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JlZintai
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ASOCIACIJOS,,MUS[J .rUzrNTAI"

IST^TAI

I SKIRSNIS

BENDROJI DALIS

1.1. Asociacija ,,Mlsq J[Zintai" (toliau - ,,asociac1ja") yra ribotos civilines atsakomybes
vie5asis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo, vienijantis Roki5kio rajono JlZintq seniiinijoje
gyvenandius ir dirbandius piliedius bei i kitas vietoves gyventi i5vykusius kra5tiedius. Asociacija
veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos asociacijq bei kitq istatS,rnq, Vyriausybes nutarimq, kiq teises aktq ir
veikl4 gindlia savo istatais.

1 .2. Asociacijos pavadinimas -,,MIJSU JUZINTAI".

1.3. Teisine forma - asociacija.

l.4.Asociacijos buveine: Berzq 3, JlZintq mstl., JlZintq seni[nija, Roki5kio rajono savivaldybe

1.5. Asociacija atsako pagal savo prievoles jai nuosavybes teise priklausandiu turtu. Asociacija
neatsako pagal asociacijos nario prievoles, o pastarasis neatsako pagal asociacijos prievoles.

1.6. Asociacija gali tureti ir igyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprie5tarauja jos
veiklos tikslams, nustat5rtiems Civiliniame kodekse, Asociacijq istatyme ir Siuose istatuose.

1.7. Asociacija isteigta neribotam veiklos laikui. Asociacijos finansiniais metais laikomi
kalendoriniai metai.

1.8. Asociacrja turi savo antspaud4, simbolik4 bei s4skait4 banke.

II SKIRSNIS

ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR ROSYS

2.1. Asociacijos veiklos tikslai:

2. I . I . skatinti pilietines visuomenes kurimqsi gyvenamoj oj e vietovej e;

2.1.2. atstovauti Roki5kio rajono J[Zintq seniiinijos bendruomeng vietos savivaldos ir kitose
valstybes institucijose bei istaigose;

2.1.3. siekti tenkinti svarbiausius Roki5kio rajono JUZinq senilnijos gyventojq poreikius
socialines apsaugos, kulhiros, kurybos, Svietimo, sporto srityse;
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2.1.4. skatinti ir palai$,'ti JuZinf4 seni[nijos gyruentojq iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos,
Svietimo, kultDros, ktilhlros paveldo i5saugojimo, socialines paramos ir kitose riityre;

2.1.5. siehi kurti saugi4 ir patogi4 gyvenamqj4 aplink4.

2.2. Siekdama savo tikslq, asociacija vykdo veiklas pagal EVRK 2:

2.2.1. Poilsiautojq ir kito trumpalaikio apgyvendinimo veikla 55.20

2.2.2.Po1lsiniq transporto priemoniq, priekabq aik5teliq ir stovyklaviediq veikla 55.30

2.2.3. Restoranq ir pagaminto valgio teikimo veikla 56.10

2.2.4. P agaminto valgio tiekimas renginiams 5 6.2 I

2.2.5. Kitqmaitinimo paslaugq teikimas 56.29

2.2.6. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas 68.20

2.2.7. Automobiliq ir lengnjq varikliniq transporto priemoniq nuoma ir i5perkamoji
nuoma 77.11

2.2. 8. Kra5tovaizdZio tvarkymas 8 I .30

2.2.9. PosedZiq ir verslo renginiq organizavimas 82.30

2.2.10. Sportinis ir rekreacinis Svietimas 85.51

2.2.1 l. Kulturinis Svietimas 85.52

2.2.12. Kitas niekur kitur nepriskirtas Svietimas 85.59

2.2.13. Stacionarine slaugos lstaigq veikla 87. I 0

2.2.14. Vaikq dienos prieZiuros veikla 88.91

2.2.15. Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla 88.99

2.2.16. Menine k[ryba 90.03

2.2.17. Meno irenginiq eksploatavimo veikla 90.04

2.2.18. Sporto klubq veikla 93.12

2.2.19. Kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla 93.29

2.2.20. Kirpyklq ir kitq groZio salonq veikla 96.02

2.3. Asociacija nrri teisg:

2.3.1. nekliudomai ra5tu, ZodZiu ar kitais biidais skleisti informacij4 apie savo veikl4, propaguoti
asociacijos tikslus ir uZdavinius;
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2.3.2. steigti visuomen6s informavimo priemones, uZsiimti leidyba;

