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Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos 

Panevėžio apskrities     

ĮSTATAI 

I.Bendroji dalis 

1. Lietuvos  kariuomenės  rezervo  karių  asociacijos Panevėžio apskrities skyrius  

(toliau  tekste  -  Panevėžio apskrities skyrius, sutrumpintai –  PAS) yra savanoriškai 

susivienijusių Lietuvos kariuomenės aktyviojo, parengtojo rezervo, atsargos ir dimisijos karių 

(generolų, vyresniųjų ir jaunesniųjų karininkų, puskarininkių, seržantų ir viršilų, jūreivių ir  

eilinių) visuomeninė organizacija. Aktyviojo, parengtojo rezervo, atsargos ir dimisijos kariai, toliau 

tekste-rezervo kariai. 

2. PAS savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Visuomeninių organizacijų 

įstatymu, LRV nutarimais, kitais įstatymais, LKRKA ir šiais Įstatais. Tarptautinių asociacijų, kurių 

nare ji gali būti priimta, įstatais (ar kitais jų veiklą reglamentuojančiais dokumentais). 

3. PAS yra juridinis asmuo, turintis spaudą, atsiskaitomąją, valiutinę ir kitas 

sąskaitas LR registruotuose bankuose, savo simboliką (vėliavą, nario pažymėjimą, ženklą), 

apdovanojimus ir tradicijas. Ji gali turėti valiutines sąskaitas užsienio valstybėse. 

4. PAS yra ne pelno siekianti organizacija. PAS  atsako už savo prievoles jai 

priklausančiu turtu. PAS neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už jos  prievoles. 

5. PAS veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įstatymų numatyta tvarka  gali veikti ir už 

jos ribų. 

6. PAS įsteigtas neribotam laikui. 

7. PAS buveinės adresas: Pajuostės pl. 73, Pašto dėžutė Nr.1, Pajuostis, LR. 

8. PAS finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 

II. PAS tikslai ir uždaviniai 

9.  Apjungti apskrities rezervo karius į visuomeninę organizaciją. 

10. Stiprinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir gynybinę galią. 

11. Teikti pagalbą rengiant kariuomenės rezervą. 

12. Palaikyti ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių giminingomis organizacijomis. 

13. Stoti į  giminingas visuomenines organizacijas ir dalyvauti misijose. 

14. Palaikyti nuolatinį rezervo karių ryšį su Lietuvos kariuomenės vienetais. 

10. Rūpintis rezervo karių fiziniu pasirengimu, skatinti juos laikytis ir propaguoti  

sveiko gyvenimo būdą. 

15. Rūpintis rezervo karių ir jų šeimų narių socialinėmis garantijomis. 

16. Ugdyti rezervo karių pilietiškumą ir pagarbą karinei tarnybai. 

17. Prisidėti rengiant Lietuvos visuomenę ir jaunimą pilietinei savigynai, krašto  
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gynybai, ugdant jų patriotizmą. 

18. Puoselėti Lietuvos kariuomenės istoriją ir tradicijas. 

19. Dalyvauti įstatymų ir kitų teisinių aktų projektų, susijusių su Lietuvos kariuomene, 

rengime bei tobulinime. 

20. Organizuoti konferencijas, seminarus, parodas ir kitus renginius. 

21. Steigti visuomenines informavimo priemones, užsiimti leidybine veikla. 

 

                                             III.PAS teisės ir pareigos 

  22. PAS turi teisę: 

               22.1. Nekliudomai - raštu, žodžiu ir kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, 

propaguoti PAS tikslus ir uždavinius. 

22.2. Pirkti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar  

kitaip juo disponuoti. 

22.1. Steigti visuomenines informavimo priemones, užsiimti leidyba. 

22.2. Sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, prisiimti įsipareigojimus. 

22.3. Gauti lėšas ar kitokį turtą iš Lietuvos ir tarptautinių visuomeninių organizacijų,  

fondų, taip pat iš juridinių ir fizinių asmenų. 

