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ISTATAI

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1 Vie5oji [staiga Lietuvos spaudos.fotografu klubas (toliau tekste vadinama
"istaiga") ya Vie5qjq istaigq istatymo nustat5rta tvarka i5 dalininktl turto [steigta ne
pelno organizacija, veikianti visuomenes informavimo priemoniq fotografijos
populiarinimo, leidybos, parodq organizavimo srityje bei kitose pana5iose srityse ir
vieSai teikianti Siq sridiq paslaugas visuomenes nariams.

1 . 2 [stai ga veikia vadovauj antis Lietuvos Respubliko s istatymais, poistatyminiai s
aktais, Siais [statais ir turi Vie5qjq [staigq istatymo ir kitq istatymq nustatlrtq veikimo,
iniciatyvos bei sprendimq priemimo laisvq.

1.3 [staiga yra ribotos civilines atsakomybes vieiasis juridinis asmuo, turintis ar
valdantis turt4 istafymq nustatyta tvarka. [staiga pagal savo prievoles atsako tik jai
nuosavybes ar patikejimo teise priklausandiu turtu. [staigos tikslas - tenkinti vie5uosius
interesus, vykdant visuomenei nauding4 veikl4. {staiga savo veikloje negali siekti pelno
ir kitos naudos savo dalininkams. [staiga turi s4skaitas Lietuvos Respublikos ir uZsienio
bankuose, antspaud4 su pilnu jos pavadinimu, emblem4 ir blankus su savo pavadinimu.

[staiga gali steigti filialus Lietuvos Respublikoje ir uZsienyje.
1.4 [staigos buveine Go5tauto 4 -53.

1.5 [staigos veiklos laikotarpis - neribotas.

2. ISTATGOS TTKSLAT rR UZDAVTNTAT

2.1 Vie5osios [staigos Lietuvos spaudos fotografu klubo veiklos sritys yra:
spaudos fotografija ir jos populiarinimas, spaudos fotografijos parodq ir akcijq
organizavimas, albumq leidyba, paskaitos ir seminarai ir kitos pana5ios sritys.

2.2. P agrindiniai istaigos veiklos tikslai :
skatinti ir plesti Lietuvos ir uZsienio Saliq fotokorespondent6 visuomecds

informavimo priemoniq rySius, organizuoti jq tarpusavio bendradarbiavim4 ir
susitikimus;

siekti, kad Lietuvoje ir uZsienio Salyse bUtr+ ikurtos spaudos fotografu tarpusavio
bendradarbiavimo draugij os, informacij os centrai ir klubai;

tenkinti Lietuvos ir uZsienio Saliq spaudos fotografrl ir visuomenes kulturinius ir
paZintinius ir kitus poreikius;

propaguoti ir reprezentuoti Lietuvos fotokorespondentq.pasiekimus Salyje ir
uZsienyje;

organizuoti Salies spaudos fotografi.l kasmetine paroda;
organizuoti laisvalaikio praleidimq
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tenkinti spaudos fotografij os poreiki visuomeneje;
skatinti tarptautin[ bendradarbiavim4 spaudos fotografij os srityje;
reprezentuoti ir supaZindinti Lietuvos visuomeng su uZsienio Saliq spaudos

foto grafi.1 pasiekimais ;

