
 

PATVIRTINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės  

administracijos direktoriaus  

2020 m. lapkričio 13 d.  

įsakymu Nr. 30-2621/20 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIAUS FESTIVALIAI“ 

ĮSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Viešoji įstaiga „Vilniaus festivaliai“ (toliau – įstaiga) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis 

juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais. 

2. Įstaigos teisinė forma yra viešoji įstaiga. 

3. Įstaigos finansiniai metai – sausio 1 d.– gruodžio 31 d. 

4. Įstaiga turi antspaudą su savo pavadinimu. 

5. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas. 

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI 

  

6. Įstaigos pagrindinis tikslas yra kultūrinės, meninės, švietėjiškos veiklos ir paslaugų 

organizavimas. 

7. Įstaiga veikia kultūros ir meno srityse ir viešai teikia šių sričių paslaugas Vilniaus 

bendruomenei. 

8. Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslus, įstaiga: 

8.1. organizuoja ir koordinuoja didžiausias Vilniaus miesto profesionalaus meno ir kultūros 

festivalius ir vykdo įvairius aukšto meninio lygio kultūros projektus; 

8.2. užtikrina svarbiausių Vilniaus miesto kultūros renginių tęstinumą; 

8.3. įtvirtina modernią kultūros vadybą, leidžiančią esamomis finansinėmis sąnaudomis 

pasiekti aukštą renginių kokybę. 

9. Įstaiga gali užsiimti šiomis ekonominės veiklos rūšimis: 

9.1. įrašytų laikmenų tiražavimas (18.20); 

9.2. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.99); 

9.3. knygų leidyba (58.11);  

9.4. žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba (58.12); 

9.5. žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (58.14); 

9.6. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba (59.11); 

9.7. pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas 

(59.12); 

9.8. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas (59.13); 

9.9. kino filmų rodymas (59.14); 

9.10. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.20); 

9.11. posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30); 

9.12. kita, niekur kitur  nepriskirta,  nesusijusi su  apgyvendinimu, socialinio darbo veikla 

(88.99); 
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9.13. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29); 

9.14. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla (96.09). 

10. Licencijuojama ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka vykdoma veikla gali 

būti vykdoma tiktai gavus atitinkamas licencijas ar leidimus. 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS DALININKAI. JŲ TEISĖS IR PAREIGOS. NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMO 

TVARKA 

  

11. Įstaigos savininkė (steigėja) yra Vilniaus miesto savivaldybė. 

12. Įstaigos dalininkai turi tokias neturtines teises: 

12.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose įstaigos dalininkų susirinkimuose; 

12.2. susipažinti su įstaigos dokumentais ir gauti įstaigos turimą informaciją apie jos veiklą; 

12.3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami panaikinti visuotinio įstaigos dalininkų susirinkimo 

ar kitų įstaigos organų sprendimus, taip pat pripažinti negaliojančiais valdymo organų sudarytus 

sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, įstaigos įstatams ar protingumo ar 

sąžiningumo principams; 

12.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami uždrausti įstaigos valdymo organams ateityje sudaryti 

sandorius, prieštaraujančius įstaigos veiklos tikslams ar pažeidžiančius įstaigos valdymo organų 

kompetenciją; 

12.5. kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas neturtines teises. 

13. Įstaigos dalininkai turi tokias turtines teises: 

13.1. patenkinus visų kreditorių reikalavimus gauti likviduojamos viešosios įstaigos turto dalį, 

proporcingą įnašų vertei; 

13.2. parduoti ar kitaip perleisti dalininko teises. Vilniaus miesto savivaldybė viešosios įstaigos 

dalininko teises gali parduoti įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, 

naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais Vyriausybės nustatyta viešosios įstaigos dalininko 

teisių pardavimo viešo aukciono būdu tvarka; 

13.3. kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas turtines teises. 

14. Įstaigos dalininkai privalo: 

14.1. laikytis šių įstatų ir įstaigos vidaus tvarkos taisyklių; 

14.2. ginti įstaigos interesus; 

14.3. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas pareigas. 

15. Asmuo gali tapti nauju dalininku, priimtas dalininku arba įgijęs (paveldėjęs, nusipirkęs ar kitais 

būdais įgijęs) dalininko teises. 

16. Įstaigos dalininku norintis tapti asmuo visuotiniam įstaigos dalininkų susirinkimui pateikia 

prašymą, kuriame turi nurodyti siūlomą įnašą. Įnašas gali būti pinigai, taip pat materialusis ir 

nematerialusis turtas. 

