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ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Viesoji istaiga Kupi5kio rajono turizmo ir verslo informacijos centras (toliau -
Centras) yra Lietuvos Respublikos viesqiq lstaigq istatymo nustatyta tyarka isteigtas pelno
nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, kurio tikslas - tenkinti
vieSuosius interesus.

2' Savo veikloje Centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesqjq istaigq lstatymu, kitais Lietuvos
Respublikos istatymais, teises aktais bei Siais [statais.

3' Centras pagal savo prievoles atsako tik jam nuosavybes teise priklausandiu turtu.
Centras neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal Centro prievoles.

4' Centro pavadinimas - vie5oji istaiga Kupi5kio rajono turizmo ir verslo informacijos
centras.

5. Centro teisine forma _ vie5oji istaiga.

6' Centro veiklos laikotarpis neribotas. Centro finansiniai metai yra kalendoriniai
metai.

7 ' [staiga yra paramos gavejas pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos

istatym4.

cENrRo vErKlollitrtf^TsRrrys rR Rusys

8. Pagrindiniai Centro tikslai:

8'l' tenkinti vie5uosius interesus ir skatinti Kupi5kio rajono turizmo ir verslo pletr4,
atsiZvelgiant i Kupi5kio rajono savivaldybes (toliau - Savivaldybes) strateginius prioritetus;

8'2' nuolat populiarinti ir skleisti informacij4 apie KupiSkio rajono turizmo ir verslo
objektus, dia vykdom4 veikl4, prisideti prie patrauklaus ir svetingo Kupiskio rajono lvaizdiio
klrimo;

8'3' rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informacij4 apie turizmo paslaugas, lankytinas
Savivaldybes vietoves ir objektus;
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8'4. skatinti verslumo idejas visuomeneje, teikti verslo informavimo ir konsultavimo

paslaugas.

9. Centro veiklos sritys:

9' I ' Kupi5kio rajono reprezentavimas, lankomq objektq Lietuvoje ir uZsienyje

reklamavimas;

9.2. dalyvavimas formuojant turizmo ir verslo informacines sistemas;

9.3. turizmo mar5rutq ir projektq rengimas;

9.4. ekskursijq po KupiBkio rajon4, Lietuvq organizavimas, gido paslaugq teikimas.

9.5 renginiq, veiklq, skatinandiq paLintni, sportini, rekreacini ir kt. twam1
organizavimas.

9'6' informacijos apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves rinkimas,

kaupimas ir nemokamas teikimas;

9.7. informaciniq bei kartografiniq leidiniq apie turizmo paslaugas, objektus ir
vietoves rengimas, leidimas ir platinimas;

9.8. prekybos reklaminiais leidiniais, suvenyrais, meno dirbiniais, kita vietos

verslininkq produkcija organizavimas ir vykdymas;

9.9. turizmo rinkos stebejimas, analizb ir planavimas.

9.10. informacijos apie verslo sqlygas Lietuvoje ir Europos Sqjungoje kaupimas ir
skleidimas, paZangiq ekonomikos ideiq propagavimas visuomeneje;

9.11. verslo informacijos, konsultacijq ir mokymq paslaugq teikimas, verslininkq

kvalifikacijos kelimo kursq ir seminarq rengimas;

9.12. tarpininkavimas pritraukiant Lietuvos ir tarptautiniq organizacijq, imoniq, fiziniq
asmenq, fondq ir programq lesas bei techning pagalbqcentro veiklai;

9.13. naujq technologijq ir mokslo naujoviq diegimo versle skatinimas;

9.14. pagalba tLmezgant kontaktus tarp potencialiq verslo partneriq, konsultavimas ir
verslo pletros ir investiciniq projektq rengimas;

9.15. bendradarbiavimas su kitomis paslaugq verslui tinklo lstaigomis, paramq verslui

teikiandiomis institucijomis bei turizmo informaciniais centrais Lietuvoje ir uZsienyje;