3. ISTATGOS VETKLOS RosYS

3.1. Siekdama savo tiksl% [staiga gali vykdyti Sioms lkines veiklos ruSims
priskirt4 tkinE veikl4:

-20.51 kitq medienos gaminiq gamyba;
-21.23.20 vokq ir atvirukq gxrryba;
-2I.25 kit6 niekur kitur nepriskirtt5 popieriniq ir kartoniniq gaminiq gamyba;
-22.1 leidyba;
-22.11kryg,t leidyba;
-22.12 laikra5diq leidyba;
-22.13 Zurnalq ir periodiniq leidiniq leidyba;
-22.14 garso [raSq leidyba;
-22.15 kita leidyba;
-22.2 spausdinimas ir su juo susijusi paslaugqveikla;
-22.2 I laikra5diq spausdinimas ;
-22.22 kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas;
-22.23 knygq iri5imas ir apdaila;
-22.24 rinkimas ir spausdinimo formq gamyba;
-22.25 kita su spausdinimu susijusi veikla;
-22.3 Ua5ytq laikmenq atgaminimas;
-22.31 garso [ra5q atgaminimas ;
-22.32 vaizdo [ra5q atgaminimas;
-22.33 kompiuteriniq laikmenq atgaminimas;
-24.64 cheminiq fotografiniq medZiagq gamlba;
-24.65 parengtq naudoti,bet neira5ltq laikmenq gamyba;
-24.66 kih5 niekur nepriskirtq cheminiq medZiagq gamyba;
-25.22 plastikiniq pakuodirl gamyba;
-25.24 kitq plastkiniq gaminiq gamyba;
-26.21keraminiq buities ir puo5ybos gaminiq bei dirbiniq gamyba;
-26.25 kitq keraminiq gaminiq ir dirbiniq gamyba;
-29.56 kittS niekur nepriskirtg specialiosios paskirties ma5inq gamyba;
-29.56.10 specialiosios paskirties, niekur kitur nepriskirtr; ma5inq remontas,
-32.30 televizijos ir radijo imtuvq garso ir vaizdo [ra5yrno ar atkurimo

aparaturos bei su ja susijusiq reikmenq gamyba;
-33.40 optiniqprietaisq ir fotografijos irangos gamyba;
-36.22 kitos, niekur nepriskirtos, biZuterijos, juvelyriniq ir pana5iq dirbiniq bei

gaminiq gamyba;
-36.50 Zaidimrl ir Zaislrtr gamyba;
-36.63 kita, niekur nepriskirta, gamyba;
-36.63.10 vaizdiniq mokymo priemoniq gamyba;
-51.18 kitq niekur nepriskirtq specifiniq produktq ar jq grupiq specializuota

pardavimo veikla, vykdoma agentq;
-51.47 kitq namq [kio reikmenrl didmenine prekyba;
-51.47.20 ra5tines reikmenrl ktygU Zumalq ir laikra5diq didmenine prekyba;
-51.47 .30 fotografijos ir optiniq reikmenq didmenine prekyba;



-51.55 chemojos produktq didmenine prekyba;
-52.45 buitiniq elrktriniq prietaisq radrjo ir televizijos prietaisq maZmenine

prekyba;
-52.47 knygU laikra5diq ir ra5tines reikmenq maZmenine prekyba;
- 52.48 kita maZmenine prekyba specializuoto se parduotuvese ;
-52.48.90 kita specializuota maZmenine prekyba;
-52.50 naudotq daiktq maZmenine prekyba parduotuvese;
-52.6I uZsakomasis pardavimas pa5tu;
-52.62 maZmenine prekyba kioskuose ir prekyvietese;
-52.63 kita maZmenine prekyba ne parduotuvese;
-52.72 elektriniq buitiniq reikmenq taisymas;
-52.74 kitas, niekur kitur nepriskirtas, taisymas;
-55.23 aprupinimas kita,niekur kitur nepriskirta laikina buveine;
-55.40 barai:
-63.12 laikymas ir sandeliavimas;
-64.20 nuotoliniai rySiai;
-7 0 .20 nekilnoj amo turto priklausandio nuo savybes teise i Snuomoj imas ;
-71.34 kitrS niekur kitur nepriskirtq maSinq ir [renginiq nuoma;
-7 | .40 kittS niekur kitur nepriskirt6 asmeninirtr ir namq tikio rekmenq nuoma;
-7 2,I 0 technines [rangos naudoj imo konsultacij os ;
-7 230 duomenq apdoroj imas;
-72.40 veikla susijusi su duomenq bazemis;
-7 2.50.40 elektronines aparaturos remontas ir prieZiura;
-72.60 kita su kompiuteriais susijusi veikla;
-74.I1teisine veikla;
-74.20 architekturine ir inZinierine veikla ir su ja susijusios technines

konsultacijos;
-74.40 reklama;
-7 4.8I fotografavimo veikla;
-7 4.81. 1 0 fotografijq gamyba;
-7 4,81 .20 negatyvq ir kino juostq rySkinimas, fotografijq darymas ir didinimas;
-7 4.81.3 0 senq fotografijq atnaujinimas;
-74.84 kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla;
-7 4.84.20 mugir5 parodq ir suvaZiavimq rengej q veikla;
-7 4.84.40 ivairiq gaminiq modeliavimas, interj ero dekoravimas;
-7 4.84.60 turto, i5skynrs nekilnoj amqj i vertinimo veikla;
-80.42 suaugusiqiq ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, mo$rmas, neiSduodant

