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VIESOSIOS ISTATGOS,,EKOAGROS.'
ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VieSoji istaiga ,,Ekoagros" (toliau - {staiga) yra pelno nesiekiantis ribotos civilines

atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, veikiantis ekologines Zemds fikio ir maisto produktq

gamybos bei pagal nacionaling Zemds ukio ir maisto kokybes sistem4 pagamintq produktq, jq

auginimo, gamybos ir (ar) perdirbimo sertifikavimo ir kontroles srityse bei vykdantis Siuose

istatuose nurodl.tq rtSiq veikl4 ir vie5ai teikiantis Siq sridiq paslaugas.

2. {staigos pavadinimas - vie5oji istaiga,,Ekoagros".

3. Teisine forma: vie5oji istaiga.

4.lstaiga turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,

Lietuvos Respublikos vieSqjq lstaigq istatymo ir kitq istatymq numatltas teises ir pareigas bei

veikimo, iniciatyvos ir sprendimq priemimo laisvg.

5. {staiga turi savo prekes Zenkl4 ,,EKOagros".

6. lstaiga turi filialus TelSiuose ir Utenoje.

7. {staiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vie5qjq fstaigq istatymu ir kitais istatymais,

Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimais, kitais teises aktais ir Siais istatais.

8. [staiga turi bent vien4 s4skait4 Lietuvos Respublikoje iregistruotame banke, savo

antspaud4 bei kit4 simbolik4, atitinkandi4 jos pagrinding veiklos sriti. Pagal savo prievoles fstaiga

atsako nuosavybds teise jai priklausandiu turtu. Dalininkai atsako tik savo fna5q dalimi.

9. fstaiga isteigta neribotam laikotarpiui.

10. {staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

11. {staiga yra paramos gaveja ir paramos teikeja.

II SKYRIUS

ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI

12. fstaigos veiklos tikslas - tenkinant viesuosius interesus, vykdyti ekologines Zemes fikio

ir maisto produktq bei pagal nacionalinE Zemes fikio ir maisto kokybes sistem4 pagamintq produktq,
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4 auginimo, gamybos ir (ar) perdirbimo sertifikavim4 bei pagalbiniq medZiagq, skirtq ekologinei

gamybai. atitikties patvirtinim4.

13. {staigos veiklos sritys:

13.1. ekologines Zemes Dkio ir maisto produktq gamybos sertifikavimas;

I3.2. pagal nacionaling Zemes ukio ir maisto kokybes sistem4 pagamintq produktq, jq

auginimo, gamybos ir (ar) perdirbimo proceso sertihkavimas ir prieZiura bei Siq produktq tiekimo

rinkai proceso prieZi[ra:

13.3. specialios literat[ros apie ekologi5kq Zemes [kio ir maisto produktq ir pagal

nacionaling Zemds fikio ir maisto kokybes sistem4 pagamintr4 produktq auginimo, gamybos,

perdirbimo, tiekimo rinkai ir tvarkymo standartus bei sertifikavim4 platinimas;

13.4. SvietejiSka veikla ekologiSkq Zemds Dkio ir maisto produktq bei pagal nacionaling

Zemds flkio ir maisto kokybes sistem4 pagamintq produktq, jq auginimo, gamybos, perdirbimo,

tiekimo rinkai ir tvarkymo temomis;

13.5. kitq sertifikavimo paslaugq teikimas Lietuvoje ir kitose Salyse.

14. {staiga turi teisg vykdl.ti istatymq nedraudZiam4 bet koki4 ilking komercing veikl4, kuri

reikalinga jos tikslams pasiekti ir yra neatsiejamai su jais susijusi, bei tureti ir fgyti kitas Lietuvos

Respublikos civiliniame kodekse, istatymuose ir Siuose istatuose nustatytas civilines teises ir

pareigas, kurios neprie5tarauja Siems istatams ir jos veiklos tikslams.

