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I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Įstatuose vartojamų sutrumpinimų paaiškinimas
1.1. Lietuvos ortodontų sąjunga - Sąjunga;
1.2. Lietuvos ortodontų sąjungos Visuotinis narių suvažiavimas – Suvažiavimas;
1.3. Lietuvos ortodontų sąjungos neeilinis susirinkimas – Neeilinis susirinkimas;
1.4. Lietuvos ortodontų sąjungos Valdyba - Valdyba;
1.5. Lietuvos ortodontų sąjungos Valdybos nariai - Valdybos nariai;
1.6. Lietuvos ortodontų sąjungos pirmininkas - Pirmininkas;
1.7. Lietuvos ortodontų sąjungos sekretorius – Sekretorius
1.8. Lietuvos ortodontų sąjungos pirmininko pavaduotojas - Pirmininko pavaduotojas;
1.9. Lietuvos ortodontų sąjungos iždininkas - Iždininkas;
1.10. Lietuvos ortodontų sąjungos revizijos komisija - Revizijos komisija;
1.11. Lietuvos ortodontų sąjungos revizijos komisijos narys – Revizijos komisijos
narys;
1.12. Lietuvos ortodontų sąjungos Įstatai – Įstatai.
2. Sąjungos juridinis statusas ir buveinė
2.1. Sąjunga – yra savarankiška, nepriklausoma visuomeninė organizacija, vienijanti
dirbančius gydytojus - ortodontus bei ortodontija besidominčius asmenis su aukštuoju
medicininiu išsilavinimu.
2.2. Sąjunga yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą, simboliką, atsiskaitomąją ir
valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose, už savo prievoles atsako
visu savo turtu, gali savo vardu įgyti nuosavybę, atsakyti už ją, būti ieškovu ar atsakovu
teisme.
2.3. Sąjunga veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje, vadovaudamasis tarptautiniais
teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos visuomeninių
organizacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, teisės
aktais bei šiais įstatais.
2.4. Sąjunga turi teisę bendradarbiauti su analogiškomis ar giminingomis Lietuvos
Respublikos ir užsienio valstybių organizacijomis, tapti jų tikruoju ar asocijuotu nariu.
2.5. Sąjungos būstinės adresas: Kauno medicinos universitetas, Ortodontijos klinika ,
J. Lukšos- Daumanto 6, LT 3009, Kaunas, Lietuva.

3. Sąjungos misija, tikslai ir uždaviniai
3.1. Sąjungos misija yra skatinti ir plėtoti Lietuvos gydytojų-ortodontų
bendradarbiavimą, tarptautinius ryšius, prisidėti prie akademinių žinių gausinimo, ugdyti
tarpusavio supratimą, iniciatyvą ir atsakomybę, šitaip tobulinant jų profesinius įgūdžius ir
pasirengimą dirbti nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje.
3.2. Sąjungos tikslai:
3.2.1. suburti gydytojus-ortodontus profesiniam bendradarbiavimui bei mokslo,
studijų, diagnostikos, gydymo, profilaktikos problemų sprendimui;
3.2.2. sudaryti plačias galimybes Lietuvos gydytojams - ortodontams
bendradarbiauti tarpusavyje bei su kitų valstybių gydytojais - ortodontais ir kitais
medicinos srities atstovais;
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3.2.3. siekti sukurti palankias sąlygas Lietuvos gydytojams - ortodontams
deramai dirbti pagal profesiją ir veiksmingai taikyti įgytas žinias;
3.2.4. plėtoti gydytojų – ortodontų kvalifikacijos tobulinimo sistemą;
3.2.5. siekti medicininės visuomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio
supratimo ir tolerancijos;
3.2.6. prisidėti prie gydytojų-ortodontų studijų Lietuvos aukštosiose mokyklose
kokybės gerinimo;
3.2.7. skatinti kūrybinę gydytojų- ortodontų veiklą ir remti naujų gydymo
metodų įdiegimą praktikoje.
3.2.8. apsaugoti teisėtus Sąjungos narių interesus.
3.3. Organizacijos uždaviniai:
3.3.1. Palaikyti ryšius su sveikatos apsaugos valdymo institucijomis, aktyviai
dalyvauti organizuojant sistemingą gydytojų stomatologų ortodontų kvalifikacijos
kėlimą, rengiant ir svarstant šiuos klausimus reglamentuojančių teisės aktų projektus;
3.3.2. Padėti gydytojams-ortodontams gilinti savo specialybės žinias ir nagrinėti
įvairias gydymo problemas;
3.3.3. Savarankiškai ir kartu su kitomis organizacijomis organizuoti mokslines
konferencijas, seminarus, pasitarimus ir kitus renginius;
3.3.4 Skelbti draugijos narių mokslinius darbus ir pasiekimus, leisti
konferencijų, seminarų bei kitų renginių medžiagą, labdaros pagrindais užsiimti kita
leidybine veikla;
3.3.5. prisidėti vykdant mokslinius ortodontijos srities tyrimus;
3.3.6. teikti išsamią informaciją apie Organizacijos veiklą;
3.3.7. dalyvauti sprendžiant kitus su ortodontijos specialybe susijusius
klausimus.

