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Lietuvos Respublikos flnansu ministro
2002 in. gruodzio 20 d. isakymu Nr. 406
(Lietuvos Respublikos finansu ministro
2020 in. rugsejo 23 d. isakymo Nr.1K-314
redakcija)

VIHSOSIOS |STAIGOS CENTRINES PROJEKTU VALDYM0 AGHNTOROS
ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSI0S NUOSTATOS

1.    Vie§oji  istaiga  Centrine  projektu  valdymo  agenthra  (toliau  -  lstaiga)  yra  Lietuvos
Respublikos vie5tu.u istaigu istatymo  nustatyta tvarka isteigtas pelno  nesiekiantis ribotos  civilines
atsakomybes vie§asis juridinis asmuo.

2.    |staiga    savo    veikloje    vadovaujasi    Lietuvos    Respublikos    Konstitucija,    Lietuvos
Respublikos  civiliniu  kodeksu,  Viesuju  istaigu  istatymu,  kitais  teises  aktais  ir  |staigos  istatais
(toliau - lstatai).

3.    |staigos    pavadinimas    -    vie§oji    istaiga    Centrine    projektu    valdymo    agenthra.
Sutrumpintas pavadinimas - CPVA.

4.    |staigos teisine forma -vie§oji istaiga.
5.     |staigos buveines adresas -S. Konarskio g.13, LT-03109 Vilnius, Lietuvos Respublika.
6.    |staigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7.    |staigos   steigeja   ir   savininke   yra   valstybe.   Istaigos   savininko   teises   ir   pareigas

igyvendina Lietuvos Respublikos finansu ministerij a.
8.  |staiga   veikia   Siose   Lietuvos   Respublikos   finansu   ministrui   Lietuvos   Respublikos

Vyriausybes pavestose valdymo srityse :
8.1. vie§uju finansu valdymas;
8.2. Europos Sajungos strukttiriniu fondy, Sanglaudos fondo, Europos ekonomines erdves ir

Norvegij os finansiniu mechanizmu investicij os.
9.    |staigos veikla taip pat susijusi su:
9.1.    Lietuvos Respublikos §vietimo, mokslo ir sporto ministrui pavesta sporto sritimi (kick

tai susij? su sporto projektu finansavimu);
9.2.    Lietuvos Respublikos uzsienio reikalu ministrui pavesta uzsienio  reikalu ir saugumo

politikos sritimi (kick tai susij? su Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai progranos
igyvendinimu);

9.3.    Lietuvos    Respublikos    vidaus    reikalu    ministrui    pavestomis    vie§ojo    saugumo,
elektronines atpazinties ir migracijos sritimis (kiek tai susij? su Vidaus saugumo fondo programos
igyvendinimu);

9.4.    Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovaciju ministrui pavesta ekonomikos politikos
sritimi (kiek tai susij? su koncesiju politika);

9.5. Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pavestomis energetinio saugumo, iskastiniu
energijos   i§tekliu,   atsinaujinan6iu   energijos   i§tekliu,   elektros   ir   §ilumos,   energijos   vartojimo
efektyvuno, valstybes energetikos sektoriaus konkurencingumo skatinimo sritimis (kiek tai susije
su Europos infrastrukthros tinklu priemohes energetikos sektoriaus proj ektu igyvendinimu) ;

9.6. Lietuvos     Respublikos     susisiekimo     ministrui     pavestomis     transporto     sistemos
funkcionavimo, elektroniniu rysiu ir pa§to sritimis (kiek tai susij? su Europos infrastrukttiros tinklu
priemohes transporto ir telekomunikaciju sektoriaus proj ekqu igyvendinimu).
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11 SKYRIUS
|STAIGOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

10.  lstaigos veiklos tikslas -tenkinti viesuosius interesus, siekiant:
10.1.    programoms     ir    projektams,     finansuojaniems     Europos     Sajungos,     Europos

ekonomines  erdves  ir  Norvegijos  finansiniu  mechanizmu,  tarptautiniu  instituciju,  valstybes  ir
kitomis lesomis, skirtu le§u panaudojimo pagristumo;

10.2.    racionalaus valstybes biudzeto le§u, skirtu Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos
demokratij ai programai igyvendinti, panaudoj imo ;

10.3.    racionalaus valstybes biudzeto lesu panaudojimo, rengiant ir igyvendinant viesojo ir
privataus sektoriu partnerystes (toliau -VPSP) projektus bei didinant viesojo sektoriaus investiciju
proj ektu rengimo kokyb? ir investavimo efektyvuma;

10.4.    tarptautinio bendradarbiavimo pletojimo;
10.5.    Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybes

