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Vie5osios istaigos Siauliq krep5inio akademijos,,Saul6o' istatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vie5osios istaigos Siauliq krep5inio akademijos ,,Saule" istatai (toliau fstatai)
reglamentuoja vie5osios istaigos Siauliq krep5inio akademijos ,,Saule" (toliau - KrepSinio
akademija) teising form4, buveing, pagrindinE paskirtf, dalininkq pridmimo, dalininko teisiq
perleidimo kitiems asmenims, dalininkq fna5q perdavimo istaigai tvark4, KrepSinio akademijos
valdym4 ir kompetencrj4, KrepSinio akademijos vadovo kompetencrja, jo skyrimo ir atleidimo
tvark4, Krep5inio akademijos filialq ir atstovybiq steigimo bei jq veiklos nutraukimo tvark4,
dokumentq ir kitos informacijos apie Krep5inio akademijos veikl4 pateikimo dalininkams tvark4.

2. Krep5inio akademijos oficialusis pavadinimas - vie5oji istaiga Siauliq krep5inio
akademij a,,Saule", sutrumpintas pavadinimas - Krep5inio akademij a,

3. Krep5inio akademijos buveind - Pramones g. 13, 78137 Siauliai.
4. Krep5inio akademijos teisine forma - vie5oji istaiga.
5. Krep5inio akademijos veiklos laikotarpis neribotas.
6. Krep5inio akademijos pagrindine paskirtis - rengti sportininkus ir vykdyti kit4 sporto

veikl4.
7. Krep5inio akademija vykdo sportinq veikl4 pagal pletojam4 krepSinio sporto profili.
8. Krep5inio akademijos tipas - sportininkq rengimo centras.

9. Krep5inio akademija yru pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vie5asis
juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitom4j4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos

iregistruotuose bankuose, atributik4, [kini, komercini, finansini, organizacini ir teisini
savarankiSkum4.

10. Krep5inio akademija savo veikl4 grindlia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu
kodeksu, Vie5qjq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos isakymais ir kitais teises aktais ir Siais istatais.

1 1. Krep5inio akademija pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybds teise priklausandiu

turtu. fstaiga neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas atsako pagal istaigos prievoles savo

ineSto kapitalo dalimi.

II. KREPSINIO AKADEMIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR SRITYS

12. Krep5inio akademijos veiklos tikslas yru tenkinti viesuosius interesus vykdant
visuomenei nauding4 veikl4. Siekdama savo tikslq, KrepSinio akademija veikia sporto, Svietimo,
pramogq ir poilsio srityse, organizuoja vaikq, jaunimo ir suaugusiq sportininkq sportini rengim4,

sveikat4 stiprinandi4 kUno kultUr4, megejq spotI4, sveik4 gyvensen4, vysto ir populiarina krep5inio

sporto 5ak4, rengia auk5tos kvalifikacijos, visapusiSkai i5silavinusius krep5ininkus, rengia juos
'Lietuvos rinktinems, pletoja ir remia Lietuvos olimpini judejim4, organiztoja ir rengia krepSinio

varLybas ir kitus sporliniuq renginius, kartu su Lietuvos ir uZsienio sporto organrzactjomis vysto

bendr4 sporting veikl4, propaguoja ir diegia sveik4 gyvensen4, sudaro s4lygas istaigos nariq

, fiziniam ir dvasinam tobulejimui.
13. Krep5inio akademijos veiklos r[Sys pagal Lietuvos Respublikos ekonomines veiklos

r[Siq klasifikatoriq (EVRK):
1 3. l.sporto veiklos r[Sys:
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13.1.1. sportine veikla, EVRK 93.1;
13.1.2. sporto irenginiq eksploatavimas, EVRK 93.\1;
13.1.3. sporto klubq veikla, EVRK 93.12;
13.1.4. kita sportine veikla, EVRK 93.19:.
13.1.5. sportinis ir rekreacinis Svietimas, EVRK 85.5i;
13.1.6. sporto irangos nuoma, EVRK 77.21.401,

1 3.2.kitos veiklos r[Sys:
13.2.1. kitas niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transpoftas, EVRK 49.39;
13.2.2. kita Zmoniq sveikatos prieZilros veikla, EVRK 86.90;
13.2.3. kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla, EVRK 93.29;
13.2.4. kitq narystes organizacijq veikla, EVRK 94.9.
13.2.5. kita specializuota maZmenind prekyba, EVRK 47.78.90;
13.2.6. uZsakomasis pardavimas pa5tu arba internetu, EVRK 47 .91;.
13.2.7 . reklama, EVRK 73.1;
13.2.8. posedZiq ir verslo renginiq organizavimas, EVRK 82.30;
13.2.9. Knygr+, periodiniq leidiniq leidyba ir kita leidybine veikla, EVRK 58.1 .