II SKIRSNIS. NARYSTĖ SĄJUNGOJE

4. Įstojimas, išstojimas bei pašalinimas iš Sąjungos
4.1. Sąjungą sudaro tikrieji nariai, asocijuoti nariai ir garbės nariai.
4.2. Tikraisiais Sąjungos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai gydytojaiortodontai, kurie turi gydytojo- ortodonto licenziją, savo veikla prisideda prie sąjungos
tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, pripažįsta jos įstatus ir moka kasmetinį nario mokestį.
4.3. Asocijuotais Sąjungos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai - kitų
specialybių gydytojai, rezidentai- stomatologai, mokslo darbuotojai, kurie savo veikla
prisideda prie Sąjungos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, pripažįsta jos įstatus ir moka
kasmetinį nario mokestį.
4.4. Sąjungos garbės nariais gali būti nusipelnę, žymūs Lietuvos ir užsienio valstybių
asmenys - specialistai. Sąjungos garbės nariai renkami Sąjungos suvažiavime. Garbės nariai
nėra įpareigoti Sąjungai. Jų veikla laisvanoriška, vykdoma valdybai sutikus.
4.5. Sąjungos tikruosius ir asocijuotus narius priima Sąjungos valdyba, jiems pateikus
Sąjungos pirmininkui adresuotą prašymą.
4.6. Sąjungos narių sąrašą tvarko Sekretorius arba Valdybos skiriamas asmuo. Sąrašas
yra prieinamas kiekvienas Sąjungos nariui.
4.7. Narys pašalinamas iš Sąjungos tik šiais atvejais:
4.7.1. jei nevykdo įstatuose numatytų pareigų;
4.7.2. jei viešai pažemina Sąjungos vardą;
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4.7.3. jei iki Sąjungos įstatuose nustatyto termino nesumokėtas kasmetinis nario
mokestis;
4.8. Narystė Sąjungoje pasibaigia:
4.8.1. savo noru išstojus iš Sąjungos, raštu pareiškus norą išstoti;
4.8.2. valdybai priėmus motyvuotą sprendimą pašalinti narį iš Sąjungos;
4.8.3. likvidavus Sąjungą;
4.8.4. nariui mirus.
4.9. Nariui pažeidus šių įstatymų 4.7.1 punktą, pažeidimų atvejai svarstomi Valdybos
posėdyje, ginčytinais atvejais Valdybos sprendimas tvirtinamas Suvažiavime.
4.10. Išstojus iš Sąjungos, sumokėti mokesčiai negrąžinami.