valstybes pripaZintq atestatq;
-91.33 kiflg niekur kitur nepriskirtq narystds organizacijq veikla;
-92.11kino filmq ir vaizdajuosdirl gamyba;
-92.12 kino fi lmq ir vaizdajuosdiq platinimas;
-92.31menind ir literatlrine k[ryba ir interpretacija;
-92.32 meno irenginiq eksplotavimo veikla;
-92.34 kita, niekur kitur nepriskirta, pramogine veikla,
-92.40 naujienq agenury veikla;
-92.51 bibliotekq ir archyvq veikla;
-92.52 muziejq veikla ir istoriniq vietoviq bei pastatq iSsaugojimas; .
-92.72 kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla;
-93.05 kitr6 niekur kitur nepriskirtq paslaugq veikla.
3.2.lstaiga uZsiima savo veikla Lietuvoje ir [statymq nustaq/ta tvarka uZsienyje.



Veikl4 kuriai [statymq nustagta tvarka yra reikalinga licencija (leidimas),
[staiga gali vyk{ti tik gavusi atitinkamq licencij 4 (eidim{.

4. ISTAIGOS DALININKAI�T TEISES BEI PAREIGOS

4.1. [staigos steigejai yra Lietuvos spaudos leidiniq bei naujienq agenturq
fotografai, istatymq nustat)rta tvarka sudarE istaigos steigimo sutarti.

4.2. [staigos dalininku gali brlti fiziruaiir juridiniai asmenys, isigrje dal[viesosios
[staigos dalininkq kapitalo. lstaigos dalininkais 1na ir klubo nariai. Klubo nariai gauna
klubo naio paiymejim4 su nuotrauka.

4.3. Dalininko teises igyjamos lsigyjant i5 kito dalininko istaigos dalininkq
kapitalo dal[ arba gavus visuotinio dalininkq susirinkimo pritarimqir inesus piniginius ar
turtinius inaius [ [staigos dalininkq kapital4

Dalininko t9i99s prarandamos parduodant ar kitaip perleidZiant kitq asmenq
nuosavyben savqj 4 dalininkq kapitalo dal[.

4.4. [staigos steigejai nuo ina5q padarymo dienos tampa istaigos dalininkais.
4.5. [staigos dalininkai turi tokias neturtines teisesi
1) dalyvauti [staigos visuotiniuose susirinkimuose. Nepriklausomai nuo [na5o i

istaigos dalininkq kapital4 dydZio, kiekvienas dalininkas turi vien4 bals4;
2) susipaZinti su [staigos dokumentais ir gauti visqinformacij4apie jos veiklq
3) apskqsti teismui [staigos visuotinio dalininkq susirinkimo nutarimus,

administracijos sprendimus, jeigu jie prie5tarauja istatymams ar kitiems teises aktams bei
[staigos tikslams;

4.6. [staigos dalininkai turi tokias turtines teises:
1) gauti [nestqdalininko kapitalo dal[ios likvidavimo atveju;
2) palikti testamentu, be apribojimq parduoti ar kitaip perleisti savqj4 dalininkq

kapitalo dal[ kito asmens nuosavyben istatymq nustafrta tvarka.
4.7 ' Dalininkai neturi teises reikalauti i5 istaigos grqiintijq [nasus I viesosios

istaigos dalininkq kapital4 i5skyms istaigos likvidavimo uw.j i
4.8. [staigos dalininkai privalo:
1) laikytis [staigos istarq ir vidaus taisykliu lnesti pinigini ar kit4[nas4;
2) girrti [staigos interesus;
3) propaguoti [staigos tikslus ir uZdavinius visuomeneje.
4) aktyviai dalyvauti [staigos veikloje.
4.9. Dalis dalininkq kapitale kitam asmeniui gali buti parduodama ar kitaip

perleidZiama tik kartu su turtinemis ir neturtinemis dalininko teisgmis. Apie ketinim4
parduoti ar kitaip perleisti savo dali vie5osios istaigos dalininkq kapitale kitam asmeniui
dalininkas privalo ra5tu pranesti vie5osios [staigos vadovui, nurodydamas savo dali
dalininkq kapitale, to asmens vard4 pavardE, adres4.