III SKYRIUS

ISTAIGOS DALII{INKU TEISES IR PAREIGOS

15. fstaigos savininke yra valstybe. fstaigos savininko teises ir pareigas igyvendina Lietuvos

Respublikos Zem6s ukio ministerija (toliau - Institucija). Lietuvos Respublikos vie5qiq istaigq

istatymo ir kitq teises aktq nuostatos, taikomos dalininkams, taikomos ir savininkli.

16. {staigos dalininkai turi visas neturtines ir turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos

viesqjq istaigq istatyme, kituose teises aktuose ir Siuose istatuose.

17. {staigos dalininkai privalo:

17.l.lalkytis Siq istatq bei vykdyti teises aktuose nustatytus ipareigojimus;

l7.2. saugoti |staigos komercines paslaptis;

17.3. veikti fstaigos bei valstybes naudai.

IV SKYRIUS
NAUJU ISTAIGOS DALININKV PRIEMIMO TVARKA

18. Nauji dalininkai priimami dalininkq susirinkimo (savininko) sprendimu.

19. Asmuo priimamas {staigos dalininku tokia tvarka:
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19.1. asmuo, pageidaujantis tapti dalininku, pateikia {staigos vadovui pra5ym4. Asmens

pra5yme turi bfiti nurodyti duomenys apie jf (fizinio asmens vardas, pavardd, asmens kodas,

gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas. teisine forma,

kodas, buveind, atstovo vardas, pavarde), i5reik5tas pritarimas {staigos veiklos tikslams ir nurodl.tas

asmens numatomas ina5as i dalininkq kapital4, Sio ina5o dydis (kai numatomas ina5as - pinigai) ar

verte (kai numatomas ina5as - materialusis ar nematerialusis turtas) ir ina5o perdavimo fstaigai

terminas;

19.2. dahninkq susirinkimui (savininkui) priemus sprendim4 priimti dalinink4, pageidavgs

dalininku tapti asmuo juo tampa perdavgs {staigai savo pra5yme nurodlt4 fna54.

V SKYRIUS
DALININKO TEISIV PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

20. fstaigos dalininko teises gali buti parduotos ar perduotos kitiems asmenims Lietuvos

Respublikos vie5qjq istaigq istatymo ir istatymq, reglamentuojandiq valstybes ir savivaldybiq turto

valdym4, naudojim4 ir disponavim4 juo, nustatl.tais atvejais ir bUdais.

VI SKYRIUS
DALININKU INASAI, ISTAIGOS NUOSAVAS KAPITALAS IR KITOS LESOS

21. {staigos dalininkq ina5ai sudaro }staigos dalininkq kapital4. Dalininkq kapitalas gali bfiti

didinamas tik dalininkq ina5ais. Papildomi ina5ai fstaigai perduodami dalininkr4 iniciatlva.

Papildomi ina5ai gali btti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindq istatym4

ivertintas materialusis ir nematerialusis turtas.

22. {staigos dalininkq ina5ai perduodami {staigai tokia tvarka:

22.7. pimgai ine5ami i {staigos s4skait4;

22.2. turtas perduodamas sura5ant priemimo*perdavimo akt4, kuri pasiraSo dalininko

igaliotas atstovas ir fstaigos direktorius. Kartu su perduodamu turtu |staigai pateikiama ir Sio turto

vertinimo ataskaita. Turto veftinimas atliekamas [staigos leSomis.

23. {staigos nuosav4 kapital4 sudaro:

23. 1. dalininkq kapitalas;

23 .2. pelnas (nuostolis) ;

23.3. perkainojimo rezervas;

23.4. rezervai i5 pelno.
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VII SKYRIUS
JURIDINIU ASMENIJ TURTO PANAUDOS PAGRINDAIS PERDAVIMAS

24. Jutidiniams asmenims Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka

{staigai perdavus turt4 panaudos pagrindais, sudaroma panaudos sutartis, kurioje nurodoma iio turto

naudojimo paskirtis, s4lygos, terminai, panaudos davejo ir istaigos tuftines ir neturtinds teises bei

pareigos, kitos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytos s4lygos.

25. Juridinis asmuo, perdavgs istaigai turt4 panaudos pagrindais, turi teisg tikrinti, ar Sis

turtas naudojamas pagal paskirti.

