
vrEsosros ISTATGOS
LTETUVOS TAUTTNTU MAZUMU TOLKLORO rR ETNOGRAFTJOS CENTRAS

ISTATAI

I. BENDROJI DALIS
1. fstaigos pavadinimas - vie5oji istaiga Lietuvos tautiniq maZumq folkloro ir etnografijos

centras (toliau - fstaiga).
2. lstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo,

turintis [kini, finansini, organizacini ir teisini savaranki5kum4, istatymq numatyt4 veikimo
iniciatyvos bei sprendimq priemimo laisvg ir savo antspaudq, s4skaitas bankuose. UZ savo
prievoles istaiga atsako tik savo turtu.

3. {staiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikq vie5qiq istaigq istatymu, kitais istatymais ir
teises aktais bei Siais istatais. fstaiga turi Lietuvos Respublikos teises aktuose numatytas teises ir
pareigas, taip pat teisg gauti labdar4 ir param4.

4. fstaigos veiklos laikotarpis neribotas.

II. VEIKLOS TIKSLAI, SRrrYS, RusvS, FUNKCIJOS
5. fstaiga savaranki5kai pasirenka veiklos formas ir tikslq igyvendinimo budus.

6. [staigos veiklos tikslai:
6.1. rinkti, puoseleti, saugoti ir populiarizuoti ivairiq tautq, gyvenandiq Lietuvoje, tradicijas,

jq muzikini ir kultiirini (etnini) paveld4, gerinti tautiniq maZumq folkloro ir etnografijos mokymosi
s4lygas;

6.2. sudaryti s4lygas tautiniq maZumq kultfiroms paiinti,jq savitumui i5saugoti, tautiniq
maZumq kulttirinei ir Svieteji5kai veiklai organizuoti, meninei savirai5kai tenkinti;

6.3. sudaryti s4lygas ivairiq Saliq kultiiros paZinimui;
6.4. sudaryti s4lygas Lietuvos tautiniq maZumq folkloro vystymui:
6.4.1. organizuoti ivairy Zann4 festivalius, koncertus, Sventes, mesitri5kumo kursus,

seminarus, konferencij as;

6.4.2. rengti respublikinius bei tarptaunius seminarus, kursus, stovyklas, susirinkimus,
konferencij as folkloro pedagogams, ansambliq dalyviams;

6.4.3. darbui su folkloro kolektyvais teikti metoding pagalb4;

6.a.a vykdyti kflrybiniq kolektyvrl ir atlikejq atestavimq - suteikti kategorijas pagal jq
menini lygi, veikl4 ir pasiektus rezultatus;

6.4.5. suderinus su dalininkais, tvirtinti atestacines komisijos, kurios nariai atstovautq
kiekvien4 dalinink4, sudeti;

6.4.6, organizuoti ir igyvendinti neformaliojo Svietimo mokyklos darb4;
6.4. tenkinti vie5uosius interesus vykdant visuomenei naudingq veiklq, veikiant kultiiros,

mokslo ir Svietimo srityse, teikiant Siq sridiq paslaugas visuomenes nariams bei siekiant padeti
i5saugoti Lietuvos tautiniq maZumq kultiirini ir etnini savitumq.

7. fstaigos veiklos strategda tvirtinama dalininkq susirinkime su finansiniq metq fstaigos
veiklos ataskaitos rinkiniais.

8. lstaigos veiklos sritys:
8.1. Informacine ir leidybine:
8.1.1. folkloro ir etnografines medZiagos apie Lietuvos tautines maZumas kaupimas,

sisteminimas, platinimas, informacijos teikimas, vie5osios nuomones apklausq organizavimas,
intemeto prieigq, bibliotekos ikErimas;

8.1.2. leidiniq, susijusiq su tautiniq maZumq kultUra, Svietimu, etninemis tradicijomis
rengimas ir leidimas, kita leidybine veikla ir spausdinimas;

8.2. Kulturq paZinimo, pristatymo ir bendravimo:



8,2.1. tautiniq maZumq kultUriniq ir Svietimo projektq, pristatandiq tautines (etnines)
kulttiras, inicijavimas, rengimas ir pagalba juos igyvendinant; konferencijq, parodq, koncertq,
festivaliq, stovyklq ir kitq renginiq organizavimas;

8.2.2. tarptautiniq kultUros mainq pletojimas, renginiq organizavimas, dalyvavimas
tarptautinese tautiniq maZumq kultiiros programose.

