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VIESOSIOS ISTAIGOS DRUSKININKV TURIZMO IR VERSLO
INFORMACIJOS CENTRO

ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VieSoji istaiga Druskininkq turizmo ir verslo informacijos centras (toliau - fstaiga)
yra ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Siais

istatais (toliau - fstatai), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vie5qjq

istaigq istatymu (toliau - Vie5qlq istaigq istatymas), kitais Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais
teises aktais.

2. {staigos teisine forma - vie5oji istaiga.
3. [staigos veiklos laikotarpis - neribotas.
4. {staigos finansiniai metai - sausio 1 d. - gruodLio 3I d.

II SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI

5. fstaigos veiklos tikslai - rinkti, kaupti ir turistams bei Druskininkq svediams
nemokamai teikti informacij4 apie teikiamas turizmo paslaugas, lankytinas Druskininkq savivaldybes
vietoves ir objektus , taip pat - skleisti" informacij4 apie Druskininkq savivaldybg bei rengti, leisti ir
platinti informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves. Be to,

fstaigos tikslas taip pat yra teikti informacijos, konsultacijq ir mokymo paslaugas ir prakting pagalb4
smulkaus ir vidutinio verslo subjektams ir pradedantiems verslo subjektams, kuriq buveine yra
Druskininkr4 savivaldybeje, naujai isteigtiems verslo subjektams padeti isikurti, pletoti veikl4 ir
prisitaikyti prie kintandiq rinkos s4lygq, didinti konkurencingum4 ir veiklos efektyvum4, padeti
Druskininkq savivaldybes verslo subjektams uLmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus su

kitq 5a1iq verslininkais.
6. {staigos veiklos sritys:
6.1. tarptautinio Druskininkq lvaizd1io formavimas ir rinkodaros komunikacijos su

tikslinemis grupemis veikla (verslo imones, turizmo agentfiros, atvykstantys turistai, atvykstantys
uZs ieniediai speciali stai, griLtanty s emi grantai ir kt. ) ;

6.2. atvykstamojo ir vietinio turizmo vystymas;
6.3. verslo skatinimas bei parama verslui.
7. lstaiga, igyvendindama savo tikslus, uZsiima lkine ir komercine veikla, kad b[tq

igyvendinti Sie istaigos veiklos uZdaviniai:
7. 1 .Druskininkq turizmo rinkodaros plano igyvendinimas ;

7.2. strategijq kurimas ir jq igyvendinimas;
T.3.Druskininkq ivarzdLio (patrauklumo) didinimo strategijos parengimas ir

igyvendinimas;
7.4.vieSqjq ry5iq bei skaitmenines kompanijos, skirtos kurorto tarptautiniam

Zinomumui, skatinimas tikslinese turizmo ir verslo srityse;
T.5.Druskininkq ekonominio patrauklumo kurimas (turizmo rinkrl analizd, planavimas,

projektq rengimas, projektq igyvendinimas ir kt.);



srityje.

7.6. mokestiniq, teisiniq, finansiniq, technologiniq ir kt. priemoniq sillymas;
7.7. Druskininkq pristatymas potencialiems investuotojams, komunikacija verslo

8. [staiga gali uZsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprie5tarauja Lietuvos Respublikos
teises aktams.

9. Jeigu veiklai, nurodytai [statuose, reikalinga licencija (leidimas), tai toki4 licencija
(leidim4) {staiga privalo tureti,

III SKYRIUS
ASMENS TAPIMO NAUJU DALININKU TVARKA

10. Asmuo gali tapti nauju dalininku, priimtas dalininku arba igijgs (paveldejes.

nusipirkgs ar kitais bldais igrjEs) dalininko teises.

11. Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka:
I 1 .1 . pageidaujantis tapti dalininku asmuo pateikia lstaigos 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

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

ina5as - materialusis ar nematerialusis turtas) (eurais) ir ina5o perdavimo [staigai terminas;
I 1.2. asmuo dalininku priimamas visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu;
1 1.3. visuotiniam dalininkq susirinkimui priemus sprendim4 priimti dalinink4,

pageidavgs dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavgs {staigai savo pra5yme nurodyt4 ina54.
12. Dalininko teises igijgs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:
12.1. Apie tai, kad igijo dalininko teises, raStu praneSa {staigos vadovui ir kartu pateikia

jam dalininko teisiq ig|ima liudijanti dokument4 ar jo i5ra54. Jeigu pateikiamas dokumento i5ra5as,
jame turi bflti nurodytos dalininko teisiq igijimo sandorio Salys, sandorio objektas, sandorio data, taip
pat dalininko teises perleidusio dalininko ina5q i dalininkq kapital4 verte, jeigu ji nurodyta dalininko
teisiq igrjim+ liudijandiame dokumente. PraneSime turi buti nurodyta: dalininko teises perleidgs
dalininkas (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas (kai asmuo jo neturi - gimimo data);
juridinio asmens pavadinimas); dalininko teises igijgs asmuo (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens

kodas (kai asmuo jo neturi, - gimimo data), gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai;
juridinio asmens pavadinimas, buveind, kodas, atstovo vardas ir pavarde); dalininko teisiq igijimo
datal

I2.2.Dalininku tapusio asmens ina5o i dalininkq kapital4 verte atitinka dalininko teises
perleidusio dalininko turetq inaSq vertg.

13. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus fstatq 11.3 papunktyje nurodytus
veiksmus ar dalininko teises igijusiam asmeniui atlikus Istatr+ 12.1 papunktyje nurodytus veiksmus,
Istaigos vadovas per 2 darbo dienas ira5o nauj4 dalinink4 ir jo ina5o vertg i fstaigos dokumentus,
atsiZr-elgdamas atitinkamai i fstatq I 1,3 papunkdio nuostatas ar 12.7 papunktyje nurodytuose
dokumentuose nurodyt4 dalininko teisiq iguimo dat4 ir 12.2 papunkdio nuostatas.

14. Atlikus {statq 13 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui i5duodamas jo inaSq
verte oatvirtinantis dokumentas.

IV SKYRIUS
DALININKO TEISIU PARDAVIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

15. Apie ketinim4 parduoti dalininko teises dalininkas turi raStu praneSti fstaigos
vadovui (kartu nurodyti dalininko teisiq pardavimo kain4).

16. fstaigos vadovas per 5 dienas nuo dalininko prane5imo gavimo dienos apie tai fstatq
l-l punkte nurodl,tu budu informuoja kitus [staigos dalininkus (kartu nurodo dalinink4, kuris
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parduoda dalininko teises, ir dalininko teisiq pardavimo kainfl ir fstatq nustatyta tvarka Saukia
visuotini dalininkq susirinkim4 sprendimui del fstaigos dalininko, kuris pirktq parduodamas
dalininko teises, priimti.

17. Visuotiniame dalininkq susirinkime paai5kejus, kad uZ. nustatyt4 kain4 dalininko
teisiq neperka ne vienas {staigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas
parduoti kitam asmeniui.

18. Jeigu {staigos dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teises parduodamos Sio

dalininko pasirinktam frziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant [statq 15-17 punktuose nurodytq
veiksmu.

V SKYRIUS
DALININKU INASU PERDAVIMO ISTAIGAI TVARKA

19. Dalininkq ina5ai {staigai perduodami tokia tvarka:
19.1. pinigai ine5ami ifstaigos s4skaitq;
19.2. materialusis ir nematerialusis turtas {staigai perduodamas sura5ius turto perdavimo

aktE; aktE pasira5o turt4 perduodantis asmuo (steigejas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis
asmuo) ir fstaigos vadovas; kartu su perduodamu turtu {staigai pateikiama ir Sio turto vertinimo
ataskaita, kuri turi btti sudaryta ne veliau kaip prie5 6 menesius iki turto perdavimo fstaigai; turto
vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko le5omis.

20. Valstybes ar savivaldybes vie5osios istaigos dalininkes teises gali bDti perduotos
kitiems juridiniams asmenims VieSqjq istaigq istatymo ir istatymq, reglamentuojandiq valstybes ir
savivaldybiq turto valdym4, naudojim4 ir disponavim4 juo, nustatytais atvejais ir budais.