17. Jeigu įstaigos dalininku norintis tapti asmuo pateikia visuotiniam įstaigos dalininkų 

susirinkimui prašymą, kuriame nurodo, kad įnašas yra ne pinigai, o materialusis ir nematerialusis turtas, 

įnašas iki visuotinio įstaigos dalininkų susirinkimo, kuriame bus svarstomas pritarimas pagal šių įstatų 

16 punktą gautam prašymui, turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo Lietuvos Respublikos 

teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Materialiojo ir nematerialiojo turto 

vertė atitinka turto vertinimo ataskaitoje, sudarytoje ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki dalininko įnašo 

perdavimo viešajai įstaigai, nurodytą turto vertę. 

18. Jeigu visuotinis įstaigos dalininkų susirinkimas pritaria pagal šių įstatų 16 punktą gautam 

prašymui, įstaigos dalininku norintis tapti asmuo per 30 dienų nuo pritarimo prašymui dienos perdavęs 
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įstaigai savo prašyme nurodytą įnašą, tampa įstaigos dalininku. Jei įstaigos dalininku norintis tapti asmuo 

per 30 dienų nuo pritarimo prašymui dienos prašyme nurodyto įnašo neperduoda, laikoma, kad 

pritarimas prašymui nebegalioja, ir įstaigos dalininku norintis tapti asmuo pagal šių įstatų 16 punktą turi 

pateikti visuotiniam įstaigos dalininkų susirinkimui naują prašymą, išskyrus atvejus, kai yra susitariama 

kitaip. Visuotinis įstaigos dalininkų susirinkimas apie pritarimą prašymui arba prašymo atmetimą 

įstaigos dalininku norintį tapti asmenį informuoja per 5 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo 

priėmimo. 

19. Apie ketinimą parduoti dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti įstaigos vadovui 

(nurodydamas dalininko teisių pardavimo kainą). Įstaigos vadovas per 5 dienas nuo dalininko pranešimo 

gavimo dienos apie tai šių įstatų 55 punkte nurodytu būdu informuoja kitus įstaigos dalininkus, 

nurodydamas dalininką, kuris parduoda dalininko teises ir dalininko teisių pardavimo kainą, ir įstatų 

nustatyta tvarka šaukia visuotinį dalininkų susirinkimą sprendimui dėl įstaigos dalininko, kuris pirktų 

parduodamas dalininko teises, priimti. Visuotiniame dalininkų susirinkime paaiškėjus, kad už nustatytą 

kainą dalininko teisių neperka nė vienas įstaigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti 

dalininkas gali jas parduoti kitam asmeniui. Jeigu įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teisės 

parduodamos šio dalininko pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant šiame įstatų punkte 

nurodytų veiksmų.  

20. Dalininko teises įgijęs asmuo dalininku tampa tokia tvarka: 

20.1. apie tai, kad įgijo dalininko teises, raštu praneša įstaigos vadovui ir kartu pateikia jam 

dalininko teisių įgijimą liudijantį dokumentą ar jo išrašą; pranešime turi būti nurodyta dalininkas, kurio 

turėtas dalininko teises asmuo įgijo (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens 

pavadinimas); asmuo, įgijęs dalininko teises (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, 

gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, buveinės 

kodas, atstovo vardas ir pavardė); dalininko teisių įgijimo data; 

20.2. dalininku tapusio asmens įnašo į dalininkų kapitalą vertė atitinka dalininko teises perleidusio 

dalininko turėtų įnašų vertę. 

21. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus šių įstatų 18 punkte nurodytus veiksmus ar 

dalininko teises įgijusiam asmeniui atlikus šių įstatų 20.1 papunktyje nurodytus veiksmus, įstaigos 

vadovas per 2 darbo dienas įrašo naują dalininką ir jo įnašo vertę į įstaigos dokumentus, 

atsižvelgdamas atitinkamai į šių įstatų 18 punkto nuostatas ar 20.1 papunktyje nurodytuose 

dokumentuose nurodytą dalininko teisių įgijimo datą ir 20.2 papunkčio nuostatas. 

22. Atlikus šių įstatų 21 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui išduodamas jo įnašų 

vertę patvirtinantis dokumentas. 