2.3'3. teikti param4 ir labdar4 bei gauti paramq ir labdar4 i5 Lietuvos Respublikos fiziniq ir
juridiniq asmenq, uZsienio valstybiniq, fiziniq ir juridiniq asmenq, tarptautiniq organizacijt4
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos istatymo nustatlrta tvarka;

2.3.4. organizuoti susirinkimus ir kitus renginius;

2.3.5. remti asmenis ir neformalias grupes, siekiandias tikslq, susijusiq su asociacijos veikla;

2.3.6. pirl<ti ar kitaip isigyti savo veiklai reikalingq hrrt4, ji naudoti, valdyi ir juo disponuoti
istatymq nustatyta tvarka;

2.3.7. jei reikia, idarbinti asmenis istatuose numatSrtai veiklai vykdyi;

2.3.8. vykdyti istatymq nedraudZiamQ [king komercing veikl4, kuri neprie5tarauja Siems
istatams, teises aktams bei asociacijos veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti;

2.3.9. tureti LR registruotuose bankuose atsiskaitomqj4 ir kitokias s4skaitas;

2.3.10. stoti i regionines bei tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas, palaikyti su
jomis rySius, sudaryti sutartis;

2.3.11 steigti (blti steigeju) imones, organizacijas, klubus, registruojamus ir veikiandius pagal
Lietuvos Respublikos istatymus;

2.3.12 steigti fondus;

2.3.13 uZsiimti kita veikla, kuri reikalinga asociacijos tikslams pasiekti ir yra nedraudZiama
Lietuvos Respublikos istatymais.

2.4. Asociacijos remeju gali buti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis asociacijos
veikl4, Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos istatymo nustatlrta tvarka.

2.5. Asociacijos pinigus, gautus kaip paramq, taip pat negrqZintinai gautus pinigus ir kitE turt4
asociacija naudoja juos dar,usio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurod6,
taip pat sudaro i5laidq s4mat4, jei tai numatlrta teises aktuose arba pinigus davgs asmuo to
reikalauja. Asociacija negali priimti pinigq ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti
kitiems, negu asociacijos isktuose yra nustatlrta, tikslams.

III SKIRSNIS

ASOCIACIJOS NARIAI, JU TEISES IR PAREIGOS
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3.2.1. dalyvauti ir balsuoti asociacijcs vistiotiniame nariq susirinkime;

3-2.4.bet kada iSstoti i5 asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario lna5ai ir nario mokesdiai ar
kitaip asociacijos nuosavyben perduotos lesos ir turtas negr4zinami;

3.2.5. kitas teises aktuose ir asociacijos istatuose nustatSrtas teises.

3.3. Asociacijos buveineje turi blti visq asociacijos nariq sqra5as. Su Siuo sErasu turi
susipaZinti kiekvienas asociacijos narys.

3.4. Asociacijos nariq pareigos:

3.4.1. laikytis asociacdos istatq ir kitq asociacijos vidaus veiklos dokumentq;

3.4.2.vykd5rti asociacijos visuotinio nariq susirinkimo ir asociacijos tarybos sprendimus;

3.4.3. tausoti asociacijos turt4, sumoketi kasmetininario mokesti.

ina5q, nario mokesdio mokejimo tvarka tvirtinama visuotinio nariq susirinkimo

IV SKIRSNIS

ASOCIACIJOS NARrU PRTEMTMo,ISsToJIMo rR pASALINTMo rS asocraclJos
TVARKA BEI SALYGOS

teisg

4.1. Asociacijos nariu yra laikomas asmuo, kuris ra5tu pateike pra5ym4 tapti asociacijos nariu ir
yra priimtas i narius asociacijos valdybos sprendimu. Asociacijos narys gali bet kada i5stoti i5
asociacijos, padavgs pra5ym4 asociacijos valdybai ra5tu, ir gavgs valdybos sprendim4.

