Viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centras
PANEVĖŽIO ATSTOVYBĖS NUOSTATAI

1 straipsnis. Bendroji dalis
1.1. Atstovybės pavadinimas - Viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centras Panevėžio atstovybė; toliau
šiuose nuostatuose vadinama Atstovybe.
1.2. Atstovybės steigėjas – Viešoji įstaiga Lietuvos inovacijų centras (toliau – Centras)
1.3. Teisinė forma - juridinio asmens atstovybė. Atstovybė nėra juridinis asmuo ir naudojasi Viešosios
įstaigos Lietuvos inovacijų centras, kaip juridinio asmens, vardu.
1.4. Atstovybė yra atskiras Centro padalinys, turintis savo atskirą buveinę. Atstovybės adresas:
J.Žemgulio g. 46, Panevėžys (pastato unikalus Nr.2797-0007-3018).
1.5. Pagrindinis Atstovybės tikslas - atstovauti teisėtiems Centro interesams ir realizuoti Centro tikslus bei
uždavinius teikiant inovacijų paramos ir konsultacines paslaugas Atstovybės atstovaujamoje teritorijoje.
1.6. Atstovybė veikia pagal LR viešųjų įstaigų įstatymą, Centro įstatus ir šiuos atstovybės nuostatus, o taip
pat kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus.
1.7. Atstovybė valdo ir naudoja Centro suteiktas pagrindines priemones ir disponuoja Centro jam
patikėtomis lėšomis. Atstovybės turtas apskaitomas Centro balanse.
1.8. Atstovybės veiklos trukmė neribota.

2 straipsnis. Atstovybės veiklos tikslai ir uždaviniai
2.1. Atstovybė gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos
tikslams, nustatytiems Centro įstatuose, LR viešųjų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose.
2.2. Atstovybė turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja
nuostatams, yra reikalinga Atstovybės tikslams pasiekti.
2.3. Atstovybės veiklos tikslai:
2.3.1. Vykdyti Centro funkcijas šiauriniame Lietuvos Respublikos regione (Panevėžio, Biržų, Kupiškio,
Pasvalio, Rokiškio apskritys) teritorijoje;
2.3.2. Atstovauti Centro interesams santykiuose su atstovaujamo regiono savivaldybių ir bendruomenių
institucijomis.

3 straipsnis. Atstovybės funkcijos
3.1. Derina Centro veiklą, atstovauja Centrui bendradarbiaujant su valstybės ir bendruomeninėmis
institucijomis centriniame Lietuvos Respublikos regione.
3.2. Atstovauja Centrui parodose, konferencijose ir kituose centriniame Lietuvos Respublikos regione
vykstančiuose renginiuose;
3.3. Teikia konsultacines, informacines bei kitas paslaugas.
3.4. Organizuoja, informacinius – konsultacinius seminarus, susitikimus, konferencijas bei kitus renginius.
3.5. Atstovybė gali atlikti kitas Centro vadovo deleguotas funkcijas ir turėti civilines teises ir pareigas,
neprieštaraujančias jos veiklos principams, šiems nuostatams, Centro įstatams, LR viešųjų įstaigų
įstatymui, kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams bei teisės aktams.
3.6. Atstovybė turi teisę vykdyti veiklas, kurios nurodytos Centro įstatuose.

5 straipsnis. Atstovybės valdymas
5.1. Atstovybės vadovas:
5.1.1. Atstovybės vadovas – Centro darbuotojas, paskirtas Centro direktoriaus ir pavaldus Inovacijų
paramos paslaugų departamento vadovui.
5.1.2. Atsako už Atstovybei nustatytų veiklos tikslų siekimą ir funkcijų įgyvendinimą, veiklos rezultatus ir
kontrolę;
5.1.3. Planuoja Atstovybės veiklą, vadovaudamasis Centro direktoriaus patvirtintu metiniu veiklos planu,
paskirsto užduotis ir pavedimus pavaldiems darbuotojams;
5.1.4. Teikia Centro direktoriui pasiūlymus dėl Atstovybei nustatytų veiklos tikslų ir atliekamų funkcijų
organizavimo ir įgyvendinimo;
5.1.5. Rengia Atstovybės metinio veiklos plano projektą ir teikia jį tvirtinti Centro direktoriui;
5.1.6. Pagal kompetenciją teikia Centrui pasiūlymus metinio veiklos plano projektui;
5.1.7. Pagal kompetenciją, ketvirčiui pasibaigus, teikia Centrui informaciją apie metiniame veiklos plane
numatytų priemonių, veiksmų, kurie įtraukti į Centro metinį veiklos planą, vykdymą;
5.1.8. Atstovauja Atstovybei organizaciniuose reikaluose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais
asmenimis, o taip pat santykiuose su valstybės ir vietos bendruomeninėmis institucijomis centriniame LR
regione.
5.1.9. Organizuoja Atstovybės ūkinę veiklą;
5.1.10. Atsako už Centro projektų bei kitų iniciatyvų įgyvendinimą šiauriniame LR regione;

6 straipsnis. Atstovybės finansavimas ir veiklos kontrolė
6.1. Atstovybės veikla yra finansuojama Centro vykdomų projektų.
6.2. Atstovybei finansuoti gali būti naudojamos ir kitos Centro lėšos.
6.3. Atstovybės veiklą įstatymų nustatyta tvarka pagal kompetenciją kontroliuoja Centro direktorius.
7 straipsnis. Atstovybės veiklos nutraukimas
7.1. Atstovybė likviduojama Centro dalininkų sprendimu.
7.2. Atstovybė likviduojama, jeigu:
7.2.1. dėl objektyvių priežasčių sprendimą dėl Atstovybės likvidavimo priėmė visuotinis dalininkų
susirinkimas.
7.2.2. Centras likviduojamas;
7.3. Likvidavimo atveju Centro dalininkų sprendimu paskiriamas Atstovybės likvidatorius, kuris tvarko
visus, susijusius su Atstovybės likvidavimu, reikalus. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Atstovybės
valdymo organai netenka savo įgaliojimų ir jų funkcijas atlieka likvidatorius.

8 straipsnis. Atstovybės nuostatų keitimas
8.1. Iniciatyvos teisę keisti ar papildyti Atstovybės nuostatus turi Atstovybės vadovas ir Centro direktorius.
Atstovybės nuostatus keičia ar papildo Centro dalininkai savo sprendimu.
8.2. Pakeistus ar papildytus Atstovybės nuostatus pasirašo Centro dalininkų, priėmusių sprendimą pakeisti
ar papildyti nuostatus, įgaliotas asmuo.
8.3. Nuostatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.

Nuostatai patvirtinti 2020 m. lapkričio 17 d. viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centras dalininkų
sprendimu. Protokolo Nr. 20-11-01