2020 in. birzelio 10 d. pasitarime ®asitarimo protokolas Nr. 28), tinkamo administravimo.
11.  Istaiga, siekdama savo veiklos tikslo, atlieka Bias funkcijas:
11.1. administruoja  programas   ir  projektus,   finansuojanus  Europos   Sajungos,   Europos

ekonomihes  erdves  ir  Norvegijos  finansiniu  mechanizmu,  tarptautiniu  instituciju,  valstybes  ir
kitomis le§omis;

11.2. vykdo taaptautines programas, igyvendina projektus;
11.3.  atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 in.  1iepos  8  d.  nutarime Nr.  750 „Del

Ateities  ekonomikos  DNR plano  veiksmu ir projektu  igyvendinimo tvarkos  apraso  patvirtinimo"
nustatytas administruoj an6iosios institucij os funkcij as;

11.4. skelbia kvietimus teikti parai§kas del projektu finansavimo;
11.5 . organizuoja projektu atranke ir vertina projektus;
11.6.     prizinri viesuosius pirkimus, atlikdama projektu:
11.6.1. i§ankstin? pirkiqu priezinra -vertina projekto pirking plap ir pirkimo dokumentus

pries pirkimo procedera, stebetojo teisemis dalyvauja pirkimo procederose, vertina atlikta pirkimo
procedera   ir  pirkimo   sutarties   projekta  pries   sudarant  pirkimo   sutarti,   konsultuoja  projektu
vykdytojus;

11.6.2. paskesn?  pirkimu  priezinra  -vertina  jau  atliktu  pirkimo  procederu  ir  pirkimo
sutar5iu vykdymo teisetuna, konsultuoj a pirkimo sutar6iu vykdymo klausimais ;

11.7.  atlieka centrines perkan5iosios organizacijos funkcijas;
11.8. sudaro projekqu sutartis ir prizitiri ju igyvendinima;
11.9.  atlieka projektu patikras vietose;
11.10.  vertina projektu i§laidy tinkamuna finansuoti;
11.11.  prizitiri projektu igyvendinimo t?stinuma;
11.12.  atlieka  itariamu  pazeidiqu  tyrimus,  nustato  su  projektu  igyvendinimu  susijusius

pazeidimus,  teises  alqu  nustatyta  tvarka  priima  sprendima  del  tolesniu  veiksmu,  susijusiu  su
nustatytu   pazeidimu,    itarusi    nusikalstama,    korupcinio    pobedzio    veika,    apie    tai    prane§a
kompetentingai institucij ai ;

11.13.  atlieka Europos Sajungos struktnrines paramos kompiuterines informacines valdymo
ir priezitiros sistemos tvarkytojo funkcijas;

11.14.  tvarko    su   projektu   igyvendinimu   susijusius   islaptintus   dokumentus   Lietuvos
Respublikos   valstybes   ir  tamybos   paslap6iu   istatymo   ir  kitu  teises   aktu,   reglanentuojan6iu
islaptintos informacij os apsauga ir administravima, nustatyta tvarka;

11.15.  rengia ir teikia ataskaitas, deklaracijas, planavimo ir kitus dokumentus ar informacija
atsakingoms institucij oms ;

11.16.  teikia  parei§kejams  ir  projektu  vykdytojams  informacija  apie  projektu  ir  parai§ku
rengimo bei teikimo ir projektu igyvendinimo reikalavimus bei vie§ina Sia informacija;

11.17.  igyvendina Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa:
11.17.1. atlieka paraisky atranka;
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11.17.2.vykdoatrinktuprojektupriezitirairi§laidutinkanunofinansuotivertinima;
11.17.3.   konsultuoja   valstybes   ir   savivaldybiu   instituciju   ir   istaigu   darbuotojus   del

vystomojobendradarbiavimoprojektu(parai§ku.).rengapo,igyvendinimoirtobulinimo;
11.17.4.   teikia  institucijoms   informacija   apie   numatomus   skelbti   ir   (arba)   paskelbtus

konkursus del vystomoj o bendradarbiavimo proj ektu;
11.18.  konsultuoja  ir  teikia metodin?  pagalba rengiant  ir  igyvendinant  VPSP  bei  vie§ojo

sektoriaus investiciju projektus, vertina centrihes ir vietines valdzios subjektu parengtus privataus
subj ekto atrankos dokumentus :

11.18.1.teikiaisvadasdelpartnerystesprojektusocialinesirekonomihesnaudos;
11.18.2.teikianuomonedeljuatitiktiesmetodiniansdokunentams.
11.18.3. renka   ir   sistemina   duomenis   apie   privataus    subjekto   atrankos   paskelbima,

igyvendinantVPSPprojekta,VPSPsutartiespasira§yma,keitima,nutrackima,kitusduomenisapi.e
VPSP  projektus  igyvendinan6iu  instituciju  sprendimus,  susijusius  su  VPSP  projektu  renglmu  ir
sutar6iuvykdymu,irskelbiainformacijaapieVPSPprojekturengimoirigyvendinimoeiga;

