.smenys.

28. Konferencija vadovaujasi Asociacijq istatymu ir Siais {statais.

29. Konferencija Saukiama ne rediau'kaip 1 kart4 per mokslo metus. Eilinius posedZius
prezidentas, kuris nustato Konferencijos viet4, laik4
ipareigotas asmuo

ir siulom4 darbotvarkg'

Saukia

Prezidentas ar jo

turi informuoti visus AK SA padalirrius ir Seniflnus ne veliau kaip priei

30

kalendoriniq dienq ir pateikti sifrlom4 darbotvarkg ne veliau kaip prie5 14 dienq iki Konferencijos.

30. Jeigu praejus vieniems metams nuo paskutines Konferencijos PreZidentas jos neSaukia, tai
Konferencij 4 Saukia ValdYba.
4

31

.

Konferencija yra galiojanti, kai joje dalyvauja daugiau kaip % balso teisg turindiq delegatq. Jei

Konferencij

a yra negaliojanti, tai per 30 kalendoriniq

dienq turi

bfti

Saukiama pakartotine

Konferencija, kuri turi teisg priimti sprendimus neivykusios Konferencijos darbotvarkes klausimais,
nesvarbu, kiek dele gatq dalyvauj a Konferencij oj e.

32.

Neeiling Konferencij4 inicijuoja Prezidentas, Valdyba, Revizijos komisija arba

akademiniq grupiq Seniunq. Konferencijos dat4, laikl+

/+ vist4

ir darbotvarkg nustato siulymo su5aukti

Konferencij4 iniciatoriai. Iniciatyva su5aukti Konfersncrj4 turi bflti pareik5ta ne veliau kaip prie5 4
savaites

iki

siDlomos Konferencijos datos. Iniciatoriai ne veliau kaip prie5 2 savaites

Konferencijos turi vie5ai informuoti visus AK SA padalinius ir AK. SA narius

bei

iki neeilines

Seniunus apie

neeilines Konferencijos datq, viet4, laik4 ir si[lom4 darbotvarkg.

33.

Konferencijosfunkcijos:
33.1.

,i.r

:,, ;. ,,.;:

tvirtina {status, strategij 4, keidia buveines adres4;

33.2. tvirtina

AK SA meting veiklos

ir meting finansing ataskait4, kurias pristato

ataskaita

Prezidentas;

:r

-

33.3. tvirtina Valdybos meting veiklos ataskai!4;
33.4. tvirtina Revizijos komisijos

,,
I
',

ataskaitq;

,

33.5. priima sprendimus del narystes kitose organizacrjose;
13.6. renka

ir at5aukia Prezident4, Valdybos,ir Revizijos komisijos narius:

33.6.1. Prezidentu,; Valdybos

ir Revizijos

komisijos nariu negali bfiti renkamas

asmuo, turintis bent 1 akademinE skol4;

:
,

33.6.2. slaptu balsavimu Prezidentas,yra renkamas vienq metq kadencijai.
33.7. Priima sprendim4 del organizacijos likvidavirno.

j

1 35. Prezidentas

-

vienasmenis

AK SA

valdymo,,organas, atsakingas

uL organizacijos veikl4,

atstovaujantis AK SA, AK ir uZ jos ribq.

, lo. prezidentas be atskiro igaliojimo yra AK SA Valdybos narys.
, 37 . prezidentq vienq metq kadencijai renka Konfere4cija lstatq numatyta tvarka. Prezidentu gali buti
kiekvienas tikrasis narys, isskyrus Revizijos komisijos nari. Tas pats asmuo negali
daugiau kaip dvi kadencijas i5

prezidentu

eiles.
i

38. Prezidento funkcijos:
38.1. vadovauja

b[ti

:

AK SA;

yra
38.2. atstovauja AK studentams AK Akademineje taryboje, kituose AK organuose fiei
deleguotas) bei uZ

AK ribq;
5

38.3. sudaro sandorius AK SA vardu, atidaro ir uZdaro AK SA saskaitas banke. AK SA vardu
ratlieka kitus juridinius veiksmus;

38.4.

iS

38.5.

