
Asociacijos Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacija 

steigimo sutartis 
 

2010-02-05 
Kaunas 

 
 

Šia sutartimi steigėjai:  

Lietuvos kūno kultūros akademija, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Sporto g. 6, 

į.k. 111951530; atstovaujama Alvydo Kalvėno, veikiančio pagal 2010-01-12 Lietuvos kūno 

kultūros akademijos Senato įgaliojimą Nr. 1,  

Lietuvos asociacija „Sportas visiems“, buveinės adresas: Žemaitės 6, Vilnius, į.k. 9072958; 

atstovaujama Algimanto Jucevičiaus, veikiančio pagal 2010-02-02 Lietuvos asociacijos „Sportas 

visiems“, įgaliojimą Nr. 10/01,  

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija, buveinės adresas: Klaipėdos g. 11, LT-

96135 Gargždai į.k. 302444448; atstovaujama Neringos Tarvydienės, veikiančio pagal 2010-02-04 

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos įgaliojimą Nr. AS-2,  

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija, buveinės adresas: K.Petrausko g. 24, LT-44156 

Kaunas, Lietuva į.k. 190733327; atstovaujama Gintauto Kligio, veikiančio pagal 2010-02-04 

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos įgaliojimą Nr.2, 

Kauno moters užimtumo informacijos centras, buveinės adresas: Savanorių pr.1, LT-44255 

Kaunas į.k. 193158860; atstovaujama Janinos Bazevičienės, veikiančio pagal 2010-02-04 Kauno 

moters užimtumo informacijos centro įgaliojimą Nr. 10/01, 

Senjorų iniciatyvų centras, buveinės adresas: V.Landsbergio – Žemkalnio g. 6-37 LT-49295 

Kaunas į.k. 300657807; atstovaujamas Editos Šatienės, veikiančio pagal 2010-02-01 Senjorų 

iniciatyvų centro įgaliojimą Nr. 10/01, 

Lietuvos gydytojų sąjunga, buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 11/1 LT-03108 Vilnius į.k. 

191368760; atstovaujama Jūratės Samėnienės, veikiančio pagal 2010-02-04 Lietuvos gydytojų 

sąjungos įgaliojimą Nr. LGS-1, 

Jonas Koryzna 

 
susitaria steigti asociaciją, kurios pavadinimas Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos 

asociacija. 

 

1. Asociacijos steigėjai lygiomis dalimis, padengia steigimo išlaidas, kurios jiems 

kompensuojamos užskaitant kaip stojamąjį įnašą. 



2. Asociacijos buveinė: Lietuvos Respublika, Kauno m. sav. Kauno m. Sporto g. 6. 

3. Steigėjai susitaria iki 2010-02-08 parengti asociacijos Lietuvos fizinio aktyvumo ir 

sveikatos asociacija įstatus ir sušaukti steigiamąjį susirinkimą, kuriame bus priimti įstatai 

bei sudaryti (-tas) valdymo organai (-as). 

4. Asociacijos atstovavimo klausimas sprendžiamas steigiamojo susirinkimo metu.  

5. Pirmojo steigiamojo susirinkimo metu kiekvienas steigėjas turi vieną balsą. Steigiamojo 

susirinkimo sprendimai teisėti, jei jame dalyvauja 2/3 steigėjų. 

6. Vėlesni asociacijos reikalai sprendžiami ir sprendimai priimami vadovaujantis asociacijos 

įstatais.  

 
 
 

     
 
 
 
 

Steigėjai (jų atstovai): 

Alvydas Kalvėnas ________________________ 

Algimantas Jucevičius ________________________ 

Neringa Tarvydienė ________________________ 

Gintautas Kligys ________________________ 

Janina Bazevičienė ________________________  

Edita Šatienė ________________________ 

Jūratė Samėnienė ________________________  

Jonas Koryzna ________________________ 

 

 