VIII SKYRIUS
ISTAIGOS ORGANAI

26. lstarga igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo

valdymo organus. fstaiga negali igy'ti civiliniq teisiq ir pareigq per savo dalininkus.

27 . lstaigos organai yra:

2J.I. visuotinis dalininkq susirinkimas (toliau - dalininkq susirinkimas);

27 .2. Taryba - kolegialus valdymo organas;

21.3. direktorius - vienasmenis valdymo organas.

IX SKYRIUS
DALINII{KV SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA,

SPRENDIMU PRIEMIMO TVARKA

28. Dalininkq susirinkimas yra aukSdiausiasis {staigos organas. Dalininkq susirinkimo

sprendimai fforminami Institucijos ra5ti5kais sprendimais (Lietuvos Respublikos Zemes [kio
ministro isakymais.l.

29. Dalininkq susirinkimas:

29 .7. kei(,ia f staigos istatus ;

29.2. sktrta ir at5aukia konkurso budu atrinkt4 direktoriq ir nustato jo darbo sutarties

s4lygas;

29.3. prrima sprendim4 del {staigos valdymo struktlros ir pareigybiq s4raSo tvirtinimo;

29.4. n'tstato {staigos vadovo ir jo pavaduotojo darbo apmokejimo tvark4;

29.5. skiria ir at5aukia Tarybos narius ir jos pirminink4;

29.6. prrima sprendim4 atlikti {staigos metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio audit4 ir renka

auditoriq ar audito imong;

29.7 . tvrctrna {staigos metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir f staigos veiklos ataskait4;

29.8. nustato informacij4, kuri pateikiama visuomenei apie {staigos veikl4;
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29 .9 .nustato {stai go s vidaus kontro le s tvark4 ;

29.I0. nustato paslaugq, darbq bei produkcijos kainas ir tarifus ar jq nustatymo taisykles;
29.11. tvirtina fstaigos veiklos strategij4;

29.I2. priima sprendim4 del {staigos tarnybinirl lengvqiq automobiliq isigijimo, nuomos ir
naudojimo f staigoj e taisykliq nustatymo;

29'13. priima sprendim4 del {staigai nuosavybes teise priklausandio ilgalaikio turto
perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutarti ar ikeitimo;

29'14. priima sprendim4 pakeisti viesosios istaigos buveing;

29.15. priima sprendim4 del filialq ir atstovybiq steigimo ir jq veiklos nutraukimo;

29.16. priima sprendim4 del {staigos tapimo kitq juridiniq asmenq steigeja ar dalyve;
29.77. priima sprendim4 del naujq dalininkq priemimo;

29.I8. priima sprendim4 pertvarkyti fstaig4;

29.19' priima sprendim4 likviduoti {staig4 ar at5aukti jos likvidavim4. jei teises aktuose
nenumatyta kitaip;

29.20. priima sprendim4 del {staigos reorganizavimo ir reorganizavimo s4lygq tvirtinimo;
29.21. skiria ir atSaukia likvidatoriq, kai sprendim4 likviduoti fstaig4 priima dalininkq

susirinkimas;

29'22. sprendZia kitus istatymuose ir istatuose dalininkq susirinkimo kompetencijai
priskirtus klausimus;

29.23. tvirtina {staigos direktoriaus atostogq suteikimo tvark4;

29.24. tvirtina fstaigos direktoriaus siuntimo i tarnybines komandiruotes i uZsienio valstybes

tvark4.

30. Per 3 (tris) mdnesius nuo finansiniq metq pabaigos {staigos direktorius eiliniam
dalininkq susirinkimui turi pateikti istaigos metiniq finansiniq araskaitq rinkini ir {staigos veiklos
ataskait4.

X SKYRIUS
TARYBA

31. Taryba yra patariamasis kolegialus valdymo organas, kurios tikslas - analizuoti fstaigos
veikl4 ir teikti pasi[lymus direktoriui ir (arba) dalininkq susirinkimui del veiklos tobulinimo.

