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VIESOSIOS ISTATGOS ,,SPORTAS IR POTLSIS"

ISTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. VIESOJI ISTAIGA

,,SPORTAS IR POILSIS" (toliau

-

istaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos

civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, lsteigtas tenkinti viesuosius interesus kUno kultUros ir
sporto srityje.
2. lstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSqjq istaigq istatymu (toliau - Vie5qiq istaigq istatymas),
kitais Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais ir Siais istatais.
3. fstaigos teisine forma

-

vie5oji istaiga.

4. fstaigos steigeja ir vienintele dalininke (savininke) yra valstybe. fstaigos savininko teises ir
pareigas igyvendina Ktino kulttlros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
(toliau

-

departamentas).

5. fstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI
6. [staigos veiklos tikslai tenkinant viesuosius interesus ir vykdant kuno kulttiros

ir

sporto

pletojim4 yra Sie:

6.1. sudaryti s4lygas sportininkq

ir

sportuotojq, kultivuojandiq futbolo, kovos menq, regbio,

ir (ar) kitas sporto Sakas, kuriq kultivavimui gali bffi naudojamos
istaigos valdomos ktno kulttros ir sporto patalpos bei inventorius, kuno kulturos ir (ar) sporto

beisbolo, gimnastikos, stalo teniso

pratyboms;

6.2. didinti atskiry amZiaus

ir

socialiniq grupiq, ypad vaikq ir jaunimo, uZimtum4 per ktno

kult[r4 ir sport4, sudarant jiems s4lygas mankstintis, stiprinti savo fizinipajegumE;
6.3. populiarinti sporto Sakas, kuriq kultivavimui yra naudojamos istaigos valdomos kiino
kulturos ir sporto patalpos bei inventorius, skatinant visuomenes domejim4si Siomis sporto Sakomis;
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6.4. paddti kitiems k[no kultUros
7. fstaigos veiklos sritis

-

ir sporto sistemos

subjektams pletoti kflno kultiir4 ir sport4.

krlno kult[ra ir sportas.

8. [staigos veiklos ruSys:
8.1. sporto renginiq, aktyvaus laisvalaikio organizavimas;
8.2. istatq 6.1 punkte nurodytoms sporto Sakoms pritaikytq patalpq
ne

tik

ir sporto inventoriaus (skino

6.1 punkte nurodytoms sporto Sakoms) eksploatavimas, prieZirlra, s4lygq asmenims naudotis Siuo

inventoriumi ir patalpomis sudarymas;

8.3. uZimtumo programq atskiry amZiaus

ir

socialiniq grupiq asmenims rengimas ir

igyvendinimas;
8.4. s4lygq organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus, kitus pana5aus pob[dZio renginius,

susijusius su kflno kultiiros

ir

sporto, uZimtumo didinimo klausimais, istaigos valdomose patalpose

sudarymas;
8.

5. visuomenes informavimas istaisos veiklos klausimais.

III. ASMENS TAPIMO NAUJU DALININKU TVARKA
9. Asmuo gali tapti nauju dalininku, kai jis priimamas dalininku arba igyja (valstybei VieSqiq

istaigq istatymo ir Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo istatymo nustatytais atvejais ir bldais pardavus ar perleidus) dalininko teises.
10. Nauji dalininkai priimami istaigos visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu, prieS tai
gavus Lietuvos Respublikos Vyriausybes sutikim4. Visuotinio dalininkq susirinkimo sprendime taip
pat nurodomas asmens, pageidaujandio tapti dalininku, ina5o i istaigos dalininkq kapital4 dydis

blti

ne maZesnis uZ visuotinio dalininkq susirinkimo nustatyt4 minimalq inaSo dydi)

ina5u biitq pinigai) ar vertd

(eigu

inaSu

-

(is turi

suma (eigu

biitq materialusis, nematerialusis turtas, taip pat - materialusis,

nematerialusis turtas ir pinigai).

Priemus sprendim4 priimti nauj4 (-us) dalinink4 (-us), turi
istaigos istatai atsiZvelgiant
nauj ais

i

btti

nedelsiant atitinkamai pakeisti

tai, kad valstybe bus ne vienintele istaigos dalininke, ir aptariant

su

dalininkais susijusius klausimus.