 

IV SKYRIUS 

DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO ĮSTAIGAI TVARKA 

 

23. Dalininkų įnašai įstaigai perduodami tokia tvarka: 

23.1. pinigai įnešami į įstaigos sąskaitą; 

23.2. materialusis ir nematerialusis turtas įstaigai perduodamas surašant turto perdavimo aktą; 

aktą pasirašo turtą perduodantis asmuo (savininkas, dalininkas), dalininku tapti pageidaujantis asmuo 

ir įstaigos vadovas; kartu su perduodamu turtu įstaigai pateikiama ir šio turto vertinimo ataskaita, kuri 

turi būti sudaryta ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki turto perdavimo įstaigai, turto vertinimas 

atliekamas perduodamo turto savininko lėšomis. 
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V SKYRIUS  

ĮSTAIGOS ORGANAI 

  

24. Visuotinis įstaigos dalininkų susirinkimas yra aukščiausias įstaigos organas.  

25. Įstaigos vienasmenis valdymo organas yra įstaigos vadovas – generalinis direktorius. 

26. Įstaigos patariamasis organas yra taryba. 

 
 

VI SKYRIUS 

VISUOTINIS ĮSTAIGOS DALININKŲ SUSIRINKIMAS 

 

27. Išimtinė visuotinio įstaigos dalininkų susirinkimo  (toliau – susirinkimas) kompetencija: 

27.1. keisti įstaigos įstatus; 

27.2. priimti sprendimą pakeisti įstaigos buveinę; 

27.3. nustatyti paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles; 

27.4. skirti ir atšaukti iš pareigų įstaigos vadovą, nustatyti jo darbo sutarties sąlygas bei tvirtinti jo 

pareigybės aprašymą; 

27.5. rinkti ir atšaukti įstaigos tarybos narius; 

27.6. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį; 

27.7. tvirtinti įstaigos veiklos planus; 

27.8. nustatyti informaciją, kuri teikiama visuomenei apie įstaigos veiklą; 

27.9. priimti sprendimą dėl įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, 

nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo; 

27.10. priimti sprendimą dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo; 

27.11. pritarti įstaigos filialų ir atstovybių steigimui bei jų veiklos nutraukimui; 

27.12. priimti sprendimą dėl įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo; 

27.13. priimti sprendimą pertvarkyti įstaigą; 

27.14. priimti sprendimą likviduoti įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą; 

27.15. skirti ir atšaukti likvidatorių, kai Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo numatytais 

atvejais sprendimą likviduoti įstaigą priima susirinkimas; 

27.16. nustatyti įstaigos vidaus kontrolės tvarką; 

27.17. priimti sprendimą dėl įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito kitais nei 

nurodyta Viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 6 dalies atvejais ir rinkti auditorių ar audito įmonę, 

nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas; 

27.18. priimti sprendimą dėl šio bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos, dokumentų 

valdymo, personalo administravimo ir kitų pagalbinio pobūdžio funkcijų), centralizuoto atlikimo; 

27.19. priimti sprendimą dėl įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve; 

27.20. priimti sprendimą dėl naujų dalininkų priėmimo; 

27.21. tvirtinti įstaigos veiklos strategiją; 

27.22. tvirtinti viešosios įstaigos valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą; 

27.23. nustatyti įstaigos veiklos vertinimo kriterijus; 

27.24. spręsti kitus Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme susirinkimo kompetencijai 

priskirtus klausimus. 

28. Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi įstaigos vadovas ir jos dalininkai, turintys ne 

mažiau kaip 1/3 visų dalininkų balsų. 

29. Susirinkimas šaukiamas įstaigos vadovo sprendimu arba visų dalininkų bendru susitarimu. 

Įstaigos vadovas turi pateikti darbotvarkės projektą (dalininkų pageidavimu jis gali būti tikslinamas) ir 

pranešti apie šaukiamą susirinkimą kiekvienam dalininkui ne vėliau kaip prieš 30 dienų, o apie kartotinį 
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susirinkimą – ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos. Susirinkimas gali būti sušauktas 

nesilaikant šio termino, jeigu su tuo raštu (pasirašytinai) sutinka visi dalininkai. 

30. Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jeigu jis nebuvo sušauktas Lietuvos 

Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi įstaigos 

dalininkas, ar organo narys. 

31. Kiekvienas susirinkimas turi išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Susirinkimo 

sekretorius nėra įstaigos dalininkas. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai įstaigoje yra vienas 

dalininkas (savininkas). 

32. Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja įstaigos 

dalininkai, turintys daugiau kaip 1/2 visų balsų. Kartotinis susirinkimas laikomas įvykusiu, atvykus bet 

kokiam dalininkų skaičiui. 