11.18.4.konsultuojairteikiametodingpagalbakoncesijusuteikimoklausimais,rengiantir

igyvendinant VPSP proj ektus ;
11.18.5. analizuoja   problemas   ir   teikia   Finansu   ministerijai   sinlymus   del   VPSP   sriti

reglamentuojan5iuteisesaktutobulinimoirnaujuteisesakturengimo;
11.18.6. kaupia,  sistemina  ir  teikia  infomacija  apie  nacionalin?  ir  uzsienio  Saliu  patirti,

susijusiasuVPSPprojekturengimuirigyvendinimu;
11.19.dalijasiprojektuirprograquadministravimogerajapatirtimi;
11.20.nagrinejaasmequpra§ymusirskundus,susijusiussu|staigosveikla.

Ill SKYRIUS
|STAIGOS THISES

12.  |staigos teises:
12.1.     sudaryti sandorius ir prisiimti isipareigojimus;
12.2.    teikti paslaugas ir atlikti darbus;
12.3.    1eisti periodin?, metodine medziaga ir kitus leidinius;
12.4.     teikti ir gauti panama;
12.5.     teikti labdara;
12.6.    uinegzti ir pletoti tarptautinius ry§ius ir bendradarbiauti su uzsienio subjektais, kuriu

veikla  susijusi  su  progranu  ir  projektu,  finansuojamu  Europos  Sajungos,  Europos  ekonomihes
erdves ir Norvegijos finansiniu mechanizmu, taaptautiniu instituciju, valstybes ir kitomis le§omis,
administravimu;

12.7.    verstis |statuose nurodyta tikine veikla.
13.BeViesujuistaiguistatymenustatytudraudimu,|staigaineleidziama:
13.1.     mazinti |staigos nuostoliu i§ perkainojimo rezervo;
13.2.    priimti  le§u,  kurias  perduodantis  asmuo  pra§o  leisti jas  naudoti  su |staigos veiklos

tikslu nesusij usiais tikslais.
14.  |staiga,  siekdama jai  nustatyto  veiklos  tikslo  ir atlikdama  savo  funkcijas,  turi  ir kitu

Vie§utu istaigu istatyme nustatytu teisiu.

IV SKYRIUS

|STAIGOSSAVININKONETURTINESIRTURTINESTEISES

15.|staigossavininkoteisesirpareigasigyvendinantiinstitucijaturi§iasneturtinesteises:
15.1.priimtisprendimusdel|staigosveiklos,valdymoirkituklausimu;
15.2.  susipazinti  su |staigos  dokumentais  ir gauti visa savo teisems igyvendinti reikalinga

informacij a apie |staigos veikla;
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15.3. kreiptis   i   teisma   su   ie§kiniu,   pra§ydama   panaikinti   |staigos   valdymo   organo
sprendimus,   taip   pat   pripazinti   negaliojan6iais   sudarytus   sandorius,   jeigu   jie   priestarauja
imperatyvioms istatyng normoms, |statams, protingumo ar saziningumo principans ;

15.4. kreiptis  i  teisma  su  ie§kiniu,  pra§ydama uzdrausti  |staigos  valdymo  organui  ateityje
sudaryti sandorius, priestaraujan5ius |staigos veiklos tikslui ar vir§ijan5ius |staigos valdymo organo
kompetencija;

15.5. kitu   lstaigos   savininko   teises   ir   pareigas   igyvendinan5iai   institucijai   nustatytu
neturtiniu teisiu.

16.  lstaigos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija turi Bias turtines teises:
16.1.Vie§ujuistaiguistatymonustatytatvarkagautilikviduojamos|staigosturtodali,kurios

verte negali buti dideshe negu suformuotas |staigos dalininku kapitalas;
16.2. priemus   istatyqu  ir  kitty  teises   alqu  pakeitimus,   vadovaudamasi  Vie§triu  istaigu

istatymu ir istatymais, reglamentuojan6iais valstybes ir savivaldybes turto valdyma,  naudojima ir
disponavima juo, perleisti kitam asmeniui dalininko teises ir pareigas;

16.3. kitu |staigos savininko teises ir pareigas igyvendinan6iai institucijai nustatytu turtiniu
teisiu.

istaigu  istatymo  ir  kitu  istatymu,  reglamentuojan6iu  valstybes  ir  savivaldybiu  turto  valdyma,
_     _                   C                          ,,

naudojima ir disponavima juo, nustatytais atvejais ir bndais bei |statu nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
0KINE VEIKLA

18.  |staiga gali verstis §ia tikine veikla, susijusia sujos veiklos tikslu:
18.1.     knyguleidyba;
18.2.     kita leidyba;
18.3.     kita programihes irangos leidyba;
18.4.     kompiuteriu programavimo veikla;
18.5.    kita informaciniu technologiju ir kompiuteriu paslaugu veikla;
18.6.     kita informaciniu paslaugu veikla;
18.7.     konsultacine verslo ir kito valdymo veikla;
18.8.     rinkos tyrimu ir vie§osios nuomones apklausa;
18.9.     kitu, niekur kitur nepriskirtu, §vietimu.
19.  tJkine  veikla,  kuri  yra  licencijuojama  arba  kuriai  reikalingas  atitinkanas  leidimas,

lstaiga gali verstis tik atlikusi tokiai tikinei veiklai reikalaujanus veiksmus.

