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IREGISTRUOTA

VSf ,Atrask Raseiniusoo

ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. VSI ,,Atrask Raseinius" (toliau - [staiga) yra ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis

asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Siais istatais (toliau - istatai), Lietuvos Respublikos civiliniu

kodeksu, Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymu (toliau - Vie5qjq istaigq istatymas), kitais

Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais.

2. fstaigos teisine forma - vie5oji istaiga.

3. fstaigos veiklos laikotarpis: neribotas.

4. [staigos finansiniai metai: sausio 1 d. - gruodZio 31 d.

5. [staigos savininke yra Raseiniq rajono savivaldybe.

6. fstaiga yra juridinis asmuo, turintis Dkini, finansini, organizacini ir teisini savaranki5kum4,

savo antspaudq, sqskaitas banke.

7. [staiga neatsako pagal savininko prievoles, o savininkas neatsako pagal fstaigos prievoles.

8. [staiga turi teisg gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta

tvarka bei teikti pararnq ir labdarq.

II SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI

9. lstaigos tikslai - tenkinti vie5uosius interesus, rinkti, kaupti ir turistams bei Raseiniq rajono

savivaldybes svediams nemokamai teikti informacij4 apie teikiamas turizmo paslaugas, lankytinas

Raseiniq rajono savivaldybes vietoves ir objektus, taip pat - skleisti informacij4 apie Raseiniq rajono

savivaldybg bei rengti, leisti ir platinti informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo

paslaugas, objektus ir vietoves. [staigos tikslas taip pat yra teikti informacijos, konsultacijq ir mokymo

paslaugas ir prakting pagalbq smulkaus ir vidutinio verslo subjektams ir pradedantiems verslo

subjektams, kuriq buveine yra Raseiniq rajono savivaldybeje, naujai isteigtiems verslo subjektams

padeti lsikurti, pletoti veiklq ir prisitaikyti prie kintandiq rinkos sqlygq, didinti konkurencingumq ir

veiklos efektyvumq, padeti Raseiniq rajono savivaldybes verslo subjektams ulmegziti tarptautinius

bendradarbiavimo kontaktus su kitq Saliq verslininkais.

'iw;vw?vt,
Kodas- 4 ,/
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10. {staigos veiklos sritys:

10.1. Raseiniq rajono reprezentavimas, lankomq objektq Lietuvoje ir uZsienyje reklamavimas;

10.2. dalyvavimas formuojant turizmo ir verslo informacines sistemas;

10.3. bendradarbiavimas su kitomis paslaugq verslui tinklo istaigomis, paramq verslui teikiandiomis

institucijomis bei turizmo informaciniais centrais Lietuvoje ir uZsienyje;

10.4. turizmo rinkos analizes atlikimas ir planavimas;

10.5. turizmo mar5rutq ir projektq rengimas;

10.6. siekimas, kad kuo daugiau [kio subjektq sustipretq pirmaisiais veiklos metais, igytq pakankamai

i5tekliq ir patirties verslui pletoti;

10.7. naujq technologijq ir mokslo naujoviq diegimo versle skatinimas;

10.8. tarpininkavimas pritraukiant Lietuvos ir tarptautiniq organizacijq, imoniq, fiziniq asmenq, fondq

ir programq le5as bei techninq pagalb4 lstaigos veiklai;

10.9. verslininkq verslo valdymo kvalifikacijos kelimo kursq ir seminary organizavimas;

1 0. 1 0. palangh4 ekonominiq idejq visuomeneje propagavimas;

10.11. pagalba uLmezgantkontaktus tarp potencialiq verslo partneriq, konsultavimas ir verslo pletros ir

investiciniq proj ektq rengimas.