14. Veikl4, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta
tvarka, Krep5inio akademija gali r,ykdyti tik gawsi atitinkamus leidimus ir licencijas.

l5.KrepSinio akademija, igyvendindama savo tikslus, gauna ir teikia paramE, rupinasi
fi nansavimo Saltiniais.

III. KREPSINTO AKADEMIJOS DALININKAI. NAUJU DALININKU PRIEMIMO
TVARKA. DALININKO TEISIV PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARI(A.

DALININKU INASV PERDAVIMO KREPSINIO AKADEMIJAI TVARKA

16. Krep5inio akademijos dalininkas yru fizinis ar juridinis asmuo, kuris Lietuvos
Respublikos vie5qjq istaigq istatymo ir istatq nustatyta tvarka yra perdavgs Krep5inio akademijai

ina54 ir turi Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymo ir istatq nustatytas dalininko teises, taip
pat asmuo, kuriam dalininko teises yra perleistos istatymq ir istatq nustatyta tvarka.

17. Jeigu Krep5inio akademijos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas Krep5inio
akademijos savininku. Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymo nuostatos, kurios taikomos
dalininkams, taikomos ir savininkui. Jo ra5ti5ki sprendimai prilyginami visuotinio dalininkq
susirinkimo sprendimams.

18. Krep5inio akademijos dalininkas turi teisg gauti likviduojamos istaigos turto dali Lietuvos
Respublikos vieSqjq istaigq istatymo nustatyta tvarka.

19. Krep5inio akademijos dalininku tampama ine5us ina54.
20. KrepSinio akademijos dalininkais gali taptr ftziniai ir juridiniai asmenys, siekiantys

prisideti prie Krep5inio akademijos tikslq, pateikg ra5tiSk4 pra5ym4 ir gavq visuotinio dalininkq
susirinkimo sutikim4 bei perdavg istaigai ina54. PraSyme priimti KrepSinio akademijos dalininku
turi bUti nurodyti asmens, pageidaujandio tapti dalininku fiuridinio asmens pavadinimas, teisine
forma, kodas, buveind, atstovo vardas,'pavarde; hzinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas,
gyvenamoji vieta) duomenys, taip pat numatomas lna5as pinigais ar ina5o verte, kuri nurodyta tufto
vertinimo ataskaitoje. Be to, pra5yme turi blti pareikitas pritarimas Krep5inio akademijos veiklos
tikslams ir isipareigojimas laikytis KrepSinio akademijos istatq. Kartu su praSymu turi bUti pateikta
turto veftinimo ataskaita, jei numatoma perduoti materialqji ar nematerialqji turt4. [naSo i KrepSinio
akademijos dalininkq kapital4 dydis negali bOti maZesnis uZ visuotinio dalininkq susirinkimo
nustatytqji.

21. Nauji Krep5inio akademijos dalininkai jq pra5ymu i Krep5inio akademij4 priimami
visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu didinant dalininkq kapital4 Krep5inio akademijoje.
Visuotinio dalininkq susirinkimo sprendime del KrepSinio akademijos dalininko priemimo
nustatomas ina5o dydis, pobDdis (piniginis ar turtinis), verte, nurodomas terminas, per kuri asmuo

turi perduoti ina54, taip pat dalininko balsq skaidius visuotiniame dalininkq susirinkime. Jei



jalininkas perduoda inasus ne pinigais, o materialiuoju ar nematerialiuoju turtu, pastarasis turi buti

pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindq lstatym4. Turto vertinilmo

i5laidas apmoka turt4 perduodantis asmuo'

22. Asmuo rrepsinio akademijos dalininku tampa nuo tos dienos, kuri4 i KrepSinio

akademijos banko s4skait4 pervedama Krepsinio akademijos sprendime nurodyta suma (piniginis

iraSar; arbu ku.i4 istatymq nustatyta tvarka visuotinio dalininkq susirinkimo sprendime nurodytas

iurtas (trrtinir ina$as) pereina Krep$inio akademijos nuosar'ybdn

23. Krep5irrio'ukad"*ijos dalininkas gaii perleisti savo dalininko teises parduodamas,

dovanodamas ar kitaip perieisdamas savo dalininko teises kitiems asmenims (ne istaigos

dalininkams), laikydamasis Siuose istatuose nustatytos naujq dalininkq nriglimo tvarkos' isskyrus

atvejus, kai dalininkas yra valstybe ar savivaldybe. valstybes ar savivaldybes viesosios istaigos

dalininko teisds gali bfti perdrotos kitiems .luridiniams asmenims Lietuvos Respublikos viesqiq

isiaigq istatymo i. irtuty-,+, reglamentuojandiq valstybes ir savivaldybiq turto valdym4, naudojim4

ir disponavim4 juo, nustatytais atvejais ir bfdais'