32.Taryba atlieka Sias funkcijas:

32.1. svarsto ir veftina {staigos pateikt4 medliagqapie {staigos veikl4;

32.2. teikia siulymus del prioritetiniq veiklos pletojimo krypdiq;

32.3 . telkra si[lymus [stai go s veiklos strategij ai ;

32.4. vykdo kitas dalininkq susirinkimo pavestas funkcijas.
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33' Tarybos veiklai vadovauja pirmininkas. Siekiant uztikrinti fstaigos nesaliskum4 ir
interesq pusiausvyr4,Taryba sudaroma i5 8 nariq: 2 nariaiis mokslo institucijq, 2 nariaiis valdZios
institucijq' 2 naiai i5 produktq gamintojq ir 2 nariai i5 produktq vartotojq. Tarybos nariais gali btti
{staigos, aemes ukio ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojai, su ekologiikq
Zemes ukio ir maisto produktq gamybos sistema ar nacionaline Zemes lkio ir maisto produkrq
kokybes sistema susijusiq organizaciiq ar instituciiq atstovai.

34' Taryba sudaroma trejiems metams ir clirba pagal jq patvirtint4 Tarybos darbo
reglament4' Pasibaigus Tarybos kadencijai, savo funkcijas ji toliau atlieka, iki bus isrinkta nauja
Taryba. Tarybos posedZiai rengiami ne rediau kaip vien4 kart4 per pusg metq.

35.u2 veikl4 Taryboje jos nariams atlyginimas nemokamas.

36' Tarybos nariai privalo saugoti {staigos veiklos paslaptis ir solidariai atlyginti nuostolius,
padarytus fstaigai del [kines ir (arba) strategines veiklos paslapties atskleidimo.

3l ' Tarybos narys, negavqs Tarybos leidimo, neturi teises steigti fmoniq, vykdandir4
analogiSk4 siai |staigai veikl4, bei buti analogi5kq imoniq valdybos ar kito kolegialaus valdymo
organo nariu ar administracijos vadovu.

38' Tarybos narys gali atsistatydinti i5 pareigq kadencijai nesibaigus, apie tai rastu ispejgs
Taryb4 ne veliau kaip prieS l4 kalendoriniq dienq.

39' Dalininkq susirinkimas rastiSku sprendimu gali atsaukti vis4 Taryb 4 arbapavienius jos
narius.

40' Taryba priima sprendimus paprasta balsq dauguma. posedis laikomas teisetu, jeigu jame
dalyvauja daugiau kaip puse Tarybos narirl. Jei rarybos nariq balsai pasidalija po lygiai, sprendim4
lemia Tarybos pirmininko balsas. fstaigos direktorius Tarybos posedZiuose dalyvauja stebetojo
teisemis.

XI SKYRIUS
DIREKTORIUS

41' Direktorius yra vienasmenis {staigos valdymo organas. Konkurso b[du atrinkt4
direktoriq ipareigas skiria ir atsaukia dalininkq susirinkimas. Darbo sutarti su {staigos direktoriumi
{staigos vardu pasiraso ir j4 nutraukia Institucijos rasti5ku sprendimu igaliotas asmuo. Su fstaigos
direktoriumi sudaroma visiskos materialines atsakomybes sutartis.

42' lstaigos direktorius organizuoja fstaigos veikl4 ir veikia fstaigos vardu santykiuose su
kitais asmenimis, vadovaudamasis teisds aktais ir siais istatais.

43. istaigos direktorius:

43.1. vykdo dalininkq susirinkimo sprendimus ir jais pavestas uZduotis:
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43'2' vadovauja {staigos darbui, nustato istaigos vidaus darbo tvarkos taisykles. t'irrina
darbuotoiq pareiginius nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

43'3' sudaro ir nutraukia darbo sutartis su {staigos darbuotojais bei keidia darbo sutarties
s4lygas su darbuotojais, skatina darbuotojus ir skiria jiems drausmines nuobaudas bei atlieka kitas
personalo valdymo funkcijas;