11. {staigos veiklos r[Sys:

krrtrllff ,,, 
Ekonomines veiklos rtiSies aprasvmas

11.1. 18.20 [raSytq laikmenq tiraZavimas

11.2. 47.61 Knygq maZmenine prekyba specializuotose parduotuvese

11.3. 47.62 Laikra5diq ir raStines reikmenq prekyba specializuotose
parduotuvdse

11.4. 47.78 Kita naujq prekiq prekyba specializuotose parduotuvese

11.5. 47.89 Kitq prekiq maZmenine prekyba kioskuose ir prekyvietese

11.6. 58.19 Kita leidYba
11.7. 62.09 Kita informaciniq technologijq ir kompiuteriq paslaugq veikla

11.8. 63.12 Interneto vartq paslaugq veikla
11.9. 63.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, informaciniq paslaugq veikla

11.10. 69.10 Teisine veikla
1 I .l 1. 69.20 Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesdiq

klausimais
ll.l2. 70.21 Vie5qjq ry5iq ir komunikacijos veikla
1 1.13. 70.22 Konsultacine verslo ir kito valdymo veikla
11.14. 73.20 Rinkos tyrimas ir vie5osios nuomones apklausa

11.15. 74.20 Fotografavimo veikla
11.16. 74.30 Vertimo ra5tu ir LodLiu veikla
11.17. 74.90 Kita, niekur kitur nepriskirta, profesine, moksline ir technine

veikla
11.18. 77.33 lstaigos ma5inq ir irangos, iskaitant kompiuterius, nuoma ir
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i5perkamoji nuoma
11.19. 79.12 Ekskursijq organizatoriq veikla
11.20. 79.90 Kitq i5ankstinio uZsakymo ir susijusiq paslaugq veikla
ll.2l. 82.19 Fotokopijavimo, dokumentq rengimo ir kita specializuota

istaigai budingq paslaugq veikla
11.22. 82.20 UZsakomqiq informaciniq paslaugq centrq veikla
11.23. 82.30 PosedZiq ir verslo renginiq organizavimas
11.24. 82.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui b[dingq paslaugq veikla
11.25. 84.13 Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau j4 organizuoti
11.26. 85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas
11.27. 85.60 Svietimui budingq paslaugq veikla
11.28. 91.03 Istoriniq vietq ir pastatq bei pana5iq turistq lankomq vietq

eksploatavimas
11.29. 93.19 Kita sportine veikla
11.30. 93.29 Kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla
1 1.31. 94.11 Verslininkq ir darbdaviq narystes organizacijq veikla

12. fstaiga turi teisg verstis lstatymq nedraudZiama 0kine komercine veikla, kuri yra

neatsiejamai susijusi su jo veiklos tikslais. Veikl4, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos

Respublikos istatymq nustatyta tvarka gavus leidimus, fstaiga gali vykdyti tik gavgs atitinkamus

leidimus ar licencijas.

III SKYRIUS
ISTAIGOS TEISES IR PAREIGOS

13. [staiga gali tureti ir igyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieStarauja

istatymams, Siems istatams ir veiklos tikslams.

14. [staiga turi teisg steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir uZsienio valstybese.

15. fstaigai neleidZiama:

15.1. gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta Siuose istatuose;

15.2. neatlygintinai perduoti lstaigos turtq nuosavyben, pagal patikejimo ar panaudos sutarti fstaigos

dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui (kaip jis apibreZtas Vie5qjq istaigq istatymo 3 straipsnio 3

dalyj e), iSskyrus f staigos likvidavimo atveju;

15.3. skolintis pinigq uZ pal[kanas i5 savo dalininko ar su juo susijusio asmens (kaip jis apibreZtas

Vie5qiq istaigq istatymo 3 straipsnio 3 dalyje);

15.4. uZtikinti kitq asmenq prievoliq ivykdymq.

IV SKYRIUS
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ISTAIGOS SAYININKAS IR JO KOMPETENCIJA, ASMENS TAPIMO NAUJU
DALININKU TVARKA, SAVININKO TEISIU PERLEIDIMAS

16. [staigos vienintele savininke (dalininke) yra Raseiniq rajono savivaldybe, kuri savo teises ir

pareigas lgyvendina per Raseiniq rajono savivaldybes taryb4. Savininko ra5ytiniai sprendimai

prilyginami lstaigos visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimams.