8.3. Komercine - knygq, kitq leidiniq, suvenyrq, bilietq i koncertus pardavimas,
centro organizuojamq renginiq dalyviq maitinimo, apgyvendinimo,
transportavimo paslaugq organizavimas.

9. [staiga, igyvendindama tikslus, atlieka Sias funkcijas:
9.1. organizuoja ir igyvendina neformaliojo Svietimo mokyklos darbq;

9.2. teikia metoding parurnq, informacij4, bendradarbiauja su Lietuvos tautiniq
maZumq nevyriausybinems organizacrlomis ;

9.3. organizuoja meno kolektyvq, studijq veikl4;
9.4. rtipinasi fstaigos specialistq kvalifikacija;
9.5. organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
9.6. vykdo kurybiniq kolektyvq ir atlikejq atestavim4 - suteikia kategorijas pagal
jq menini lygi, veikl4 ir pasiektus rezultatus;
9.7. kaupia ir skleidZia kult[ros informacij4.

10. Licencijuojama veikla vykdoma, gavus visus reikalingus leidimus ir licenzijas.
11. Siekdama igyvendinti savo tikslus, [staiga vykdo 5iq rtrSiq veiklq:
21.23.20. Vokq ir atvirukq gamyba;
22.11. Knygrl leidyba;
22.12. Laikra5diq leidyba;
22. 13 . Zltmah4 ir periodiniq I eidiniq leidyb a;

22.14. Garso ira5q leidyba;
22.15. Kita leidyba;
22.22. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas;
22.23. Knyeq iri5imas ir apdaila;
22.24. Rinkimas ir spausdinimo formq gamyba;
22.25. Kita su spausdinimu susijusi veikla;
22.31. Garso ira5q atgaminimas;
22.32. Vaizdo ira5q atgaminimas;
22.33. Kompiuteriniq laikmenq atgaminimas;
51.47.20. Ra5tines reikmenq, knygq, Zumalq ir lailaa5diq didmenine prekyba;
52.47.10. Knygq ir laikra5diq maZmenine prekyba;
52.48.60. Suvenyrq, meno dirbiniq ir religiniq reikmenq specializuota maZmenine

prekyba;
5 5 .22. Stovyklavietes, iskaitant aik5teles automobiliniams nameliams;
55.51. Valgyklos;
55.52. Paruo5tq valgiq tiekimas;
55.52. I 0. Kulinarijos gaminiq tiekimas;
5 5.52.20. Konditerijos gaminiq tiekimas;
55.23. Apriipinimas kita, niekur kitur nepriskirta, laikina buveine;
72.40. Veikla, susijusi su duomenq bazemis;
72.60. Kita su kompiuteriais susijusi veikla;
74.40. Reklama;
7 4.81 . Fotografavimo veikla;
74.83.30. Vertimas ra5tu ir ZodLht;
80.42. Suaugusiqjq ir kitas, niekur nepriskirtas, mokymas (nei5duodant valstybes

pripaZintq paZymej imq) ;

80.42.20. Suaugusiqjq profesinis mokymas;
80.42.30. Kvalifikacijos tobulinimas;
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80.42.40. Papildomas mokymas;
92.11. Kino filmq ir vaizdajuosdiq gamyba;

92.11.20. Vaizdajuosdiq (videofilmq) gamyba;

92.20.20. radijo ir televizijos programq kiirimas;
92.31.10. Teatro spektakliq pastatymai;
9231 .20. Koncertine veikla;
92.31.30. Scenos apipavidalintojq veikla;
92.32. Meno sklaidos irenginiq suteikimo bei eksploatavimo veikla;
92.32.10. Koncertq ir teatro saliq veikla;
92.32.40. Garso ira5q studijq veikla;
92.33. Mugiq ir atrakcionq parkrl veikla;
92.34. Kita, niekur kitur nepriskirta, pramogine veikla;
92,34.30. Sokiq mokyklq, Sokiq rateliq veikla;
92.51. Bibliotekq ir archyvq veikla;
92.5 1 .10. Bibliotekq veikla;
92.51.20. Bibliotekq skaityklq veikla;
92.5 1 .40. Lektoriumq veikla;
92.12. Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla.
12. \staiga, igyvendindama savo tikslus ir funkcijas, atlieka veiklos vertinimq pagal i5

anksto nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, kuriuos parengia |staigos direktorius, o tvirtina
dalininkq susirinkimas.