VI SKYRIUS
ASMENS TAPIM0 NAUJU DALININKU TVARKA

20.  Asmuo gali tapti nauju dalininku, ji priemus dalininku arba jam igijus dalininko teises.
21.  Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka:
21.1. Dalininku   pageidaujantis   tapti   asmuo   pateikia  |staigos   direktoriui   pra§yma  tapti

dalininku.  Asmens pra§yme turi btiti nurodyti duomenys  apie ji  (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),  i§reik§tas  pritarimas  |staigos  veiklos  tikslams  ir nurodytas  asmens  numatomas  ina§as  i
dalininky  kapitala,  §io  ina§o  dydis  (kai  nunatomas  ina§as,  -  pinigai)  ar  verte  (kai  nunatomas
inasas,  -  materialusis  ar  nematerialusis  turtas)  eurais  ir  ina§o  perdavimo  |staigai  terminas.  Jei
numatomasina§as-turtas,kartusuprasymutuributipateiktatoturtovertinimoataskaita.

21.2. |staigos    direktorius,    gaves    dalininku    pageidaujan6io    tapti    asmens    pra§yma,
organizuoja visuotini dalininky susirinkima del naujo dalininko priemimo ir atlieka |statu 35 punkte
nustatytus veiksmus.

17.  |staigos  dalininko  teises  gali  buti  parduotos  ar  perduotos  kitiems  asmenims  Vie§uju11
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21.3. Asmuo   dalininku   priimamas   visuotinio   dalininku   susirinkimo   sprendimu.   Apie
visuotinio  dalininku  susirinkimo  priimta  sprendima  |staigos  direktorius  per  3  darbo  dienas  turi
informuoti dalininku pageidavusi tapti asmeni.

21.4. Visuotiniam   dalininku   susirinkimui   priemus   sprendima   priimti   nauja   dalininka,
dalininkupageidavestaptiasmuojuotanpa,perdaves|staigaisavoprasymenurodytainasa.

22.  Dalininko teises igijes asmuo dalininku tampa tokia tvarka:
22.1. Asmuo  |staigos direktoriui ra§tu prane§a apie tai,  kad igijo  dalininko teises,  ir kartu

pateikiajamdalininkoteisiuigijimaliudijantidokumentaarjoi§ra§a.Prane§imeturibtitinurodyta
dalininko  teises  perleid?s  asmuo  (fizinio  asmens  vardas,  pavarde,  asmens  kodas  (kai  asmuo jo
neturi,  -  gimimo  data);  juridinio  asmens  pavadinimas),  dalininko  teises  igijes  asmuo  (fizinio
asmens vardas, pavarde,  asmens kodas,  gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai;
juridinio asmens pavadinimas, buveine, kodas, atstovo vardas ir pavarde), dalininko teisiu igijimo
data.     22.2. Da|ininku  tapusio  asmens  inaso  i  dalininku  kapitala  verte  atitinka  dalininko  teises

perleidusio dalininko turetu ina§u vert?.
23.  Dalininku  pageidavusiam  tapti  asmeniui  atlikus  |statu  21.4  papunktyje  nurodytus  ar

dalininko  teises  igijusiam  asmeniui  atlikus  |statu  22.1  papunktyje  nurodytus  veiksmus,  |staigos
direktorius per 2  darbo  dienas ira§o  dalininku pageidavusi tapti  asmeni  ar dalininko teises igijusi
asmeni ir jo ina§o verte i |staigos dokunentus, atsizvelgdamas atitinkamai i |statu 21.4 papunk6io
nuostatas  ar |statu 22.1  papunktyje  i§vardytuose  dokumentuose  nurodyta dalininko teisiu igijimo
data ir |statu 22.2 papunk6io nuostatas.

24.  Atlikus  |statu 23  punkte nurodytus veiksmus,  naujam dalininkui  i§duodamas jo  ina§u
vertes patvirtinimo dokumentas.

VII   SKYRIUS
DALININKO TEISIU PARDAVIM0 KITIEMS ASMENIMS TVARKA

25.  Apie   ketinima   parduoti   dalininko   teises   dalininkas   turi   rastu   prane§ti   |staigos
direktoriui, kartu nurodydamas dalininko teisiu pardavimo kaina.