9.16. dalyvavimas uZsienio Saliq ir tarptautiniq organizacijq paramos smulkiajam ir
vidutiniam vers lui pro gramose ir projektuose;

9.17. kitq turizmo ir verslo informavimo bei turizmo ir verslo paslaugq organizavimas

ir vykdymas;

10. Savo tikslams pasiekti Centras verdiasi istatymq nedraudZiama iiq r[Siq flkine
komercine veikla, pagal Ekonomines veiklos r[Siq klasifikatoriq, patvirtint4 Statistikos



departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 3l d.

isakymu Nr. D]-226 ,,Del Ekonomines veiklos rDSiq klasifikatoriaus patvifiinimo,,:

J

Veiklos r05is

Ekonomines veiklos
r[Siq klasifikatoriuje

nurodlos veiklos
kodas

os l8.l
pd umas

18.12

I susuuslos paslaugos
18. l4

lr asyrrl lalKmenq urazavlmas
18.20

.ytsrl untr preKyDa speclalzuotos e parduotuvdse 47.61
r:4uuasL;rq rr rasunes relKmenq maZmenrne prekyba specializuotose parduotuvese 47.62

ryrq, meno olrDlnlq lr relrglnrq reikmenq specializuota mazmenine prekyba 47.78.10
rr.rra mazmenlne prekyba ne parduotuvese, kioskuose ar prekyvietdse 47.99

^PByvenurnlmo velKla
55

ruJrl ra rumpalalKo apgyvendrnrmo veikla 55.20
Nrra aPEyvBnglnlmo velKla

-

Leidybine veikla

55.90

56.29

58
NrJB{, pcrrootnlq lelolnlq leldyba r krta leidybine veikla 58.1

lq paslaugq velkla
63

aBo lnlq paslaugq rr drauclrmo verkla 66
1\uusavu aroa nuomoJamo nelfllnoJamoJo fu'to nuoma ir eksploatavimas

-

Teisine veikla
68.20

69.10
rsJ Pa l r KonsultacrJos, telslnlq dokumentq rengimas 69.10.30

^psr.lrLUS, uuralreruos lr audrto velkla; konsultacijos mokesdiq klausimais 69.20

rnc valqymo velKla 70.2

vDrljrl I yst{ luntKacuos velKla 70.21

Ersto tr Klto vatdymo velkla 70.22
rrnKos [ynmas

t5

v lcsoslos nuomones apklausa 73.20
zogzltJ YetKla

V
74.30

rEIJr rla, proreslne, moksllne rr technine veikla 74.90
IDPET roJr nuoma

77

77.21
ruBuuq valc[l nuoma

h..i
77 .2t.t0

rt
77.21.30

.. ",,orrr u spurru rslrrrrgntlnuoma l.r lspcrkamoJl lluoma



Sporto irangos nuoma 77 .21.40

Kitq turizmo priemoniq nuoma 77 .21.50

Kompiuteriq nuoma 77 .33.t0

Kopijavimo, spausdinimo ir teksto apdorojimo ma5inq nuoma 77.33.20

Kelioniq agent[iry, ekskursijq organizatoriq, iSankstinio uZsakymo paslaugq ir
susijusi veikla

79

Kitq i5ankstinio uZsakymo ir susijusiq paslaugq veikla 79.90

Administracine veikla, istaigq ir kitq verslo imoniq aptarnavimo veikla 82

Kombinuotqjq istaigos administraciniq paslaugq veikla 82.fi
Fotokopijavimo, dokumentq rengimo ir kita specializuot.d ist-digai blding.l
paslaugrl veikla

82.19

PosedZiq ir verslo renginiq organizavimas 82.30

Kitas mokymas 85.5

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas 85.59

Svietimui bUdingq paslaugq veikla 85.60

Kiirybine, menine ir pramogq organizavimo tvarka 90

Istoriniq vietq ir pastatq bei panasiq turistq lankomq vietq eksploatavimas 91.03

Sportine veikla, pramogq ir poilsio organizavimo veikla 93

Pramogq ir poilsio organizavimo veikla 93.2

Kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla 93.29

Kitq narystes organizacijq veikla 94.9

v

v

III SKYRJUS
CENTRO TEISES IR PAREIGOS

I 1. Centras gali tureti ir igyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios

neprie5tarauja istatymams, Siems ]statams ir veiklos tikslams.