33. Visi įstaigos dalininkai susirinkime turi 1 balsą nepriklausomai nuo įnašo vertės. Susirinkimo 

sprendimai, išskyrus sprendimus, nurodytus šių įstatų, 27.12–27.14 papunkčiuose, priimami paprasta 

susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma, balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia susirinkimo 

pirmininko balsas. Susirinkimo sprendimai, nurodyti šių įstatų 27.12–27.14 papunkčiuose, priimami 2/3 

susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma. Įstaigos vadovas ir kitų organų nariai, jeigu jie nėra 

dalininkai, gali dalyvauti susirinkime be balso teisės. Susirinkime dalininkų pritarimu gali dalyvauti ir 

kiti asmenys. Įstaigos savininko rašytiniai sprendimai prilyginami susirinkimo sprendimams.  

34. Susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir 

sekretorius.  

35. Kasmet per 4 mėnesius nuo įstaigos finansinių metų pabaigos turi įvykti eilinis susirinkimas. 

Įstaigos vadovas eiliniam susirinkimui privalo pateikti įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 

praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą. Prireikus, esant įstatų 28 punkte nurodytų susirinkimo 

sušaukimo iniciatyvos teisę turinčių subjektų reikalavimui, šaukiamas neeilinis susirinkimas. 

 

VII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS TARYBA 

 

36. Taryba yra kolegialus patariamasis Įstaigos organas. Tarybą sudaro 5 nariai, kuriuos 4 metų 

kadencijai renka susirinkimas. Tarybos nariai yra atitinkamų sričių išorės ekspertai, kuriuos siūlo 

Įstaigos vadovas. Įstaigos vadovo siūlomi kandidatai į tarybą atrenkami pagal Vilniaus miesto 

savivaldybės nustatytą specifikaciją. Susirinkimas gali atšaukti visą tarybą arba pavienius jos narius 

nesibaigus tarybos kadencijai. Atšaukus pavienius tarybos narius, nauji tarybos nariai renkami tik iki 

veikiančios tarybos kadencijos pabaigos. 

37. Tarybai vadovauja tarybos pirmininkas, kurį iš savo narių renka tarybos nariai. Taryba 

priima nutarimus posėdžiuose, kuriuos esant reikalui šaukia tarybos pirmininkas. 

38. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 3/5 visų tarybos narių. 

Nutarimai priimami atviro arba, jeigu to reikalauja daugiau negu 1/2 visų posėdyje dalyvaujančių 

tarybos narių, – uždaro balsavimo būdu paprasta dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma, balsams 

pasiskirsčius po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas. 

39. Įstaigos taryba: 

39.1. analizuoja ir pataria Įstaigos vadovui dėl konkrečių rengiamų programų įgyvendinimo; 

39.2. svarsto Įstaigos veiklos planus ir jų įgyvendinimą; 

39.3. svarsto Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus 

susirinkimui;  

39.4. teikia pasiūlymus įstaigos darbo organizavimo bei Įstaigos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų tobulinimo klausimais; 
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39.5. priima nutarimus posėdžiuose ir (ar) teikia išvadas susirinkimui dėl veiklos klausimų; 

39.6. teikia siūlymus susirinkimui skirti Įstaigos vadovui priedus bei premijas; 

39.7. vykdo kitas patariamojo pobūdžio susirinkimo pavestas funkcijas. 

40. Įstaigos tarybos posėdžiai šaukiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per metus. 

Tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi tarybos pirmininkas arba ne mažiau kaip 2 tarybos 

nariai, taip pat Įstaigos vadovas bei bent vienas dalininkas. Tarybos posėdžiuose pirmininkauja 

tarybos pirmininkas, o jo nesant – kitas tarybos narys, išrinktas to posėdžio pirmininku posėdyje 

dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Tarybos pirmininko prašymu tarybos posėdžius organizuoja 

Įstaigos vadovas įstaigos patalpose arba kitose sutartose vietose. 

41. Apie tarybos posėdį tarybos nariams turi būti pranešta raštu (el. paštu arba registruotu 

laišku), nurodant posėdžio datą, vietą, laiką ir darbotvarkę, ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki posėdžio 

dienos. Jeigu visi tarybos nariai raštu išreiškia savo sutikimą, šiame punkte nustatyto termino galima 

nesilaikyti. 

 

VIII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VADOVAS 

  

42. Įstaigos vadovą – generalinį direktorių į pareigas priima ir atleidžia iš jų susirinkimas. 

