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29.11. priima sprendimus d6l naujtl nariq pridmimo ir nariq pa5alinimo i5 Anyk5citl
WG;

29.12. atsiskaito u2 Anyk5ciq WG veiklq visuotiniam Anyk5cittr WG nariq
susirinkimui;

29.13. atidaro s4skaitas bankuose, priima ir atleidZia darbuotojus, uZmezga ir
palaiko ry5ius su tarptautin€mis organizacijomis;

29.14. tvirtina informacijos, kuri turi btiti laikoma konfidencialia, sEra5a;
29.15. priima kitus Siuose istatuose ar Visuotinio nariq susirinkimo sprendimuose

valdybos kom petencijai priski rtus sprend imus.
Valdyba privalo laiku rengti visuotinius Anyk5ciq WG narir.l susirinkimus, uZtikrinti

narir4-sqra5q parengimq, sudaryti visuotiniq nariq susirinkimq darbotvarkes, pateikti
nny[Seltf VVd nariams metinq finansinq atskaitomybq, jos veiklos ataskaitq bei kitq
reikiamq i nformacij q darbotvark€s klausimams svarstyti.
Likus nb maliau f-aip t0 dienq iki visuotinio ataskaitinio nariq susirinkimo, valdyba

privalo parengtiAnyk5dirlWG veiklos ataskaitq. Sioje ataskaitoje turi bUti:
31.1 metind Anyk5citlWG veiklos apZvalga;
31.2 svarbiausi veiklos kadencijos [vykiai;
31.3 Anyk$diqWG veiklos finansind ataskaita.

Valdybos veiklai vadovauja pirmininkas.
pirmininkui iSvykus ar nedalyvaujant valdybos posddyje, j[ pavaduoja pavaduotojas'
Valdybos pirmininkas:

34.1. kviedia, rengia ir vadovauja valdybos pos€dZiams;
34.2. pasira5o einamosios ra5tvedybos, buhalterinius ir kitokius ra5tus bei
dokumentus;
34.3. leidtia [sakymus ir paskiria jq vykdytojus;
34.4. atstovauja Anyk5diq WG rySiuose su valstybindmis ir visuomenindmis
organizacijomis Lietuvoje ir uZsienyje;

Vl. ANvK$CIU RAJONO WG LESOS lR PAJAMOS, JU NAUDOJIMO TVARKA

35. Anyk5cirq VVG l65q Saltiniai;
35.1. stojamasis nario mokestis;
35.2. kasmetinis nario mokestis; nario mokesdio tvarka bus nustatyta kitu
dokumentu.
35.3. i5 nevalstybiniq organizacij4 fondq, f iziniq ir juridinit l asmenL1 taip pat i5
tarptautiniq visuomeninitl organizacijq, programq bei kitr4 [staigrtr ir organizacijtl (ei

tai neprie$tarauja Lietuvos Respublikos teisds aktr4 reikalavimams) gautos le5os;
35.4. kredito [staigq pal0kanos uZ saugomas visuomeninds organizacUos l€Sas;
35.5. kitos teis6tai gautos l65os.

36. Valstyb6s valdZios ir valdymo institucijos, savivaldybes gali skirti leSq Anyk5citl WG
tik konkre6ioms kulturos, Svietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialindms ar kitokioms
tikslin6ms programoms igyvendinti bei kitais [statymrtr numatytais atvejais. Sios l65os gali

bgti naudojambs tik toms programoms bei kitiems tikslarns, kuriems [gyvendinti buyo
skirtos le5os, ir tik pagal le$as skyrusios valstybes institucijos patvirtintq sqmat4. UZ le5q
panaudojim4 turi bUii atsiskaitoma jas skyrusios valstybes institucijos reikalavimu,
pateikiant j q pan audojimq patvirt inandius dokumentus.
3T. nnykSelq VVG turtas ir le5os turi bUti naudojamos jos [statuose numatytiems tikslam_s
pasiekti ir uZdaviniams [gyvendinti ir jokia forma negali bUti skirstomos Anyk56it1 WG
nariams.
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