12. Centras turi teisE steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir uZsienio

valstyb€se.

I 3. Centrui neleidZiama:

l3, I . gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta Siuose f statuose;

13.2. neatlygintinai perduoti Centro tuft4 nuosavyben, pagal patikejimo ar panaudos

sutarti Centro dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, i5skyrus Centro likvidavimo atveju,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesqjq istaigq istatyrno 3 str. 2 d.2 p.

13.3. skolintis pinigq uZ paliikanas i5 savo dalininko ar su juo susijusio asmens (kaip

jis apibreZtas Vie5qjq istaigq istatymo 3 straipsnio 3 dalyje);

13.4. uitikrinti kitq asmenq prievoliq ivykdymq.
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IV SKYRIUS
CENTRO SAVININKAS IR JO KOMPETENCIJA, ASMENS TAPIMO NAUJU

DALININKU TVARKA, SAVININKO TEISIU PERLEIDIMAS

14. Centro vienintele savininke (dalininke) yra Kupi5kio rajono savivaldybe, kuri savo

teises ir pareigas igyvendina, Vyriausybes nustatyta tvarka per Kupi5kio rajono savivaldybes taryb4.

Savininko ra5ytiniai sprendimai prilyginami Centro visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimams.

15. Savininkas turi teisg:

15.1. priimti sprendimus, paskirtus jo kompetencijai;

l5'2' susipaZinti su Centro dokumentais ir gauti informacijq apie Centro veikl4;

15.3. nustatyti privalomas veiklos uZduotis;

15.4. kreiptis iteism4 su ie5kiniu pra5ydamas panaikinti Centro organq sprendimus,

taip pat pripaZinti negaliojandiais valdymo organq sudarytus sandorius, jeigu jie priestarauja

imperatyviosioms istatymq normoms, Centro fstatams arba protingumo ar s4Ziningumo principams;

15.5. kreiptis iteism4 su ieskiniu pra5ydamas uZdrausti Centro valdymo organams

ateityje sudaryti sandorius, prie5taraujandius Centro veiklos tikslams ar pa1eid1iandius Centro

valdymo organo kompetencij4;

15.6. gauti likviduojamo Centro turto dali, kurios verte negali biiti didesne, nei

nurodyta jo ina5q vertg patvirtinandiame dokumente;

taisykles;

15.7. i kitas Lietuvos Respublikos jstatymuose nustatytas teises.

1 6. Savininko kompetencija:

16.1. keidia, tvirtina Centro istatus;

16.2. nustato paslaugq, darbq bei produkcijos kainas ir tarifus ar jq nustatymo

16.3. per 4 menesius nuo finansiniq metq pabaigos, tvirtina metiniq finansiniq

ataskaitq rinkini;

16.4. nustato informacij4, kuri pateikiama visuomenei apie Centro veikl4;

16.5' priima sprendim4 del Centrui nuosavybes teise priklausandio ilgalaikio turto
perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutarti ar lkeitimo;

16.6. priima sprendim4 del Centro reorganizavimo ir reorganizavimo s4lygq

tvirtinimo;

16.7. priima sprendim4 pertvarkyi Centrq;

16.8' priima sprendim4 likviduoti centr4 ar atsaukti jo likvidavim4;

16.9. skiria ir at5aukia likvidatoriq;

16.10. nustato Centro vidaus kontroles tvark4;
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16.11. priima sprendimq del Centro metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio audito ir
renka auditoriq ar audito jmong, pagal s4lygas, numatytas Lietuvos respublikos vie5qjq lstaigq

istatymo ll str.6d.

