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Vilnius
Vadovaudarnasis
20081 Nr. 47-1752)
Vyriausybes

Lietuvos

Respublikos

26straipsniu,

Kuno kulruros

nuostatu, parvirtintu

direktoriausZul?

derinimo

Vyriausybes

iKauno

pedagogu

m. vasario 11 d. raste (reg. Nr. 0-480)

19 d. raste Ireg.
iSd?:vimui.s#:ir:t4 :mokymct
m. vasario

tvarkos

m. kovo

J7 d. nutarimu

aprasu, patvirtintu departamento
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centro ir Lietuvos

generalinio

derinirno

ir kuno kulturos

Pr it.a r iu:

1.1.

Kauno pedagogu kvalifikacijos

kvali fikacijos centro 2013

ir sporto veikJos

isdavimo

2 d. [sakymu

Nr. V-2.

centro (juridinio asmens kodas - 193043096,

buveines

direktoriaus

20]3

rn. sausio

~ r. 4):

adresas - Vytaiito pro 44. Kaunas) pateiktam derinti sportininku

treniravimo

pagrindq

federacijos (juridinio asmens kodas - 195727431,

ir Kauno

2013

leidimu

generalinio

1.

Sporto g. 6, Kaunas)

federacijos

isdestyta prasyma ir i Kurio kultiiros ir sporto veiklos leidirnu

siulymus (,2013 m. vasario 21 d. posedzio proiokolas

1:2. Lietuvosaerobikos

aerobikos

l Kauno pedagogu

isdestyta prasyma.

Nr. G~503)

sudarytos departamento

buveinesadresas

20]0

Respublikos

m, gruodzio 14 d. [sakymu Nr. V-619 (2in., 2012, Nr. 151-7737),

atsizvelgdarnas

kornisijos,

prie Lietuvos

punktu ir Kuno kulturos ir sporto veiklos leidirnu

Nr. 125-(404).9.14

programu

ir sporto [statymo (Zin., 1996, Nr. 9-215;

ir sporto departamento

Respublikos

Lietuvos

Nr. 291 (2in., 2010, Nr. 33-1568;

isdavimui skirtu mokymo

kfino kultiiros

pedagogu

kvalifikacijos

centro (juridinio

asmens

moduliui;

buveines adresas kodas - 193043096,

- Vytauto pr ..44, Kaunas) pateiktai derinti vienos sporto sakos mokymo programai.

2.

'Nu sta t a urkad

3.

Sis sprendimas

sisjsakymas

gali buti skundziamas

[statymo (Zin., 2011, Nr. 85-4]]1)

Generalinis direktorius

galioja iki 20 l7 rn, vasario 25 d.

Lietuvos Respublikos

administraciniu

bylu ieisenos

nustatyta tvarka.
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