sudaro darbo grupss, skiria grupiq narius bei vadovus;

AK SA nariq teikia Valdybai tvirtinti Viceprezident4, komitetq koordinatorius;

38.6. teikia

pra5ymus

AK skirti vienkartines

skatinam4sias stipendijas;

38.7. priima sprendimus kitais klausimais, kurie nera tiesiogiai pavesti kitiems

AK

SA

struktfiriniams organams;

38.8. tvirtina ir tvarko AK SA nariq sqraS4;
38.9. koordinuoja AK SA padaliniq veikla;

,

38.10. Saukia Konferencij4 {statq numatyta tvarka;
3

8.1 1 . yra atsakingas uZ

39, Prezidento statuso

netenkama:

39.1. nutraukus
39.2.

Konferencijos sprendimq igyvendinim4.

ar baigus studijas

savo noru atsistatydinus i3

AK;

pareigq;

39.3. pai,eidgs Siuos |status, gali

,,.

bflti atstatydintas neeilineje Konferencijoje, Valdybos

teikimu su Revizijos komisijos i5vadomis del lstatu paZeidimo;

40, Naujai i5rinktas

Prezidentas savo pareigas pradeda eiti uZsiregistravgs Juridiniq asmenq registre,

l,R istatymq numatyta tvarka.

41,

.lei

Prezidentas laikinai neeSli

,,vykdyti f?Xo,,,funkcijq,

jo

funkcijas laikinai vykdo

Viceprezidentas.

42, Viceprezidentas

-

vienasmenis,

AK SA patariarnasis, struktflrinis organas, kuris pataria

Prezidentui, vykdo Prezidento pavestas funkcijas ir atsiskaito Prezidentui.

43. Viceprezidentas teikiamas Valdybai

ir

atstatydinamas Prezidento isakymu. Viceprezident4

tvirtina Valdyba.

44, Viceprezidento funkcijos:
44.1. padeda Prezidentui organizuoti
44.2. pwaduoja

AK SA darbq;

Prezide*O]:t sis laikinai negali vykdyti savo tunkcijq.

45. Viceprezidentas negali buti Revizijos komisijos irvaldybos nariu.
46. Valdyba - kolegialus AK SA valdymo organal,lary Konferencijos

posedZiq, kuris vadovaujasi

LR teises aktais, Siais {statais, Konferencijos sprendimais.

ir
47.yaldyb4 sudaro 7 naiai(skaidius gali buti k#iqp.pp Konferencijos dprendimu): Prezidentas
Konferencijoje i5rinkti tikrieji AK SA nariai.

48. Valdybos posedZiams pirmininkauja Valdybos pirmininkas, kuri Valdyba i5renka pirmajame
posedyje. Pirmqii Valdybos posedi Saukia Prezidentas, kuris negali eiti Valdybos pirmininko pareigq.

49. Valdybos nariu negali b0ti renkamas

asmuo, turintis bent vien4 akademing skol4;

50. Valdyba renkasi, kai Valdybos pirmininkas suiaukia Valdybos posedi, ne rediau kaip kart4 per
du mdnesius.

5l,

Valdybos posedis yra teisetas, jei jame dal5rvauja ne maZiau kaip % visq Valdybos nariq,

d a Iy

vauj a Prezidentas arba

P

r ezidento i galiotas asmuo.

52, Valdybos sprendimai priimami posedyje dalyvtrujandiq Valdybos nariq balsq dauguma.

53, Valdybos
Ev&f

narys, paZeidgs fstatus, kitus vidaus dokumentus ar praleidgs du posedZius i5 eiles, yra

stomas artimiausiame Valdybo s susirinkime def narl stes nutraukimo.
,

54, Valdybos funkcijos:
54. 1 .

vykdo Konferencij os nutarimus;

54.2. teikiaKonferencijai siflymus del [statq tobulinimo ar keitimo;
54.3. tvirtina

AK SA biudZet4, veiklos plaltq;
:

54.4. tvirtina

ir

dalyvauja,rqngiant Darbo r'eglament4, Seniiinq nuostatus, Siq dokumentq

pakeiti mus ar papildymus;