22.4. Nustatyta tvarka steigti įmones, fondus. 

22.5. Steigti PAS poskyrius, kurių teises nustato PAS taryba ir šie Įstatai. 
 

22.8. Stoti į tarptautines visuomenines, nevalstybines organizacijas, kurių tikslai ir 

veikla neprieštarauja LR Konstitucijai ir įstatymams, palaikyti ryšius su kitų valstybių  

visuomeninėmis,  taip  pat     tarptautinėmis   organizacijomis,   sudaryti   su jomis   sutartis,  

neprieštaraujančias LR įstatymams. 

22.9. Naudoti lėšas ir kitą turtą bei samdyti asmenis, siekiant įgyvendinti įstatuose  

numatytus tikslus. 

22.10. Gauti   lėšas   iš  valstybės  valdžios   ir  valdymo   institucijų,   savivaldybių 

konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti bei kitais įstatymų numatytais atvejais. 

22.11. Teikti    savo    narius    aukštesniam    kariniam    laipsniui,    valstybiniams  

apdovanojimams, krašto apsaugos sistemos garbės ir pasižymėjimo ženklams gauti. 

23. PAS privalo: 

23.1. Vykdyti buhalterinę apskaitą. 

23.2. Teikti finansinę - buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms. 

23.3. Mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka. 

PAS gali turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu tai neprieštarauja LR įstatymams bei šiems Įstatams.  

 

IV.PAS nariai,  jų teisės ir pareigos 

 

24. PAS sudaro tikrieji nariai, nariai rėmėjai ir garbės nariai. 

25. Tikraisiais     nariais gali     būti  Lietuvos     Respublikos piliečiai - Lietuvos 

kariuomenės aktyviojo, parengtojo rezervo, atsargos ir dimisijos (generolai, vyresnieji ir 

jaunesnieji karininkai, puskarininkiai, seržantai ir viršilos, jūreiviai ir eiliniai) kariai. 

26. Nariais  rėmėjais gali būti LR piliečiai ir išeivijos lietuviai, netarnavę Lietuvos 

kariuomenėje, bet pritariantys PAS tikslams ir remiantys jos veiklą. 

27. Garbės nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir išeivijos lietuviai,  

nusipelnę Lietuvos kariuomenei, PAS arba nuveikę PAS ypač svarbius darbus. Taip pat PAS nariai. 

Garbės  nario  vardą suteikia PAS susirinkimas, tarybos teikimu. 

28. Tikrieji nariai ir nariai rėmėjai moka tarybos nustatytą stojamąjį ir kasmetinį nario 

mokestį. 

Išimtinais atvejais, esant sunkiai materialinei padėčiai, tarybos sprendimu, jie gali būti 
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atleidžiami nuo nario mokesčio mokėjimo. 

Nariui išstojus iš PAS ar jį pašalinus, mokesčiai negrąžinami. Narys privalo vadui grąžinti 

nario pažymėjimą 

29. Norintysis būti PAS nariu, užpildo nustatytos formos duomenų anketą ir 

prašymą ir kartu su dviejų LKRKA  narių (narių rėmėjų) rekomendacijomis, pateikia  PAS vadui  ar 

poskyrio vadui, pagal gyvenamąją vietą. 

30. Ar priimti į PAS narius, dokumentus pateikusįjį asmenį, sprendžia PAS 

susirinkimas ir tokį sprendimą įformina protokolu. Taryba taip pat atsako už dokumentų 

pildymo ir pateiktos informacijos teisingumą. Protokolu įforminamas ir nario pašalinimo ar 

išstojimo iš PAS faktas. 

 31. Narys (narys rėmėjas) išstoja iš PAS pateikdamas  prašymą raštu PAS vadui 

ar  poskyrio vadui. 

32. Narys (narys rėmėjas) iš PAS gali būti pašalintas: 

32.1. Per kalendorinius metus, nustatyta tvarka, nesumokėjęs nario mokesčio. 

32.2.Ilgiau kaip 6 mėn., be pateisinamų priežasčių, nevygdęs savo įsipareigojimų PAS. 