III. ISTAIGOS DALININKU PRIEMIMO IR TEISIU PERLEIDIMO TVARKA
13. Viesosios istaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris istatymq ir {statq

nustat5rta tvarka yra perdavgs fstaigai ina54 ir turi istatymo ir [statq nustatytas dalininko teises,

taip pat asmuo, kuriam dalininko teises yra perleistos istatymq ar [statq nustatyta tvarka.
14. fstaigos dalininku gali bEti priimtas fizinis ar jtridinis asmuo, kuris istatymq ir [statq

nustat5rta tvarka yra ine5gs pinigini ar turtini ina54 i istaigos kapital4 ir gavgs tam istaigos
dalininkq visuotinio susirinkimo pritarim4 ar savininkui priemus sprendim4.

15. fstaigos dalininkas, gavgs tam fstaigos visuotinio dalininkq susirinkimo pritarim4, turi
teisg Siq lstatq ir istatymq nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims dalininko teises, i5skyrus

istatymq numatytus atvej us.

16. Dalininkui fiziniam asmeniui mirus, pripaZinus ji neveiksniu arba likvidavus juridini
asmeni, esanti dalininku, dalininko teises ir pareigos [staigoje pereina 5iq subjektq teisiq
peremejams. Jiems atsisakius biiti fstaigos dalininkais, pasibaigus finansiniams metams,
visuotinio susirinkimo nutarimu jiems i5mokama jiems priklausanti dalininkq kapitalo dalis.

rv. IsTArcos KAPTTALAS, PELNO NAUDOJTMAS, INASV PERDAVIMO ISTAIGAT
TVARKA

17. [staigos nuosav4 kapital4 sudaro:
I 7. 1. dalininkq kapitalas;
17 .2. pelnas (nuostolis);
1 7.3. perkainoj imo rezervas;
17.4.kirirczewai;
17.5. negrqiintinai gautos le5os;
17.6. kitos leSos.

18. fstaigos dalininkq kapitalas yra lygus dalininkq ina5q vertei. [staigos dalininkai ir jq
inaSq verte yra ira5omi fstaigos dokumentuose, o dalininkui i5duodamas jo ina5q vertg
patvirtinantis dokumentas. Jeigu dalininkas papildomai perduoda fstaigai ina5us, parduoda ar
kitaip perleidZia dalininko teises kitam asmeniui, turi btrti atitinkamai pakeidiami ira5ai fstaigos
dokumentuose ir pakeidiami inaBq vertg patvirtinantys dokumentai.
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19. Dalininkq ina5ai gali blti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindq

istatym4 ivertintas materialusis ir nematerialusis turtas.
20. Dalininkq kapitalas gali btiti didinamas tik dalininkq ina5ais.
2 1 . f staigoj e gali biiti sudaro mi rczerv ai, taip pat perkainoj imo rezervas.
22. Rezervai sudaromi, keidiami, naudojami ir panaikinami visuotinio dalininkq

susirinkimo sprendimu.
23. I5 perkainojimo rezervo negali bfiti maZinami fstaigos nuostoliai.
24.lstaiga le5as, gautas kaip param4, taip pat kitas negr4Zintinai gautas leSas naudoja jas

perdavusio asmens nurodytiems (ei perduodamas Sias le5as asmuo dave tokius nurodymus)
tikslams. fstaiga tokias le5as privalo laikyti atskiroje s4skaitoje ir sudaryti i5laidq s4mat4, jei tai
numatyta teises aktuose arba lelas perdavgs asmuo to reikalauja. fstaiga negali priimti le5q, jei
jas perduodantis asmuo nurodo Sias le5as naudoti kitiems tikslams, negu nustatyta [staigos
istatuose.

25. Vie5osios istaigos gautas pelnas gali buti naudojamas tik vie5osios istaigos istatuose
nustatlrtiems vie5osios istaigos veiklos tikslams siekti.

26. Vie5osios istaigos pelnas negali b[ti skiriamas dalininkams, vie5osios istaigos organq
nariams, darbuotojq premij oms.

v.ISTATGOS ORGANAI
27. lstaiga igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo

valdymo organus. fstaiga negali igyti civiliniq teisiq ir pareigq per savo dalininkus.
28. fstaiga turi organ4 - visuotini dalininkq susirinkim4 ir vienasmeni valdymo organ4 -

vadov4 (direktoriq). Kolegialus valdymo organas [staigoje nesudaromas.
29. Direktorius skiriamas ir atleidliamas visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu.