4.2. Asociacijos narys gali btti pa5alintas i5 asociacijos valdybos sprendimu, jeigu paLeide
asociacijos istatus, asociacijos vidaus veiklos reglamentus, kompromituoja asociacij4 Lietuvoje
ir uZsienyje.

4.3. Valdybos sprendimas pa5alinti asmeni gali biiti skundZiamas visuotiniam nariq susirinkimui.



V SKIRSNIS

ASOCIACIJOS VALDYMAS

VI SKIRSNIS

VISUOTINIS ASOCIACIJOS NARIU SUSIRINKIMAS

6. 1. Visuotinis nariq susirinkimas:

6.1.1. svarsto, keidia, tvirtina asociacijos istatus;

6.1.2.3 metq kadencijai renka ir at5aukia asociacijos valdybos narius, revizoriq;

6.1.3. nustato asociacijos nariq stojamqjq ina5q dydi ir nario mokesdiq dydi bei mokejimo
tvarkq;

6. I .4. tvirtina asociacijos meting finansing atskaitomybg;

6.1.5. priima sprendim4 del asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo);

6.1.6. priima sprendimE del kitq juridiniq asmenq steigimo ar del jq tapimo kitq juridiniq asmenq
dalyviu;

6.1.7. svarsto fu tvirtina Valdybos pirmininko ir revizoriaus veiklos ataskait4;

6.1.8. priima metq veiklos program4;

6.2. Visuotiniame nariq susirinkime sprendZiamojo balso teisg turi visi asociacijos nariai. Vienas
narys visuotiniame nariq susirinkime turi vien4 bals4.

6.3. Eilini visuotini nariq susirinkim4 Saukia valdyba iki kovo 31 d. po finansiniq metq pabaigos.
Neeilinis visuotinis nariq susirinkimas turi b[ti suiauktas, jei to reikalauja ne maZiau kaip l/5
asociacijos nariq arba asociacijos valdybos sprendimu.

6.4. Visuotini nariq susirinkim4 Saukia asociacijos valdyba, pranesdama apie jo Saukimo viet4,
laik4 ir darbotvarkg ne veliau kaip prie5 15 dienq iki susirinkimo.

5

5.1. Asociacija igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas lgyvendina per savo
valdymo organus.

5.2. Asociacija turi visuotini nariq susirinkim4, kolegialq valdymo organ4 - Valdyb4 ir
vienasmeni valdymo organ4 - pirmininkE,taip pat revizoriq.
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5.5. Visuotinis nari4 susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dallvauja daugiau kaip ll2
asociacijos narirl. Jeigu visuotiniame nariq susirinkime nera kvcrumo, per vien4 m-enes!
Saukiamas pakartotinis nariq susirinkimas, kuris furi teisg priimti sprendimus, nelvykusio
susirinkimo darbotvark6s klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime cialyvavo asociacijos nariq.
Apie pakartotini nariq susirinkimq nariams turi buti pranesta Siq istaq nustatytu bldu ne veliau
kaip likus 15 dienq iki pakartotinio visuotinio nariq susirinkimo dienos.

6.6' Visuotinio nariq susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai uZ ji gauta daugiau
balsavimo metu dalyvaujandiq nariq balsq ,,u2" negu ,prieS" (asmenys, balsuodami susilaikg,
neskaidiuojami, tai yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), i5skyrus Siq
istatq 6.7. straipsnyje nustatyhrs atvejus.

keitimo, del asociacijos
reikia ne maliart 213

6.8. Visuotinis asociacijos nariq
asociacijos pirmininko kadencijai,
asociacijos ir valdybos pirminink4.

susirinkimas visq
gali ji atstatydinti ir

nariq balsq dauguma, nepasibaigus
iki kadencijos pabaigos i5rinkti kit4

VII SKIRSNIS

ASOCIACIJOS VALDYBA

7.1. Asociacijos valdybayra kolegialus asociacijos valdymo organas. Valdyba renkama 3 metq
laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiandios valdybos
kadencijos pabaigos. Valdyba savo funkcijas atlieka istatuose numa6/tg laik4 arba iki bus i5rinkta
ir prades dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos merais
vyksiandio visuotinio nariq susirinkimo.