43'4' lstaigos vardu atidaro ir uLdaro s4skaitas bankq fstaigose, sudaro sandorius, pasira5o
bankinius ir finansinius dokumentus, pavedimus, nustato veiklos sritis, kuriose savarankiskai veikti
ir sudaryti sandorius {staigos vardu turi teisg kiti }staigos darbuotojai, suteikia jiems igaliojimus;

43'5. atstovauja {staigai teisme, valstybes valdZios ir valdymo institucijose ir santykiuose su
kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

43'6' sudaro finansiniq ataskaitq rinkinius, meting veiklos ataskait4 bei teikia juos tvirtinti
dalininkq susirinkimui ;

43.7. naudoja istatuose numatytai veiklai igyvendinti fstaigos tur14 ir ldsas, vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos istatymais ir kitai teises aktais, bei dalininkq susirinkimo sprendimais;

43.8. rengia ir teikia dalininkq susirinkimui fstaigos veiklos strategij4;

43'9' tengia ir teikia dalininkq susirinkimui sillymus del {staigos organizacines strukttros.
darbuotojq pareigybiq s4ra5o ir jq priemimo tvarkos;

43.10. rengia ir teikia dalininkq susirinkimui sillymus del istatq keitimo;

43'11' ne veliau kaip per 7 darbo dienas nuo dalininko praSymo gavimo dienos pateikia
dalininkui vis4 reikiam4 informacij4 ir dokumentus apie {staigos veikl4.

44. |staigos direktorius atsako uZ:

44.1.lstargos turto efektyvq naudojim4 ir apsaug4;

44.2. finansiniq ataskaitq rinkinio ir veiklos ataskaitos sudarym4;

44.3. dahninkq susirinkimo su5aukim4;

44.4. dalininkq apskait4;

44.5. duomenq ir dokumentq pateikim4iuridiniq asmenrl registrui;

44.6. prane5im4 dalininkams apie ivykius, turindius esmines reik5mes fstaigos veiklai;
44.7. rnformacijos apie fstaigos veikl4 pateikim4 visuomenei;

44.8. kitus veiksmus, kurie yra numatyti teises aktuose ir Siose istatuose.

XII SKYRIUS
ISTAIGOS VADOVO IR JO PAVADUOTOJO DARBO APMOKEJIMO TVARKA

45. {staigos vadovo ir jo pavaduotojo darbo apmokejimo tvarka nustatoma dalininkq
susirinkime, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. geguZes 26 d. nutarimu
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Nr. 598 ,,Del vie5qiq istaigq, kuriq savininke yra valstybe arba kai valstybe turi dauguma baisu

visuotiniame dalininkq susirinkime, vadovq darbo apmokejimo" (toliau - Nutarimas).

46. Nutarimo 1.1-1.6 papunkdiuose nurodyi menesines algos pastoviosios dalies ir
kintamosios dalies dydLiar, \0-20 procentrl maZesni uZ {staigos vadovo mdnesinds algos dyd1.

nustatomi fstaigos vadovo pavaduotojui, taip pat jam taikomos Nutarimo 1.8 papunkdio,2 ir 4

punktq nuostatos.

XIII SKYRIUS
ISTAIGOS FILIALV IR ATSTOVYBIU STEIGIMAS IR

LIKVIDAVIMAS

47. fstaigos filialai ir atstovybes steigiami ir likviduojami dalininkq susirinkimo sprendimu

Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatyta tvarka.

48. fstaigos filialas yra struktlrinis fstaigos padalinys, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos

teises aktus, turintis savo buveing ir atliekantis visas arba dali fstaigos funkcijq.

49. istaigos atstovybe yra fstaigos padalinys, veikiantis pagal fstaigos dalininkq susirinkimo

patvirtintus atstovybes nuostatus ir Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka, turintis savo

buveing, teisg atstovauti {staigos interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus

veiksmus {staigos vardu.

50. Filialas ar atstovybe ndra juridinis asmuo. fstaiga atsako pagal filialo ar atstovybes

prievoles, filialas ir atstovybe atsako pagal {staigos prievoles.