24. Krep5inio akademijos dalininkas privalo ra5tu pranesti Krep5inio akademijos vadovui

apie ketinim4 perleisti savo dalininko teises asmeniui. Pranesime turi buti nurodyta kaina,

pageidautinas'dalirrinko teisiq igljejas ir kitos s4lygos, kuriomis ketinama perleisti dalininko teises'

Kiti Krepsinio akademijor auiinirif.ai turi pirmenybel ieise isigyti kito dalininko teises' Keliems

dalininkams pareiskus nor4 fsigyti perleidZiamas dalininko teises, visuotinis dalininkq susirinkimas

sprendZia, kuriam iS;q suieit<ti pirmenybes teisg, jei patys dalininkai neissprendZia sio klausimo

tarpusavio sutarimu'
25. Visuotinis dalininkq susirinkimas turi duoti sutikrmq arba motyvuot4 atsisakym4 duoti

sutikim4 del dalininko teisiq perleidimo per 30 dienq nuo dalininko praneSimo gavimo dienos'

visuotinis dalininkq susirinkimas gali atsisakyti duoti sutikim4 perleisti dalininko teises trediajam

asmeniui tik tuo atvl3u, kai vienasL ket dalininkai parei5kia nor4 fsigyti perleidZiamas teises arba

kai trediojo asmens, t r.lu* dalininkas ketina perleisti savo teises, reputacija gali pakenkti Krepsinio

akademij os reputacij ai ar 1v aizdLirti visuomenej e'

26. Jeigt visuotinis dalininkq susirinkimas nurodytu terminu nepateikia atsakymo arba

pateikia nemotyvuot4 atsisakym4 duoti sutikim4, dalininkas turi teisg perleisti savo dalininko teises

praneSime rurodyto-is s4ly gomi s pranesime nurodytam asmeniui.

27. Sir4 lstatq nii punktuose nurodytos s4lygos netaikomos, kai dalininko teises

perleidZiamos Paveldejimo bldu.
2g. Visuotiniam dalininkq susirinkimui nusprendus priimti naujq dalinink4, dalininku tapti

pageidavgs asmuo tampa vie5oslos istaigos dalininku tik perdavEs viesajai istaigai savo pra5yme

""-ayta ina54 ir iregistravgs ji vie5osios istaigos dokumentuose'

29. Jeidalinirikas p"iaroau Krepsinio akademijai papildomq ina511, jis turi praneSti apie tai

KrepSinio akademijos vadovui, kuris zuSaukia neeilin! visuotini dalininkq susirinkim4' Visuotinis

dalininkq susirinkimas priima sprendim4, kuriame nurodomas terminas, per kuri asmuo turi perduoti

fna54, ina5o dydis, pobudi, lpiniginis ai turtinis) ir ina5o vertd. Jei dalininkas perduoda inasus ne

firriguir, o *ut..iuiluoju ar'neriaterialiuoju turtu, pastarasis turi blti ivertintas pagal Lietuvos

Respublikos turto ir verslo vertinimo pugiittdq istatyma. Turto vertinimo islaidas apmoka turt4

perduodantis asmuo.

30. Krep5inio akademijos dalininkas turi Lietuvos Respublikos vie5qiq istaigq istatyme ir

istatuose numatytas neturtines teises'

. 31. Krepsinio akademijos dalininkq kapitalas yra lygus dalininkq inasq vertei' Krepsinio

akademijos dalininkai ir jq inasq vertd yra rasomi Krepsinio akademijos dokumentuose' o dalininkui

isduodamas jo lnasq *Jg putrirtinantis dokumentas. Jeigu dalininkas -papildomai 
perduoda

Krepsinio akademijai pupiiat*q lnasq, parduoda ar kitaip perleidZia. dalininko teises kitam

asmeniui, turi btti atitint<amai put"lolumi lra5ai istaigos dokumentuose ir pakeidiami inaSq vertq

patvirtinantys dokumentai. rrepsinio akademijos dalininkq s4rase turi buti nurodytas frzinio asmens

vardas, pavarde, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas' kodas' buveind'

taip pat priklausandiq daliq skaidius, adresai korespondencijai.