7.2.Yaldyb4 renka visuotinis nariq susirinkimas. Renkant valdybos narius, kiekvienas narys turi
vien4 balsq. I5renkami daugiau batsq surinkg kandidatai.

7.3. Valdybos nariais gali bfiti fiziniai asmenys - asociacijos nariai ir asociacijos nariq -
juridiniq asmenq pasiDlyti fiztniai asmenys. Valdybos nario ir pirmininko kadencijq skaidius
neribojamas.

7.4. Visuotinis nariq susirinkimas gali at5aukti vis4 valdyb4 arba pavienius jos narius nesibaigus
jq kadencijai.

7.5. Valdybos narys gali atsistatydinti i5 pareigq kadencijai nesibaigus, apie tai ne veliau kaip
prie5 14 dienq raStu ispejgs valdybq.

7.6. Asociacijos valdyba savo veikloje vadovaujasi istaqmais, kitais teises aktais, asociacijos
istatais, visuotinio nariq susirinkimo sprendiniais ir kitais asociacijos vidaus dokumentais.
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7.7. Asociacijos valdyba privalo laiku rengti asociacijos nariq visuotinius susinnkimus, sudaryti
jq darbotvarkg, pateikti nariams metinq finansing atskaitomybg, ataskait4 apie asociacijos vcikl4
bei kit4 reikiam4 informacij4 darbotvarkes klausimams svarstyti.

7.8. Asociacijos valdyba pasibaigus finansiniams metams, iki kovo 31d. parengia ir pateikia
visuotiniam nariq susirinkimui kiekvienq praejusiq finansiniq metq asociacijos veiklos ataskait4.
Si ataskaita yra vie5a. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu, asociacija turi sudaryti
s4lygas buveineje ar kitais bldais su Sia ataskaita visiems susipaZinti. Asociacijos veiklos
ataskaitoje turi bUti nurodyta:

7.8.1. informacija apie asociacijos veikl4 igyvendinant jos istatuose numatSrtus tikslus;

7.8.2. asociacijos nariq skaidius finansiniq metq pabaigoje;

7. 8.3. asociacijos metinE finansind atskaitomybe;

7.8.4. samdomq asociacijos darbuotojq skaidius finansiniq metrl pabaigoje.

7.9. Asociacijos valdybos funkcijos:

7.9.1. nustafrti asociacijos veiklos progrirmQ, j4 vykdyti bei tvarkyti le5as veiklos programos
igyvendinimui;

7 .9.2. (aukti visuotini nariq susirinkima, teikti susirinkimo darbotvarkg;

7 .9.3 . or ganizuoti asociacijos veiklos programoje numat5rtus renginius;

7.9.4. analizuoti asociacijos veiklos rezultatus, pajamq ir i5laidq s4matas, kitus finansines
atskaitomybes dokumentus, inventorizacijos ir kitus vertybiq apskaitos dokumentus, patikrinimo
rezultatus;

7.9.5. priimti sprendimus del asociacijos turto ikeitimo, garantuoti, Iaiduoti ar kitaip uZtikrinti
prievoliq ivykdym4 Asociacijq istatymo numatlrta tvarka;

7.9.6. ie5koti le5q asociacijos veiklos finansavimui;

7.9.7. piimti sprendim4 skolintis pinigq i5 laedito istaigq;

7.9.8. palaikyti rySius su kitomis Lietuvos ir uZsienio organizacijomis;

7.9.9. vykdyti kitq visuotinio nariq susirinkimo pavest4 ar vald)zmo organo funkcijoms priskirt4
veikl4.