Darbo sutarti su direktoriumi [staigos vardu sudaro ir nutraukia visuotinio dalininkq susirinkimo

igaliotas asmuo.
30. Direktorius organizuoja [staigos veikl4 ir atstovauja fstaigai teismuose, valdZios ir

valdymo institucijose, santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su

[staigos darbuotojais, leidZia potvarkius, instrukcijas ir kitus aktus tais klausimais, kurie ieina ijo
kompetencij4, pasira5o sutartis, taip pat inicijuoja ir tvirtina fstaigos tautiniq maZumq kultfiros ir
meno kolektyvq veiklos programas. Direktorius atsako uZ finansines atskaitomybes sudarym4,
visuotinio dalininkq susirinkimo su5aukim4, duomenq ir dokumentq pateikimq juridiniq asmenq
registrui, prane5im4 dalininkams apie ivykius, turindius esmines reik5mes vie5osios istaigos
veiklai, fstaigos dalininkq registravim4, informacijos apie [staigos veikl4 pateikim4 visuomenei,
vie5os informacijos paskelbim4, kitus veiksmus, kurie yra direktoriui numatyti teises aktuose ir
Siuose [statuose.

3 1. Visuotinis dalininkq susirinkimas:
31.1. priima sprendim4 keisti arba papildyti fstaigos istatus;
31.2. tvirtina [staigos valdymo strukt[r4 ir pareigybiq s4ra54;
31.3. nustato paslaugq, darbq bei produkcijos kainas ir tarifus ar jq nustatymo taisykles;
31.4. skiria ir at5aukia {staigos direktoriq, nustato jo darbo sutarties s4lygas;
31.5. tvirtina meting finansing atskaitomybg;
31.6. nustato informacij4, kuri pateikiama visuomenei apie fstaigos veikl4;
3l.7.priima sprendim4 del lstaigai nuosavybes teise priklausandio ilgalaikio turto
perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutarti ar ikeitimo;
31.8. priima sprendim4 del [staigos reorganizavimo ir reorganizavimo sQlygq tvirtinimo;
31.9. priima sprendim4 pertvarkyti fstaig4;
31.10. priima sprendim4likviduoti fstaig4 ar at5aukti jos likvidavim4;
3 1.1 l. skiria ir at5aukia likvidatoriq, kai Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymo
nustatytais atvejais sprendim4 likviduoti [staig4 priima visuotinis dalininkq susirinkimas;

31.12. nustato [staigos vidaus kontroles tvarkq;
31.13. priima sprendim4 del fstaigos audito ir renka audito imong;
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31.14. priima sprendim4 del [staigos dalininkq kapitalo ina5q vertes nustatymo;
31.15. visuotinio dalininkq susirinkimo iniciatoriai pateikia direktoriui paraiSk4, kurioje
nurodo susirinkimo su5aukimo prieZastis ir tikslus, darbotvarkes projekt4, pasillymus del
susirinkimo datos ir vietos; jeigu direktorius nesusitaria su susirinkimo iniciatoriais
i5sprgsti sirilomos darbotvarkes klausimq kitais bfidais, jis privalo ne veliau kaip per 15

kalendoriniq dienq nuo parai5kos pateikimo paskelbti apie visuotinio dalininkq
susirinkimo su5aukim4;
31.16. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos vie5qfq istaigq istatyme ir Siuose {statuose

visuotinio dalininkq susirinkimo kompetencij ai priskirtus klausimus.
32. Siq lstatq:t.2. - 31.9. punktuose nurodyti visuotinio dalininkq susirinkimo

sprendimai piimarri 213 visq susirinkime dalyvaujandiq dalininkq balsq. Kiti visuotinio
dalininkq susirinkimo sprendimai priimami paprasta visq susirinkime dalyvaujandiq dalininkq
balsq dauguma.

33. Visuotiniame dalininkg susirinkime sprendZiamojo balso teisg turi visi [staigos
dalininkai. Vienas dalininkas visuotiniame dalininkq susirinkime turi vien4 bals4. Direktorius, jei
jis nera dalininkas, gali dalyvauti visuotiniame dalininkq susirinkime be balso teises.

Visuotiniame dalininkq susirinkime dalininkq pritarimu gali dalyvauti ir kiti asmenys.