32.KrepsinioakademijaleSas.srutalirrrpplr':nla'taippatkitasnegr42intinaigautaslesas
naudoja perdavusio asmens nurodr rien.,, , i.i p.rj.*d.n.,.as iias resas asmuo da'e tokius nurodymus)

tiksrams. Krepiinio akademiia tokias 1.i", p.iralt-r laikrti atskiroje s4skaitoje_ ir sudaryti islaidq

s4mat4, jei tai numatl,ta teises aktuose arba lisas perdar e asmuo to reikalauja' KrepSinio akademija

negari priimti r.s..+. i.irus perduodanris asmu. nr.rrodo iias resas naudoti kitiems tikslams, negu

"*tutyu 
KrepSinio akademi-1 t.r s i statuo se'

Iv.KREPSINIOAICA.DEMIJOSORGANAIIRJUKOMPETENCIJA

33. KrepSinio akademijos organai yra visuotinis dalininkq susirinkimas' valdyba ir

vienasmenis KrepSinio akademijo, ,rutJy*o orgunu, - lstaigos vadovas - direktorius' Kiti organai

KrepSinio akademij oj e nesudaromi'

34. Jei KreP5inio akademijos

akademijos savininku.

yra vienas asmuo, jis vadinamas Krep5inio

v. vrsuoTrNlo DALININKU SUSIRINKIM-O-KOMPETENCIJA' SUSAUKIMO

TVARKA. SPRENDIMU PRIEMIMO TVARKA

35. Visuotinis dalininkq susirinkimas:

35.1. keidia Krep5inio akademijos istatus;

35.2. priima sprendim4 pakeisti Krepsinio akademijos buveing;

35.3. renka ir atSaukia'I&epsinio akademijos valdybos narius;

35.4. skiriair atsaukiaKrepsinio akademijos vadov4, nustato jo darbo sutarties s4lygas, atlieka

kitas funkcrlu., ,rr4*iu, ,.r ruioro darbo 
'untykiui' 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso' {statq

ir kitq teises aktq nustatyta tvarka;

35.5. igalioja asmeni Krepsinio akademijos vardu sudaryti darbo sutarti su konkurs4 eiti

direktoriaur' f, u..igu, laimeiusiu asmeniu ar j 4 nutraukti;

35.6. tvifiina konkurso i direktoriaus pareigas nuostatus ir direktoriaus pareigybes aprasym4;

3 5.7. tviftina Krepsinio akademij os strategini veiklos p1an4;

35.8. tvirtina metiniq finansiniq ataskaitq rinkini;

35.g,priimasprendim4delKrep5inioakademijainuosavybesteisepriklausandioilgalaikio
turto perleidimo, rrro1nor, peidavimo pagal panaudos lytarti 

ar ikeitimo;

3 5 . 1 0. priima sprendim4 aer rrefrs#o akademij os reorganizavimo ir reorganizavimo s4lygq

tvirtinimo;
35.1 1. priima sprendim4 pertvarkyti KrepSinio akademij4;

35.12. priima sprendim4 likviduoii Kr"pii"io akademij4 ar at5aukti jos likvidavim4;

35.13. skiria ir atsaukia likvidatoriq, kai Lietuvos_ h-espublikos vieSqiq istaigq istatymo

nustatytais atvejais sprendim4 fiWii""il' KrepSinio akademij4 priima visuotinis dalininkq

susirinkimas;
35.l4.nustatoKrep5inioakademijosvidauskontrolestvark4;
35.15. priima sprendim4 aer rreplinio akademijos metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio

u'ottoir.ru. 
priima sprendim4 del naujq dalininkq priemimo, *iq istatq nu.statytais atvejais duoda

sutikim4 perleisti dalininko teises arba 
"motyvuot4 

atsisakymq duoti toki sutikim4;

35.17.priima sprendimus steigti rr"psinio akademijls filialus ir atstor'ybes, nutraukti jq

veikl4, skirti ir utSur,f.ii Krep.inio utuJ"*i;ot hlialq ir atstorybiq vadovus' tvirtina tokiq filialq ir

"*"3lllrl"ii,t?llt'rorendimus det viesosios istaigos tapimo kitq juridiniq asmenq steigeja ar

dalyve;' 
35.1g. didina KrepSinio akademijos kapital4; 

.