XIV SKYRIUS
ISTAIGOS TURTAS

51. {staigos turt4 sudaro dalininkq jai perduotas turlas, taip pat turtas, gautas pagal

testament4, kitas teisetai isigytas turtas. {staiga gali gauti turt4 neatlygintinai naudotis panaudos

pagrindais.

52. fstatga gali parduoti, perleisti, i5nuomoti, ikeisti istaigos turt4 (iSskirrus turt4, valdom4

panaudos pagrindais) tik dalininkq susirinkimo sprendimu.

53. fstaiga, pardavusi jos veiklai nereikaling4 tur14, gautas pajamas naudoia Siuose istatuose

nurodytai veiklai vykdyti.

XV SKYRIUS
LESrJ SlrrrNrer rR NAUDoJTMAS

54. {staigos le5q Saltiniai, neprie5taraujantys Lietuvos Respublikos teises aktams, yra Sie:

54.1. pajamos uZ paslaugas ir darbus;

54.2. valstybes ir savivaldybes asignavimai;

54.3. leSos, gautos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testament4;
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54.4. dalininkq skirtos le5os;

54.5. kitos teisetai igfos le5os.

55' Lesos' gaunamos i5 Lietuvos Respublikos valstybes ar savivaldybes biudzeto. laikomos
{staigos lesq atskiroje s4skaitoje.

56' Panaudojant lesas, gaunamas i5 Lietuvos Respublikos valstybes ar savivaldybes biudZeto
bei kitq Saltiniq, sudaroma i5laidq s4mata.

57. Le5os, gaunamos kaip param a, taip pat pagal
arba testatoriaus nurodymu istatuose numatytai veiklai.
laikomos fstaigos leiq atskiroje s4skaitoje.

58. {staigos dalininkai neturi teises gauri ismokq is [staigos grynqiq pajamq (pelno).
59' {staiga gali teikti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo numatyta

tvarka.

rsrArco s d;lif;trffi ApsKArrA,
FINANSII{E ATSKAITOMYBE IR AUDITAS

60' {staigos buhalterine apskaita organizuojama ir tvarkoma ir metinis finansiniq ataskaitq
rinkinys sudaromas Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

61' fstaigos auditas atliekamas, kai dalininkq susirinkimas priima sprendim4 atlikti audit4 irisrenka auditoriq ar audito imong. Auditas atliekamas Lietuvos Respublikos teises aktq,
reglamentuojandiq audit4, nustatlta tvarka.

62. valstybds ir savivardybiq kontroles institucijos turi teisg
tikrinti fstaigos veikl4.

istatymq nustatl-tais atvejais

63' valstybes ir savivaldybes kontroles institucijoms ir audito imonei
{staigos dokumentus pateikia direktorius.

XVII SKYRIUS
ISTAIGOS ISTATU KEITIMO TVARKA

64' istaigos istatai gali blti keidiami ar papildomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSqjri jstaigq istatymu.

65' Iniciatyvos teisg keisti ir papildyti {staigos istatus turi {staigos dalininkai ir direktorius.
66. {staigos fstarq pakeitimus tvirtina dalininkq susirinkimas.
67' Pakeisti fstaigos istatai isigalioja nuo jq iregistravimo juridiniq asmenq registre.

testament4, naudojamos paramos teikeio
Paramos ir pagal testament4 gautos ldsos

jr4 reikalaujamus
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XVII SKYRIUS
I S TAI G O S RE O RGANI ZAVIMAS, PERTVARI(YMAS IR LIKVIDAVIMAS

68. {staiga reorganizuojama, likviduojama ir pertvarkoma Lietuvos Respublikos istatymq bei

kitq teises aktq nustatlta tvarka.

XIX SKYRIUS
DOKUMENTU IR KITOS II{FORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA

PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

69. Pagal dalininko ra5y'tini reikalavim4 ne vdliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo

dienos, jam pateikiami susipaZinti fstaigos dokumentai fstaigos darbo valandomis jos buveineje ar

kitoje {staigos vadovo nurodyoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Siq dokumentq kopijos

dalininkui gali bfrti siundiamos registruotu lai5ku adresu, kurf dalininkas nurodgs fstaigai, arba

iteikiamos pasira5ltinai ar elektroniniq rySiq priemonemis.