32.3.Pažeidęs PAS įstatus, pakenkęs PAS įvaizdžiui ar suteršęs PAS nario vardą, 

33. PAS nariais negali būti asmenys: 

33.1. Kuriems apribotas veiksnumas. 

33.2. Dalyvavę veikloje prieš Lietuvos valstybę. 

33.3. Teisti už tyčinius nusikaltimus ir teistumas nėra išnykęs. 

33.4. Atleisti iš Lietuvos kariuomenės už nusižengimus. 

 

                34. PAS nariai ir nariai rėmėjai turi teisę: 

34.1. Dalyvauti PAS renginiuose. 

34.2. Teikti pasiūlymus dėl PAS veiklos. 

34.3. Rinkti vadovaujančius PAS organus. 

34.4. Būti išrinktais į vadovaujančius PAS organus (išskyrus narius rėmėjus). 

34.5. Gauti informaciją apie PAS veiklą. 

34.6. Gauti paramą ginant savo teises ir interesus. 

34.7. Išstoti iš PAS, prieš mėnesį, raštu įspėję PAS vadą ar poskyrio vadą. 

34.8. Gauti PAS nario pažymėjimą ir nešioti ženklelį. 

35. PAS nariai ir nariai rėmėjai privalo: 

35.1. Laikytis PAS įstatų ir vidaus taisyklių. 

35.2. Vykdyti PAS tarybos, štabo ir savo padalinio vadovybės nutarimus bei  

PAS vado nurodymus. 

35.3. Dalyvauti PAS veikloje, vykdyti savo įsipareigojimus, visokeriopai  

propaguoti PAS tikslus ir uždavinius. 

35.4. Laiku mokėti nario mokestį. 

35.5. Branginti PAS nario vardą ir garbę, visur ir visada elgtis pavyzdingai. 

36. Garbės nariai (jeigu jie ne PAS nariai) turi teisę: 

36.1 Dalyvauti PAS  narių susirinkimuose patariamojo balso teise. 

36.2. Teikti  siūlymus dėl PAS  veiklos, valdymo ir lėšų bei kito turto  

panaudojimo gerinimo. 

36.3. Gauti garbės nario pažymėjimą bei nešioti PAS  nario ženklelį. 

36.4. Garbės nays, jeigu jis PAS narys, gali būti atleistas nuo nario mokesčio. 

V. PAS struktūra 

 

37. Rajonų, miestų ir smulkesnieji atskirų kariuomenės rūšių struktūriniai dariniai yra 

sudėtinė PAS dalis, vadinami poskyriais. Jie negali turėti juridinio asmens teisių. 

38. Poskyrių teises ir pareigas bei veiklos ribas nustato PAS ir tų poskyrių įstatai, jei tokie 

yra. Poskyrių įstatų nuostatos negali prieštarauti šiems Įstatams. Pritarus  tarybai, juos tvirtina PAS 
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vadas. 

39. PAS struktūrą tvirtina taryba, vado teikimu. Apie PAS struktūrą ir strūkturos 

pasikeitimus, vadas informuoja PAS susirinkimą. Struktūra negali prieštarauti šiems Įstatams. 

 

                                                   VI. PAS valdymas 

40. PAS valdymo, kontrolės ir kiti organai yra: 

40.1.PAS visuotinis narių susirinkimas. 

40.2. PAS taryba. 

40.3. PAS  vadas. 

40.4. PAS vado pavaduotojai. 

40.5. PAS  štabo viršininkas. 

40.6. PAS  sekretorius. 

40.7. PAS poskyrių vadai. 

40.8. Revizinė komisija. 

40.9. Apdovanojimų ir skatinimų vertinimo komisija. 

40.10. Materialinių vertybų ir atsargų nurašymo komisija 

 41.          Aukščiausiasis  PAS  valdymo  organas  - PAS visuotinis narių susirinkimas. 

Susirinkimai yra eiliniai, neeiliniai ir rinkiminiai. Eiliniai narių susirinkimai šaukiami ne rečiau 

kaip kartą per metus ar tankiau, pagal būtinumą. 

PAS   taryba   arba PAS vadas   gali   sušaukti   neeilinį   susirinkimą skubiems PAS reikalams 

spręsti. 

Susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 PAS narių.  