5. Sąjungos narių teisės ir pareigos
5.1. Sąjungos tikrieji nariai turi teisę:
5.1.1. rinkti ir būti išrinktais į visus vadovaujančius Sąjungos organus.
5.1.2. gauti informaciją apie Sąjungos organizuojamus renginius ir juose
svarstomus klausimus.
5.1.3. dalyvauti Sąjungos Suvažiavimuose ir kituose renginiuose.
5.1.4. teikti pasiūlymus ir pageidavimus, atvirai pareikšti ir ginti savo nuomonę
įvairiais Sąjungos veiklos klausimais.
5.1.5. valdybos pavedimu atstovauti Sąjungai įvairiuose renginiuose.
5.1.6. laisvai išstoti iš Sąjungos, pateikus prašymą;
5.2. Sąjungos tikrųjų narių pareigos:
5.2.1. laikytis šių įstatų ir veikti pagal juos;
5.2.2. padėti įgyvendinti Sąjungos tikslus ir uždavinius;
5.2.3. vykdyti Sąjungos valdymo organų nutarimus ir pavedimus;
5.2.4 mokėti nario mokestį, kurio dydį ir mokėjimo tvarką nustato
suvažiavimas. Kasmetinis nario mokestis turi būti sumokėtas iki einamųjų metų kovo
30d.
5.3. Sąjungos asocijuotieji nariai turi teisę :
5.3.1.gauti informaciją apie Sąjungos organizuojamus renginius ir juose
svarstomus klausimus.
5.3.2. dalyvauti Sąjungos Suvažiavimuose ir kituose renginiuose
5.3.3. teikti pasiūlymus ir pageidavimus, atvirai pareikšti ir ginti savo nuomonę
įvairiais Sąjungos veiklos klausimais.
5.3.4. valdybos pavedimu atstovauti Sąjungai įvairiuose renginiuose.
5.3.5. laisvai išstoti iš Sąjungos, pateikus prašymą;
5.4. Sąjungos asocijuotųjų narių pareigos :
5.4.1. laikytis šių įstatų ir veikti pagal juos;
5.4.2. padėti įgyvendinti Sąjungos tikslus ir uždavinius;
5.4.3. vykdyti Sąjungos valdymo organų nutarimus ir pavedimus;
5.4.4 mokėti asocijuotojo nario mokestį, kurio dydį ir mokėjimo tvarką nustato
suvažiavimas. Kasmetinis nario mokestis turi būti sumokėtas iki einamųjų metų kovo
30d.
5.5. Sąjungos garbės narių teisės:
5.5.1.Gauti informaciją apie Sąjungos organizuojamus renginius ir juose
svarstomus klausimus.
5.5.2.Dalyvauti Sąjungos suvažiavimuose ir kituose renginiuose.
5.5.3.Teikti pasiūlymus ir pageidavimus, atvirai pareikšti ir ginti savo nuomonę
įvairiais Sąjungos veiklos klausimais.
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5.5.4. Sąjungos garbės nariai kasmetinio nario mokesčio nemoka

III SKIRSNIS. SĄJUNGOS VALDYMAS

6. Sąjungos organai
6.1 Sąjungos organai – Suvažiavimas ir Valdyba.
6.2 Revizijos komisija yra Sąjungos veiklos teisėtumą bei tikslingumą
kontroliuojantis organas.

