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VALSTYBES

ISTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

I

Valstybes imone ,,Lietuvos paminklai" (toliau {mone) yra Lietuvos
Respublikos Vyriausybes i5 valstybes turto teises aktq nustatyta tvarka isteigta valstybes imone,
turinti antspaud4 su savo pavadinimu.
1.

2. [mone yra ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmilo, turintis
s4skaitas bankuose. fmones teisine forma yra valstybes imone. {mone nuosavybes teise priklauso
valstybei ir jai perduot4 bei jos igyta turtq valdo, naudoja bei disponuoja juo patikejimo teise.
3. fmones pavadinimas - valstybes imone ,,Lietuvos paminklai", sutrumpintas
pavadinimas - Vf ,,Lietuvos paminklai".
. 4. fmone savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes irsavivaldybes imoniq istatymu,
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kult[ros paveldo apsaugos istatymu, Lietuvos Respublikos
kilnojamqjq kulttiros vertybiq apsaugos istatymu, Lietuvos Respublikos statybos istatymu, kitais
teises aktais ir Siais istatais.
5. [mones savininko teises ir pareigas igyvendina Kultflros paveldo departamentas
prie Kult[ros ministerijos (toliau - Departamentas).
6. fmone turi istatymq nustatyta tvarka iregistruot4 savo prekiq (paslaugq) Lenkl1
(Lietuvos Respublikos Valstybinio patentq biuro 2000-11-03 liudijimas Nr. 38695).
7. fmones finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
8. {mones veiklos laikotarpis neribotas.
9. fmones buveines adresas - Snipi5kiq g. 3, 09309 Vilnius.

II. IMONES VEIKLOS TIKSLAI, UZDAVINIAI IR RUSYS
veiklos tikslai yra darbq, susijusiq su kultiiros paveldo objektq ir
vietoviq tvarkyba, jq prieZilra, ir tvarkomqjq statybos darbq organizavimas, specialusis teritorijq
planavimas, viesqjq paslaugq teikimas bei kita veikla, kuria siekiama tenkinti vie5uosius
10. fmones

interesus.

'

11. Svarbiausieji [mones uZdaviniai yra:

11.1.vykdyti kulttiros paveldo objektq ir vietoviq tvarkybos darbq valdytojo
funkcijas, igyvendinant paveldotvarkos programas bei atliekant kulttiros paveldo objektq ir
vietoviq prieZiflr4;
I1.2. organizuoti tvarkybos darbus, vykdyti Siq darbq projektavim4, organizuoti
proj ekto vykdymo

11.3,

pnellirq;
vykdyti uZsakovo, statinio statybos valdytojo

valdytojo funkcijas;

ir

statinio projektavimo

L

11.4. organizuoti tvarkybos darbq projekto vykdymo prieLiirq, susidedandi4 i5
tvarkybos darbq projekto sprendiniq igyvendinimo prieZi[ros ir technines prieZiiiros;
11.5. organizuoti ir vykdyti statinio statybos techning prreLiirq;

11,6. rengti nekilnojamojo kultfros paveldo apsaugos specialiojo teritorijq
planavimo dokumentus.
12. {mones veiklos ruSys:
12.1. kultrlros paveldo objektq ir vietoviq tvarkybos darbai;
I2.2.kultiros paveldo objektq ir vietoviq prieZi[ros darbai;
12.3. kultiiros paveldo objektq neatideliotini saugojimo darbai;
12.4. kulturos paveldg objektq tvarkomieji paveldosaugos darbai;
12.5. i KultUros vertybiq registrq fra5ytq kilnojamqjq kult0ros vertybiq, taip pat
vertybes, kuri yra viena i5 nekilnojamojo kulttiros paveldo statinio vertingqjq savybiq, tyrimq,
konservavimo, restauravimo, apsaugos priemoniq irengimo darbai;
i
12.6. tvarkomieji statybos darbai;
12.7. nekrlnojamojo kultDros paveldo apsaugos specialusis teritorijq planavimas;
t2.8. pagal Ekonomines veiklos r[5iq klasifikatoriq:
12.8.1. statybq pletra (al,1);
12.8.2. pastatq remontas, restauravimas ir rekonstravimas (4L20,20):
12.8.3. kitq inZineriniq statiniq statyba (42.9);
12.8.4. statiniq nugriovimas (43. 1 1);
1 2.8.5. statybvietes paruo5im as (43.I2);
12.8.6. elektros sistemq irengimas (43.2I);
L2.8.7. vandentiekio, Sildymo ir oro kondicionavimo sistemq irengimas (a3.22);
12.8.8. kitos irangos irengimas @3.29);
12.8.9. tinkavimas @33I);
,
12.8.10. staliaus dirbiniq irengimas @3.32):
12.8.11. grindq ir sienq dengimas (43.33);
12.8.12. daZymas ir stiklinimas (43,34);
12.8.13. kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai (43.39):
I2.8.I4. kita specializuota statybos veikla (43.9);
12.8.I5. stogq dengimas (43.91);
12.8.16. kita leidyba (58.19);
I2.8.17. bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisiniq dokumentq rengimas
(69.10.30);
12.8.18. konsultacine verslo ir kito valdymo veikla (70.22);
12.8.19. architekturos veikla (7 1. 1 l);
12.8.20. inZinerijos veikla ir su ja susijusios technines kcnsultacijos (71.12);
I2.8.2I. techninis tikrinimas t anahze (7I.20);
12.8.22. kiti gamtos mokslq ir inZinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
I2.8,23. istoriniq vietq ir pastatq bei pana5iq turistq lankomq vietq eksploatavimas
(e1.03).
13. Jeigu veiklai, numatytai Siuose istatuose, reikalinga licencija (leidimas), [mone
gali uZsiimti tokia veikla tik gavusi atitinkam4 dokument4.