Kvorumui nesusirinkus, susirinkimas, ne ankščiau kaip po 15 dienų šaukiamas antrą kartą ir 

laikomas teisėtu, nepriklausomai, kiek narių dalyvauja( bet ne mažiau 3 narių.). Susirinkimas 

sprendimus priima atviru (slaptu) balsavimu, paprasta balsų dauguma. Keičiant įstatus arba priimant 

sprendimą dėl PAS pertvarkymo ar veiklos pabaigos, reikalinga ne mažiau 2/3 susirinkime 

dalyvaujančių PAS narių balsų. Susirinkimai protokoluojami. 

42.Kas treji metai šaukiamas rinkiminis susirinkimas. 

43. PAS visuotinio narių susirinkimo kompetencija: 

43.1.Tvirtiną PAS įstatus ir daro juose pakeitimus bei papildymus; 

43.2.Renka PAS tarybą ir PAS vada; 

43.3. Tvirtina PAS vado pavaduotoją, štabo viršininką, sekretorių; 

43.4.Išklauso ir tvirtina PAS vado ir revizinės komisijos pirmininko ataskaitas; 

43.5.Tvirtina pagrindines PAS veiklos kryptis; 

43.6.Tvirtina garbės narius; 

43.7.Sprendžia PAS veiklos pasibaigimo klausimus; 

43.8. Sprendžia kitus svarbiausius PAS veiklos klausimus; 

43.9.Renka revizinę ir kitas komisijas, tvirtiną jų funkcijas; 

43.10. Sprendžia buveinės išlaikymo ir keitimo klausimus; 

43.11. Tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę; 

43.12. Renka ir atšaukia valdymo organų narius; 

43.13. Priimą sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių 

asmenų dalyviu; 

44.PAS taryba - aukščiausiasis PAS sprendžiamasis organas, tarp susirinkimų. 

Tarybą renka visuotinis narių susirinkimas trejiems (3) metams. Ją sudaro PAS vadas, pavaduotojas,  

štabo viršininkas, sekretorius ir išrinkti kiti PAS nariai, bet ne daugiau, kaip septyni nariai. 

             45.Taryba renkasi į posėdžius ne rečiau vieną kartą į ketvirtį. Tarybos posėdžiai yra 

teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 jos narių. Tarybos sprendimai priimami paprasta 

balsų dauguma (išskyrus PAS vado atstatydinimą) atviru balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po 



lygiai, lemia PAS vado balsas.  

46.Jeigu  tarybos  narys  nevygdo  tarybos  įpareigojimų, PAS vado  siūlymu, jo 

įgaliojimai taryboje gali būti sustabdyti. PAS vado personaliniu siūlymu, tarybos nariu gali 

būti patvirtintas kitas asmuo. Toks sprendimas  priimamas, jeigu už jį balsuoja 2/3 tarybos 

posėdyje dalyvaujančių narių. Pakeitimai pateikiami susirinkimui tvirtinti. 

47.Tarybos kompetencija: 

47.1. Steigia reikiamas savo veiklai tarnybas, PAS įmones ir kitas organizacijas, 

vadovauja jų veiklai. 

47.2. Tvirtina įždininką. 

47.3. Tvirtina metinį PAS veiklos planą ir teikia susirinkimui. 

47.4.  Nustato administracijos struktūrą ir pareigybes. 

47.5. Išimties atvejais, sprendžia narystės taryboje klausimus. 

47.6. Tvirtina susirinkimo darbotvarkę. 

47.7.  Sprendžia  lėšų ir  turto  panaudojimą, nustato  samdomų darbuotojų darbo 

užmokestį ir tvirtina jų pareigybinius nuostatus. 

47.8. Rūpinasi  PAS  veiklai   reikalingomis  lėšomis, jos  narių teisine  ir  

materialine būkle. 

47.9. Šaukia neeilinius PAS susirinkimus. 

47.10. Svarsto teikimus ir priima sprendimus dėl PAS narių apdovanojimo 

įvairaus rango valstybiniais, krašto apsaugos sistemos,  Asociacijos ir PAS apdovanojimais. Taip 

pat svarsto ir priima sprendimus dėl apdovanotųjų PAS narių išbraukimo iš apdovanotųjų sąrašo, 

PAS apdovanojimų statutuose numatytais atvejais. 