VI SKYRIUS
ISTAIGOS ORGANAI

2l.fstaigos organai - visuotinis dalininkq susirinkimas, vienasmenis valdymo organas

- fstaigos vadovas.

Kai fstaigos
savivaldybes

22. Visuotinis dalininkq susirinkimas :

22.L keldia {staigos istatus ;

22.2. prnma sprendim4 pakeisti {staigos buveing;
22.3. nustato paslaugq, darbq bei produkcijos kainas ir tarifus ar jq nustatymo taisykles,
savininke yra savivaldybe, kainas ir tarifus uZ teikiamas atlygintinas paslaugas nustato

planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybes
Nr. 82 7,,Del strate ginio planavimo metodikos patvirtinimo" ;

vadovaudamasis Strateginio
2002 m. birZelio 6 d. nutarimu

22.5.konkurso bldu renka fstaigos vadov4, tvirtina konkurso vadovo pareigoms uZimtr
nuostatus, nustato jo darbo sutarties s4lygas;

22.6. tvirtina metiniq finansiniq ataskaitq rinkini;
22.7. nustato informacij4, kuri pateikiama visuomenei apie fstaigos veikl4;
22.8. piima sprendim4 del {staigai nuosavybes teise priklausandio ilgalaikio turto

perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutarti ar ikeitimo;
22.9. priima sprendim4 del fstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo s4lygq

tvirtinimo;
22.10. priima sprendim4 pertvarkyti fstaig4;
22.11. priima sprendim4 likviduoti {staig4 ar at5aukti jos likvidavim4;
22.12. skiria ir at5aukia likvidatoriq, jei sprendim4 likviduoti {staig4 priima visuotinis

dalininkq susirinkimas;
22.I3. nustato {staigos vidaus kontroles tvarkq;

taryba1'

22.4. nustato {staigos veiklos vertinimo kriterijus
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auditoriq ar audito imong;
22.15.priima sprendim4 del naujq dalininkq

22.16. tvirtina fstaigos veiklos strategij4;

22.17. tvirtina istaigos valdymo struktDr4 ir pareigybiq s4ra54;

22.rg.priima rpr"nii.n4 deilstaigos tapimo kitq juridiniq asmenq steigeja ar dalyve:

22.lg.priima sprendim4 steigti ir likviduoti frlialus ir atstovybes;

22.20. tvirtina filialq ir atstovybiq nuostatus;

22.21 sprendZia kitus Viesqjq fstaigq istatyme, kituose

visuotinio dalininkq susirinkimo kompetencij ai priskirtus klausimus'

23. Eilinis visuotinis dalininkq,nririokitrus, kuri Saukia {staigos vadovas, turi ivykti

kasmet ne veliau kaip per keturis menesius nuo lstaigos finansiniq metq pabaigos' {staigos

vadovas eiliniam visuotiniam dalininkq susirinkimui privalo pateikti lstaigos metiniq finansiniq

22.I4.priima sprendim4 del fstaigos metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio audito ir renlia

aktuose ir Istatuose

ataskaitq rinkini ir praejusiq finansiniq metq {staigos veiklos ataskait4'

2.4. Visuotinis dalininkq susirinkimai gali buti Saukiamas teismo sprendimu, jei jis

nebuvo susauktas viesqjq staigq istatymo ir Siq {statq nustatyta tvarka ir del to i

{staigos dalininkas.
25. U|. visuotinio dalininkq susirinkimo su$aukim4 atsako {staigos vadovas' Apie

saukiam4 visuotini dalininkq susirinkim4 {staigos vadol1s. 
"1,"t1i1Y-}:11 q$"t1r"1:iu":Tl

il]iiftlil;;;# or"".u" ilr"k;;; iurini'''rl"i rastu, issiundia.registruot4t"luft."ll:T:,::t
dalininkas nurodgs fstaigai arba elektroniniq rysio priemoniq pagalba. Taip pat kartu pateikiama

informacij a darbotvarkes klausimais'
26. Visuotinis dalininkq susirinkimas gali buti Saukiamas nesilaikant {statq 24 punkte

nurodyto termino, jei su tuo ra5ti5kai sutinka visi
27. Visuotiniame dalininkq susirink ls4'