16.12. priima sprendim4 del Centro tapimo kitq juridiniq asmenq steigeja ar dalyve;

16.13. priima sprendim4 del naujq dalininkq priemimo;

16.14. tvirtina Centro veiklos strategij4;

16.15. tvirtina Centro valdymo struktiir4 ir pareigybiq s4ra34;

16.16. nustato Centro veiklos vertinimo kriterijus;

16.17 . nustato privalomas veiklos uZduotis;

16.18. priima sprendim4 del Centro filialq steigimo ar jq veiklos nutraukimo;

1 6. 1 9 . sprendZia kitus savininko kompetencij ai priskirtus klausimus.

17. Nauji dalininkai priimami savininko sprendimu.

18' Asmuo, pageidaujantis tapti nauju Centro dalininku, pateikia Centro vadovui
prasym4 juo tapti. Asmens pra5yme turi biiti nurodyti jo duomenys (fizinio asmens vardas, pavarde,

asmens kodas (kai asmuo jo neturi gimimo data), gyvenamoji vieta arba adresas

korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisine forma, kodas, buveine; atstovo vardas,

pavarde, asmens kodas (kai asmuo jo neturi - gimimo data), i5reik5tas pritarimas Centro veiklos
tikslams ir nurodytas asmens numatomas lnaBas 1 dalinrnkq kapital4, Sio ina5o dydis (kai
numatomas jna5as - pinigai) ar verte (kai numatomas jna5as - materialusis ar nematerialusis turtas)
(eurais) ir lnaSo perdavimo Centrui terminas. Kartu su pra5ymu turi blti pateikta tufto veftinimo
ataskaita, jei numatoma perduoti materialt{i ar nematerialqii turt4.

19. Centro savininkui priemus sprendim4 priimti dalinink4, pageidavgs dalininku tapti
asmuo juo tampa, perdavgs Centrui savo pra5yme nurodyt4 !na54.

20. Apie savo sprendimE perleisti Centro dalininko teises, dalininkas turi ra5tu praneBti

Centro vadovui, nurodydamas duomenis apie asmeni (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas
(kai asmuo jo neturi - gimimo data), gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio
asmens pavadinimas, teisine forma, kodas, buveine; atstovo vardas, pavarde, asmens kodas (kai
asmuo jo neturi - gimimo data), kuriam ketina perleisti savo teises, taip pat nurodo perleidimo biid4
ir numatom4 sandorio dat4. Apie gaut4 dalininko prane5im4 Centro vadovas per 5 (penkias) darbo

dienas turi informuoti kitus dalininkus.

21. Asmuo, igijqs dalininko teises, tampa Centro dalininku nuo jo jregistravimo Centro
dokumentuose dienos. Centro vadovas, gavqs Centro dalininko teisiq perleidimo sandor!
patvirtinanti dokument4, Per 3 (tris) darbo dienas turi iregistruoti dalinink4 Centro dokumentuose.

Sio dalininko turimq balsq skaidius, igyvendinant jo teisg balsuoti visuotiniame dalininkq
susirinkime, lygus jam teises perleidusio dalininko turetam balsq skaidiui.
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22. Apie tai, kad yra iregistruotas naujas Centro dalininkas, Centro vadovas per 5

(penkias) darbo dienas 5iq Istatq nustatyta tvarka turi prane5ti Centro dalininkams.

23. Centro savininkas gali perleisti savo teises kitam asmeniui tik tokiais atvejais ir

b[dais, kurie numatyti Lietuvos Respublikos viesqjq istaigq istatymo bei kitq istatymq,

reglamentuojandiq valstybes ir savivaldybiq turto valdym4, naudojim4 ir disponavim4 juo.

24. Centro vadovas turi teisg dalyvauti, savininkui priimant sprendimus del Centro.

V SKYRIUS
DALININKO TEISIU PARDAVIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

25. Apie ketinim4 parduoti dalininko teises dalininkas turi ra5tu praneSti Centro

vadovui (kartu nurodyti dalininko teisiq pardavimo kain4).