7. Visuotinis narių suvažiavimo statusas ir funkcijos
7.1 Suvažiavimas yra aukščiausias Sąjungos valdymo organas.
7.1.1 Suvažiavimas:
7.1.1.1. priima, keičia ir papildo Sąjungos įstatus;
7.1.1.2. renka Pirmininką, Iždininką, Sekretorių, Pirmininko pavaduotoją,
Revizijos komisijos narius, garbės narius;
7.1.1.3. atleidžia iš pareigų Pirmininką, Iždininką, Sekretorių, Pirmininko
pavaduotoją ir Revizijos komisijos narius visų suvažiavime dalyvaujančių narių balsų
dauguma;
7.1.1.4. steigia naujas pareigybes;
7.1.1.5. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka steigia, reorganizuoja ir
likviduoja įmones ir fondus savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
7.1.1.6. svarsto ir tvirtina Valdybos, Valdybos narių ir Revizijos komisijos
veiklos ir kitokias ataskaitas;
7.1.1.7. nustato pagrindines Sąjungos veiklos kryptis, tvirtina Sąjungos metinius
planus;
7.1.1.8. nustato Sąjungos nario mokesčio dydį bei jo mokėjimo tvarką;
7.1.1.9. Nustato atstovavimo suvažiavimuose tvarką;
7.1.1.10. sprendžia kitus klausimus.
7.2. Suvažiavimas šaukiamas kas 3 (trejus) metus.[ Nuo 2008 m. kas 5 (penkerius)
metus. Įstatų pataisa - LOS suvažiavimas 2008.02.01, suvažiavimo protokolo Nr.08-1 ].
Apie suvažiavimo datą ir darbotvarkę pirmininkas informuoja Sąjungos narius ne vėliau
kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo pradžios.
7.3. Suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau 2/3 Sąjungos narių.
Suvažiavimo sprendimai priimami paprasta, dalyvaujančių suvažiavime Sąjungos narių,
balsų dauguma, išskyrus įstatų priėmimo, jų pakeitimo ar papildymo bei Sąjungos veiklos
pabaigos klausimus. Šie klausimai sprendžiami dalyvaujančių suvažiavime Sąjungos narių
2/3 balsų dauguma.
7.4. Inicijuoti neeilinius susirinkimus turi teisę pirmininkas ir valdyba. Neeilinio
susirinkimo posėdį organizuoja valdyba. Neeilinis susirinkimas negali būti šaukiamas
anksčiau, nei praėjus 10 dienų, kai priimtas sprendimas šaukti neeilinį susirinkimą, ir 30
dienų po Suvažiavimo.

8. Valdybos statusas ir funkcijos
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8.1. Valdyba yra Sąjungos organas, veikiantis tarp suvažiavimų.
8.1.1. Valdybą sudaro:
8.1.1.1. Pirmininkas;
8.1.1.2. Pirmininko pavaduotojas;
8.1.1.3. Sekretorius;
8.1.1.4. keturi valdybos nariai.
8.2. Valdybos nariai renkami Suvažiavime trejiems metams slaptu balsavimu iš
Sąjungos narių. Išrinktais laikomi dalyvaujančių narių balsų daugumą surinkę kandidatai.
Valdybos nariu gali būti tik Sąjungos narys.
8.3. Valdybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių valdybos narių paprasta
balsų dauguma. Priimant valdybos sprendimus, visi jos nariai turi po vieną balsą. Balsams
pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra pirmininko balsas. Valdybos posėdis yra teisėtas,
jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ valdybos narių.
8.4. Atsistatydinus Pirmininko pavaduotojui, Iždininkui ar Sekretoriui, Valdyba skiria
Sąjungos narį laikinai eiti Pirmininko pavaduotojo, Iždininko ar Sekretoriaus pareigas.
Laikinai einantis minėtas pareigas asmuo neturi balsavimo teisės Valdybos posėdžiuose.
8.5 Atsistatydinus Pirmininkui, pusei Valdybos narių arba dviems Revizijos komisijos
nariams, šaukiamas neeilinis susirinkimas.
8.6. Valdyba:
8.6.1. šaukia Suvažiavimus ir vykdo Suvažiavimų nutarimus;
8.6.2. koordinuoja ir kontroliuoja programų ir projektų įgyvendinimą;
8.6.3. koordinuoja Sąjungos narių veiklą;
8.6.4. atstovauja Sąjungą kaip kolegialus organas;
8.6.5. sprendžia asmens įstojimo, išstojimo ir pašalinimo iš Sąjungos klausimus;
8.6.6. sudaro ir tvarko Sąjungos narių sąrašus;
8.6.7. rūpinasi lėšų Sąjungos veiklai kaupimu ir tikslingu jų panaudojimu;
8.6.8. nustato pareigybes ir priima į juos asmenis;
8.6.9. vykdo kitą šiems įstatams neprieštaraujančią veiklą.
8.7. Valdybos nariai koordinuoja jų veiklos sričiai priskirtų programų ir projektų
kūrimą ir įgyvendinimą, taip pat tvarko kitus valdybos reikalus.
8.8. Valdybos nariai atskaitingi Valdybai ir Suvažiavimui.