7.10. valdyba gali priimti sprendimus ir jos posedis laikomas ivykusiu, kai jame dalyvauja
daugiau kaip ll2 valdybos nariq, o valdybos sprendimas yra priimtas, kai uZ ji gauta daugiau
balsq negu prieS. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra valdybos pirmininko balsas.

7.11. UZ asociacijos valdybos nariq veiklq gali b[ti atlyginama. Atlyginimo klausim4 sprendZia
asociacijos nariq visuotinis susirinkimas.

7.12. Atsistatydinus Valdybai arba atsistatydinus ar at5aukus daugiau kaip ll}jos nariq, per
menesi iniciatyvine Brupe, sudaryta ne maZiau kaip i5 5 nariq, Saukia neeilini visuotini
susirinkim4.



VIII SKIRSNIS

ASOCIACIJOS PIRMININKAS

8.1. Asociacijos pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas, kuri 3 metq laikotarpiui renka
visuotinis asociacijos nariq susirinkimas. Asociacijos pirmininkas kartu yra ir aiociacijos
valdybos pirmininkas.

8.2. Asociacijos pirmininkas :

8.2.1. atstovauja asociacijE valstybinese valdZios, valdymo, savivaldos ir kitose institucijose,
teismuose, visuomeninese organizacijose ir visose kitose Lietuvos Respublikos bei uZsienio
organizacijose;

8.2.2. Saukia asociacijos valdybos posedZius, vadovauja jos darbui, pasira5o asociacijos valdybos
sprendimus ir priZiUri jq vykdym4;

8.2.3. sudaro sandorius asociacijos vardu;

8.2.4. igalioja ir paveda kitus valdybos narius atlikti uZduotis asociacijos tikslams igyvendinti ir
asociacijos veiklai vykdyti;

8.2.5. atlieka kitas valdymo organo kompetencijai priskirtas funkcijas.

8.3. Asociacijos pirmininkas turi teisg:

8.3.1. atidaryti ir uZdaryti s4skaitas banke;

8.3.2. priimti i darb4 ir atleisti darbuotojus, sudaryti ir nutraukti su jais darbo sutartis, skirti jiems
paskatinimus ir nuobaudas, leisti isalrymus savo kompetencijos ribose;

8.3.3. imtis priemoniq asociacijos turto apsaugai, sveikq ir saugiq darbo sqlygq sukurimui;

8.3.4. uztikrinti asociacijos duomenq ir dokumentq pateikim4 Registrq centrui;

8.3.5. i5duoti igaliojimus toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje;

8.3.6. vykdyti kitas teises aktams neprie5taraujandias funkcijas.

8.4. Asociacijos pirmininkas gali atsistatydinti i5 pareigg kadencijai nepasibaigus, apie tai ne
veliau, kaip prie5 14 dienq ra5tu ispejgs valdyb4.

8.5. l13 asociacijos nariq parei5kus nepasitikejim4 asociacijos pirmininku, jis privalo
atsistatydinti.
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7.13. Asociacijos valdyba, galusi i5 asociacijos pirmininko atsistatydinimo pra5yrnq, per 15
dienq su5aukia neeilini visuotin! asociacijos nariq susirintriimE.

7.14. Asociac{os valdyb4 sudaro 5 nariai.



IX SKIRSNIS

PRANESIMV SKELBIMO IR ISTATU KEITIMO TVARKA

9.2. Vie5us prane5imus asociacija skelbia socialiniq tinklq profiliuose, rajoniniuose laikra5diuose
bei kituose Lietuvos respublikos Ziniasklaidos leidiniuose. Asociacijos praneSimai skelbiami
Civilinio kodekso, Asociacijq istatymo ir kitais teises aktais nustat5rtais terminais. Tais atvejais,
kai istatymai ir Sie istatai numato alternatyvius prane5imq skelbimo budus, konkretq skelbimo
biid4 parenka asociacij os valdyba.