26. Centro vadovas per 5 dienas nuo dalininko prane5imo gavimo dienos apie tai

|statuose nurodytu biidu informuoja kitus Centro dalininkus (kartu nurodo dalinink4, kuris parduoda

dalininko teises, ir dalininko teisiq pardavimo kain4) ir [statq nustatyta tvarka Saukia visuotini

dalininkq susirinkim4 sprendimui del Centro dalininko, kuris pirktq parduodamas dalininko teises,

priimti.

27. Visuotiniame dalininkq susirinkime paai5kejus, kad uZ nustatyt4 kain4 dalininko

teisiq neperka ne vienas Centro dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas

parduoti kitam asmeniui.

28. Jeigu Centro dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teises parduodamos Sio

dalininko pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant lstatt424-26 punktuose nurodytq

veiksmq.

VI SKYRIUS
DALININKU INASU PERDAVIMO CENTRUI TVARKA

29. Dalininkq ina5ai Centruiperduodami tokia tvarka:

29.1. pinigai ine5ami i Centro s4skait4;

29.2. materialusis ir nematerialusis turtas Centrui perduodamas sura5ant turto

perdavimo aktq; aktq pasira5o turt4 perduodantis asmuo (steigejas, dalininkas, dalininku tapti

pageidaujantis asmuo) ir Centro vadovas; kartu su perduodamu turtu Centrui pateikiama ir Sio turto

vertinimo ataskaita, kuri turi b[ti sudaryta ne veliau kaip prieS 6 menesius iki turto perdavimo

Centrui; turto vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko le5omis.
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VII SKYRIUS
SUSAUKIMO TVARKA, SPRENDIMU PRIEMIMO TVARKA

30. Visuotiniame dalininkq susirinkime turi teisg dalyvauti ir balsuoti asmenys,

susirinkimo dienq esantys istaigos dalininkais. Kiekvienas dalininkas turi 1 bals4. Susirinkime be

balso teises taip pat gali dalyvauti vie3osios istaigos vadovas ir kitq organq nariai, jeigu jie nera

dalininkai, taip pat kiti asmenys dalininkq pritarimu.

31. Visuotinio dalininkr+ susirinkimo sprendimai priimami paprasta visq susirinkime

dalyvaujandiq dalininkq balsq dauguma, i5skynrs Lietuvos Respublikos viesqjq istaigq lstatyme

nurodytus sprendimus, kurie priimami 2/3 visq susirinkime dalyvaujandiq dalininkq kvalifikuota

balsq dauguma.

32, Uii visuotinio dalininkq susirinkimo su5aukim4 atsako istaigos vadovas. Apie

Saukiam4 dalininkq susirinkim4, nurodant jo darbotvarkg, istaigos vadovas turi prane5ti kiekvienam

dalininkui ra5tu ne veliau kaip prie5 10 dienq iki susirinkimo, kartu pateikdamas visus dokumentus

svarstomais darbotvarkes klausimais, kurie reikalingi sprendimui priimti. Visuotinis dalininkq

susirinkimas gali bDti Saukiamas nesilaikant Sio termino, taip pat paskelbto susirinkimo darbotvarke

gali blti keidiama, jei su tuo sutinka visi dalininkai. Susirinkimas laikomas ivykusiu, jeigu jame

dalyvavo daugiau kaip pusg balsq turintys dalininkai.

33. Eilinis visuotinis dalininkq susirinkimas turi ivykti ne veliau kaip per 4 menesius

finansiniams metams pasibaigus.

VIII SKYRIUS
CENTRO ORGANAI IR JU KOMPETENCIJA

34. Centras igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo

valdymo organus.

35. Centro vienasmenis valdymo organas yra Centro vadovas. Centro vadovo pareigas

eina ir Centro vardu veikia direktorius.