5. ISTAIGOS ORGANIZACINE STRUKTURA IR VALDYMAS

5.1. [staigos visuotinis dalininkq susirinkimas (toliau vadinamas - visuotinis
susirinkimas) yra auk5diausias vieiosios lstaigos organas.

[staigos valdymo organas yra [staigos valdyba. Valdyba sudaroma ii septyniq
asmenll.

5.2. {staigos vadoval yra klubo prezidentas (toliau vadinamas - istaigos vadovas)
ir valdyba, renkami visuotinio nariq susirinkimo.

Vis uotinis s us irin kimas



5.3. Auk5diausiasis [staigos organas y'ra visuotinis susirinkimas, kuris Saukiamas
ne rediau kaip kart4 per metus. Visuotiniame susirinkime gali dalyvauti ir kiti asmenys
su patariamuoju balsu. I5imtinei visuotinio susirinkimo kompetencijai priklauso:

1) keisti ir papildyti istaigos [status;
2) nustagrti privalomas istaigos veiklos uZduotis;
3) rinkti ir at5aukti istaigos revizoriq;
4) rinkti ir atSaukti Lietuvos spaudos fotografu klubo prezident4 kuris yra

lstaigos vadovas ir dirba visuomeniniais pagrindais. Klubo preiidentas automati5kai
tampa ir valdybos pirmininku;

5) rinkti ir at5aukti kitus Se5is valdybos narius
6) tvirtinti istaigos administracij os reglament4;
7) steigti [staigos filialus ir atstovybes bei

nutraukimo;
priimti nutarim4 del jq veiklos

8) nustatSrti [staigos administracijai pagrindines veiklos kryptis ir privalomas
veiklos uZduotis;

9) nustatSrti paslaugr6 darbrl bei produkcijos kainas ir tarifus bei jq apskaidiavimo
taisykles, jei to nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybe;

10) tvirtinti meting finansinp atskaitomybp;
l1) nustatyti tauj,{ dalininkq priemimo tvark4 leisti [staigos dalininkui perduoti

savo ina54 ar j o dali kitiems asmenims, nesantiems istaigos dalininkais ;
12) tvirtinti dalininkq nepiniginiq turtiniq ina5q ivertinimq
13) priimti nutarim4 del vie5ajai istaigai nuosavybes ar patikejimo teise

priklausandio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutart[ ar
ikeitimo;

14) priimti nutarim4 reorganizuoti ir patvirtint i reorgarizavimo projekt 4 taip pat
pertvarkyti ir likviduoti vie54j4 istaig4. Siems nutarimams priimti reikia na mJiau-tcaip
2/3 susirinkime dalyvauj aridiq balsq daugumos.

5.4. Visuotini susirinkim4 organizuoja [staigos administratorius ir vadovas.
Susirinkimo su5aukimo iniciatyvos teisg turi lstaigos vadovas, valdyba, administratorius,
revizorius (auditorius) ir dalininkai, kuriq balsq skaidius 1'ra ne maZesnis karp 1/3 visq
dalininkqbalsq.

5.5. Eilini visuotini susirinkim4istaigos administratorius privalo su5aukti kasmet
per keturis mdnesius nuo finansiniq metq pabaigos. Visuotinis susirinkimas gali btti
Saukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo su5auktas istatymU ir Siq [statq nustaryta
tvarka ir del to I teismq kreipesi [staigos dalininkas, istaigos vadovas, ievizorius
(auditorius) ar kitas suinteresuotas asmuo.

5'6. Administratorius turi pranesti apie Saukiam4 visuotini susirinkim4
kiekvienam dalininkui ra5tu ne veliau kaip priei trisdesimt di.tnt o upir pakartotinf
visuotin[ susirinkim4 - ne veliau kaip pries desimt dienq iki susirinkimo dienos.
Visuotinis susirinkimas gali btiti su5auktas nesilaikant Sio termino, jeigu su tuo sutinka
raitiSkai visi dalininkai ir, jei tokiq yra, valstybes ar savivaldos institucijos, turindios
sprendZiamojo balso teisq.