35.20. trirtirra k."pSinio akademijos darbuotojq darbo uZmokesdio fondo dydi;

35.2L tvirtina Krepsinio akademijos ir (ari Krepsinio akademijos direktoriaus veiklos
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-raskaitas;
35.22. tvirtina paslaugq ir prekiq tarifus/kainas, jq nustatymo taisykles;

35.23. tvirtina i<repSi"io akademijos finansq kontroles taisykles;

35.24. valdybos teitimu tvirtina Krepsinio akademijos valdymo struktlr4 ir pareigybiq

s4ras4;
35.25. Priima sPrendimus del gauto pelno panaudojimo Krep5inio akademijos istatuose

nustatytiems veiklos tikslams; . 1 : ,-- :-.1-:,+^7..
35.26. priima sprendirngs del ilgalaikio materialiojo turto pirkimo ir kitokio jo isigiltmo vtrs

10 000 (desimt tukstandiq) eurq vertes (skaidiuojama atskirai kiekvienam sandoriui);

35.27. nustato infonnacij4, kuri pateikiama visuomenei apie Krepsinio akademijos veikl4;

35.28. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos viesqiq istaigq istatyme ir Siuose fstatuose

visuotinio dalininkq susirinkimo kompetencij ai priskirtus klausimus'

36. Visuotiniame dalininkq susirinkime ri.rro Krep5inio akademijos dalininko turimq balsq

skaidius yra lygus darininko Krepsinio akademijai perduoto inaso vertei, padalytai i5 10 (desimties)'

Visuotiniame susirinkime be balso teises dalininkq sprendimu gali dalyvauti ir kiti asmenys'

37. UZ visuotinio dalininkq susirinkimo su5aukim4 atsako Krep5inio akademijos vadovas'

pranesim4 apie Saukiam4 visuotini dalininkq susirinkim4, jo dat4, vi9t4, laik4 bei darbotvarkE

Krepsinio akademijos vadovas privalo iteikti kiekvienam Krepsinio akademijos dalininkui

pasiraSytinai arba issiqsti registruotu laisku, arba elektroninemis rysio priemonemis ne veliau kaip

likus 5 (penkioms) da.bo diJnoms iki visuoiinio dalininkq susirinkimo dienos. visuotinis dalininkq

susirinkimas gali b[ti Saukiamas nesilaikant 5 (penkiq) darbo dienq termino, jei visi Kleplinio

akademijos dalininkai su tuo rastiskai sutinka. oatinint<q rasytiniai sutikimai turi blti prideti kaip

priedas prie visuotinio dalininkq susirinkimo protokolo'

3g. Krep5inio akademijos vadovas privalo su5aukti eilinivisuotinidalininkq susirinkim4 siq

istatq nustatyta tvarka per ketlris m"neriu, nuo Krepsinio akademijos f,rnansiniq metq pabaigos'

Krepsinio akademijos vadovas eiliniam visuotiniam darininkq susirinkimui privalo pateikti

Krepsinio akademijos metini finansiniq ataskaitq rinkini ir praejusiq finansiniq metq Krepsinio

akademij os veiklos ataskait4.

39. Neeilinis visuotinis dalininktl susirinkimas turi btti susauktas, jeigu to rastu reikalauia

bent vienas Krepsinio akademijos dalininkq arba organo narys. prasymas susaukti neeilini visuotini

dalininkq susirinkim4pateikiamas KrepSinio akademijos vadovui, kuris privalo susaukti susirinkim4

per 10 kalendoriniq dienq nuo praSymo pateikimo dienos'

40. Krep5inio akademijos visuotinis dalininkq susirinkimas gali btti Saukiamas teismo

sprendimu, jei jis nebuvo su5auktas Lietuvos Respublikos vie5qiq istaigq istatymo ir Siq istatq

nustatyta tvarka ir del to !teism4 kreipesi Krepsinio akademijos dalininkas ar olgano narys'

41. Visuotinis aaiirint q rusirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvaujadalininkai,

turintys daugiau kaip %visq balsq. Nustadius, kad kvorumas yra, laikoma' kad kvorumas yra viso

susirinkimo metu. visuotini,o dalininkq susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujandiq

susirinkime dalininkq balsq dauguma, iiskyrus 36 prnkto 36.10, 36.11,36'12 punktuose nurodytus

sprendimus, kurie p.ii*u-i tv-ammota balsq dauguma. Ji negali b,ti maZesne kaip 2/3 visq

susirinkime dalyvauj andiq dalininkq balsq'

42- Jeigu visuotiniame dalininkq susirinkime nera kvorumo, tai ne veliau kaip po 10 dienq

siuose istatuose nustatyta tvarka turi buii susauktas pakartotinis visuotinis dalininkq susirinkimas,

kuris turi teisE priimti sprendimus nelvykusio susirinkimo darbotvarkes klausimais, nesvarbu, kiek

susirinkime dafyvautq KrepSinio akademij os dalininkq.