36. Kolegialfis patariamieji organai Centre nera sudaromi.

37. Centro vadovas i darb4 priimamas vie5o konkurso b[du. Vie54 konkursq

organizuoja, jo nuostatus tvirtina Kupi5kio rajono savivaldybes meras. Darbo sutartf su Centro

vadolu sudaro ir jq nutraukia istatymq nustatyta tvarka, nustato Centro vadovo darbo sutarties

s4lygas, tvirtina Centro vadovo pareigybes apra5ym4 mero potvarkiais KupiSkio rajono

savivaldybes meras. Centro vadovas at5aukiamas i5 pareigq teises aktq nustatyta tvarka Kupi5kio

rajono savivaldybes mero potvarkiu.
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38. Savo veikloje Centro vadovas vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, kitais

teises aktais, Siais [statais, savininko sprendimais ir pareigyb€s aprasymu.

39. Centro vadovo kompetencija:

39.1. organizuoti Centro veikl4 ir veikti Centro vardu santykiuose su kitais asmenimis;

39.2. std'aryti ir nutraukti darbo sutartis su Centro darbuotojais, nustatyti darbuotojq

atlyginimus.

39. 3. igyvendinti savininko priimtus sprendimus;

39.4. vykdyti centro veiklos planus ir rengti veiklos ataskaitas;

39.5. uZtikrinti perduoto pagal panaudos sutartj ir Centro isigyto turto efektyr,'t1

panaudojimq ir jo apsaugq;

39.6. prisiimti atsakomybg uZ finansiniq ataskaitq rinkinio sudarym4;

39.7. patekti informacij4 visuomenei apie Centro veikl4;

39.8. teikti duomenis ir dokumentus Juridiniq asmenq registrui;

39'9' pateikti Centro metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir praejusiq finansiniq metq

Centro veiklos ataskaitq savininkui;

39.10. atidaryti ir uZdaryti s4skaitas banke;

39.1 l. leisti lsakymus, duoti nurodymus, privalomus visiems darbuotojams;

39.12. Centro vardu pasira5yti dokumentus ir igalioti kitus asmenis vykdyti Centro

vadovo kompetencijos funkcijas;

39.13. atlikti kitas funkcijas, kurios yra priskiriamos vadovo kompetencijai.

IX SKYRIUS
FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMO IR JU VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

40. Centras gali tureti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos jstatymq nustatyta

tvarka.

4l' Sprendimus del Centro filialq ir atstovybiq steigimo beijq veiklos nutraukimo, jq
vadovq skyrimo ir at5aukimo, filialq ir atstovybiq nuostatq, filialq ir atstovybiq vadovq

pareigybiniq nuostatq patvirtinimo priima Centro savininkas.

X SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE CENTRO VEIKLA PATEIKIMO INSTITUCIJAI,

IGWENDINANCIAI CENTRO SAVININKo TEisEs IR PAREIGAS, vISUoMENEI
TVARKA

42. Centro vadovas turi parengti ir pateikti savininkui, kolektyvui praejusiq finansiniq

metq centro veiklos ataskait4. Si ataskaita yra viesas dokumentas.
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43. Ataskaitoje nurodoma Lietuvos Respublikos viesqjq istaigq istatymo l2 straipsnyje

nurodyta informacija.

44. Centro veiklos ataskaitoje gali biiti ir kita informacija, kuri4 nustato savininkas.

45. Centro veiklos ataskaita turi btti pateikta Juridiniq asmenq registrui kartu su

metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniu, o tais atvejais, kai auditas atliktas, kartu su audituotu metiniq

finansiniq ataskaitq rinkiniu ir auditoriaus i5vada ir paskelbta Centro interneto svetaineje. Be to,

tretiesiems asmenims turi b[ti sudarytos sElygos su Sia ataskaita susipaZinti Centro buveineje. Ui
informacijos teisingum4 atsako Centro vadovas.

46. Centro veiklos ataskaitoje turi buti vertinamas jo veiklos ekonominis, socialinis ir

pagal jo veiklos tikslus kitoks poveikis.