5.7. Visuotiniame susirinkime sprendZiamojo balso teisg turi istaigos dalininkai.
Kiekvienas dalininkas turi po vien4 bals4 nepriklausomai nuo 3o turimos istaigos
dalininkq kapitalo dalies. Jeigu valstybes ar savivaldos institucija peiduoda [staigai turtq
panaudos pagrindais, tokia institucija taip pat turi sprendZiamo.lo Uatso teisE.(vien!bals4)
visuotiniame susirinkime, jeigu tai yranustatyta panaudos sutartyje.

5.8. Visuotinis susirinkimas gali priimti nutarimus, jei jame dalyvauja daugiau
kaip puse [staigos dalininkq ([skaitant balso teisg turindias institucijas). Jeigu'i visuotin[



susirinkimq neatvyko reikiamas dalininkq skaidius, pakartotinis visuotinis susirinkimas
laikomas teisdtu, atvykus bet kokiam dalininkq skaidiui. Visuotinio susirinkimo
nutarimai priimami paprasta dalininkrtr balsq dauguma.

{staigos valdymas

5.9 [staigos valdyba - kolegialus valdymo organas. Valdybos nutarimai priimami
paprasta dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Valdybos nutarimai laikomi teisetais, kai
balsavime dalyvauja nemaiiaukaip penki balso teisq turintys jos nariai. Valdyba:

1) planuoja istaigos veiklq
2) pataia ir padeda istaigos vadovui bei administratoriui igyvendinti [staigos

tiklsus;
3) skiria ir atleidLia i5 pareigq [staigos admisnistratorirl ir nustatlto jo darbo

uZmokest[;
4) tvirtina istaigos administratoriaus ir vadovo pateiktus pasi[lymus del

konkredios klubo veiklos.
5) valdybos pirmininkui negalint vykdyti savo pareigq skiria laikinajipirminink4

i5 valdybos nariq.
5.10 Valdybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip kart4 per tris menesius.

Valdybos su5aukimo iniciatyvos teisg turi valdybos pirmininkas arba nemaiiaukaip trys
valdybos nariai.

5.1 1 Klubo prezidentas - valdybos pirmininkas:
1) tvarko [staigos le5as, vadovaudamasis istaigos tikslais ir uZdaviniais arba

igalioja tai atlikti administratoriq..
2) atstovauja [staig4 valdZios bei valdymo institucijose, bei santykiuose su kitais

juridiniais bei fiziniais asmenimis arba igalioja tai atlikti valdybos'narius;
3) kartu su administratoriumi atidaro sqskaitas bankuose;
4) pasira5o sutartis ir skiria igaliojimus;
5) tvirtina [staigos filialq ir atstor,ybiq nuostatus, skiria ir atleidLia filialq bei

atstovybiq direktorius ;
6) vadovauja visuotiniam susirinkimui;
7) Saukia valdybos posedZius;

{staigos administratorius

5.12. [staigos kasdieninE veikl4 organizuoja ir vykdo istaigos administracija.
Administracija dirba vadovaudamasi [statymais, Siais [statais, visuotinio susirinkimo
priimtu administracijos darbo reglamentu bei pareigybiq nuostatais ir istaigos vadovo
sprendimais.. t

5 . 1 3 . Administracij ai vadovauj a - administratorius, kur[ konkurso tvarka skiria ir
atleidLia valdyba. Administratorius vadovauja istaigos veiklai ir tvarko jos reikalus,
iSskyus tuos atvejus kuriuos sprendZia visuotinis susirinkimas valdyba, arba klubo
prezidentas. Administratorius gali b[ti atleistas i5 pareig6 jeigu paZeidZia istatymus arba
netinkamai vykdo savo pareigas.