26.  |staigos  direktorius  per  5  dienas  nuo  dalininko  prane§imo  gavimo  dienos  |statu  34
punktenurodytubnduinfomuojakitus|staigosdalininkus(kartunurododalininka,kurisparduoda
dalininko  teises,  ir  dalininko  teisiu  pardavimo  kaina)  ir  |statu  nustatyta  tvarka  §aukia  visuotini
dalininkususirinkimadel|staigosdalininko,kurispirktuparduodamasdalininkoteises.

27.  Visuotiniame dalininku susirinkime paai§kejus, kad uZ nustatyta kaina dalininko teisiu
neperka  he  vienas  |staigos  dalininkas,  dalininko  teises  ketinantis  parduoti  dalininkas  gali  jas
parduoti kitam asmeniui.

28.  Jeigu |staigos dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teises parduodanos §io dalininko
pasirinktanfiziniamarjuridiniamasmeniui,neatliekant|stap25-27punktuosenurodytuveiksmu.

VIII  SKYRIUS
DALININxp |NASU PERDAVIM0 ISTAIGAI TVARKA

29.  Dalininku ina§ai |staigai perduodami tokiais btidais:
29.1. pinigai pervedami i |staigos saskaita;
29.2.  materialusis  ir  nematerialusis turtas  |staigai  perduodanas  surasant turto  priemimo-

perdavimo   akta.   Akta   pasira§o   turta   perduodantis   asmuo   (steigejas,   dalininkas,   dalininku
pageidaujantistaptiasmuo)ir|staigosvadovas.Kartusuperduodamuturtu|staigaipateikiamair§io
turtovertinimoataskaita,kurituribtitisudarytaneveliaukaipprie§6menesiusikiturtoperdavimo
Istaigaidienos.Tutovertinimasatliekamasperduodamoturtosavininkolesomis.
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IX SKYRIUS
ISTAIGOS 0RGAVAI

30.  |staigos organai - visuotinis dalininku susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas -
|staigos direktorius.

X SKYRIUS
VISUOTINIS DALININKU SUSIRINKIMAS

31.  Visuotinis dalininky susirinkimas:
31.1.    kei6ia|status;
31.2.    priima sprendima pakeisti |staigos buvein?;
31.3.    nustato paslaugu ir darbu kainas bei tarifus arju nustatymo taisykles;
31.4.    tvirtina konkurso lstaigos direktoriaus pareigoms eiti nuostatus;
31.5.     skiria ir atsaukia |staigos direktoriu, nustato jo darbo sutarties salygas;
31.6. priima sprendima del pareigu, i kurias darbuotojai priimani konkurso bedu, sapa§o ir

tvirtina kvaliflkacinius reikalavimus Sioms pareigoms ;
31.7.     tvirtina |staigos veiklos strategija;
31.8.     tvirtina metiniu finansiniu ataskaitu rinkini;
31.9.     tvirtina I;taigos i§laidy saplatas;
31.10.priimasprendimadel|staigosfilialuiratstovybiusteigimoirjuveiklosnutraukimo;
31.11.  nustato visuomenei teikiama informacija apie |staigos veikla;
31.12.  ne    mazesne    kaip    dvieju   tre6daliu    visu   visuotiniame    dalininku    susirinkime

dalyvaujan6iudalininkubalsudaugumapriimasprendimadel:
31.12.1.   |staigai   nuosavybes   teise   priklausan6io   ilgalaikio   turto   perleidimo,   nuomos,

perdavimo pagal panaudos sutarti ar ikeitimo;
31.12.2. |staigos reorganizavimo salygu tvirtinimo;
31.12.3.|staigospertvarkymo;
31.12.4.|staigoslikvidavimoarjoat§aukimo;
31.13.  nustato |staigos vidaus kontroles tvarka;
31.14.  renka arba atE;aukia auditoriu ar audito imon?;
31.15.priimasprendimadelrezervusudarymo,keitimo,naudojimoirpanaikinimo;
31.16.priimasprendimadel|staigostapimokitujuridiniuasmequsteigejaardalyve;
31.17.  tvirtina |staigos valdymo strukttra ir pareigybiu sarasa;
31.18.  nustato |staigos veiklos vertinimo kriterijus;
31.19.  priima sprendima del nauju dalininky priemimo;
31.20.  sprendzia kitus  Lietuvos  Respublikos  istatymuose  ir  |statuose  visuotinio  dalininku

susirinkimo kompetencij ai priskirtus klausimus.
32.  Visuotinio    dalininky    susirinkimo    sprendimai    priimami    paprasta    dalyvaujan5iu

susirinkime  dalininky  balsu  dauguna,  i§skyrus  |statu  31.12  papunktyje  nurodytus  sprendimus.
Visuotinio dalininku susirinkimo sprendimai turi btiti iforminami ra§tu.