17. Savininkas turi teisg:

17.1. priimti sprendimus, paskirtus jo kompetencijai;

17.2. susipaZinti su [staigos dokumentais ir gauti informacij4 apie fstaigos veikl4;

17.3. nustatyti privalomas veiklos uZduotis;

17.4. kreiptis !teismq su ieSkiniu pra5ydamas panaikinti [staigos organq sprendimus, taip pat pripaZinti

negaliojandiais valdymo organq sudarytus sandorius, jeigu jie prie5tarauja imperatyviosioms istatymq

normoms, [staigos istatams arba protingumo ar sqZiningumo principams;

17.5. kreiptis ! teism4 su ieskiniu praSydamas uZdrausti [staigos valdymo organams ateityje sudaryti

sandorius, prie5taraujandius [staigos veiklos tikslams ar paLeidliandius [staigos valdymo organo

kompetencij4;

17.6. gauti likviduojamo [staigos turto dali, kurios verte negali blti didesne, nei nurodya jo ina5q vertq

patvirtinandiame dokumente;

17 .7 . i kitas Lietuvos Respublikos istatymuose nustatytas teises.

I 8. Savininko kompetencija:

18.1. keidia, tvirtina fstaigos istatus;

18.2. nustato paslaugq, darbq bei produkcijos kainas ir tarifus ar jq nustatymo taisykles;

18.3. wirtina metiniq finansiniq ataskaitq rinkini;

18.4. nustato informacijq, kuri pateikiama visuomenei apie {staigos veikl4;

18.5. priima sprendim4 del [staigai nuosavybes teise priklausandio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos,

perdavimo pagal panaudos sutartiar ikeitimo;

18.6. priima sprendim4 del {staigos reorganizavimo ir reorganizavimo s4lygq tvirtinimo;

18.7. priima sprendimq pertvarkyti fstaig4;

18.8. priima sprendimq likviduoti {staigq ar at5aukti jo likvidavim4;

18.9. skiria ir at5aukia likvidatoriq;

18.10. nustato fstaigos vidaus kontroles tvark4;

l8.ll. priima sprendimq del fstaigos metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio audito ir renka auditoriq ar

audito imong;
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18.12. priima sprendimq del {staigos tapimo kitq juridiniq asmenq steigeja ar dalyve;

18.13. priima sprendim4 del naujq dalininkq priemimo;

18.14. tvirtina [staigos veiklos strategij4;

18.15. tvirtina [staigos valdymo strukt[r4 ir pareigybiq s4ra54;

18.16. priima sprendim4 del pareigybiq, ikurias darbuotojai priimami konkurso budu, s4raSo ir
kvalifikaciniq reikalavimq tvirtinimo;

18.17. priima sprendimq del konkurso pareigoms, i kurias darbuotojai priimami konkurso bldu

organizavimo taisykliq tvirtinimo ;

18.18. nustato [staigos veiklos vertinimo kriterijus;

18.19. nustato privalomas veiklos uZduotis;

18.20. priima sprendimQ del {staigos frlialq steigimo ar jq veiklos nutraukimo;

18.21. sprendZia kitus savininko kompetencijai priskirtus klausimus.

I 9. Nauji dalininkai priimami savininko sprendimu.

20. Asmuo, pageidaujantis tapti nauju fstaigos dalininku, pateikia [staigos vadovui pra5ym4 juo

tapti. Asmens pra5yme turi b[ti nurodyti jo duomenys (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, asmens kodas (kai asmuo

jo neturi - gimimo data), i5reik5tas pritarimas {staigos veiklos tikslams ir nurodytas asmens

numatomas inaSas i dalininkq kapital4, Sio ina5o dydis (kai numatomas inaSas - pinigai) ar verte (kai

numatomas ina5as - materialusis ar nematerialusis turtas) (eurais) ir ina5o perdavimo fstaigai terminas.

Kartu su pra5ymu turi bUti pateikta turto vertinimo ataskaita, jei numatoma perduoti materialtlji ar

nematerialqji turtq.

21. fstaigos savininkui priemus sprendim4 priimti dalininkq, pageidavgs dalininku tapti asmuo

juo tampa, perdavgs [staigai savo pra5yme nurodytq inaSq.