11. Asmuo, pageidaujantis tapti nauju istaigos dalininku, pateikia istaigos vadovui ra5ytini
praSym4

juo tapti. fstaigos vadovas ne vdliau, kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo tokio pra5ymo

gavimo dienos, su5aukia visuotini istaigos dalininkq susirinkimq.

12. Asmens pra5yme turi bflti nurodyti duomenys apie
asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai;

ji

(fizinio asmens vardas,

pavarde,

juridinio asmens pavadinimas, teisind

forma, kodas, buveind, atstovo vardas, pavarde), i5reik5tas pritarimas istaigos veiklos tikslams, ir

J

dydis, kuris negali
istaigos dalininkq kapital4
nustatytqii, ir inaso perdavimo istaigai terminas'
maZesnis uZ visuotinio dalininkq susirinkimo

nurodytas asmens numatomo inaso

i

buti

13.Jeiasmensina54iistaigosdalininkqkapital4numatomadarytimaterialiuojuar

sudaryta sio turto
pateikiama ne veliau kaip pries 6 menesius
nematerialiuoju turtu, kartu su prasymu

vertinimo ataskaita'

priimti nauj4 dalinink4, pageidavqs
visuotiniam dalininkq susirinkimui priemus sprendimQ
savo praiyme nwodyt4 ina54' {staigos vadovas'
dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavgs istaigai
patvirtinant! dokument 4, Per 3 darbo dienas turi iregistruoti
gavgs dalininko inaso perdavim4 istaigai
jo inasq vertg
taip pat - naujam dalininkui isduoti
dokumentuose,
jo
vertg
ir
istaigos
darinink4
inaso
14.

patvirtinanti dokument4.

bflti
perleisti istaigos dalininko (savininko) teises' turi
15. Priemus sprendim4 parduoti ar kitaip
atsiZvelgiant tai, kad valstybe nebebus istaigos

!
nedelsiant atitinkamai pakeisti istaigos istatai
(savininku) susijusius klausimus'
dalininke, ir aptariant su naujais dalininkais
nustatyta tvarka apie tai rastu praneSa
16. Dalininko teises igijEs asmuo viesqiq istaigq istatymo
dokument4 ar Vie5qiq
pateikia istaigos dalininko teisiq igrjime liudijanti
istaigos vadovui ir kartu
reikalavimus atitinkanti sio dokumento i5ra54'
istaigq lstatymo nustatytus
turetas dalininko teises asmuo igijo
17. Pranesime turi bflti nurodyta: dalininkas, kurio
teises (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens
(uridinio asmens pavadinimas); asmuo, igijqs dalininko
pavadinimas'
korespondencijai; juridinio asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas ar adresas

buveine,kodas,atstovovardasirpavarde);dalininkoteisiqigijimodata'
turi
nurodytus dokumentus' per 3 darbo dienas
18. [staigos vadovas, gavqs istatq 16 punkte
pat dalinink4(-us) ir jo(-q) inaso(-q) vertg' taip
atitinkamai pakeisti istaigos dokumentus apie istaigos
patvirtinanti(ius) dokument4(-us)'
dalininkui(-ams) isduoti joGq) inasq vertg
naujam(-iems)

IV.DALININKOTEISIUPARDAVIMOKITIEMSASMENIMSTVARKA
lg.Valstybes,kaipistaigosdalininkes(savininkes),teisesgalibftiparduodamoskitiems
valdymo'
ir Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto
asmenims tik viesqjq istaigq istatymo
ar Siq
nustatytais atvejais ir budais bei siuose istatymuose
juo
naudojimo

ir

disponavimo

istatymo

istatymq nurodYta tvarka'

v.DALININKuINASUPERDAVIMOISTAIGAITVARKA
tokia tvarka:
20. Dalininkq ina5ai istaigai perduodami
20.1. pinigai ine5ami i istaigos s4skait4;

