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26.1. papildo ir keidia [status;
26.2. tvirtina valdybos parengtq veiklos programA jei ji parengiama;
26.3. renka i5 8 narirtr valdybos narius ir pirmininkq ne ilgesniam kaip 2 mett4
laikotarpiui ir atSaukia juos i5 pareigtl.
26.4. skiria ir at5aukia revizoriq ( auditoriq ar audito [mong );
26.5. renka 2 metq laikotarpiui revizijos komisijq i5 trijq asmenq,
26.6. nustato finansin€s veiklos vidaus kontrol6s tvark4, laikantis [statymq ir kitttr
teisds aktq nustatytos tvarkos, iSklauso ir [vertina revizoriaus ( auditoriaus ar audito
[monds ) patikrinimo rezultatus, imasi priemoniq revizoriaus ( auditoriaus ar audito
[monds ) nustatytiems trUkumams ir paZeidimams pa5alinti;
267. tvirtina meting finansing atskaitomybg, valdybos pateikt4 veiklos ataskaitq,
svarsto ir tvirtina valdybos ataskaitas;
26.8. nustato nario metinio mokes6io dyd[ir mokdjimo tvarkA;
26.9. [statymq nustatyta tvarka priima sprendimq reorganizuoti ar likviduoti
Anyk$Ciq WG;
26.10. pri ima sprendimq del kitt l  juridiniq asmenq steigimo ar del tapimo kitt l
juridiniq asmenLl dalyviu;
26.11. pri ima naujus narius ir pa5alina i5 Anyk5citt WG;

27. Visuotinio nariq susirinkimo darbotvarkg rengia valdybos pirmininkas, I jE [traukdamas
susirinkimo iniciatoriq si0lomus klausimus.
28. Visuotinis nariq susirinkimas gali pri imti sprendimus darbotvarkds klausimais, jeijame
dalyvauja daugiau kaip pus6 Anyk5cirl WG nariq ar jq [galiotttr atstovtl. Nustadius, kad
kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Sprendimai visuotiniame
nariq susirinkime priimami atviru balsavimu paprasta susirinkime dalyvavusitl nariq balstl
dauguma, iSskyrus atvejus, kai pagal Siuos [status reikalaujama kvalifikuota balsq
dauguma. Tuo atveju, kai I visuotin[ narirl susirinkimq nesusirenka reikalingas nariq
skaidius, ne v6liau kaip per mdnes[ turi bUti suSauktas pakartotinis susirinkimas, kuris
laikomas teisdtu nepriklausomai nuo jame dalyvaujandiq Anyk5ciq WG nariq skaidiaus.

AnykSdiq WG valdyba

29. Anyk5ciq WG valdyba - kolegialus valdymo organas:
29.1. atstovaujaAnyk5cirlWG, jos vardu sudaro ir pasira5o sutartis su fiziniais ir

juridiniais asmenimis;
29.2. pagal savo kompetencij4 atstovauja Anyk5cirl WG interesams valstybin€se,

nevyriausybin€se organizacijose, teismuose, santykiuose su fiziniais ir
juridiniais asmenimis;

29.3. organizuoja bei koordinuoja Anyk5ciqWG veikl4
29.4. rengia Anyk5diq WG veiklos program4 ataskaitq bei teikia jq tvirtinti

visuotiniam ataskaiti niam nari14 susirinkimui;
29.5. rengia Anyk5diq VVG veiklos planus, analizuoja jt1 [gyvendinimq, teikia

pasi0lymus del jq igyvendinimo gerinimo;
29.6. inicijuoja [statq pakeitimus ir papildymus;
29.7. svarsto labdaros ir paramos teikimo klausimus, [gyvendina Siuose istatuose

nurodytus Anyk5citl VVG tikslus ir uZdavinius;
29.8. vykdo i5 dalies ar visi5kai Anyk5cirl WG le5omis finansuojamq projektq

atrank4
29.9. nustato Anyk5citl WG vidaus tvarkq ir santykitl su tre6iaisiais asmenimis

principus;
29.1O. metq pabaigoje Saukia ir rengia eil in[ visuotin[ nariq susirinkim4