28. Visuotinio dalininkq susirinki a dalyvaujandiq

susirinkime dalininkq balsq dauguma, iSskyrus Siu visq susirinkime

dalyvauj andiq dalininkq balsq dauguma:

ZS. f . ,pte"dim4'del litaigos reorganizavimo ir rcorganizavimo s4lygq tvirtinimo;

28.2' spr endim4 pertvarkyti {staig4;

30. Jeigu {staigos dalininkas yra vi

sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip'

visuotinio dalininkq susirinkimo igaliotas asmu

sutarties su juo Pasibaigim4 ki
veliau kaip per 5 dienas privalo reglstrul'

32. Direktoriaus k
32.1. vadovauja {staigai, organizuoj s veiklq, rengia jos veiklos planus bei kitus

dokumentus, veiklos ataskaitas ir tiikia susirinkimui;

32'2. otgan\zuoia{staigos usirinkimus;

32;,. ;rganizioja {s-taigos darb ams {staigos veiklos uZdaviniams

igyvendinti' flkinei, komercinei veiklai ir atskaitomybei uZtikrinti;
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32.4.lgyvendina fstaigos visuotinio dalininkq susirinkimo priimtus sprendimus;
32.5. leidLia isakymus, reguliuojandius f staigos ir {staigos darbuotojq veikl4;
32.6. tvttrna fstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojq pareiginius nuostatus.

vidaus tvarkomuosius dokumentus, fstaigos vardu pasiraSo finansinius bei kitus dokumentus;
32.7 . nustato {staigos darbuotojq atlyginimus, priima bei atleidZia {staigos darbuotojus.

sudaro ir nutraukia fstaigos darbuotojq darbo sutartis, ZodLiu ir ra5tu duoda pavedimus fstaigos
darbuotojams; skiria fstaigos darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas;

32.8. atidaro ir uZdaro fstaigos s4skaitas bankq istaigose;
32.9. uLtrI<rina {staigos turto efektyvq panaudojim4 ir jo apsaug4, programq vykdym4:
32.10. nustato fstaigos vidaus kontroles tvark4;
32.11. pateikia visuomenei informacija apie fstaigos veikl4;
32.12. atstovauja {staigai valdZios ir valdymo institucijose, teismuose ir palaikant

santykius su kitais objektais;
32.I3. atlieka kitus su {staigos veikla susijusius veiksmus.
33. Direktorius atsako uZ:
33.1. Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq, kitq

Lietuvos Respublikos teises aktq, savivaldybes tarybos sprendimq, savivaldybds mero potvarkiq.
savivaldybes administracijos direktoriaus isakymq, fstaigos istatq ir direktoriaus pareiginiq nuostatq
vykdym4;

33.2. [king ir finansing [staigos veikl4, finansinds atsakomybds sudarym4 bei vykdomq
programrl asignavimq naudojimo efektyvumE t rezultatyvum4, visuotinio dalininkq susirinkimq
su5aukim4, duomenq ir dokumentq pateikim4 juridiniq asmenq registrui, prane5im4 dalininkams apie

ivykius, turindius esmines reik5mes {staigos veiklai, {staigos dalininkq registravim4, informacijos
apie {staigos veikl4 pateikim4 visuomenei, vie5os informacijos paskelbim4, kitus veiksmus, kurie
numatyti vadovui teises aktuose bei {staigos istatuose.

33.3. {staigos isigyto ir jam perduoto turto tinkam4 naudojim4 ir saugojim4;
33.4. rengiamq dokumentq teisetum4, teisingum4, parengim4 laiku;
34. Direktorius yra atskaitingas |staigos steigejui - Druskininkq savivaldybes tarybai.

VII SKYRIUS
FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMO IR JU VEIKLOS NUTRAUKIMO VEIKLA

35. fstaigos filialai ir atstovybes steigiami ir jq veikla nutraukiama visuotinio dalininkq
susirinkimo sprendimu. Filialas yra struktrlrinis istaigos padalinys, turintis buveing ir atliekantis visas

fstaigos funkcijas arba dali. Filialas nera juridinis asmuo ir veikia pagal {staigos istatus ir filialo
nuostatus.