 48. Taryba turi teisę: 

48.1.Teikti neeiliniam PAS susirinkimui siūlymą dėl PAS vado atstatydinimo. Toks 

siūlymas gali būti priimtas, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. 

48.2.Pareikalauti iš PAS vado ataskaitų apie įsteigtų įmonių veiklą, finansus, kitą turtą. 

48.3.Teikti PAS vadui siūlymus dėl Asociacijos veiklos, valdymo, drausmės ir tvarkos 

gerinimo. 

49. PAS vadas — vadovauja PAS ir kartu su PAS štabu atlieka vykdomojo organo 

funkcijas. PAS vadą renka visuotinis narių susirinkimas trejiems (3) metams. 

50. PAS vado kompetencija: 
 

50.1. Organizuoja PAS veiklą, šaukia tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. 

50.2. Tvarko PAS lėšas ir kitą turtą. 

50.3.Teikia PAS susirinkimui tvirtinti  pavaduotojo, štabo viršininko ir sekretoriaus 

kandidatūras. 

50.4. Atsižvelgdamas į apdovanojimų ir skatinimų skyrimo komisijos sprendimą, teikia 

tarybai siūlymus dėl PAS narių apdovanojimų. 

50.5. Sudaro sutartis ir užtikrina jų vykdymą. 

50.6. Ruošia metinę ataskaitą ir teikia visuotiniam susirinkimui tvirtinti. 

50.7. Leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą. 

50.8. Įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia samdomus darbuotojus. 

50.9. Atstovauja PAS teisme, valstybinės valdžios institucijose, santykiuose su 

kitais teisiniais ir juridiniais asmenimis, atstovauja PAS užsienyje. 
 

50.10. Atidaro ir uždaro PAS sąskaitas banke. 

50.11. Tvirtina įvairių renginių sąmatas.  

50.12. Išduoda įgaliojimus kitiems asmenims vygdyti jo kompetencijai priklausančias 

funkcijas. 

50.13. Tvirtina organizacijos balansą.  

50.14. Yra kreditų valdytojas. 

50.15. Turi kitus LR įstatymais vadovui numatytus įgaliojimus, teises ir pareigas. 

50.16. Teikia tarybai tvirtinimui metinį PAS veiklos planą, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą. 

51. PAS vadas  atsako už: 

51.1.Teisės aktų laikymąsi, susirinkimų  ir PAS tarybos nutarimų vykdymą. 



51.2.Vidaus drausmę ir tvarką. 

51.3.Teisėtą ir teisingą PAS lėšų ir kito turto panaudojimą. 

51.4.Ataskaitų apie PAS veiklą pateikimą nustatytu laiku. 

52. PAS vado pavaduotojas  (nesant PAS vadui) -  vykdo jo funkcijas, bet be raštiško vado 

įgaliojimo neturi teisės pasirašyti finansinius ir kitus turtinius klausimus reglamentuojančius 

dokumentus. PAS vado nurodymu vygdo kitas funkcijas. Organizuoja PAS susirinkimų, PAS tarybos 

nutarimų vygdymą. Pavaduotoją, PAS vado teikimu, tvirtina visuotinis narių susirinkimas trejiems 

(3) metams. 

53. PAS štabo viršininkas - yra vado pavaduotojas ir vadovauja PAS štabui. Štabo 

viršininką, PAS vado teikimu tvirtina visuotinis narių susirinkimas trejiems (3) metams.  

              54.PAS sekretorius - yra vado pavaduotojas ir palaiko ryšius su valstybinėmis, 

visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis Panevėžio apskrityje, šalyje ir užsienyje. Sekretoriauja 

tarybos posėdžiuose, tvarko jų dokumentaciją ir vygdo kitus PAS vado nurodymus. PAS sekretorių, 

PAS vado teikimu, tvirtina visuotinis narių susirinkimas trejiems (3) metams. 

