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VIESOSIOS ISTAIGOS LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTURA

ISTATAI

I, BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vie5oji istaiga LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTURA (totiau - istaiga) yra pelno

nesiekiantis ribotos civilines atsakomyb6s viesasis juridinis asmuo, isteigtas tenkinti vieSuosius

interesus kiino kultiiros ir sporto srityje.

2. lstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucij4 Lietuvos Respublikos

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSqjq istaigq istatymu (toliau - viesqiq istaigq istatymas),
kitais Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais ir siais istatais.

3. lstaigos teisine forma - vie5oji istaiga.
4' lstaigos steigeja ir vienintele dalininke (savininke) yra valstybe. fstaigos savininko teises ir

pareigas igyvendina K[no kultiros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
(toliau - departamentas).

5. lstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI

6. fstaigos veiklos tikslai tenkinant vieSuosius interesus ir vykdant kiino kultiiros ir sporto
pl€tojim4 yra 5ie:

6.1. saugoti sportininkq teisg dalyvauti sporte be dopingo, tokiu biidu skatinant sveikatingum4

teisingum4 ir lygybg sportininkq tarpe;

6.2. pad'bti kitiems kiino kultiiros ir sporto sistemos subjektams pletoti k[no kulttuQ ir sporte.

7. lstaigos veiklos sritis - kiino kultiira ir sportas.

8. {staigos veiklos rti5ys:

8.1. dopingo kontroles rykdymas vrlybrl ir ne varZybq metu, laikantis Tarptautines

konvencijos pries dopingo vartojim4 sporte ir Pasaulinio antidopingo kodekso reikalavimq;

antidopingo agentUra steigiamuoju
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8.2. prevenciniq priemoniq dopingo srityje igyvendinimas;

8.3. informavimo ir Svietimo programq, skirtq kovai su dopingo vartojimu sporte, rengimas ir

igyvendinimas, visuomen6s informavimas apie dopingo keliam4 Zal4;

8.4. konferencijq, seminary, mokymq, parodq kitrl pana5aus pobtdZio renginiq antidopingo

tema vykdymas;

8.5. nacionaliniq antidopingo programq rengimas ir igyvendinimas;

8.6. bendradarbiavimas su nacionalinemis, uZsienio valstybiq ir tarptautindmis antidopingo bei

kitomis organizacijomis, privalomos informacijos joms teikimas, keitimasis kita informacija, Siq

organizacijq gerosios patirties kovos su dopingo vartojimu (naudojimu) srityje skleidimas;

8.7. su antidopingo tema susijusios informacijos rinkimas, kaupimas, analize, sisteminimas ir

teikimas suinteresuotiems asmenims;

8.8. atliekamos dopingo kontroles veiklos statistiniq ataskaitq rengimas ir vie5as skelbimas;

8.9. informacines, metodines ir praktines pagalbos teikimas kitiems kuno kultfuos ir sporto

sistemos subjektams;

8.10. nustatytrl dopingo atvejq ir su tuo susijusios informacijos vie3inimas (kaip tai numatlta

Pasauliniame antidopingo kodekse);

8.11. bendradarbiavimas atliekant mokslinius tyrimus antidopingo srityje ir siq tyrimq remimas;

8. 12. visuomends informavimas istaigos veiklos klausimais.

III. ASMENS TAPIMO NAUJU DALININKU TVARKA

9. Asmuo gali tapti nauju dalininku, kai jis priimamas dalininku arba igyja (valstybei VieSqjq

istaigq istatymo ir Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir

disponavimo juo istatymo nustatytais atvejais ir bfidais pardavus ar perleidus) dalininko teises.

10. Nauj i dalininkai priimami istaigos visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu, pries tai

gavus Lietuvos Respublikos Vyriausybes sutikim4. Visuotinio dalininkq susirinkimo sprendime taip

pat nurodomas asmens, pageidaujandio tapti dalininku, inaSo i istaigos dalininkq kapital4 dydis (iis turi

btiti ne mazesnis uz visuotinio dalininkq susirinkimo nustatlt4 minimalq inaso dydi) - suma (eigu

inaSu biitq pinigai) ar verte (eigu ina5u biitq materialusis, nematerialusis turtas, taip pat - materialusis,

nematerialusis turtas ir pinigai).