9. Pirmininkas ir Pirmininko pavaduotojas
9.1. Valdybos darbą organizuoja Pirmininkas.
9.2. Valdybos nariai atskaitingi ir atsakingi Suvažiavimui bei atskaitingi Pirmininkui.
9.3. Pirmininkas:
9.3.1. vadovauja Sąjungai;
9.3.2. organizuoja Valdybos darbą, tvirtina jos nutarimus, pirmininkauja
Valdybos posėdžiuose;
9.3.3. šaukia neeilinius Sąjungos susirinkimus;
9.3.3. be įgaliojamo atstovauja Sąjungai ar įgalioja kitus narius atstovauti
Sąjungai;
9.3.4. nustato Valdybos narių kompetenciją ir teikia susirinkimui Pirmininko
pavaduotojo, Sekretoriaus ir kitų Valdybos narių kandidatūras;
9.3.5. sudaro sandorius su įvairiais ūkio subjektais, atlieka kitus juridiniu
veiksmus, atidaro Sąjungos sąskaitas bankuose ar įgalioja kitus narius sudaryti
sandorius su įvairiais ūkio subjektais, atlikti kitus juridinius veiksmus ir atidaryti
Sąjungos sąskaitas bankuose;
9.3.6. yra atskaitingas Suvažiavimui.
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9.4. Sąjungos pirmininkas, siūlant Suvažiavimui, renkamas 3 metams, slaptu
balsavimu iš Sąjungos tikrųjų narių. Išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs ne mažiau kaip
50% + 1 rinkimuose dalyvaujančių Sąjungos narių balsų.
9.5. Pirmininko pavaduotojas renkamas 3 metų laikotarpiui. Pirmininkui dėl kokių
nors priežasčių negalint eiti savo pareigų, pirmininko pavaduotojas vykdo pirmininko
funkcijas iki Sąjungos suvažiavimo.

10. Sekretorius
10.1. Sekretorius:
10.1.1. yra atsakingas už informacijos sklaidą tarp Sąjungos narių ir
bendradarbiaujant su kitais asmenimis bei organizacijomis;
10.1.2. veikia kaip Sąjungos valdybos sekretorius;
10.1.3. atsako už sekretoriato darbą suvažiavimų, valdybos posėdžių metu;
10.1.4. tvarko atitinkamą dokumentaciją, korespondenciją;
10.1.5. atsako už sekretoriaus ir iždininko informacijos pateikimo Sąjungos
nariams savalaikiškumą.
10.2. Sekretorius renkamas 3 metų laikotarpiui.

11. Iždininkas
11.1. Iždininkas tvarko Sąjungos finansinius reikalus, Suvažiavimo ar Revizijos
komisijos reikalavimu teikia Sąjungos finansinę ataskaitą, taip pat vykdo kitą šiuose
įstatuose numatytą veiklą.
11.2. Iždininkas renkamas 3 metų laikotarpiui.

12. Revizijos komisija
12.1 Revizijos komisija yra Sąjungos veiklos teisėtumą bei tikslingumą
kontroliuojantis organas.
12.2. Revizijos komisija:
12.2.1. tikrina Sąjungos ir jos valdymo organų veiklos teisėtumą ir tikslingumą;
12.2.2. pateikia galutines išvadas dėl Sąjungos organų priimtų sprendimų bei
nutarimų teisėtumo;
12.2.3 pateikia ataskaitas apie Sąjungos valdymo organų veiklos teisėtumą ir
tikslingumą suvažiavimui;
12.2.4. vykdo Sąjungos finansinės veiklos kontrolę;
12.2.5. vykdo kitą šiuose įstatuose numatytą veiklą.
12.2.6. Revizijos komisiją sudaro trys nariai, iš kurių suvažiavimas renka
revizijos komisijos pirmininką.
12.4. Revizijos komisijos nariai renkami vieneriems metams ne daugiau kaip dvejoms
kadencijoms iš eilės. Revizijos komisijos nariais negali būti valdybos nariai.
12.5. Revizijos komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau
kaip du jos nariai. Sprendimai priimami paprasta revizijos komisijos narių balsų dauguma.
Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia revizijos komisijos pirmininko balsas.
12.6. Revizijos komisija atskaitinga ir atsakinga tik Suvažiavimui.
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IV SKIRSNIS. SĄJUNGOS FINANSINĖ VEIKLA