33.  Visuotinis  dalininku  susirinkimas  §aukiamas  ne  re6iau  kaip  viena  karta  per  metus.
Kasmet  per keturis  menesius  nuo  |staigos  finansiniu  metu pabaigos  turi  ivykti  eilinis  visuotinis
dalininku  susirinkimas.  |staigos  direktorius  eiliniam  visuotiniam  dalininku  susirinkimui  privalo
pateikti  |staigos  metiniu finansiniu  ataskatry rinkini  ir praejusiu finansiniu metu |staigos veiklos
ataskaita.

34.  Visuotinio  dalininky  susirinkimo  su§aukimo  iniciatyvos  teis?  turi  |staigos  savininko
teises  ir pareigas igyvendinanti  institucija,  dalininkai  arba |staigos  direktorius.  |staigos  savininko
teises  ir  pareigas  igyvendinanti  institucija  arba  dalininkas  (-ai),  norintis  (-ys)  inicijuoti  visuotini
dalininky  susirinkima,  pateikia  |staigos  direktoriui  ra§ytini  pra§yma  su§aukti  visuotini  dalininku
susirinkima.   |staigos  direktorius,   gaves  |staigos   savininko  teises   ir  pareigas   igyvendinan6ios
institucijos  arba  dalininko  (-u)  pra§yma  susaukti  visuotini  dalininku  susirinkima,  ne  veliau  kaip
per  5  darbo  dienas  nuo  prasymo  gavimo  |staigoje  dienos  atlieka  |stap  35  punkte  nustatytus
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veiksmus. |staigos direktorius, noredanas susaukti visuotini dalininku susirinkima savo iniciatyva,
atlieka |statu 35 punkte nustatytus veiksmus.

35.  UZ   visuotinio   dalininky   susirinkimo   su§aukima  ir  darbotvarkes   parengima   atsako
|staigos  direktorius.  Apie  §aukiama visuotini  dalininku susirinkima |staigos direktorius ne veliau
kaip  pries   14  diequ  iki  visuotinio  dalininku  susirinkimo  dienos,  nurod?s  visuotinio  dalininku
susirinkimo darbotvark?, 1aika ir vieta, prane§a |staigos savininko teises ir pareigas igyvendinan6iai
institucijai   ir  kiekvienam  dalininkui  -  iteikia  prane§ima  pasirasytinai   ar  i§siun6ia  prane§ima
registruotuoju lai§ku arba elektroniniti rysiu priemonemis adresu, kuri |staigos savininko teises ir
pareigas  igyvendinanti  institucija ar dalininkas  nurode  lstaigai.  Visuotinis  dalininku  susirinkimas
gali  btiti  Saukiamas  nesilaikant  Sio  termino, jei  su  tuo  ra5tu  sutinka  |staigos  savininko  teises  ir
pareigas igyvendinanti institucij a ir dalininkai.

36.  |statu nuostatos, kurios taikomos visuotiniam dalininku susirinkimui, taikomos |staigos
savininko  teises   ir  pareigas  igyvendinan5iai   institucijai  Finansu  ministerijai,   kurios  ra§ytiniai
sprendimai prilyginami visuotinio dalininky susirinkimo sprendimans.

37.  Jeigu   |staigos   dalininkas   yra  vienas   asmuo,   |staigos   direktorius   teikia   visuotinio
dalininky   susirinkimo   kompetencijai   priskirtus   klausimus   spr?sti   lstaigos   savininko   teises   ir
pareigas igyvendinan6iai institucijai, vadovaudamasis |statu 34 ir 3 5 punktais.

XI SKYRIUS
ISTAIGOS DIREKTORIUS

38.  |staigos  direktoriu  i  pareigas  priima  konkurso  btidu  ir  i§  pareigu  atleidzia  finansu
ministras arba jo igaliotas asmuo.

39.  |staigos direktorius:
39.1.    organizuoja |staigos veikla ir veikia viesosios istaigos vardu, turedamas santykiu su

kitais asmenimis ;
39.2.    uztikrina,  kad vykdydama cking  veikla |staiga  siektu jai  nustatyto  veiklos tikslo  ir

atliktujaipriskirtasfunkcijas;
39.3.     uztikrina |staigos savininko teises ir pareigas igyvendinan6ios institucijos, visuotinio

dalininky susirinkimo sprendimu igyvendinima;
39.4.    tvirtina ir (arba) pasiraso |staigos dokumentus;
39.5.    uztikrina  metiniu  finansiniu  ataskaitu  rinkiniu  sudaryma  ir  pateikima  visuotinian

dalininku susirinkimui ir Juridiniu asmequ registrui;
39.6.    uztikrina  Istaigos  veiklos  ataskaitos  parengima  ir  pateikima  Finansu  ministerijai,