Pridmus sprendim4 priimti nauj4 (-us) dalinink4 (-us), turi biiti nedelsiant atitinkamai pakeisti

istaigos istatai atsiZvelgiant i tai, kad valstybe bus ne vienintele istaigos dalininke, ir aptariant su

naujais dalininkais susijusius klausimus.
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11. Asmuo, pageidaujantis tapti nauju istaigos dalininku, pateikia istaigos vadovui raiytini

praSym4 juo tapti. {staigos vadovas ne vdliau, kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo tokio prasymo

gavimo dienos, su5aukia visuotini fstaigos dalininkq susirinkim4'

12. Asmens prasyme turi b[ti nurodyti duomenys apie ji (frzinio asmens vardas, pavarde,

asmens kodas, gyvenamoj i vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisine

forma, kodas, buveine, atstovo vardas, pavard6), isreikstas pritarimas istaigos veiklos tikslams, ir

nurodytas asmens numatomo inaso I istaigos dalininkq kapital4 dydis, kuris negali bflti maZesnis uZ

visuotinio dalininkq susirinkimo nustatytaii, ir !na3o perdavimo istaigai terminas'

13. Jei asmens ina54 i istaigos dalininkq kapital4 numatoma daryti materialiuoju ar

nematerialiuoju turtu, kartu su prasymu pateikiama ne v6liau kaip pries 6 mdnesius sudaryta Sio turto

vertinimo ataskaita.

14. Visuotiniam dalininkq susirinkimui priemus sprendim4 priimti nauj4 dalinink4, pageidavgs

dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavgs istaigai savo prasyme nurodlt4 ina54. {staigos vadovas,

gavgs dalininko lnaso perdavim4 istaigai paWirtinant! dokument4, per 3 darbo dienas turi iregistruoti

dalinink4 ir jo lna^io vertg istaigos dokumentuose, taip pat - naujam dalininkui isduoti jo inasq vertg

patvirtinanti dokument4.

15. pridmus sprendim4 parduoti ar kitaip perleisti istaigos dalininko (savininko) teises, turi btti

nedelsiant atitinkamai pakeisti istaigos lstatai atsiZvelgiant i tai, kad valstybe nebebus istaigos

dalininke, ir aptariant su naujais dalininkais (savininku) susijusius klausimus.

16. Dalininko teises lgijgs asmuo Viesqiq istaigq istatymo nustatyta tvafka apie tai rastu praneSa

istaigos vadovui ir kartu pateikia istaigos dalininko teisiq igijim4 liudijantf dokumentq ar Vie5qiq

istaigq istatymo nustatytus reikalavimus atitinkanti Sio dokumento i5ra54'

17. pranesime turi buti nurod).ta: dalininkas, kurio turetas dalininko teises asmuo igijo

(uridinio asmens pavadinimas); asmuo, fgijgs dalininko teises (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens

kodas, gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas,

buveine, kodas, atstovo vardas ir pavardd); dalininko teisiq igijimo data'

1g. lstaigos vadovas, gavgs fstatq 16 punkte nurodytus dokumentus, per 3 darbo dienas turi

atitinkamai pakeisti istaigos dokumentus apie lstaigos dalininkA(-us) ir jo(q) inaso(-q) vertg, taip pat -

naujam(-iems) dalininkui(-ams) isduoti jo(q) inasq vertg patvirtinanti(-ius) dokument4(-us)'

IV. DALININKO TEISIU PARDAVIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

19. Valstybes, kaip istaigos dalininkes (savinink6s), teisds gali biiti parduodamos kitiems

asmenims tik Vieiqjq istaigq istatymo ir Lietuvos Respublikos valstybds ir savivaldybiq turto valdymo,
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naudojimo ir disponavimo juo istatymo nustatytais atvejais ir budais bei Siuose istatymuose ar Siq

istatymq nurodl.ta tvarka.