9.3. UZ Civiliniame kodekse, Asociacijq istatyme ir Siuose lstatuose nustatytos informacijos
vie3q paskelbim4, prane5imq nariams ir kreditoriams bei juridiniq asmenq registro tvar$rtojui
tinkam4 ir savalaik! pateikimq atsako asociacij os valdybos pirmininkas.

9.4. [statai keidiami visuotinio nariq susirinkimo sprendimu, priimtu ne maZiau kaip 2/3 balsq
dauguma. Pakeistus istatus pasira5o asociacijos visuotinio nariq susirinkimo igaliotas asmuo.
|statq pakeitimai isigalioja nuo jq iregistravimo juridiniq asmenl+ registre. Kartu su istatq
pakeitimais asociacija juridiniq asmeml registrui turi pateikti vis4 pakeisq asociacijos istatq
tekst4 (nauj4 redakcij4).

X SKIRSNIS

LESU IR PAJAMU NAUDOJIMO, \.EIKLOS KONTROLES TVARKA

10.1. Asociacijai leidZiama nuosavybes ar bet kokiomis kitomis teisemis valdom4 turt4 ir le5as
perleisti, uZtikrinti juo prievoliq ivykdym4 ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir
disponavimo teises i ji tik tuo atveju, kai tuo siekiama igyvendinti Siuose istatuose nustatytus
veiklos tikslus (iskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus pagal Siuos istatus).

10.2. Asociacijos turtq sudaro:

l0.2.l. Asociacijos nariq stdamasis, nario mokestis bei savanori5ki ina5ai;

10.2.2. Asociacijos ilgalaikis ir trumpalaikis turtas;

10.2.3. Fiziniq asmeill, labdaros organizacijq ir labdaros fondq dovanotos (paaukotos) leSos;

10.2.4. Nevalstybiniq organizacijq, tarptautiniq visuomeniniq organizacijq dovanotos
(paaukotos) le5os;

10.2.5. Kredito istaigq palfikanos uZ saugomas asociacijos lesas;
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10.2.6. Skolinto kapitalo le5os;

10.2.7. Tiksliniai ina5ai atskiroms programoms ir projektams vykdyti;

10.2.8. Kitas teisetai gautas turtas ir leSos.

10.3. Asociacijos veiklq kontroliuoja asociacijos revizorius, renkamas iB asociacijos nariq
visuotiniame nariq susirinkime. Revizorius savo darbe vadovaujasi asociacijos istatais bei savo

darbo reglamentu. Pasibaigus finansiniams metams iki kovo 31 d. parengia ir pateikia

visuotiniam nariq susirinkimui asociacij os veiklos patikrinimo ataskait4.

XI SKIRSNIS

ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

11.1. Jeigu asociacijoje liko maZiau negu 3 naiai, per 30 dienq apie toki nariq sumaZejim4

asociacijos turi prane5ti Registry centrui.

11.2. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso

nustatSrta tvarka.

[statai priimti visuotiniame

[statai pasira5yti

nariq susirinkime 2021m. geguZes 6 d.

3 (trimis) vienoda iuridine galia turindiais egzemplioriais .

Steigeias
(steigejas ; igaliotas asmuo)

Steieeias
(steigejas ; igaliotas asmuo)

Steieeias
(s t eigij as ; igal io tas as muo)

Steigejas

(s teigij as ; igalio tas asmuo)

Steigejas

(s tei gej as ; iga I io t as asmuo)

Steigejas

(steig4j as ; igaliotas asmuo)

Steig€jas
(s t ei gdj as ; iga lio tas asmuo)

,4rrnoo Bu/u/oat c)bne'

//(/ {adh'alilUai
(vardas, pavardi)

6o/arrr^ .[;rruueilrre

c>w

gtEL ,Pu*LOfrriU

' - 
{paraias)

o-
(paraias)

@n.,nt
(Nt63tl

4{"
'(vardas,

(vardas, pavardi)

(vardas, pavardi)

s 1odZiais) vienodgjuriding galiq turiniiais egzemplioriais

(vardas, pavardi)