III. IMONES TEISES IR PAREIGOS

ir igyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios
jos
veiklos tikslams. [mone negali igyti civiliniq teisiq ir pareigq
neprie5tarauja Siems istatams ir
per {mones savinink4 ar [mones savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4.
15. [mone turi teisg:
14.

fmone gali tureti
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15.1. uZsiimti istatuose numatyta komercine veikla Lietuvos Respublikoje;
15.2. tureti s4skaitas Lietuvos Respublikos ir uZsienio bankuose;
15.3. savo prievoliq ivykdymui uZtikrinti, gavusi Departamento pritarim4, ikeisti

ilgalaikimaterialqjiturt4, i5skyrus turt4, kuris pagal istatymus gali b[ti tik valstybes nuosavybe;
15.4. nustatyti savo produkcijos bei teikiamq paslaugq kainas ir tarifus, i5skyrus
atvejus, kai juos istatymrl nustatyta tvarka nustato Vyriausybe ar kita istatymq nustatyta
institucija; Departamentui pagal Nekilnojamojo kultDros paveldo apsaugos istatym4 pavedus
igyvendinti nekilnojamojo kultriros paveldo paveldosaugos programaS ir pagal Kilnojamqjq
kultlros vertybiq apsaugos istatym4 i Kult[ros vertybiq registr4 ira5ytq kilnojamqjq kultiiros
vertybiq, taip pat vertybes, kuri yra viena i5 nekilnojamojo kulttiros paveldo statinio vertingqjq
savybiq, tyrimq, konservavimo, restauravimo, apsaugos priemoniq irengimo darbq
igyvendinim4, konkrediq igyvendinimo paslaugq kainas nustato Departamentas;
15.5. gavusi Departamento pritarim4, steigti filialus ir atstovybes Liptuvos
Respublikoj e bei uZsienio valstybese;
1 5. 6. sudaryti sutartis, prisiimti isipareigoj imus ;
15.7. tureti kitokiq civiliniq teisiq ir pareigq, jeigu jos neprie5tarauja Siems istatams
ir fmones veiklos tikslams.
16, Vykdydama Siuose istatuose numatyt4 veikl4, [mone privalo:
16.1. [mones buveineje saugoti dokumentus ir kit4 informacij4 apie fmones turt4
bei veiklq;
16.2. lmones filialq ir atstovybiq buveinese saugoti dokumentus ir kit4 informacij4
apie Siems filialams bei atstovybems perduotqturtq, taip pat informacij4 apie jq veikl4;
16,3. pateikti Departamentui, auditoriui, valstybes kontroles bei teisesaugos
institucijoms reikalaujamus [mones dokumentus.
.

rv.IMONES VALDYMAS
[mones organai yra {mones savininko teises ir pareigas igyvendinanti
institucija, ir vienasmenis valdymo organas - fmones vadovas (direktorius). Valdyba fmoneje
17.