22. Apie savo sprendimq perleisti lstaigos dalininko teises, dalininkas turi raStu prane5ti

lstaigos vadovui, nurodydamas duomenis apie asmeni (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, asmens kodas (kai asmuo

jo neturi - gimimo data), kuriam ketina perleisti savo teises, taip pat nurodo perleidimo bud4 ir

numatomQ sandorio dat4. Apie gautq dalininko prane5im4 {staigos vadovas per 5 (penkias) darbo

dienas turi informuoti kitus dalininkus.
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23. Asmuo, igrjEs dalininko teises, tampa [staigos dalininku nuo jo iregistravimo lstaigos

dokumentuose dienos. lstaigos vadovas, gavgs {staigos dalininko teisiq perleidimo sandoripatvirtinanti

dokument4, per 3 (tris) darbo dienas turi lregistruoti dalinink4 [staigos dokumentuose. Sio dalininko

turimq balsq skaidius, igyvendinant jo teisg balsuoti visuotiniame dalininkq susirinkime, lygus jam

teises perleidusio dalininko turetam balsq skaidiui.

24. Apie tai, kad yra lregistruotas naujas [staigos dalininkas, [staigos vadovas per 5 (penkias)

darbo dienas Siq istatq nustatyta tvarka turi prane5ti fstaigos dalininkams.

25. {staigos savininkas gali perleisti savo teises kitam asmeniui tik tokiais atvejais ir budais,

kurie numatyti Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymo bei kitq istatymq, reglamentuojandiq

valstybes ir savivaldybiq turto valdym4, naudojimq ir disponavim4 juo.

26. fstaigos vadovas turi teisg dalyvauti, savininkui priimant sprendimus del {staigos.

V SKYRIUS
DALININKO TEISIU PARDAVIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

27. Apie ketinim4 parduoti dalininko teises dalininkas turi ra5tu prane5ti fstaigos vadowi

(kartu nurodyti dalininko teisiq pardavimo kain4).

28. fstaigos vadovas per 5 dienas nuo dalininko prane5imo gavimo dienos apie tai istatuose

nurodytu budu informuoja kitus [staigos dalininkus (kartu nurodo dalininkq, kuris parduoda dalininko

teises, ir dalininko teisiq pardavimo kain4) ir istatq nustatyta tvarka Saukia visuotini dalininkq

susirinkim4 sprendimui del {staigos dalininko, kuris pirktq parduodamas dalininko teises, priimti.

29. Visuotiniame dalininkq susirinkime paai5kejus, kad uZ nustatytq kainq dalininko teisiq

neperka nO vienas {staigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas parduoti

kitam asmeniui.

30. Jeigu fstaigos dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teises parduodamos Sio dalininko

pasirinktam fiziniam arjuridiniam asmeniui, neatliekant istatq 27-29 punktuose nurodytq veiksmq.

VI SKYRIUS
DALININKU INASV PERDAVIMO ISTAIGAI TYARKA

31. Dalininkq ina5ai [staigai perduodami tokia tvarka:

31.1. pinigai ine5ami ilstaigos sqskaitq;

31.2. materialusis ir nematerialusis turtas [staigai perduodamas sura5ant turto perdavimo akt4; aktq

pasira5o turt4 perduodantis asmuo (steigejas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis asmuo) ir
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[staigos vadovas; kartu su perduodamu turtu {staigai pateikiama ir Sio turto vertinimo ataskaita, kuri
turi btiti sudaryta ne veliau kaip prie5 6 mdnesius iki turto perdavimo {staigai; turto vertinimas

atliekamas perduodamo turto savininko lesomis.

VII SKYRIUS
ISTAIGOS ORGANAI IR JU KOMPETENCIJA

32. fstaiga igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo valdymo

organus.

33. fstaigos vienasmenis valdymo organas yra lstaigos vadovas. fstaigos vadovo pareigas eina

ir fstaigos vardu veikia direktorius.