36. Atstovybe yra {staigos padalinys, turintis savo buveing ir teisg atstovauti [staigos
interesams ir juos ginti, {staigos vardu sudaryti sandorius ir atlikti kitus veiksmus, nustatytus Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse, kituose teises aktuose ir savo nuostatuose.

37. Filialq ir atstovybiq nuostatus tvirtina fstaigos visuotinis dalininkq susirinkimas.
38. Filialq ir atstovybiq vadovus, kurie renkami konkurso bldu, skiria ir atleidZia

fstaigos direktorius.
39. Filialai ir atstovybes registruojami ir iSregistruojami teises aktq nustatytatvarka.

VIII SKYRIUS
DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO

DALININKAMS TVARKA

40. Dalininko ra5ti5ku reikalavimu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo
dienos {staigos dokumentai jam pateikiami susipaZinti [staigos darbo valandomis jos buveineje ar
kitoje {staigos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Siq dokumentq kopijos
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dalininkui gali bfiti siundiamos registruotu laiSku adresu'

t.inu-ot iasira5ytinai ar elektroniniq ry5iq priemonemis'

le gistruotu lai Sku ar iteiki ami pasira5ytinai'

45. Ul prane5imq i5siuntim4 laiku ar jt+ iteikim4

direktorius.

X SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

kuri dalininkas nurodqs

Gindai del dalininko teis€s

dalininkams atsakingas {staigos direktorius'

ar kita informacija dalininkams pateikiama

atsako {staigos

dienas nuo eilinio visuotinio
paskelbta {staigos interneto

dalininkq

sprendZiami teises aktq nustatyta tvarka'- 
41. UZ informacijos pateikim4 [staigos
42. {staigos dokumentai, jq koPijos

neatlygintinai.

IX SKYRIUS

VIESU PRANESIMU IR SKELBIMU PASKELBIMO TVARKA

43. Kai {staigos prane5imai turi buti paskelbti vie5ai' jie skelbiami V{

elektroniniame leidinyj 
",, 

J*idittiq asmenq viesi prane SiTu.t 
. :

;i.1jiiffiil;;#silui'auri"inr.ams ir kitiems as renims siundiami registruotu
r, | - --^-- ^Y.:-^: l^li-i-lzrriLl +J4r6vo

laisku arba lteikiami pasirasvtinai ar elektroniniq rvsiq priem"tji-,tl:5*:"1"1::if,:lii*:**
',?ffi#i:;:H;#dt:il:;ffiil;;#;"'",'5i,'iaal"ig"i""'g:'J:!:l*?l.l5Xi::l'1::"'.TT

| . t -- ^ y:^ l: ..^^ :X.:"-X.io-i odrecatrli

;'#1ffi';::il:ii:Tffiffi;st,*;;il;;il t'ili"urui @padi4 di,"4 issiundiami adresatui

46' lstaigos veiklos ataskaita ne veliau kaip per 5 darbo

dalininku susirinkimo" turi bfti pateikta Juridiniq asmem+ registrui ir

svetaindje, jeigu [staiga j4 turi'
+l . riti iiiormacija, kuri pateikiama visuomenei ir kuri4 nustato

susirinkimas, skelbiama [staigos interneio svetaineje, jeigu lstaiga j4 turi'

4g. Tretiesiems asmenims turi buti sudarytos s4lygos iu [staigos veiklos ataskaita ir kita

visuomenei pateikiama informacija susifaZinti {staigos buveineje {staigos darbo valandomis'

XI SKYRIUS

ISTATV KEITIMO TVARKA

49,It.icia|yvos teisg keisti }status turi {staigos direktorius ir {staigos dalininkai.

50. |statai keidiami visuotinio dalininkq susirinkin o sprendimu, priimtu paprasta

susirinkime dalyvauj andiq dalininkq balsq dauguma'

51. Visuotiniam dalininkq susiriniimui priemus sprendim4 pakeisti {status, surasomas

visas pakeistq {statq tekstas ir po juo pasiraso visuotinio darininkq susirinkimo igaliotas asmuo'

52. paleisti Istatai isigatioja nuo jq iregistravimo Juridiniq asmenq registre'

D),<'LIo n'ut Q'^'r- ^^