43. Visuotiniai dalininkq susirinkimai turi blti protokoluojami'

VI. KREPSINIO AKADEMIJOS VALDYBOS IR VADOVO KOMPETENCIJA'
SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

44. KrepSinio akademijos valdyba - kolegialus organas, susidedantis i5 penkiq nariq ir

renkamas 4 (keturiems) metams'
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45. Krepsinio akademijos valdyba kadu ar. kiekvienas jos narys atskirai skiriamas ir

.Saukiamas visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu. valdyboi narys pradeda eiti pareigas nuo

c faskyrimo dienos. rJL datb4valdybos nariams nera atlyginama'

46. Valdybos posedZio Saukimo iniciatyvos i.itg turi kiekvienas valdybos narys lr

direktorius. Balsavimo metu kiekvienas ;d; turi"vien4 balsa. Balsams ,,u2" ir.,,pries" pasiskirsdius

po lygiai, lemia ,uiJVUo, pirmininko baisas' Valdyba gaii priimti sprendimus ir jos posedis

iuif.ofru. ivykusiu, r.ui iu*t <lalyvaqa 2/3 ir daugiau valdybos nariq'

47. kreP5inio akademijos valdYba:

47 .1. tvfitrna darbuotojq, kurie priimami konkurso budu s4ra54' kvalifrkacinius reikalavimus'

konkurso nuostatus, isskyrus konkurso i direktoriaus pareigas nuostatus;

4J.2. tvr;trna metini veiklos plan4 ir s4mat4; 
.

47.3. teikia visuotiniam dalinin'kq ,.rsi.irrt imr,i tvirtinti Krepsinio akademijos valdymo

struktflr4 ir pareigybiq s4ra54; 
r -:^a:.^^ r^-r^,,^rnirr erqrrr ql

4l.4. tv*ti." rl.psi"io akademijos didZiausi4 leistin4 darbuotojq. etatq skaidiq;

47.5. teikia r,isuotiniam dalininkif ,urJirf.i-"i siulymus del akademijos darbuotojq darbo

",*'1?:fiJ,?:lli:Totiniam dalininkq susirinkimui sirrymus del Krepsinio akademijos darbuotojq

darbo uZmokesdio tbndo dYdZio;

4].T.tvirtlnavaldybosdarboreglament4iriSvaldybosnariqrenkavaldybospirminink4;
47.g. teikia visuotiniam durinirrl.] ,rrrirint ir.rrri-. sifilymus del gauto pelno panaudojimo

KrepSinio akademijos istatuose nustatytiems veiklos tikslams;

47.g. priima sprendimus del ltgatalt<io materialiojo turlto pirkimo ir kitokio io lsigijimo nuo

3001 (vieno tflkstangio vieno) euro iki i0 ooo 1o"si-, tukstaneiq) eurq vertes (skaidiuojama atskirai

*troT;:*r:Hf;!,Xfl 
akademijos vadovas - direktorius yra vienasmenis Krepsinio akademijos

valdymo organas:
48.l.Iftep5inioakademijosvadovasparenkamasvieso(atviro)konkursob[du.
48.2.Krepsinioakademiiosvadovasskiriamasirat5aukiamasvisuotiniodalininkq

susirinkimo sprendimu. visuotinio auiini,rr..l susirinkimo lgariotas asmuo KrepSinio akademiios

vardu sudaro darbo sutarti su konkursf .iii oirlr.toriaus put"iiu. laimejusiu asmeniu ir j4 nutraukia'

Direktorius pradeda eiti pareiga, nrrolo ou'tty'imo,..;"igu suluo tYd*yt:1:..sutartyje nera nustatyta

kitaip. Su direktoriumi sudaromaio visiSkos materialines atsakomybes sutartts'

4g.3. Darbo gind,ai tarp direkioriuN i. Krepsinio akademijos nagrinejami teisme' Apie

direktoriaus paskyrim4 ar atsaukim4 ir sutarlies su juo puribuigi*4 visuotinio dalininkq susirinkimo

igatiotas asmuo ," ;li"; kaip per 5 df"J,q;iuufl n-tu*ti jurldiniq asmenu registro tvarkytoiui'

