
11.10. skatinti bendradarbiavimq su kitomis visuomenindmis nacionalin€mis
tarptautindmis organizacijomis bei kitomis [staigomis ir organizacijomis Lietuvoje
uZsienyje.

i lr. ANYKSCIIJ WO TEISES lR PAREIGOS

12. Savo tikslams ir uZdaviniams igyvendinti Anyk5ciq WG [statymrl nustatyta tvarka turi
teisq:

12.1. nekliudomai raStu, Zod7:iu ar kitais bUdais skleisti informac'ljE apie savo veikl4,
propaguoti savo tikslus ir uZdavinius;
12.2. 

- 
pirkti ar kitaip [sigyti savo veiklai reikalingq turtq, j[ naudoti, valdyti ir juo

disponuoti;
12.3. samdyti asmenis [statuose numatytai veiklai vykdyti;
12.4. gauti le$q ar kitokio turto i5 tarptautiniq visuomeniniq organizacijq programq,
teikianlirl techninq, materialing ir finansing pagalbq, taip pat i5 nevalstybiniq
organizacijr4, fondq, fizinitl ir juridiniq asmenq bei kittl organizacijq kaimo
bendruomeni14 pletros skatinimui ir kitiems socialiniams tikslams igyvendinti;
12.5. tur€ti atsiskaitomqjq ir uZsienio valiutos sqskaitas bankuose, taip pat valiutinq
sqskaitq bet kurioje valstYbdje;
12.6. naudoti gautas l65as [statuose numatytiems tikslams [gyvendinti;
12.7 . vienytis I visuomeninir.l organizacijt4 sqjungas;
1 2.8. reorganizuotis, stei gti [statym q nustatyta tvarka padali ni us ;
12.9. nutraukti savo veiklA;
12.10. prisiimti [sipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais;
12.11. [gyvendinti kitas [statymr4 nustatytas ar jq nepaZeidZiancias teises.

13. Anyk5ciqWG privalo:
13.1. efektyviai naudoti leSas ir turtq, skirtus [statuose numatytiems tikslams
[gyvendinti;
iS.Z. vesti finansinds veiklos apskaitq, kuri atitiktq Lietuvos Respublikos [statymtl
bei kitq teises aktq reikalavimus, taip pat paramos teikejttr nustatytas s4lygas,
neprie$taraujandias Lietuvos Respublikos istatymams ir kitiems teisds aktams;
13.3. teikti finansinq ir statistinq informacijq visuomenin€s organizacijos nariams,
jeigu jie to reikalauja;
13.4. naudodama Lietuvos, uZsienio Saliq irlar tarptautinittr organizacijq bei paramos
tiekejtl perduotq turtq ir le5as bei atsiskaitydama uZ jq panaudojimq, vadovautis
Lietuvos Respublikos [statymais, kitais teisds aktais bei tq organizactjq ar paramos
teikej t4 nustatytais reikalavi mais;
13.5. mok€ti mokesdius [statymq nustatyta tvarka;
13.G. padarius ZalE fiziniams ar juridiniams asmenims, jq atlyginti savo turtu [statymq
nustatyta tvarka.

14. Anyk$fir{WG gali tur6ti kitrtr, Siuose istatuose nenumatytqteisiq ir pareigq,jeigu jos
neprieStara uja Lietuvos Respubl ikos [statymams'
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