54.5. tvirtina delegatus

i AJ( Akademing

t?ry,.bq,

AK Fakulteto taryb4, AK Gindq komisij4

hei kitas AK institucijas Darbo reglamento nustatyta tvarka;
54.6. Prezidento teikimu tvirtina Viceprezident4, komitetq vadovus ir
54.7.

ignliotas

jq veiklos sritis;

jeigu Viceprezidentas negali vykdyti Prezidento funkcijq, jas laikinai vykdo Valdybos

asmuo;

: ,':,

54.8. gali inicijuoti Prezidento atstatydinim4, su5aukdama neeiling Konferencij4 Darbo
regl amento numatYta tvarka;

54,9. svarsto

ir

sprendi:ia ddl asocijuotqjq, tikrqjq nariq padarytq [statq arba kitq vidaus

dokumentq paZeidimq Darbo reglamento numatyta ty4rka;
54.10. jeigu Valdyba nsspren d1ia,kadPrezidentas nebegali vykdyti savo funkcijq:

54.10.1. Likus maZizu'nei 6 menesiarns

iki

Konferencijos, likusi ltnkqPrezidento

parei gas eina Viceprezidentas ;

54.10.2. Likus daugiau nei

6

menesiams

iki

Konferencijos, Saukiama neeiline

Kont'erencija.

55.
organas.

Revizijos komisija

- AK SA veiklos teisetuma bei tikslingum4 kontroliuojantis

56. Revizijos komisij4 sudaro 3 nariai (skaidius gali bfti didinamas Konferencijos sprendimu),
i$rinkti Konferencijoje dalyvaujandiq delegatq balsq dauguma vienq metq kadencijai.

57, Revizijos komisija

iBrenka savo Pirminink4 ir

ji

paskelbia toje padioje Konferencijoje.

58, Revizijos komisijos nariu gali bflti i5rinktas kiekvienas tikrasis narys, kuris nera kitq AK SA
riniq organq narys ar Alumni narys.

59, Pasibaigus Prezidento kadencijai anksdiau, Revizijos komisija tEsia savo kadencij4, kol

bus

i$rinktas naujas Prezidentas, su kuriuo turi bflti pengnkama ir Revizijos komisija.

60, Revizijos komisija savo veikloje vadovaujasi LR. teises aktais, Siais [statais ir kitais vidaus
dokumentais.

61,

Revizijos komisijos funkcijos:
61 .1 .

tikrina AK SA veiklos teisetum4 bei tikslingum4;

61.2. atlikusi patikrinim4, teikia i3vadas ir rekornenclacijas;
61.3. atsiskaito Konferencijai ataskaitQ apie AK SA valdymo organq veikl4;

61.4. svarsto skundus del AK SA nariq bei,,atstovq veiklos ir teikia i5vadas bei pasillymts
Valdybai ir

Konferencijai;
,

2h Revizijos komisijos nariq.
61.5. priima sprendimus, kai uZ juos pasisako bent

62,

Revizijos komisijos nariq

teises:

,

62.1. dalyvauti visuose AK SA struktlriniq organq posedZiuose;

62.2. gauti iS

AK SA struktfiriniq

organq visus su Revizijos komisijos veikla susijusius

dokumentus;

62.3. iaukti neeiling Konferencij4, jeigu nustato

AK SA veiklos

teisetumo, tikslingumo

paf,cidimq.

pirmininkas ir
Revizijos komisijos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja Revizijos komisijos
didinamas,
dur vienas narys. Jei Konferencijos sprendimu R.evizijos komisijos nariq skaidius
komisijos pirmininkas ir ne
ltevizijos komisijos posedziai yra teiseti, jei juose dalyvauja Revizijos

63.

muliau nei %kitq Revizijos komisijos nariq'

64.

pat valdybos ir ne maZiau kaip '/s
Revizijos komisija atlieka patikrinimus savo iniCiatyva, taip

visu Konferencijos delegatq pra5ymu.