nesudaroma,
18. {mones vadovas turi vengti situacijos, kad

jo asmeniniai interesai prie5tarautq

ar

galetq prie5tarauti [mones interesams. Susidarius tokiai situacijai, {mones vadovas per 10 dienq
privalo apie tai ra5tu prane5ti Departamentui.
19. fmones organai privalo veikti fmones'naudai, laikyis istatymq bei kitq teises
aktq ir vadovautis Siais istatais. fmones organai neturi teises priimti sprendimq ar atlikti kitq
veiksmq, kurie akivaizdi,iai vir5ija normaliq gamybing [king rrzk1 at yra akivaizdLiai

nuostolingi.

v.IMONES SAVININKO TEISES IR PAREIGAS IGYVENDINAN|IOS
INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA
20. Departamentas:

20.1, tvirtina {mones veiklos strategij4;
'20.2. nustato fmones struktiir4;
20.3. nustato lmones veiklos rodiklius;
20.4. wirtina {mones istatus;
20.5. skiria ir at5aukia [mones vadov4, nustato darbo sutarties su juo s4lygas,
vadovo
{mones vardu sudaro ir nutraukia darbo sutarti su fmonds vadovu, tvirtina fmones
pareigybes nuostatus, skatina {mones vadov4 ir skiria jam drausmines nuobaudas;
20.6. tvirtina konkredius {mones vadovo menesines algos pastoviosios dalies ir
kintamosios dalies dydZius bei uZ gerus rezultatus ir ger4 darbo pareigq vykdym4 Imones

4

vadovui i5 [mones pelno gali skirti premij4, taip pat paveda {mones vadovui teises aktq nustatyta
tvarka nustatyti fmones vadovo pavaduotojams menesinds algos pastoviosios dalies ir
kintamosios dalies dydZius bei leidZia [mones vadovui uZ gerus rezultatus ir ger4 darbo pareigq
vykdym4 skirti jiems premijas;
20.7 . tvttina {mones metinius turto isigijimo ir skolinimosi planus;
20.8. tvirtina audituot4 {mones meting finansing atskaitomybg ir pelno (nuostoliq)
paskirstym4; - metiniq finansiniq ataskaitq rinkini
.
20.9, parenka atestuot4 auditoriq ar audito imong [mones metiniq finansiniq
ataskaitq rinkinio auditui atlikti;
20.10. nustato reikalavimus papildomai informacijai, kuri pateikiama fmones
veiklos ataskaitoje;
20.n, priima sprendim4 reorganizuoti [mong;
20,L2. nustato metiniq atskaitymq i5 fmones paskirstytinojo pelno i {mones
privalomqj i rezerv q, dydZius ;
20.13. priima sprendim4 steigti filialus ir atstovybes;
20.14. priima sprendimq pritarti ar nepritarti fmones vadovo sillymams ikeisti
ilgalaiki
materialqji turt4;
fmones
20.15. priima sprendim4 pertvarkyti [mong, i5skyrus Lietuvos Respublikos
valstybes ir savivaldybiq imoniq istatyme nustatytas i5imtis;
20.16. priima sprendimus likviduoti [mong ir at5aukti fmones likvidavim4;
20,17. paskiria ir atleidZia {mones likvidatoriq;
20.18. sprendZia kitus Valstybes ir savivaldybes imoniq istatyme, kituose teises
aktuose ir Siuose istatuose {mones savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai
priskirtus-klausimus.
2l.Depafiamento sprendimai turi buti iforminami ra5tu.
22.Kai istatymq nustatytais atvejais sprendimams priimti reikia Vyriausybes
nutarimo, Vyriausybes nutarimq projektus parengia ir Vyriausybei pateikia Departamentas.

vr.

IMONES VADOVO KOMPETENCIJA, JO SKYRIMO BEI
ATLEIDIMO TVARKA

23. [mones vadovas priimamas i darb4 ir at5aukiamas i5 pareigq teises aktq
nustatyta tvarka.
24. {mones vadovas organizuoja {mones veikl4 ir veikia fmones vardu esant
santykiams su kitais asmenimis.
25, {mones vadovas:
25.1, priima idarb4 ir atleidLia darbuotojus;
Z5.Z,tvttina fmones strukt0riniq padaliniq nuostatus ir darbuotojq pareigybiq
nuostatus, pagal savo kompetencijq leidlia isakymus, reglamentuojandius fmones veikl4 ir
darbuotojq darbq;
25.3. tvirtina [mones filialq ir atstovybiq nuostatus, skiria bei at5aukia [mones
filialq ir atstovybiq valdymo organus;
25.4. nustato {moneje taikomus turto nusidevejimo skaidiavimo metodus ir
normatyvus;,
25.5. tvirtina {mones darbuotojq apmokejimo ir skatinimo taisykles;
25.6. nustato {mones darbuotojq darbo uZmokesti, skiria jiems drausmines
nuobaudas, taip pat juos skatina;
25J. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2002 m. rugpjfldio 23 d.
nutarime Nr. 1341 ,,Del valstybes valdomq imoniq vadovq darbo uZmokesdio" nurodyta tvarka,
nustato fmones vadovo pavaduotojams menesines algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies

dydZius, t0-20 procentq maZesnius uZ {mones vadovo menesines algos dydi, ir gali taikyti Sio
nutarimo 1.10 papunkdio ir 5 punkto nuostatas;
25.8. teikia informacij4 Departamentui apie {mones veiklos prognozes ir planus,
nurodydamas reikalingq asignavimq ateinandiais finansiniais metais sumas, bei apie ivykius,
turindius esmines reik5mes fmones veiklai;
25.9. teikia Departamentui informacij4, reikaling4 Departamento funkcijoms atlikti;
25.I0. teikia Departamentui fmones tarping finansing atskaitomybg;
25.I1. parengia ir Departamentui tvirtinti [mones meting finansing atskaitomybg bei
sprendimo del {mones paskirstytinojo pelno (nuostoliq) paskirstymo projekt4;
25.I2. atstovauja {monei, be atskiro Departamento direktoriaus igaliojimo, valdZios
ir valdymo institucijose, teismuose bei arbitral,e fu santykiuose su kitais asmenimis;
25.13. atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybes imoniq istatymo
ir kitq teises aktq jam pavestas funkcijas.
26, fmones vadovas turi teisg vienvaldi5kai fmones vardu sudaryti sandorius.
27. fmones vadovu negali bDti asmuo, kuriam istatymq nustatyta tvarka atimta teise
eiti tokias pareigas.
28. {mones vadovas negali bDti tos [mones vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu).
Jeigu fmones buhaltering apskait4 tvarko [mones apskaitos tamyba (strukturinis padalinys),
{mones vadovas negali blti Sios tarnybos (struktririnio padalinio) vadovu.
29. fmones vadovas negali biiti ar tapti kito juridinio asmens valdymo organo nariu,
vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) ar buhaltering apskait4 tvarkandios apskaitos tarnybos
(struktflrinio padalinio) vadovu. Jeigu fmones vadovu skiriamas asmuo, kuris yra kito juridinio
asmens valdymo organo narys, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar buhaltering apskait4
tvarkandios apskaitos tarnybos (struktUrinio padalinio) vadovas, tai per 1 menesi po paskyrimo
fmones vadovu jis privalo atsistatydinti i5 pareigq, kurias ejo kitame juridiniame asmenyje.
{mones vadovas, paZeidgs Sioje dalyje nustatytq reikalavim4, istatymq nustatyta tvarka
atleidZiamas i5 iki tol eitq {mones vadovo pareigq.
30. {mones vadovas atsako uZ:
30. 1. fmones veiklos or ganrzav imq;
30.2. prane5im4 Departamentui apie ivykius, turindius esmines reik5mes [mones
veiklai;
30.3. teising4 {mones metines finansines atskaitomybes sudarym4 ir jos pateikimq
kartu su auditoriaus i5vada bei audito ataskaita Departamentui per 3 menesius nuo finansiniq
metq pabaigos;
30.4, {mones veiklos ataskaitos pateikim4 Departamentui. {mones veiklos
ataskaitoje turi btiti pateikiama {mones veiklos per ataskaitinius finansinius metus apLvalga,
informacija apie darbuotojq skaidiaus {moneje pasikeitimq (naujq darbo vietq suktirim4), apie
fmones turto padidejim4 arba sumaLejimq, nurodytos Sio turto padidejimo arba sumaZejimo
prieZastys, fmones nuosavo kapitalo dydis ataskaitiniq finansiniq metq pradZioje ir pabaigoje,
taip pat informacija apie [mones filialus ir atstovybes bei svarbiausius ivykius fmoneje
ataskaitiniais finansiniais metais. Departamentas turi teisg nustatyti papildomus informacijos,
kuri turi btiti pateikiama {mones veiklos ataskaitoje, reikalavimus;
30.5. fmones taqpines finansines atskaitomybes sudarym4. [mones tarpine finansine
atskaitomybe turi b[ti sudaroma per 30 dienq pasibaigus fmones finansiniq metq ketvirdiui ir per
tris darbo didnas nuo sudarymo dienos pateikta Departamentui;
30.6. [mones duomenq ir dokumentq pateikim4 Juridiniq asmenq registrui;
30.7. vie5os informacijos paskelbimq;
30.8. dokumentq ir kitos informacijos apie {mong saugojim4;
30.9. {mones turto valdymq, naudojim4 ir disponavim4 juo [mones istatuose,
istatymuose ir kituose teises aktuose nustatyta tvarka ir s4lygomis;
30. 10. [mones strategijos igyvendinim4;
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1 I . Departamento nustatytq {mones veiklos rodikliq igyvendinim4;
30.12. {mones vidaus audito atlikimo organizavim4;
30.13. kitus veiksmus, kuriuos fmones vadovui nustato Lietuvos Respublikos
savivaldybes imoniq istatymas, vadovo pareigybes nuostatai, kiti teises aktai bei