34. Eilinis visuotinis dalininkq susirinkimas turi ivykti kasmet per keturis menesius nuo

fstaigos finansiniq metq pabaigos. Direktorius eiliniam visuotiniam dalininkq susirinkimui
privalo pateikti lstaigos metines finansines atskaitos rinkinius ir praejusiq finansiniq metq

[staigos veiklos finansines ataskaitos rinkinius. Si ataskaita yra vie5a. Ataskaitos pateikimo
visuomenei tvark4 tvirtina visuotinis dalininkq susirinkimas.

35. Visuotini susirinkimq Saukia direktorius. Susirinkimo su5aukimo iniciatyvos teisg turi
direktorius irlarbadalininkai, kuriq balsq skaidius yra ne maZesnis kaip l/3 visq dalininkq balsq.

36. [staigos visuotinis dalininkq susirinkimas gali bfti Saukiamas teismo sprendimu, jei
jis nebuvo su5auktas Sio fstatymo ir Siq Istatq nustatyta tvarka ir del to i teism4 kreipesi [staigos
dalininkas.

37. Visuotiniai dalininkq susirinkimai turi bflti protokoluojami istatymq nustatyta tvarka.

vr. IsrATv KEITIMO TVARKA
38. [staigos [statai keidiami ir papildomi visuotinio dalininkq susirinkimo nutarimu,

priimamu paprasta visq susirinkime dalyvaujandiq dalininkq balsq dauguma.

39. Pakeistus fstaigos {status pasira5o visuotinio dalininkq susirinkimo, priemusio
sprendim4 pakeisti [status, igaliotas asmuo. Sio asmens para5o tikrumas notaro netvirtinamas.

40. fstatq pakeitimai ir papildymai isigalioja nuo jq iregistravimo istatymq nustatyta
tvarka.

vII. x'rLrALU rR ATSTOVYBTU STETGTMO IR VETKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
41. fstaiga turi teisg steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir uZsienio

valstybese. [staigos filialq ir atstovybiq skaidius neribojamas.
42. fstaigos atstovybes ir filialai steigiami irlar likviduojami visuotinio dalininkq

susirinkimo nutarimu. Visuotinis dalininkq susirinkimas tvirtina fstaigos filialq ir atstovybiq
nuostatus.

43. {staigos filialai ir atstovybes registruojami ir i5registruojami istatymq nustatyta
tvarka.

VIII. DOKUMENTU PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA
44. [staigos dalininkai, pateikg ra5tiSk4 pra5ym4 [staigos direktoriui, turi teisg susipaZinti

su [staigos finansine atsakomybe, direktoriaus ataskaitomis apie fstaigos veiklq, susirinkimq
protokolais, dalininkq registracij os s4ra5ais ir kitais dokumentais.

rx. PRANESMIT IR SKELBIMU PASKELBIMO TVARKA
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45' Apie Saukiam4 visuotini dalininkq susirinkim4 paskelbiama tlienra[tyje ,,Lietuvos
rytas", arba dalininkai [spejami ra5tu ne veliau kaip pries kalcricloriniq 30 die1r1 il<i susirinkimo

9fy"t, tturodanl su.sirinkinro laikq vietq, darb.rtvaikq. Visuotinis cialininkrl susirirrkimas gali
bttti .\aukiamas nesilaikant Siq terming jeigu ,,,isi {staigos dalinin}.ai ar"bn jq atrstr;vai su tuo
sutinka.

46. [staigos prale5irnai ir ske]bimai, kuri* pagal galiojmdiil teisrs akiil reikalavimus turl
b{iti paskelbti vielai, skel biarni dien raStyj e,,Lieh:vos rytas,,.

x. INF'ORMACI.IOS APtrE ISTAIGOS VEIK [,4 pATri[fifiMO VXS{-]{}MANEI ',TVARKA
47. VieSosios istaigos dalininkai turi teisq susipaiinti su clirektr>riaus parengtais {inansinirl

nietq veiklos linansines ataskaitos rinkiniais. Kiekvil'nas lir'ttri,os ltcsl:rrhlikr,:, liitictis taip pai
gali susipaiinti su {staigos veikla.

48. [staigos direktorius nustato intbrmacifos (apie lstaigos isri,{.uosu }]untatyr4 veiklq}
pateikirno iiniasklaidos priemonems terminus ir tvark4.

XI. ISTAIGOS IIEORGANIZAVIh{f,O I}{. LH(vX$,4\i [F/if] TVA]q{IIA
49. [staigos reorgatiizavimas ir likvidavimas oriranizrio.inrniis ir vl,kstrr l.ietuv<ls

Rr:spuhl ikos istatymq nustatyta tvarka.

2014 m, gruoclZio 5 d.
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