5. 1 4. Administratorius:
l)Vykdydamas valdybos ir vadovo nutarimais, ir jq igaliotas fvarko [staigos le5as

vadovaudamasis istaigos tikslais ir uZdaviniais;
2) atstovauja istaig4be atskiro [galiojimo teisme;
3) organizuoja istaigos darb4vykdydamas [statuose keliamus [staigos tikslus bei

6



uZdavinius ir dalininkq susirinkimo nutarimus;
4) or ganzuoj a administracini darb4;
5) kartu su [staigos vadow atidaro s4skaitas bankuose;
6) leidlia isakyrnus, instrukcijas ir kitus aktus tais klausimais, kurie ieina i jo

kompetencij4;
7) pasira5o darbo sutartis su I darb4 priimamais darbuotojais bei juos atleidZia i5

darbo vadovaudamasis Lietuvo s Respublikos [statymais.
8)pateikia pareikalavus revizoriui (auditoriui) vis4 dokumentacrjq apie [staigos

veikl4.
5.15. Administratoriui negalint vykdytr savo pareigtl, jo funkcijas vykdo jo

pavaduotoj as arba valdybos pirmininkas.
5.16. {staigoje turi btiti vyriausiasis finansininkas, kuriuo negali buti fizinis

asmuo, susijgs su direktoriumi giminystes ar svainystes rySiais. Vyriausiojo finansininko
funkcijas pagal sutarti su istaiga gali atlikti juridinis asmuo.

6 FINANSINES VEIKLOS KONTROI,NS TV,INI<I

arba auditorius, kuris

7. ISTATGOS TURTO, LESU SALTINTV rR LESV PANAUDOJTMO TVARKA

7.1. lstaigos leSq Saltiniai:
1) dalininkU skiriamos leSos, remejq perduotas turtas bei le5os ;
2) pajamos uZ paslaugas ir sutartinius darbus;
3) valstybes ir savivaldybes tiksliniai asignavimai;
4) Lietuvos ir uZsienio ivairiq fondq i5skirtos tikslines leSos;
5) le5os gautos kaip labdara, parama, dovana, taip pat gautos pagal testament4;
6) kitos teisetai igytos leSos.
7.2. Le5oms, gaunamoms i5 Lietuvos valstybes ir savivaldybes bei [vairiq fondq

turi bUti sudaryta i5laidq s4mata ir Sios le5os laikomos atskiroje s4skaitoje. Le5oms,
gaunzrmoms i5 kitq Saltiniq panaudotq le5q s4mata sudaroma, jei to reikalauja lesas
suteikiantys subjektai. Labdaros arba paramos bei pagal testamentq gautos le5os
naudojamos labdaros (paramos) teikejo fizinio ar juridinio asmens arba testatoriaus
nurodymu istatuose numat5rtai veiklai ir laikomos atskiroje lesq s4skaitoje.

7.3. lstaigos hrrtq sudaro dalininkq arba remejq jai perduotas turtas istatuose
nurodytiems tikslams ir uZdaviniams igyvendinti, taip pat turtas gautas pagal testament4



finansiniai i5tekliai, kitas teisetai isigytas turtas. [staigai gali buti perduotas turtas
neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais. Valstybes ar savivaldybes perduotas
istaigai panaudos pagrindais turtas naudojamas ir valdomas [statymq nustat5rta tvarka
pagal panaudos sutartyj e nustat;rtas taisykles.

7.4. [staiga gali parduoti, pakeisti, i5nuomoti, lkeisti ilgalaikio naudojimo turt4
taip pat laiduoti ar garantuoti kitq subjektq prievoliq vykdymq tik istaigos visuotinio
susirinkimo nutarimu.

7.5. Dalininkq ina5ai sudaro [staigos dalininkq kapital4. Dalininkq [na5ai
nurodomi [staigos dokumentuose, o dalininkui i5duodamas jo kapitalo dal[patvirtinantis
dokumentas. Dalininkq[ne5tos le5os visuotinio susirinkimo nutarimu gali bfti didinamos
tik papildomais ina5ais bei perkainuojant [staigos turt4. Dalininktl kapitalas del istaigos
turto perkainavimo didinamas (maiinamas) proporcingai jo turimai [staigos nuosavo
kapitalo daliai, o dalininkq kapitalo padidejimas (sumaZejimas) paskirstomas
proporcingai dalininkq kapitalo dalims. {staiga, pardavusi jos veiklai nereikalingas
materialines vertybes, gautas pajamas naudoja visuotinio susirinkimo nustagrtoms
veiklos kryptims.