70. {staigos dokumentai, jq kopijos ar kita informacija pateikiama dalininkams

neatlygintinai.

XX SKYRIUS
VIESUJV PRANESIMV IR SKELBIMU PASKELBIMO TVARKA

71. Visi {staigos vie5ieji prane5imai ir skelbimai skelbiami V{ Registrq centro leidZiamame

elektoriniame leidinyje ,,Juridiniq asmenq vie5i prane5imai" bei {staigos interneto svetaindje, adresu

www.ekoagros.lt.

72. Kiti {staigos prane5imai dalininkams ir kitiems asmenims siundiami registruotu

lai5ku arba iteikiami pasiraSytinai ar elektroniniq ry5iq priemonemis. Skubls prane5imai gali b[ti

perduoti elektroniniq ry5iq priemonemis, o originalai t4 padi4 dien4 i5siundiami adresatui

registruotu laiSku ar iteikiami pasira5y.tinai.

13. UL pranesimq ir skelbimq i5siuntim4 ar jq iteikim4 pasiraiytinai, paskelbim4 laiku ir jq

turini atsako direktorius.

XXI SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

74. {staigos dalininkq susirinkimo patvirtinta veiklos ataskaita, ne veliau kaip per 5 darbo

dienas nuo jos patvirtinimo, turi buti pateikta Juridinir+ asmeml registrui ir paskelbta {staigos

interneto svetaineje.

75. Visuomenei teikiama informacija, {staigos dalininkq susirinkimui nutarus, skelbiama

lstaigos interneto svetainej e.
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76. |staiga turi sudarl4i s4lygas tretiesiems asmenims su {staigos veiklos ataskaita ir

visuomenei pateikiama informacija susipaZinti jos buveineje, fstaigos darbo valandomis.

XXII SKYRIUS
REIKALAVIMAI ISTAIGOS VEIKLOS ATASKAITAI

77. fstaigos veiklos ataskaitoje turi bflti nurodlta:

77.1. informacija apie |staigos veiklos tikslus ir pobudi, veiklos tikslq igyvendinim4 ir

veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams

metams;

77.2.lstaigos dalininkai ir kiekvieno jq ina5q verte finansiniq metq pradZioje ir pabaigoje,

dalininkq kapitalo dydis finansiniq metq pradZioje ir pabaigoje;

77 .3.lstaigos gautos le5os ir jq Saltiniai per finansinius metus ir Siq le5q panaudojimas pagal

ekonominds klasifikacij os straipsnius;

7i .4. rnformacija apie fstaigos isigytq ir perleist4 ilgalaiki turl4 per finansinius metus;

77 .5.lstaigos sEnaudos per finansinius metus, i5 ji+ - i5laidos darbo uZmokesdiui;

77.6.lstaigos darbuotojq skaidius finansiniq metq pradZioje ir pabaigoje;

77 .7 . lstaigos s4naudos valdymo iSlaidoms;

77.8. duomenys apie fstaigos vadov4, {staigos i5laidos vadovo darbo uZmokesdiui ir kitoms

vadovo i5mokoms;

77 .9. lstaigos i$laidos i5mokoms su vie5osios istaigos dalininkais susijusiems asmenims,

nurodytiems Lietuvos Respublikos viesqjq istaigq istatymo 3 str. 3 d.;

jj.t0. {staigos veiklos ataskaitoje gali b[ti pateikta ir kita informacija, kuri4 pateikti veiklos

ataskaitoje nurodo dalininkq susirinkimas ar kiti Lietuvos Respublikos teises aktai.

7g. {staigos veiklos ataskaitoje turi bflti vertinamas jos veiklos ekonominis, socialinis ir

kitoks, pagal {staigos veiklos tikslus, nustatytus {staigos veiklos strategijoje, poveikis.

XXIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

79. Klausimai, neaptarti Siuose istatuose, sprendZiami Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq

teises aktq nustatYta tvarka.

.... ,,/
-./"'

|staigos direktorius Antanas Makarevidius

-/"--"
.a
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