4

turto perdavimo
turtas istaigai perduodamas surasant
asmuo ir
darininkas ar dalininku tapti pageidaujantis
perduodantis
istaigos
turt4
pasiraSo
Akt4
akt4.
ir sio turto vertinimo ataskaita, kuri
su perduodamu turtu istaigai pateikiama
Kartu
vadovas.
istaigos
iki turto perdavimo istaigai' Turto vertinimas
turi blti sudaryta ne veliau kaip pries 6 menesius
20.2. materialusis

ir nematerialusis

leSomis'
atliekamas turt4 perduodandio asmens

vI.ISTAIGOS ORGA|IAI
susirinkimas, kurio funkcijas atlieka departamentas'
_
21. [staigos organai visuotinis dalininkq
vadovas - direktorius'
ir vienasmenis valdymo organas - istaigos

22.Visuotinisdalininkqsusirinkimasbefunkcijq'nurodytqVie5qjqistaigqistatyme'taippat
atlieka Sias funkcijas:

22.|.priimasprendim4delistaigostapimokitqjuridiniqasmenqsteigejaardalyve;
priemimo;
22.2.ptiima sprendim4 det naujq dalininkq
223 . tvirtina istaigos veiklos strategij 4;
22.4. rvirtiHa istaigos valdymo struktfir4

ir

pareigybiq s4ra34, lstaigos vadovo pareigybes

apra5ym4;

22j.rutstatovie5osiosistaigosveiklosvertinimokriterijus;
funkcij as'
22.6. kitas Siuo se istatuo se nurodytas

23.VisuotinisdalininkqsusirinkimasSaukiamasnerediaukaip2kartuspermetus.UZ

visuotini dalininkq
atsako istaigos vadovas. Apie SaukiamQ
susaukim4
susirinkimo
darininkq
visuotinio

pries 14 dienq iki susirinkimo dienos pranesa
kaip
veliau
ne
vadovas
susirinkim4 istaigos
pranesim?
laisk4 departamento buveines adresu, lteikdamas
departamentui, issiqsdamas registruot4

Pranesime
(pasirasant saugiu erektroniniu parasu)'
pasirasytinai arba elektroniniq rysiu priemonemis
turi bflti nurodyta susirinkimo data ir vieta bei
apie saukiamq visuotini dalininkq susirinkim*
nurodymu susirinkimo
sifllomq sprendimq projektai. Departamento

susirinkimo darbotvarke,

dokumentais
turi bflti sudaryta galimybe susipaZinti su
Departamentui
tiksrinama.
b,,ti
gali
darbotvarke
iki
ne veliau, kaip likus 3 darbo dienoms
darbotvarke,
susirinkimo
su
susijusia
ir kita informacija,

susirinkimo.

nesilaikant Siame punkte nurodyto
visuotinis dalininkq susirinkimas gali bfiti Saukiamas

termino, jei su tuo ra5tiSkai sutinka departamentas'

visuotinio dalininkq susirinkimo
24. Departamento rastiski sprendimai prilyginami

sprendimams.

tvarka nesiskiria nuo viesqjq istaigq istatyme
25. {staigos vadovo skyrimo ir atsaukimo
atrenkamas konkurso b[du'
nustatytos. {staigos vadovas i pareigas

5

26. {staigos vadovas be funkcijq, nurodytq VieSqjq istaigq istatyme, atlieka
numatytas istai

27.
s4ra54,

go s

ir

funkcijas,

vadovo parei gybe s apra5yme.

Asmenys

i

pareigas, Lietuvos Respublikos Vyriausybes itrauktas

! konkursiniq

pareigq

nustatyta tvarka.
istaigoje priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes
Kai organizuojamas konkursas istaigos vadovo pavaduotojo (eigu tokia pareigybe istaigoje

vyriausiojo buhalterio (buhalterio), o jeigu istaigos buhaltering apskait4 tvarko istaigos
apskaitos tarnyba (strukturinis padalinys) - apskaitos tarnybos (strukhlrinio padalinio) vadovo,

fsteigla)

ir

pareigoms uZimti, konkurso s4lygos turi bflti suderintos su departamentu.

pareigybiq apra5ymus
fstaigos vadovas Sio punkto antrojoje pastraipoje nurodyq darbuotojq
tvirtina tik suderings juos su departamentu.