Juridiniu asmequ registrui ;
39.7.    uztikrina duomequ ir dokunenqu pateikima Juridiniu asmequ registrui ir visuotinian

dalininku susirinkimui ;
39.8.    uztikrina   informacijos   apie   ivykius,   turin5ius   esmin?   reik§m?   |staigos   veiklai,

pranesima |staigos savininko teises ir pareigas igyvendinan6iai institucij ai ;
39.9.    uztikrina   informacijos   apie   lstaigos   veikla   pateikima   visuomenei   teises   aktu

nustatytais atvej ais ir tvarka;
39.10.  uztikrina  vie§u  prane§imu  parengima  ir ju  pateikima  skelbti  teises  aktu  nustatyta

tvarka;
39.11.  priima i pareigas ir atleidzia is pareigu |staigos darbuotojus, nustato ju atlyginimus,

priedus ir skatina juos;
39.12.  tvirtina lstaigos darbuotoju pareigybiu apra§ymus;
39.13.  tvarko  |staigos  turta,  atlieka  su  tuo  susijusias  tikines  operacijas,  tvirtina  ir  (arba)

pasira§o tvarkomuosius dokumentus;
39.14.  uztikrina racionalu |staigos turto naudojima ir jo apsauga;
39.15.  |staigos vardu sudaro sandorius;
39.16.  atlieka  kitas   Lietuvos   Respublikos   istatymuose   ir  |statuose   |staigos   direktoriui

nunatytas pareigas.
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xll SKrmus
DARBO APMOKEJIMAS

40.  lstaigos   direktoriaus   menesine   alga   teises   alqu   nustatyta  tvarka   nustato   |staigos
savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucij a.

41.  Istaigos darbuotojams darbo uzmokesti nustato lstaigos direktorius.
42.  lstaigos  direktoriaus  pavaduotoju menesipe  alga  sudaro  pastovioji  ir kintamoji  dalys,

kurios  turi  btiti  teises  aktu  nustatytu  dydziu  mazesn6s  uZ  lstaigos  direktoriaus  menesines  algos
pastoviosios  ir kintamosios  daliu  dydzius.  Istaigos  direktoriaus  pavaduotoju kintamoji  menesines
algos dalis nustatoma finansiniams metams. lstaigos direktoriaus pavaduotojams gali btiti mokamos
tokios pat i§mokos, kokios teises aktuose nustatomos Istaigos direktoriui.

XIII SKYRIUS
lsTAIGOS SAVININK0 |NASAI, IsTAIGOS NUOSAVAS KAPITALAS IR LESOS

43.  Istaigos  savininko kapitalas yra lygus  savininko  inasu vertei.  |staigos  savininko ina§ai
gali btiti pinigai, taip pat pagal  Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindu istatyma
ivertintas materialusis ir nematerialusis turtas.

44.  Istaigos savininko ina§ai |staigai perduodani tokiais btidais:
44.1.    pinigai pervedami i |staigos sqskaita;
44.2.    turtas   |staigai   perduodamas   sura§ant   perdavimo-priemimo   akta.   Akta  pasiraso

lstaigos savininko teises ir pareigas igyvendinan5ios institucijos vadovas arba jo igaliotas asmuo ir
|staigos direktorius arba jo igaliotas asmuo. Perduodant turta, |staigai turi buti pateikta ir Sio turto
vertinimo ataskaita.

45.  |staigos savininko kapitalas gali buti didinamas tik savininko ina§ais.
46.  |staigos nuosava kapitala sudaro:
46.1.    lstaigos savininko kapitalas;
46.2.    pervir§is (pelnas) ar deficitas (nuostolis);
46.3.    turto vertes poky6io rezervas;
46.4.    rezervai   i§  pervir§io   (pelno),   gauto   i§  tikines   komercines   veiklos,   konkretiems

istaigos tikslams igyvendinti.
47.  |staigos le§as sudaro:
47.1.    Istaigos savininko skiriamos le§os;
47.2.    pajamos uz paslaugas ir darbus;
47.3.    valstybes biudzeto le§os;
47.4.    Ie§os, gautos kaip panama;
47.5.    kitos teisetai gautos le§os.

XIV SKYRIUS
ISTAIGOS PERVIRSIO (PHLNO) NAUDOJIMAS

48.  Istaigos  gautas pervir5is  ®elnas)  gali  btiti  naudojamas tik |statuose  nustatytu  lstaigos
tikslu.

49.  |staigos pervir§is ®elnas) negali buti skiriamas lstaigos savininkui, Istaigos direktoriui,
darbuotojupremijoms.