49. KrepSinio akademijos direktorius savo veiklil. ,udo\aujasi .Lietuvos 
Respublikos

fstatymais ir kitais leises ahtais, si;i;-i;"tais, visuoti,'rio'autininkq iusirinkimo sprendimais ir

pareigybes aPraSYmu'
'-- -io. (t.p-sit-tio akademijos direktorius:

50.1. vadovauja Krep5inio akademijos darbui'

planus;' 
50.2. pagal savo kompetencij4 orgaruzuoJa 1r

organizuoja istaigos veikl4, rengia veiklos

priZitri visuotinio dalininkq susirinkimo

'0"'tilI.',lh?#,1j" Krepsinio akademijos_personarui, :"1T:.11^l:':::1" 
darbo sutartis su

Krepsinio akademiios darbuotojai, t_r"i.,rf, Respubrikos darbo kodekso nustatyta tvarka, skatina

iuos ir skiria drausmines nuobaudas;

50.4. tvirtirru uiau"t darbo taisykles' darbuotojq pareigybiq aprasymus;

50.5. vadovaudamasis istatymais l, t i,ui, tlltlt ufiuit.- nustato administracijos' trenenq'

aptarnauj andioj o personalo darbo uZmokesdio dydZius ;

50.6.Krepsinioakademijos,u,a,sudarosandorius,pasira3obankiniusirtjnansinius
dokumentus, pavedimus; i .. : +^j^*..^-^ cmeninese ir kitose

50.T.atstovu,jur,"psinioakademijaiteismuose,valstybindse,vlsu|
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.taigose ir organizacij ose;

50.g. rengia ir tlikia visuotiniam dalininkq susirinkimui praejusiq finansiniq metq Krepsinio

akademijos veiklos ataskait4;

50.9. ie5ko le5q Krep5inio akademijos veiklos programoms igyvendinti, teikia pasillymus del

le5q Saltiniq, jq Panaudojimo b[dq;
50.10. rengia ir teikia visuotiniam dalininkq susirinkimui Krepsinio akademiios strategini

plan4; .t--^:1-1^^.^r^-^.
50.1 1. rengia ir teikia valdybai Krepsinio akademijos metini veiklos plan4,

50.i2. rengia Krepsinio 
-akademrlos 

sportinio rengimo organizavimo strategiiq ir ios

tobulinimo kryptis;
50.13. i"it iu pasifllymus del sportininkq rengimo, materialines baz6s gerinimo;

50.14. priima rpr.rrdi.rr6 del ilgalaikio materialiojo turlo pirkimo ir kitokio jo isigijimo iki

3000 (trijq t[istandiqi eurq vertes (skaidiuojama atskirai kiekvienam sandoriui);

50.15. atlieka kita, Sirose istatuose, pareigybes apra5yme ir kituose teisds aktuose Krep5inio

akademij os vadovui priskirtas funkcijas;
50.16. atsako uZ metini finansiniq ataskaitq rinkinio sudarym4, visuotinio dalininkq

susirinkimo su5aukim4, duomenq ir dokumentq pateikim4 Juridiniq asmenq registrui, pranesim4

dalininkams apie lvykius, turindlus esminds reik5mes Krep5inio akademijos veiklai, dalininkq

registravim4, infoimacijos apie Krep5inio akademijos veikl4 pateikim4 visuomenei, veiklos

ataskaitos parengim4, vie5osios informacijos paskelbim4'

vII. KREPSINIO AKADEMIJOS FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMO IR JU

VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

51. KrepSinio akademija turi teisg steigti filialus ir atstorybes Lietuvos Respublikoje ir

uZsienio valstybese, nutraukti jq veikla. {staigos filialq ir atstor'ybiq skaidius neribojamas'

52. Sprendimus steigti Krepsinio akademijos frlial4 ar atstor,ybg, nutraukti jq veikl4, skirti

ir atSaukti Krepsinio akademijos ntiutq ar atstovybiq vadovus priima, taip pat nuostatus tvirtina

visuotinis dalininkq susirinkimas siuose istatuose ir Lietuvos Respublikos teisds aktuose nustatyta

tvarka.
53. Krep5inio akademija atsako uZ filialo ar atstorybes prievoles savo tut1u.