65,

Revizijos komisijos nariui atsistatydinus savo iniciatyva

ar Konferencijos

sprendimu'

kadencijos laikui.
Konferencija renka nauj4 AK sA Revizijos komisijbs'rrari iikusiam

valdyb4 pries vienq
66. Revizijos komisijos pirmininkas apie savo atsistatydinim4 privalo fspeti
Konferencijoje (Zr' 33
menesi bei pateikti Revizijos komisijos ataskait4 neeilineje

p')'

VI SKYRIUS
AK SA FINANSINE VEIKLA
I

67, AK SA le5as gali sudaryti:

67.1. fizinq asmenq, labdaros organizacijq ir labdaros fondq doVanotos (paaukotos)

leSos,

gautos LR labdaros ir paramos istatymo numatyta tvarka;

67.2. AKskiriamos le5os LR mokslo ir studijq istatymo numatyta tvarka;
67.3. nevalstybiniq orgatizac4q, tarptautiniq visuomeniniq oryanizacijq parama;
67.4. kredito istaigq palukanos uZ saugomas

67.5. skolinto kapitalo le5os;
67.6. leSos i5 organizuojamq

renginiq;

AK SA le3as;
' il

67.7. kitos teisetai gautos 1e5os.

pat turtas,
88, AK SA nuosalybes teise gali priklausyti kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, taip
rel kal i ngas I statuose

numatytiems'tikslams i gyvendinti

6q, AK SA le*os yra

skiriamos:

;,

69.1.

pad'
,iektu i$laidoms
i*laidoms padengti;
AK SA veiklos, organizuojamq renginiq ir projektq

69.2.

AK SA svediq priemimo ir AK SA nariq komandiruodiq i5laidoms padengti;

69.3.

AK SA veiklai butino inventoriaus isigijimo ir iSlaikymo i5laidoms padengti;

69,4.

AK SA darbuotojams

69.5.

ir
kitai AK SA veiklai, kuri reikalinga {statuose numatytiems veiklos tikslams

samdYti;

uEdeviniams Pasiekti.

VII SKYRIUS
ISTATU PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS
Konferencijoje visq delegatq balsrtr dauguma'
70, AK sA istatai gali btrti keidiami ir papildomi
prezidentas, 1/:,valdybos nariq arba Konferencijos delegatas,
7l , f statq keitimo projektQ gali teikti
kaip r/ro Konferencijos dalyviq'
,lei.iam pritaria ne maZiau
veliau
rastu, i3platintas Konferencijos delegatams ne
T?. fstatq pakeitimo projektas turi bflti pateiktas
kai projekt4 pateikia delegatai padioje
iSskyrus

kaip likus savaitei

iki Konferencijos'

:atl/eji'

Konferencijoje.

juos LR teises aktq numatytatvarka'
73, f statq pakeitimai ir papildymai isigalioja iregistr.4vus

VIII SKYRIUS
INFORMACIJOS SKLAIDA
74,

AK SA vie5i

prane3imai skelbiami

AK SA interneto svetaineje

www.atstovybe.lt,

AK

SA

aocialiniq tinklq paskyrose, informaciniuose stenduose, spaudoje ar kitais btdais.
75, Infarmacija

apie

AK SA veikl4

nariams platinama elektroniniu pa3tu. Nario pageidavimu

Pregldentas sudaro s4lygas susipaZinti su

AK SA veiklos dokumentais AK SA buveineje;

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
76, 3ic lstatai parengti remiantis Lietuvos studentq"s4iungos kokybes standartu.
.,;
. ., :,1!

77, Sprendimus del AK SA strukturos, veikimo, pertvarkymo ar likvidavimo priima Konferencija'/:
belag deuguma.
?8, Nutraukiant

AK SA veikl4, Konferencijoje sudaroma likvidavimo komisija, kuri organizuoja AK

SA likvidavim4, apie tai skelbia spaudoje, sprendZia AK SA le5q ir turto panaudojimo klausimus
nepaleisdama galiojandiq LR lstatymq.
79, fatatni gali

bfti

keidiami 2/: Konferencijos nariq balsq dauguma. lstatq pakeitimai isigalioja

iregiatruoti LR teises aktq numatyta tvarka.
,: ", j,

latatai pasira5yti ir patvirtinti2019 m. spalio 15 d. Alytuje.
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