30.

valstybes ir
{mones istatai.
31. Departamentui priemus sprendim4 at5aukti fmones vadov4, su juo sudaryta
darbo sutartis pasibaigia Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka. Darbo gindai tarp
{mones vadovo ir [mones nagrinejami teisme.
32. {mones vadovas, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq
imoniq istatyme ir kituose-teises aktuose bei fmones istatuose, privalo visi5kai atlyginti padarytq,
{monei Zalq.
33. Kai laikinai nera {mones vadovo (atostogauja, serga, i5vykgs i komandiruotg ir
pan.), jo pareigas eina Departamento paskirtas {mones vadovo pavaduotojas

VII.IMONES SAVININKO PATIKEJIMO TEISE IMONEI PERDUOTO
TURTO VALDYMO, NAUDOJTMO, DTSPONAVTMO JUO TVARKA rR SALYGOS
34. {monei perduotas {mones savininko ir fmones igytas turtas nuosavybes teise
priklauso valstybei.
35. {monei gali bfiti perduodamas bet koks valstybes turtas, kuri pagal Valstybes ir
savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo istatym4 galima perduoti {monei
patikejimp teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Turtas perduodamas teises aktq nustatyta
tvarka, turto perdavimo akte nurodant jo balansing vertg.
.
36. Valstybes perduotq turtq [mone valdo, naudoja ir juo disponuoja patikejimo
teise, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo istatymo, Valstybes turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo
patikejimo teise tvarkos apra5o, Valstybes turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos apra5o, PripaZinto nereikalingu arba netinkamu
(negalimu) naudoti valstybes ir savivaldybiq turto nura5ymo, i5ardymo ir likvidavimo tvarkos
apra5o, Valstybes materialiojo turto vie5o nuomos konkurso or9anrzavrmo taisykliq, kitq teises
aktq, {mones istatq nustatyta tvarka ir sqlygomis, nepaZeisdama kitq asmenq teisiq bei interesq,
37. Dalis {mones turto Valstybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo istatymo nustatytais atvejais ir tvarka gali brlti perduota kitiems asmenims
nuosavybes ar patikejimo teise Vyriausybes sprendimu.
38. Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybes lrnoniq istatymo nustatytais
atvejais [mone privalo suteikti papildom4 prievoliq ivykdymo uZtikrinim4 to pareikalavusiam
kreditoriui, jei yra pagrindas manyti, kad prievolg ivykdyti bus sunkiau. Kreditorius reikalavimus
gali pateikti ne veliau kaip per 2 menesius nuo vie5o paskelbimo apie sprendim4 perduoti {mones
turto dali dienos arba nuo ra5ti5ko prane5imo iteikimo jam dienos.
39. [mone savo prievoliq ivykdymui uZtikrinti, gavusi Departamento pritarimq, gah
ikeisti ilgalaiki materialqji turt4, i5skyrus turt4, kuris pagal istatymus gali bDti tik valstybes
nuosavybe.
'40.
fmone privalo apdrausti Lietuvos Respublikoje iregistruotoje draudimo imoneje
ilgalaiki materialqji turt4, kuris jai perduotas fstatymq nustatyta tvarka patikejimo teise valdyti,
naudoti ir juo disponuoti.