54. t<repSinio akademijos filialas ar atstorybe nera juridiniai asmenys.

yIII. D9KUMENTI/ IR KITOS INFORMACIJOS APIE KREPSINIO AKADEMIJOS

VEIKLA PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

55. Krep5inio akademijos dalininkui ra5tu pareikalavus, Krep5inio akademija ne veliau kaip

per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo clienos privalo sudaryti dalininkui galimybq susipaZinti

krepsinio akademijoje jo darbo v-alandomis ir (ar)pateikti elektroniniu pastu Siq dokumentq kopijas:

metin! flnansiniq utar[aitq rinkini, metini veiklos plan4 ir s4mat4, veiklos ataskaitas, visuotinio

dalininkq susirinkimq protokolus ar kitus dokumentus, kuriais iforminti visuotinio dalininkq

susirinkimo sprendimai, ali.rlrt q s4raSq, kitq Krepsinio akademijos dokumentq, kurie turi bflti

vie5i pagal istatYmus.
56. |gyvendinant Siq istatq 56 punkt4, Krep5inio akademijos dokumentai, jq kopijos ar kita

informacil a aatmlntams turi blti pateikiama neatlygintinai.

57. rJZ informacijos pateikim4 Krep5inio akademijos dalininkams atsako Krep5inio

akademiios ,udouar. Gin'dus del rrepiinio akademijos dalininkq teises i informacij4 sprendZia

teismas.

1y. KREPSINIO AKADEMIJOS PRANESIMU PASKELBIMO TVARKA.

INFORMACIJOS APIE KREPSINIO AKADEMIJOS VEIKLA PATEIKIMO
VISUOMENEI TVARKA
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5S.Krep5inioakademijospranesimaiirkitainformacija'kuri4KrepSinioakademijaprivalo
paskelbti, teises aktq nustatytais terminai, i, *rt" skelbiaminacionaliniame laikrastyie "Lietuvos

Zinios., ir (ar) vyriausybe, ,.r;,.uirt; ;"rk". 
. 
juridiniq asmenq ...registro 

tvarkytojo

,"r"r".r*si*rr***nrroo.lii;il;i;"r. "r"r.riorririame 
leidinyj" ui"ii"*" pranesimams skelbti' Teises

aktq numatytais utr"jai.-?ffit"t" ry;;;j;; f'u"si*ui.i' kitu informacija' su kuria privaloma

s,naZindinti Krepsrnio akademijos d"l#"ki;;ileditorius ;[ii;; ur*enir, iteikiami pasirasytinai

arU, rl"neiami registruotu lai5ku 
-.^^1.^:+^ +oin "a, kuri pateikiama

59,Krepsini.o"r."a"''i:"'veiklosataskaita,taipnatkitainformactl
visuomenei ir kuri4 nustato visuotinis iar"*tu susirinki'mar, ,t "tuiu*a 

Krepsinio akademijos

interneto svetaineje'

x.KREPSINIOAKADEMIJOSISTATAIIRJUKEITIMOTVARKA

60.Krep5inioakademijosistataiyrasteigimodokumenta':5*::-.yep3inioakademija
vadovaujasi savo ,.r[iq". rr"psirio*"i"J.*i:"'s iregistruotq istatq originalas yra saugomas

Krep5inio akademrjoje'. .: -:^ ,lorininkrr susirinkimo sprendimu, priimtu susirinkime

-,J#*i1*ft "u;'u:,:,T;"li[fr+*,iitrffi -:r"#*fi H,Iilffi ';;;ry'r-
oakeisti Krep.inio akademijos istatus, sura.omas ,iru, put 

"iuu iuuru tekstas ir po juo pasira*o

visuotinio dalininkq susirinkimo, p,it*"io sprendim4 pakeisti fstatus' igaliotas asmuo'

62. Krep.inio akademijos irt"tr+ p;l;i',i,""i iriiaio3u nuo jq iregistravimo 
juridiniq asme''.+

registre. Karru su istatq pakeitimais rrJrii". ,tademija juridiniq asmenq registrui turi pateikti vis4

n"-r.rf i"Hr:}j|?",,9iflffi'r1*"'lP;u",,,,3"r_veikloje kiiusius klausimus, kurie nera sureguliuoti

Siuose lstatuose, taikomos steigimo akto' Lietuvos nttp'ur,t"s civilinio kodekso' Lietuvos

Respublikos vie.qiq istaigq fstatymo, kitq Lietuvos Respublikos lstatymq ir teises aktq nuostatos'

;:i,,.. , . , :l:i: 
rrrier''iLr ;anvalriYber edminislractps

,.',f t,4 ,- /:,u 8-tr,

*irta*nas uartulis
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