13. Sąjungos finansinė veikla
13.1. Sąjungos lėšas sudaro:
13.1.1. nario mokesčiai;
13.1.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos
(paaukotos) lėšos;
13.1.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų
dovanotos (paaukotos) lėšos;
13.1.4. Pajamos už leidybinę veiklą ir kitą veiklą, numatytą Sąjungos įstatuose;
13.1.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Sąjungos lėšas;
13.1.6. skolinto kapitalo lėšos;
13.1.7. kitos teisėtai gautos lėšos.
13.2. Sąjungos lėšos yra skiriamos:
13.2.1. Sąjungos projektams ir programoms finansuoti;
13.2.2. leidybinei veiklai;
13.2.3. Sąjungos dokumentų skelbimui elektroninės informacijos priemonėmis
ir Sąjungos tinklalapio išlaikymui Internete,šiam tikslui samdant darbuotojus ir
mokant atlyginimus iš sąjungos lėšų.
13.2.4. Sąjungos veiklai reikalingų priemonių ir medžiagų įsigijimui;
13.2.5. Pašto paslaugoms;
13.2.6. Sąjungos reprezentacijai;
13.2.7. Samdomų darbuotojų atlyginimams;
13.2.8. Komandiruočių išlaidoms;
13.2.9. Naudingų ortodontinių iniciatyvų rėmimui;
13.2.10. kitai įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti.
13.3. Nario mokestis – privaloma kasmetinė įmoka, kurią kiekvienas Sąjungos narys
privalo sumokėti iki balandžio mėn.1 dienos už laikotarpį nuo tų metų sausio mėn. 1 dienos
iki tų metų gruodžio mėn.31 dienos.

V SKIRSNIS. ĮSTATŲ KEITIMAS, SĄJUNGOS
REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDVAIMAS
14. Sąjungos įstatų pakeitimas ir papildymas
14.1. Sąjungos įstatus keičia ir papildo Suvažiavimas.
14.2. Sąjungos įstatų pakeitimo ir papildymo projektus teikia Sąjungos Valdyba ir/ar
1/5 visų Sąjungos narių grupė.
14.3. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja kai juos įregistruoja registrą
tvarkančios institucijos.
15. Sąjungos reorganizavimas ir likvidavimas

9

15.1 Sprendimą reorganizuoti ar likviduoti Sąjungą turi teisę priimti tik
Suvažiavimas. Už sprendimas reorganizuoti ar likviduoti Sąjungą turi nubalsuoti 2/3
Sąjungos narių.
15.2. Sąjungą gali būti reorganizuota ar likviduota Lietuvos Respublikos įstatymais
numatytos valstybės institucijos sprendimu.
15.3. Sąjungos reorganizavimo ar likvidavimo tvarką nustato susirinkimas.
15.4. Visus klausimus, susijusius su Sąjungos reorganizacija, sprendžia Suvažiavimo
išrinkta reorganizacinė komisija.
15.5. Sąjungos susirinkimas, priėmęs sprendimą likviduoti Sąjungą, skiria jos
likvidatorių ir nustato likvidavimo tvarką.
15.6. Nutraukus Sąjungos veiklą ir patenkinus visus Sąjungos kreditorių
reikalavimus, likusi Sąjungos turto dalis ir/ar piniginės lėšos panaudojamos Suvažiavimo
sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Lietuvos ortodontų sąjungos įstatai priimti 2003 m. balandžio 11 d. įvykusiame
steigiamajame susirinkime.
Lietuvos ortodontų sąjungos įstatai papildyti 2008 m. vasario 01 d. įvykusiame
suvažiavime.

Lietuvos ortodontų sąjungos
Pirmininkas

Antanas Šidlauskas
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