Susirinkimo sprendimams prilyginami įstaigos savininkės – Vilniaus miesto savivaldybės rašytiniai 

sprendimai. Savivaldybės kompetencijai priskirtą teisę priimti į pareigas ir atleisti iš jų įstaigos vadovą 

įgyvendina meras. 

43. Įstaigos vadovas: 

43.1. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais, nustato jų darbo sutarties sąlygas 

ir tvirtina pareigybių aprašymus; 

43.2. įstaigos vardu pasirašo sutartis; 

43.3. organizuoja įstaigos darbą, vykdydamas šiuose įstatuose keliamus tikslus bei uždavinius ir 

susirinkimo sprendimus; 

43.4. atidaro sąskaitas bankuose; 

43.5. tvirtina įstaigos filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atleidžia filialų ir atstovybių vadovus; 

43.6. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kitus dokumentus.  

44. Įstaigos vadovas atsako už: 

44.1. buhalterinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 

įstatymą; 

44.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su 

auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) Juridinių asmenų registrui ir 

visuotiniam dalininkų susirinkimui; 

44.3. duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;  

44.4. metinių finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir auditoriaus išvados (tais 

atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) paskelbimą viešosios įstaigos interneto svetainėje, 

jeigu ją turi; 

44.5. sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, veiklos 

ataskaita ir auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) viešosios įstaigos 

buveinėje sudarymą; 

44.6. visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą; 

44.7. pranešimą dalininkams apie įvykius, galinčius turėti poveikį viešosios įstaigos veiklos 

tęstinumui, veiklos pobūdžiui ir apimtims;  

44.8. viešosios įstaigos dalininkų apskaitą; 

http://www.infolex.lt/ta/69247
http://www.infolex.lt/ta/69247
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44.9. informacijos apie viešosios įstaigos veiklą pateikimą visuomenei ir viešų pranešimų 

paskelbimą;  

44.10. kitų vadovo pareigų, numatytų Viešųjų įstaigų įstatyme ir įstaigos įstatuose, atlikimą. 

 

X SKYRIUS 

FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA 

  

45. Filialas ir atstovybė steigiami ir jų veikla nutraukiama įstaigos vadovo sprendimu. Vadovas 

gali priimti sprendimą steigti filialą ar atstovybę ar nutraukti jų veiklą, tik gavęs išankstinį susirinkimo 

pritarimą. Filialo ir atstovybės nuostatus tvirtina įstaigos vadovas. 

 

XI SKYRIUS 

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO 

DALININKAMS TVARKA 

  

46. Dalininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos 

įstaigos dokumentai ir kita informacija apie įstaigos veiklą pateikiama dalininkui susipažinti ir 

kopijuoti įstaigos buveinėje.  

47. Šių įstatų 46 punkte nurodyti dokumentai įstaigos dalininkams teikiami nemokamai. 

 

XII SKYRIUS 

VIEŠŲ PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA  

 

48. Įstaigos pranešimai, su kuriais turi susipažinti įstaigos dalininkai ir kiti subjektai, 

išsiunčiami (paskelbiami, pateikiami) ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo jų priėmimo, jei 

Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato kitų terminų. 

49. Visi įstaigos pranešimai, išskyrus pranešimus, nurodytus šių įstatų 48 punkte, siunčiami 

registruotu laišku ar įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti 

faksu ar elektroniniu paštu, vėliau nedelsiant originalus išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant 

pasirašytinai. Pranešimai dalininkams siunčiami tuo adresu, kuris yra paskutinis įstaigos dalininkų 

registracijos knygoje. Dalininkas privalo iš anksto informuoti įstaigą apie adreso (buveinės) 

pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu. 

50. Visi įstaigos pranešimai, kuriuos, remiantis šiais įstatais ar Lietuvos Respublikos teisės 

aktais, reikia paskelbti viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro 

tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti. 

51. Įstaigos vadovas atsako už pranešimų išsiuntimą (paskelbimą, pateikimą) laiku. 

 

XIII SKYRIUS 

INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA 

  

52. Įstaigos veiklos ataskaita ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio dalininkų 

susirinkimo turi būti pateikta Juridinių asmenų registrui ir paskelbta įstaigos interneto svetainėje. 

53. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kurią dalininkų susirinkimas patvirtina, 

skelbiama įstaigos interneto svetainėje. 

54. Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę įstaigos buveinėje susipažinti su įstaigos 

veiklos ataskaita ir kita susirinkimo nustatyta vieša informacija.  
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XIV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 

  

55. Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 

įstatyme. 

_________________________ 