7.6. LeSos i5 kuriq buvo suformuotas dalinini<q kapitalas naudojamos pagrindinei
veiklai ir jos tikslams siekti.

7.7. Rezewai formuojami i5 lstaigos pajamq dalies, kuri investuota ir skirta jos
pagrindinei veiklai. DraudZiama dalinti istaigos leSU dali t. y. rezervq dal[ ar visus
rezervus pervesti I dalininkq kapital4.

7.8. {staigos finansiniai i5tekliai formuojami i5 vidiniq ir i5oriniq Saltiniq.
Vidiniai finansavimo Saltiniai yra amortizaciniai atskaibrmai ir grynosios pajamos i5
[statuose numaqrtos veiklos.

7.9, I5oriniai finansavimo Saltiniai gali buti tiksfnes dotacijos, kitq fiziniq ir
juridiniq asmenq aukos, labdara, skolinto kapitalo le5os, [vairiq fondq I'e5os.

7.10. lstaigos dalininkai negali gauti i5mokq i5 [staigos pajamq ar rezervo fondo
uZ narystE ar dalyvavim4istaigos kapitale.

7.11. Joks asmuo negali gauti i5mokq i5 istaigos leSB jeigu tai nesusijq su jos
[statuose numat5rtq veiklos tikslq ir uZdaviniq igyvendinimu.

7.12.lstaigos pajamos gali bfti naudojamos tik lstaigos veiklai ir jos tikslams
siekti. Samdomq darbuotojq darbo uZmokesdiui, autorinems sutartims apmoketi, patalpq
nuomai ar [sigijimui, orgatizacinio darbo i5laidoms, bei inventoriui, istaigos [kinems
i5laidoms padengti ir kitoms i5laidoms susijusioms su istaigos veikla ir tikslais.

7. 1 3. [staigos le5tl paskirstymo planE metams tvirtina visuotinis susirinkimas iki
einamqiq metq balandZio menesio 30 d. Eesant bftinybei ji pakoreguot gali istaigos
valdyba, Siam nutarimui priimti reikia namaiiaukaip 5 valdybos balsq.

7.I4. lstaigos flkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, pirmqiq flkiniq
metq pradZiayra istaigos [registravimo data.

8. FILIALV IR ATSTOVYBry STEIGIMO BEI JU VEIKLOS NUTRAUKIMO
TVARKA

8.1. Filialas ir atstovybe yra [staigos strukt[riniai padaliniai, turintys atskiras
buveines ir filialo ir atstovybes valdymo organus.

8.2. Filialas ir atstovybd nera juridiniai asmenys ir veikia istaigos kaip juridinio
asmens vardu pagal Siuos istatus ir [staigos vadovo suteiktus igaliojimus, kurie turi bUti
nurodyti filialo ir atstovybes nuostatuose.

8.3. Filialas ir atstovybe steigiami ir jq veikla nutraukiama visuotinio susirinkimo
nutarimu. Jq nuostatus tvirtina vie5osios istaigos vadovas.



8.4. Filialas ir atstovybe gali tureti subsq,skaitas'
8.5. Filialo ir atstovybes turtas apskaitomas [staigos finansineje atskaitomybeje,

taip pat atskiroje filialo ir atstovybes atskaitomybeje.
8.6. Filialui ir atstovybei vadovauja filialo ir atstovybes direktorius, kurio teises

ir pareigos nustatlrtos filialo ir atstovybes nuostatuose.
8.7. Filialas ir atstorybe registruojamas ir jq veikla nutraukiama [statymq

nusta$rta tvarka.

9. ISTAIGOS REORGANTZAVIMO rR LIKVTDAVIMO TVARKA

Lietuvos Respublikos [statymq ir

istatymq nustafi'tus teises
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11. ISTATU KETTTMO rR PAPILDYMO TVARKA

10.1. Iniciatyvos teisE keisti ir papildyti istatus turi vadovas, administratorius,
valdyba ir visuotinis susirinkimas. Pakeistus ar papildltus [status tvirtina visuotinis
susirinkimas daugiau kaip 213 susirinkimo dalininkrf balstl dauguma.

10.2. lstatq pakeitimai ir papildymai isigalioja nuo jq iregistravimo dienos
[statymq nustatSrta tvarka.

10.3. Visi kiti, Siuose istatuose neaptarti, istaigos veiklos klausimai sprendZiami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais bei kitais teises aktais.
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