XI SKYRIUS
VIESV PRANESIMV IR INFORMACIJOS PASKELBIMO TVARKA

47. Kai Centro prane5imai turi blti paskelbti vie5ai, jie skelbiami V| Registry centro

leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenq vie5i prane5imai".

48. Kiti Centro prane5imai dalininkams ir kitiems asmenims siundiami registruotu

lai5ku arba iteikiami pasira5ytinai ar elektroniniq rySiq priemonemis. Kai pranesimai dalininkui

siundiami registruotu laiSku, jie siundiami adresu, kuri dalininkas nurodgs Centrui. Skubls

prane5imai gali b[ti perduoti elektroniniq ry5iq priemondmis, originalai t4pa(,iq dien4 i5siundiami

adresatui registruotu lai5ku ar iteikiami pasira5ytinai.

49. UL prane5imq i5siuntimq laiku ar jq iteikim4 pasiraSytinai atsako Centro vadovas.

XII SKYRIUS
CENTRO LESU sArrrNmr

50. Centro tut14 sudaro savininko turtas, taip pat turtas, gautas kaip parama, pagal

testamentq, finansiniai i5tekliai, kitas teis€tai igytas turtas. Pagal panaudos sutarti perduotas turtas

naudojamas ir valdomas istatymq ir sutarties nustatyta tvarka tik Siuose |statuose numatytai veiklai

uZtikrinti.

51. Centras gali teises aktq nustatyta tvarka parduoti, perleisti, i5nuomoti, ikeisti
ilgalaiki turtq tik savininko sprendimu.

52. Centro leiq Saltiniai:

52. 1. savininko ina5ai;

52.2. valstybes ir savivaldybiq biudZetq tiksliniai asignavimai;

52.3. Lietuvos ir uZsienio fondq asignavimai;

52.4. kitq institucijq asignavimai;
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52.5. pajamos uZ suteiktas paslaugas ir atliktus sutartinius darbus;

52.6. leSos, gautos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testament4;

52.7. palnkanos, mokamos uz bankuose saugomas centro resas;

52.8. skolintos leBos;

52.9. kitos teisetai igytos le5os.

53. Lesos, gautos kaip parama, taip pat pagal testament4 yra naudojamos paramos

teikejo arba testatoriaus nurodymu fstatuose numatfai veiklai uZtikrinti. Sios lesos turi blti
laikomos atskiroje Centro le5q s4skaitoje.

54. Le5oms, gaunamoms i5 Lietuvos valstybes ar savivaldybiq biudZetq bei fondq,
panaudoti turi b[ti sudaryta i5laidq s4mata. Le5oms, gaunamoms iS kitq Saltiniq, panaudoti i5laidq
s4mata sudaroma, jei to reikalauja lesas suteikiantys subjektai, Lesq likutis naudojamas sutartyje
nurodytiems tikslams.

XIII SKYRIUS
ISTATV KEITIMO TVARKA

55. Iniciatyvos teisg keisti Centro ]status turi Centro vadovas, savininkas.

56, siq [statq pakeitimus ir papildymus tvirtina savininkas.

57. [statq pakeitimai ir papildymai registruojami Lietuvos Respublikos vie5qjq lstaigq
istatymo ir kitq norminiq aktq nustatyta lvarka. Jie jsigalioja nuo jregistravimo Juridiniq asmenr]

registre dienos.

XIV SKYRIUS
CENTRO REORGANIZAVIMO, PBRTVARKYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

58. Centras reorganizuojamas ir likviduojamas istatymq ir kitq teises aktq nustatyta
tvarka.

59. Centras gali blti pertvarkomas i biudZeting istaig4 Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos vie5qjq jstaigq lstatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

XV SKYRIUS
KITOS NUOSTATOS

60. Centro veiklos ir valdymo klausimai, neaptarti

vadovaujantis I ietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

istatymu, kitais Lietuvos Respublikos istatymais bei teises aktais.

$iuose |statuose, sprendZiami

Respublikos viesqjq istaigq
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