XV SKYRIUS
ISTAIGOS BUHALTERINE APSKAITA, FINANSINE ATSKAITOMYBE IR AUDITAS

50.   |staigos   buhalterine   apskaita   organizuojana   bei   tvarkoma   Lietuvos   Respublikos
buhalterines apskaitos istatymo nustatyta tvarka.
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51.  |staigos metiniu ataskaitu rinkinys ir veiklos ataskaita sudaromi Lietuvos Respublikos
vie§oj o sektoriaus atskaitomybes istatymo ir ju .igyvendinamuju teises aktu nustatyta tvarka.

52.  Istaigos   finansiniu   ataskaitu   auditas   atliekamas   Lietuvos   Respublikos   flnansiniu
ataskaiqu audito istatymo nustatyta tvarka.

53.  Istaigos    vidaus    kontrole    igyvendinana   ir   vidaus    auditas    atliekamas    Lietuvos
Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatymo ir jo igyvendinamuju teises aktu nustatyta
tvarka.

54.  |staigos veikla gali buti tikrinama Lietuvos Respublikos valstybes kontroles.
55.  |staigos direktorius uztikrina, kad Valstybes kontrolei ir auditoriui ar audito imonei bag

pateikti Istaigos metiniu ataskaitu rinkinio auditui ir, jei atliekamas, veiklos auditui atlikti reikalingi
dokumentai.

XVI SKYRIUS
FILIALAI IR ATSTOVYBES

56.   Sprendimus  steigti  lstaigos  filialus  ir atstovybes,  nutraukti ju veikla priima visuotinis
dalininku  susirinkimas.  |steigti  lstaigos  filialai  ar  atstovybes  veikia  pagal  |staigos  direktoriaus
tvirtinamus nuostatus.    .

57.  |staigos filialo ar atstovybes vadova skiria ir at§aukia Istaigos direktorius.

XVII SKYRIUS
DOKUMENTV IR KITOS INFORMACIJOS APIE |STAIGOS VElvKLA PATEIKIMAS
|STAIGOS SAVININK0 TEISES IR PAREIGAS IGYVENDINANCIAI INSTITUCIJAI

58.  |staigos  savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija turi teis? gauti i§ |staigos
su jos veikla susijusius dokumentus ir informacija.

59.  Dokumentai ir informacija, susije su |staigos veikla, |staigos savininko teises ir pareigas
igyvendinan6iai institucijai pateikiami neatlygintinai per jos nurodyta termina, o jei toks terminas
nenurodomas, -per 7 dienas.

XVIII SKYRIUS
PRANESIMU SKELBIM0 TVARKA

60.  Prane5imai  apie  lstaigos  likvidavima,  pertvarkyma,  reorganizavima  ir  kitais  Vie§uju
istaigu istatymo ar kitu teises aktu nustatytais atvejais ir tvarka bei terminais  skelbiami valstybes
imones   Registry   centro   elektroninio   informacinio   leidinio   skyriuje   „Juridiniu   asmequ   vie§i
prane§imai".

61.  Prane§imuose nurodoma visa informacija, kuria pateikti reikalauja Civilinis kodeksas ir
Vie§uju istaigu istatymas.

62.  UZ prane§imu paskelbima atsako ir juos pasira§o Istaigos direktorius.

XIX SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE |STAIGOS VHIKLA PATEIRIM0 VISUOMENEI TVARKA

63.  lstaigos  metiniu  flnansiniu  ataskaitu rinkinio  duomenys  ir  veiklos  ataskaita Juridiniu
asmenu   registrui   teikiani    Finansu   ministerijos   Vie§ojo    sektoriaus    apskaitos    ir   ataskaitu
konsolidavimo  informacines  sistemos  priemonemis  teises  aktu,  reglamentuojan5iu  §iu  duomeng
teikima, nustatyta tvarka.

64.  |staigos  taapiniu  ir  metiniu  ataskaitu  rinkiniai  kartu  su  veiklos  ataskaita  skelbiami
lstaigos   intemeto   svetaineje  ne   veliau  kaip   per   10   diequ  nuo   ataskaitu  pateikimo   Finansu
ministerij ai dienos.
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65.  Kita skelbtina informacija,  kuria nustato  |staigos  savininkas  arba lstaigos direktorius,
skelbiama |staigos intemeto svetainej e.

66.  Tretiesiems  asmenims  sudaromos  salygos  su  |staigos  veiklos  ataskaita  ir  kita  vie§a
informacij a susipazinti |staigos buveihej e j os darbo valandomis.

XX SKYRIUS
ISTATU KEITIMO TVARKA

67.  |statu   keitimo   iniciatyvos   teise   turi   visuotinis   dalininku   susirinkimas   ir   |staigos
direktorius.

68.  |statai kei6iami visuotinio dalininku susirinkimo sprendimu.
69.  |statu pakeitimai  isigalioja nuo ju iregistravimo  Juridiniu  asmeng  registre  teises  aktu

nustatyta tvarka dienos.
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