55. PAS  štabą formuoja štabo viršininkas .  Jo personalinę ir kiekinę sudėtį bei  

atsakomybės ribas nustato PAS vadas ir  šie  Įstatai.  Apie  štabo veiklos grupes, personalinę  

sudėtį ir pasikeitimus štabo viršininkas informuoja PAS narius. 

56. PAS štabas atlieka PAS vykdomojo organo funkcijas: 

 56.1.Tvarko PAS narių dokumentus, jų sąrašus, kontroliuoja jų pildymo teisingumą, 

išrašo ir parengia nario pažymėjimus. 

56.2. Vygdo PAS narių, apdovanojimo dokumentų, ženklų, išduotų nario  

pažymėjimų ir panašią apskaitą. 
 

56.3. Organizuoja informacijos apie PAS skleidimą. 

56.4. Organizuoja kultūrinius, sportinius ir kitus rengimus. 

56.5. Koordinuoja rezervo karių karinio rengimo klausimus. 

56.6. Kontroliuoja nario mokesčio rinkimą ir pan. 

56.7. Atlieka kitus operatyvinius darbus, susijusius su praktine PAS veikla. 

 57.PAS iždininkas – nustatyta tvarka, renka iš PAS narių  mokesčius, pildo ir saugo pinigų 

žiniaraščius. Iždininkas, kartu su PAS vadu, atsako už PAS buhalterinės apskaitos tvarkymą,  lėšų 

panaudojimą ir metinės finansinės atskaitomybės parengimą.  Iždininką ir jo pareigybinę instrukciją, PAS 

vado teikimu, tvirtina  PAS taryba.  

                            VII. Lėšų ir pajamų naudojimo bei asociacijos veiklos kontrolės tvarka. 

             58.PAS  finansinę ir ūkinę veiklą bei turto apskaitą ir panaudojimą kontroliuoja PAS 
revizinė komisija, kurią trejiems (3) metams renka visuotinis narių susirinkimas . Revizinės 
komisijos nariai negali būti tarybos nariais. 

59.Pasibaigus kalendoriniams metams per l mėnesį revizinė komisija privalo  patikrinti 
PAS buhalterinę apskaitą ir pateikti ataskaitą visuotiniam narių ataskaitiniam susirinkimui 
tvirtinti. 

VIII.Turtas ir turtinės teisės. 

                60. PAS turtą ir lėšas sudaro: 

60.1.  Stojamasis ir kasmetinis nario mokestis. 

              60.2.Valstybės ir savivaldybių perduotas turtas ir lėšos programoms vygdyti. 

60.3. Fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos  

(paaukotos) lėšos ir turtas. 

60.4. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas PAS lėšas. 

60.5. Skolinto kapitalo lėšos. 

60.6. Kitos teisėtai įsigytos lėšos ir turtas. 



60.7. PAS  lėšos  ir  turtas  naudojamas  įstatuose  numatytiems  tikslams  ir  uždaviniams 

įgyvendinti. 

 

                                                            IX. PAS pranešimai ir skelbimai . 

 

               61. PAS vieši pranešimai skelbiami dienraštyje „Sekundė“. Kita informacija nariams 

perduodama įvairiomis ryšio priemonėmis.  

              

                                                    X. PAS pertvarkymas ir veiklos pabaiga . 

              62.PAS veikla pasibaigia ar reorganizuojama  PAS visuotinio  narių susirinkimo 

sprendimu, už kurį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių narių. 

63.PAS  veikla pasibaigia ar reorganizuojama LR visuomeninių organizacijų  

įstatymo nustatyta tvarka. 

64.PAS veikla taip pat gali būti nutraukta teismo sprendimu, LR   įstatymų 

nustatyta tvarka. 

65.PAS visuotinis narių susirinkimas, priėmęs sprendimą dėl PAS veiklos 

nutraukimo, sudaro PAS likvidacinę komisiją. Likvidacinė komisija sprendžia PAS turto 

panaudojimo klausimus įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

                 Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Panevėžio apskrities skyriaus  Įstatai  

su pakeitimais ir papildymais patvirtinti PAS visuotiniame narių susirinkime  2016-02-17 d.,  

ataskaitiniame susirinkime. Protokolo Nr.1, punktas 7. 

...................................................................................................................................................... 
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