34. Kolegial[s patariamieji organai [staigoje nera sudaromi.

35. [staigos vadovas i darb4 priimamas vieSo konkurso b[du. Vie54 konkursq organizuoja, jo
nuostatus tvirtina Raseiniq rajono savivaldybes meras. Darbo sutart! su fstaigos vadow sudaro ir j4
nutraukia istatymq nustatyta tvarka, nustato fstaigos vadovo darbo sutarties sqlygas, tvirtina [staigos
vadovo pareigybes apraSym4, skiria drausmines nuobaudas ir skatinimus mero potvarkiais Raseiniq

rajono savivaldybes meras. Su [staigos vadovu gali buti sudaryta jo visi5kos materialines atsakomybes

sutartis.

36. Savo veikloje [staigos vadovas vadovaujasi Lietuvos Respublikos lstatymais, kitais teises

aklais, Siais istatais, savininko sprendimais ir pareigybes apra5ymu.

37. lstaigos vadovo kompetencija:

37.1. organizuoti fstaigos veikl4 ir veikia {staigos vardu santykiuose su kitais asmenimis;

37.2. sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su lstaigos darbuotojais, nustatyti darbuotojq atlyginimus,

nustatyta tvarka skirti darbuotojams paskatinimus arba drausmines nuobaudas;

37.3. igyvendinti savininko priimtus sprendimus;

37.4. vykdyti lstaigos veiklos planus ir rengti veiklos ataskaitas;

37.5. uZtikrinti perduoto pagal panaudos sutart! ir fstaigos lsigyto turto efektyvq panaudojim4 ir jo
aPSaug4;

37.6. prisiimti atsakomybg uZ finansiniq ataskaitq rinkinio sudarym4;

37.7. pateikti informacij4 visuomenei apie {staigos veikl4;

37.8. teikti duomenis ir dokumentus Juridiniq asmenq registrui;

37.9. pateikti [staigos metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir praejusiq finansiniq metq {staigos veiklos

ataskaitQ savininkui;

37.10. atidaryti ir uZdaryti s4skaitas banke;
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37.1I' leisti lsakymus, duoti nurodymus, privalomus visies darbuotojams;
37 '12' fstaigos vardu pasirasyti dokumentus ir igalioti kitus asmenis vykdyti [staigos vadovo
kompetencijos funkcij as ;

37.13. atlikti kitas funkcijas, kurios yra priskiriamos vadovo kompetencijai.

VIII SKYRIUS
FILIALV IR ATSTOVYBIU STEIGIMO IR JU VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

38' [staiga gali tureti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos lstatymq nustatyta tvarka.
39' sprendimus del [staigos filialq ir atstovybiq steigimo bei jq veiklos nutraukimo, jq vadovq

skyrimo ir atsaukimo, filialq ir atstovybiq nuostatq, filialq ir atstovybiq vadovq pareigybiniq nuostatq
patvirtinimo priima [staigos savininkas.

IX SKYRIUS
TNFoRM-ACrIgl^f 

ry ryJlI c o s vErKLA pArErKrMo rNsrr rucrrAr,
IGYVENDINANEIAI ISTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS, uSUoMENEI

TVARKA

40' [staigos vadovas turi parengti ir pateikti savininkui, kolektyvui praejusiq finansiniq metq
Istaigos veiklos ataskait4. si ataskaita yra viesas dokumentas.

41' Ataskaitoje nurodoma Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymo 12 straipsnyje
nurodya informacija.

42. fstaigos veiklos ataskaitoje gali bfiti ir kita informacija, kuriq nustato savininkas.
43' [staigos veiklos ataskaita turi buti pateikta Juridiniq asmenq registrui kartu su metiniq

finansiniq ataskaitq rinkiniu, o tais atvejais, kai auditas atliktas, kartu su audituotu metiniq finansiniq
ataskaitq rinkiniu ir auditoriaus i5vada ir paskelbta fstaigos interneto svetaineje. Be to, tretiesiems
asmenims turi biiti sudarytos sqlygos su sia ataskaita susipazinti fstaigos buveineje. uz informacijos
teisingum4 atsako f staigos vadovas.

44' fstaigos veiklos ataskaitoje turi blti vertinamas jos veiklos ekonominis, socialinis ir pagal
jos veiklos tikslus kitoks poveikis.
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X SKYRIUS
rruSu pnalTSTMv IR INFoRMACIJoS PAsKELBIMo TvARKA

45. Kai [staigos prane5imai turi biiti paskelbti vie5ai, jie skelbiami Vf Registry centro

bi+'iqmarne elelcroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenq viesi pranesimai".