V. DALININKV INASU PERDAVIMO ISTAIGAI TVARKA

20. Dalininkq inaSai istaigai perduodami tokia tvarka:

20.1 . pinigai ine5ami i istaigos sqskaitq;

20.2. materialusis ir nematerialusis turtas istaigai perduodamas sura5ant turto perdavimo akt4.
Akt4 pasira5o turt4 perduodantis istaigos dalininkas ar dalininku tapti pageidaujantis asmuo ir istaigos
vadovas. Kartu su perduodamu turtu istaigai pateikiama ir 5io turto vertinimo ataskaita, kuri turi buti
sudar)'ta ne vdliau kaip prie5 6 m6nesius iki turto perdavimo fstaigai. Turto vertinimas atliekamas turt4
perduodandio asmens l65omis.

vr. ISTATGOS ORGANAT

21. fstaigos organai - visuotinis dalininkq susirinkimas, kurio funkcijas atlieka departamentas,

ir vienasmenis valdymo organas * istaigos vadovas - direktorius.

22. visuotinis dalininkq susirinkimas be funkcijq, nurodytq viesqiq istaigq lstatyme, taip pat

atlieka Sias funkcij as :

22.1. priima sprendim4 del istaigos tapimo kiq juridiniq asmenr4 steigeja ar dalyve;

22.2. pnima sptendim4 ddl naujq dalininkq priemimo;

22 .3 . tvirtina istaigos veiklos strategij q;

22.4. tvirtina fstaigos valdymo struktur4 ir pareigybiq s4ra.sa istaigos vadovo pareigybes

aprasymq;

22.5. nustato vie5osios istaigos veiklos vertinimo kriterijus;

22.6. kitas Siuose istatuose nurodytas funkcijas.

23. Visuotinis dalininkq susirinkimas Saukiamas ne rediau kaip 2 kartus per metus. UZ
visuotinio dalininkq susirinkimo suSaukim4 atsako istaigos vadovas. Apie Saukiam4 visuotin! dalininkq
susirinkim4 istaigos vadovas ne vdliau kaip prie5 14 dienq iki susirinkimo dienos prane5a

departamentui, i5siqsdamas registruotq laiSk4 departamento buveines adresu, lteikdamas prane5im4
pasiraSytinai arba elektroniniq rySiq priemonemis (pasira5ant saugiu elektroniniu para5u). prane5ime

apie Saukiam4 visuotini dalininkq susirinkim4 turi bflti nurod]ta susirinkimo data ir vieta bei
susirinkimo darbotvarke, sifllomq sprendimq projektai. Depaxtamento nurodymu susirinkimo
darbotvarke gali buti tikslinama. Departamentui turi buti sudaryta galimyb6 susipaZinti su dokumentais
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ir kita informacija, susijusia su susirinkimo darbotvarke, ne veliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki

susirinkimo.

Visuotinis dalininkq susirinkimas gali btti Saukiamas nesilaikant Siame punkte nurodyto

termino, jei su tuo ra5ti5kai sutinka departamentas.

24. Departamento ra5tiSki sprendimai prilyginami visuotinio dalininkq susirinkimo

sprendimams.

25. lstaigos vadovo skyrimo ir at3aukimo tvarka nesiskiria nuo Vie3qlq fstaigq istatyme

nustatytos. {staigos vadovas i pareigas atrenkamas konkurso bfdu.

26. lstaigos vadovas be funkcijq, nurodytq Vie5qiq istaigq istatyme, atlieka ir firnkcijas,

numaqrtas istaigos vadovo pareigybes apraSyme.

27. Asmenys I pareigas, Lietuvos Respublikos Vtriausybds ihauktas i konkursiniq pareigq

s4ra54, istaigoje priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka.

Kai organizuojamas konkursas istaigos vadovo pavaduotojo (eigu tokia pareigybe istaigoje

isteigla) ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio), o jeigu istaigos buhaltering apskait4 tvarko istaigos

apskaitos tamyba (struktiirinis padalinys) - apskaitos tamybos (strukturinio padalinio) vadovo,

pareigoms uZimti, konkurso s4lygos turi btiti suderintos su departamentu.

lstaigos vadovas Sio punkto antrojoje pastraipoj e nurodyq darbuotojq pareigybiq apra5ymus

tvirtina tik suderings juos su departamentu.

vII. FILIALV rR ATSTOVYBIV STEIGIMO BEI JU VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