VIII. IMONES NUOSAVAS KAPITALAS IR PELNO PASKIRSTYMAS
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41. {mones nuosavq kapital4 sudaro:
41.1, {mones savininko kapitalas;

4I.2. turtq, kuris pagal istatymus gali btiti tik valstybes nuosavybe, atitinkantis
kapitalas;
41.3. priv alomasis rezervas

;

4L4. perkainoj imo rezervas (rezultatai)
41.5. kiti rczervai;

;

nepaskirstytinas pelnas (nuostoliai).
42. [mones savininko kapital4 sudaro jai perduoto turto, jei tai nera turtas, kuris
pagal istatymus gali b[ti tik valstybes nuosavybe ar dotacija, vert6.
43.Turtq, kuris pagal istatymus gali bflti tik valstybes nuosavybe, atitinkandio
kapitalo dydi sudaro turlo, kuris pagal istatymus gali biiti tik valstybes nuosavybe, teises aktq
nustatyta tvarka perduoto [monei patikejimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti, verte. i
44. [moneje turi b[ti sudaromas privalomasis rezervas. Privalomasis rezervas
sudaromas i5 [mones paskirstytinojo pelno, taikant Departamento nustatyto dydZio metinius
atskaitymus. Atskaitymai i privalom4ji rczervq turi sudaryti ne maZiau kaip ll20 paskirstytinojo
pelno. Jie turi btti vykdomi tol, kol privalomojo rezervo dydis sudarys 1/10 savininko kapitalo
vertes. Nustatyt4 dydi virSijanti privalomojo rezervo dalis gali btiti perskirstyta skirstant fmones
peln4. Privalomasis rezervas naudojamas tik {mones nuostoliams dengti. Padengus riuostolius,
privalomojo rezervo dydis turi b[ti atkuriamas, laikantis Siame punkte nustatytos tvarkos.
45. Perkainojimo rezervas (rezultatar) - tai fmones nuosavo kapitalo pasikeitimas
del ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto perkainojimo. Perkainojimo rezervas
maZinamas, kai perkainotas turtas nura5omas, nudevimas, nukainojamas ar perleidZiamas
kitiems asmenims. Perkainojimo rezervu negalima maLinti {mones nuostoliq.
46. Kiti rezervai sudaromi i5 {mones paskirstytinojo pelno. Finansiniais metais
nepanaudota kitq rezeryq dalis gali bUti perkelta i ateinandius finansinius metus arba perskirstyta
skirstant {mones peln4. Kiti rezervai naudojami Siuose istatuose numatytiems fmones tikslams ir
uZdaviniams igyvendinti, Sprendim4 del kitq rezervq panapdojimo priima fmones vadovas.
47.[ rezervus darbuotojq premijoms, socialiniams, kulttiriniams ir pana5iems
tikslams gali b[ti skiriama ne daugiau kaip 1/10 paskirstytinojo pelno.
48. {mones paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) turi brlti paskirstytas (paskirstyti) ne
veliau kaip per 4 menesius, pasibaigus {mones finansiniams metams.
4 1.6.

IX.IMONES SKELBIMU IR PRANESINfl/ SKELBIMO TVARKA
49. {mones prane5imai, kuriq privalom4 skelbim4 nustato Lietuvos Respublikos
civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybes imoniq istatymas, skelbiami
Juridiniq asmenq registro tvarkytojo leidZiamame elektroniniame leidinyje vie5iems
prane5imams skelbti.
50. {mone savo interneto svetaineje skelbia kituose teises aktuose,
reglamentuojandiuose valstybes imoniq informacijos vie5inim4, nustatytq vie5ai skelbtin4
fmones informacij4.
51. Patvirtinta [mones metine finansine atskaitomybe per 30 dienq nuo jos
patvirtinimo'kartu su auditoriaus i5vada ir audito ataskaita turi bfrti pateikta Juridiniq asmenq
registrui.

X.IMONES ISTATV KEITIMO TVARKA
52. Iniciatyvos teisg keisti istatus turi Departamentas ir fmones vadovas.

TI
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:53.

Pakeistus fmones istatus tvirtina Departamentas. {statai tvirtinami

Departamento vadovo arba jo igalioto asmens para5u ir Departamento antspaudu.
54. Pakeisti {statai isigalioja nuo
iregistravimo Juridiniq asmenq registre.
Registruoti kaftu su teises aktq nustatytais dokumentais Juridiniq asmenl registrui turi biiti
pateikti pakeisti [mones istatai ir nurodyti jq pakeitimai.
55.U2 {statq pakeitimq ar papildymq iregistravim4 Juridiniq asmenq registre yra
atsakingas [mones vadovas.
56. Jei Sie {statai prie5tarautq imperatyvioms istatymq ar.kitq teises aktq normoms
arba kai kuriq klausimq nereglamentuotq, turi buti taikomos istatymq ar kitq teises aktq
nuostatos.
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