46. Kiti fstaigos prane5imai dalininkams ir kitiems asmenims siundiami registruotu lai5ku

rbo iteikiami pasira5ytinai ar elektroniniq ry5iq priemonemis. Kai prane5imai dalininkui siundiami

rcgisruohr lai5ku, jie siundiami adresu, kuri dalininkas nurodgs fstaigai. Skubus prane5imai gali biiti
pcsfrroti elektroniniq rySiq priemonemis, originalai ta pa$q dien4 i5siundiami adresatui registruotu

hi5h ar fteikiami pasiralytinai.

4T.Ur.prane5imq iSsiuntim4 laiku ar jq iteikim4 pasira5ytinai atsako fstaigos vadovas.

XI SKYRIUS

ISTATGOS LESU SAluNrAr

48. lstaigos turt4 sudaro savininko turtas, taip pat turtas, gautas kaip parama, pagal testamentq,

finansiniai i5tekliai, kitas teisetai igytas turtas. Pagal panaudos sutart! perduotas turtas naudojamas ir
valdomas istatymq ir sutarties nustatyta tvarka tik Siuose istatuose numatytai veiklai uZtikrinti.

49. fstaiga gali Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka parduoti, perleisti,

i5atrcmoti, ikeisti ilgalaiki turt4 tik savininko sprendimu.

50. lstaigos le5q Saltiniai:

50.1. savininko ina5ai;

502. valstybes ir savivaldybiq biudZetq tiksliniai asignavimai;

503. Lietuvos ir uZsienio fondq asignavimai;

$.4. kitq institucijq asignavimai;

505. pajamos uZ suteiktas paslaugas ir atliktus sutartinius darbus;

50.6. leSos, gautos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentq;

50.7. paltikanos, mokamos uZ bankuose saugomas [staigos le5as;

50.8. skolintos le5os;

50.9. kitos teisetai igytos leSos.

51. LeSos, gautos kaip parama,taip pat pagal testament4 yra naudojamos paramos teikejo arba

tcsfirtoriaus nurodymu istatuose numatytai veiklai uZtikrinti. Sios le5os turi bflti laikomos atskiroje

lsaigos leSq sqskaitoje.



52. Le5oms, gaunamoms i5 Lietuvos

turi biiti sudaryta i5laidq s4mata. L65oms,

sudaroma, jei to reikalauja leSas suteikiantys

tikslams.

l0

valstybes ar savivaldybiq biudZetq bei fondq, panaudoti

gaunamoms i5 kitq Saltiniq, panaudoti i5laidq sqmata

subj ektai. LeSq likutis naudoj amas sutartyj e nurodytiems

XII SKYRIUS

ISTATU KEITIMO TVARKA

53. Iniciatyvos teisg keisti |staigos istatus turi lstaigos vadovas, savininkas.

54. Siq istaq pakeitimus ir papildymus tvirtina savininkas.

55. lstaq pakeitimai ir papildymai registruojami Lietuvos Respublikos vie5qiq istaigq istatymo

ir kitq norminiq akq nustatyta tvarka Jie isigalioja nuo iregistravimo Juridiniq asmenq registre dienos.

XIII SKYRIUS

ISTAIGOS REORGANIZAVIMO, PERTVARKYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

55. l.tsiga reorganizuojama ir likviduojama istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

-<-" 1s.'..iga gali b[ti pertvarkoma i biudZeting istaig4 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,

Lietuvos Rese;blikos r ie5qjq istaigq istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

XIV SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

5S -,-- --. .;...os ir valdymo klausimai, neaptarti Siuose istatuose, sprendZiami vadovaujantis

Lietuvos J.-.:-t ,.-! :.riliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymu, kitais Lietuvos

Respublii.-: :--:' -. s ::i teises aktais.

lstatai p"s -, - - : ::. liepos 2 d. Raseiniai

Direkto:-. Arnas Zmitra