28. Sprendimus steigti istaigos filialus ir atstovybes, nutraukti jq veikl4 priima, taip pat ftlialq ir

atstovybiq nuostatus tvirtina, valdymo organus skiria ir i5 pareigq atiaukia visuotinis dalininkq

susirinkimas.

vlrr. DOKUMENTV rR KrTOS INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO

DALININKAMS TVARKA

29. Departamento ra5ti5ku reikalavimu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo

dienos istaigos dokumentai pateikiami susipaZinti istaigos darbo valandomis jos buveindje ar kitoje

istaigos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Siq dokumentq kopijos

departamentui pareikalavus jam gali blti siundiamos registruotu lai5ku departamento buveines adresu

arba iteikiamos pasiraiytinai ar elektroniniq ry5iq priemonemis.

Apie ivykius, turindius esmines reik5mes istaigos veiklai, departamentui turi buti prane5ta

registruotu lai3ku arba pasira5ytinai
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30. fstaigos dokumentai, jq kopijos ar kita informacija departamentui pateikiama neatlygintinai.

Ix. SALTINIS, KURIAME SKELBIAMI ISTAIGOS VIESI PRANESIMAI
31' Kai istaigos prane5imai turi brti paskelbti vie5ai, jie skelbiami Vf ,,Registrq centras,.

leidZiamame elekhoniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenq vieii prane5imai...

32. Kiti istaigos prane5imai departamentui ir kitiems asmenims siundiami registruotu laisku
arba iteikiami pasira5ytinai ar elektroniniq rySiq priemonemis. Kai pranesimai departamentui siundiami
registruotu lai5ku, jie siundiami departamento buveinds adresu. Skubls pranesimai gali buti perduoti
elektroniniq rySiq priemonemis, originalai t4 padi4 dien4 i5siundiami adresatui registruotu lai5ku ar
iteikiami pasiraSytinai.

33. uz pranesimq iSsiuntimq laiku ariq iteikim4 pasirasytinai atsako istaigos vadovas.

X, INF'ORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA
34. Ne vdliau kaip per 5 darbo dienas nuo eilinio visuotinio dalininkq susirinkimo istaigos

veiklos ataskaita turi blti pateikta juridiniq asmenq registrui ir paskelbta lstaigos intemeto svetaineje.
fstaigos intemeto svetaindje skelbiama ir kita informacij4 kuri pateikiama visuomenei ir kuri4 nustato
visuotinis dalininkq susirinkimas. Tretiesiems asmenims turi buti sudarytos s4lygos su istaigos veiklos
ataskaita ir kita visuomenei pateikiama informacija susipaZinti istaigos buveineje lstaigos darbo
valandomis.

fstaigos veiklos ataskaita papildomai skelbiama ir departamento intemeto svetaineje.
35. UZ informacijos apie istaigos veikl4 pateikimq visuomenei ir jos paskelbimq 31 ir 32 punkte

nurodltais biidais, taip pat uZ Sios informacijos savalaiki atnaujinim4 atsako istaigos vadovas

XI. ISTATU KEITIMO TVARKA
36. {statq keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodltosios Viesqlq istaigq istatyme.
37. fstatai turi blri pakeisti:

37.1. pasikeitus istaigos savininkui ar savininko teises igyvendinandiai institucijai;
37.2. istat[ 10 punkto antrojoje pastraipoje nurodyu atveju. siuo atveju, jei valstybes inaias

b[tr] didesnis uZ kiekvieno i5 kitq istaigos dalininkq ina"5us, istatuose turi bfiti ftvirtinta, kad dalininko
balsq skaidius visuotiniame istaigos dalininkq susirinkime y'a proporcingas jo inaio dydZiui;

37.3. istatq 15 punkte nurody.tu atveju;

37.4' paaiskdjus, kad istatuose yra nuostatq, prie5taraujandiq Vie5qjq istaigq istatymui ir kitiems
istatymams;
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37 '5 ' kitais istatymq ar Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimq nustatytais atvejais.

fstatq pasiraSymo vieta ir data: Vilnius, du tlkstandiai penkioliktqiq metq kovo . i2 d.

Departamento generalinio direktoriaus
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