VII. FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMO BEI JU VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
28. Sprendimus steigti istaigos filialus ir atstovybes, nutraukti jq veikl4 priima, taip pat filialq ir
atstovybiq nuostatus tvirtina, valdymo organus skiria

ir i5 pareigq atSaukia

visuotinis dalininkq

susirinkimas.

VIII. DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKL,{ PATEIKIMO
DALININKAMS TVARKA
29. Departamento raltijku reikalavimu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo
dienos istaigos dokumentai pateikiami susipaZinti istaigos darbo valandomis jos buveineje ar kitoje
kopijos
istaigos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Si.l dokumentq
departamentui pareikalavus jam gali

bffi

siundiamos registruotu laiSku departamento buveines adresu

arba iteikiamos pasira5ytinai ar elektroniniq ry5iq priemonemis.

Apie ivykius, turindius esmines reikSmes istaigos veiklai, departamentui turi bflti

prane5ta

registruotu laiSku arba pasiraSytinai
30. {staigos dokumentai,

jq kopijos

ar kita informacija departamentui pateikiama neatlygintinai.

Ix. SALTINIS, KURIAME SKELBIAMI ISTAIGOS VIESI PRANESIMAI
31. Kai istaigos prane5imai turi bUti paskelbti viesai, jie skelbiami V{,,Registry

centras"

leidZiamame elektroniniame leidinyje,,Juridiniq asmenl vie5i praneSimai".

32.

Kiti

istaigos pranesimai departamentui

ir

kitiems asmenims siundiami registruotu lai5ku

arba iteikiami pasira5ytinai ar elektroniniq rySitl priemonemis. Kai praneSimai departamentui siundiami

registruotu laiSku,

jie

siundiami departamento buveines adresu. Skubfis pranesimai gali

b[ti

perduoti

6

elektroniniq ry5iq priemonemis, original ai tq pai:i4
dien4 i5siundiami adresatui registruotu lai5ku
iteikiami pasira5ytinai.

33'uzpranesimq i5siuntim4 laiku

ar

jq iteikim4 pasirasytinai

atsako istaigos vadovas.

X.INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO
VISUOMENEI TVARKA
34' Ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo eilinio visuotinio
dalininkq susirinkimo

istaigor

I

veiklos ataskaita turi biiti pateikta juridiniq asmenq
registrui ir paskelbta istaigos intemeto svetaineje
fstaigos interneto svetaineje skelbiama ir kita informacija, kuri pateikiama
visuomenei ir kuri4 nustatc
visuotinis dalininkq susirinkimas. Tretiesiems asmenims
turi btiti sudarytos s4lygos su istaigos veiklos
ataskaita ir kita visuomenei pateikiama informacija
susipaZinti istaigos buveineje
istaigos darbo
valandomis.
[staigos veiklos ataskaita papildomai skelbiama ir departamento interneto
svetaineje.
35'uz informacijos apie istaigos veikl4 pateikim4 visuomenei jos
ir
paskelbim4

3l ir

32punkte

nurodytais budais' taip patuZ Sios informacijos
savalaiki atnaujinim4 atsako
istaigos vadovas

XI. ISTATU KEITIMO TVARKA
36' fstatq keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios
VieSqjq istaigq istatyme.
37. [statai turi btti pakeisti:

37'l' pasikeitus istaigos savininkui

ar savininko teises igyvendinandiai institucijai;

37'2' istatq l0 punkto antrojoje pastraipoje nurodytu atveju.
Siuo atveju, jei valstybes inasas
butq didesnis uZ kiekvieno is kitq
istaigos dalininkq inasus, istatuose turi btiti itvirtinta, kad dalininko
balsq skaidius visuotiniame
istaigos dalininkq susirinkime yra proporcingas jo
inaso dydZiui;
37.3. istatq l5 punkte nurodytu atveju;
37

'4' paailkejus, kad istatuose yra nuostatq, priestaraujandiq viesqiq
istaigq lstatymui ir kitiems

istatymams;

37'5' kitais istatymq ar Lietuvos Respublikos vyriausybes
nutarimq nustatytais atvejais.
[statq pasirasymo vieta

ir data: vilnius, du ttikstandiai penkioliktqjq metq
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