
VšĮ „Darnaus vystymosi centras“ 

I. Bendroji dalis 

1. Viešosios įstaigos pavadinimas: VšĮ „Darnaus vystymosi centras“ (toliau tekste – „Įstaiga“). 
2. VšĮ „Darnaus vystymosi centras“ yra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus įstatymus 
įsteigtas viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus. Įstaiga yra pelno nesiekiantis 
ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.  
3. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, viešųjų įstaigų 
įstatymu ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.  
4. Įstaigos veiklos trukmė – neterminuota. 
5. Įstaigos finansinių metų pradžia yra sausio 1 d., o pabaiga – gruodžio 31 d. 

 

II. Įstaigos veiklos tikslai ir veiklos sritys 

6. Įstaigos veiklos tikslai – tenkinti viešuosius interesus:  

6.1. skatinant bei padedant įmonėms ir organizacijoms pereiti prie aplinką ir jos išteklius tausojančių 
gamybos procesų, produktų ar paslaugų; 
6.2. didinant visuomenės aplinkosauginį išprusimą ir skatinant orientuotis į tausojančio aplinkos išteklius 
gyvenimo modelius; 
6.3. teikiant siūlymus ir rekomendacijas dėl darnaus vystymosi principų diegimo; 
6.4. analizuojant ir vertinant visuomenės raidą darnumo aspektu bei teikiant siūlymus dėl darnumo 
stiprinimo; 
6.5. teikiant siūlymus ir įgyvendinant aplinką saugančias ir tausojančias priemones;  

7. Siekdama savo veiklos tikslų Įstaiga gali užsiimti veikla, kuri sutampa arba yra artima ekonominės veiklos 
rūšių klasifikatoriuje nurodytos veiklos rūšiai: 

7.1. 68.20 – nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas; 
7.1. 69.10.30 – bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas;  
7.1. 71.20.10 – aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas; 
7.1. 72.19.20 – gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai; 
7.1. 74.30 – vertimo žodžiu ir raštu veikla; 
7.1. 74.90 – kita niekus nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;  
7.1. 77.11 – automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma;  
7.1. 77.33 – įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma; 

8. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba kuriai yra būtini kitokie leidimai, Įstaiga gali vykdyti tik gavusi 
atitinkamas licencijas ar leidimus. 

 

 

 



III. Įstaigos teisės ir pareigos 

9.  Įstaiga gali įsigyti turtą nuosavybėn, jį valdyti, naudoti ir juo disponuoti vadovaudamasi įstatymais ir šiais 
įstatais; 
10. Įstaiga gali įgyti ir turėti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, šiems 
įstatams ir Įstaigos veiklos tikslams. 
11. Įstaiga turi turėti bent vieną sąskaitą banke. 
12. Įstaiga turi teisę sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus.  
13. Įstaiga turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Įstaigos filialų ir 
atstovybių skaičius neribojamas. 
14. Įstaiga gali teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą ir kitas negrąžintinas lėšas. 
15. Įstaiga gali gauti tikslinius asignavimus. 
16. Įstaiga gali reorganizuotis. 
17. Įstaiga gali teikti mokamas paslaugas. 
18. Įstaiga gali turėti ir kitokias, šiuose įstatuose nenurodytas, civilines teises ir pareigas, jeigu jos 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. 
19. Užmegzti tarptautinius ryšius, keistis specialistais, stoti į asociacijas bei dalyvauti jų veikloje.  
20.  Įstaigai draudžiama: 

20.1. Įstaigos pelną skirti dalininkams, Įstaigos organų nariams, darbuotojų premijoms; 
20.2. neatlygintinai perduoti Įstaigos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį Įstaigos 
dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme numatytą 
išimtį;   
20.3. gautą pelną paskirti kitiems, nei šiuose įstatuose numatytiems, veiklos tikslams; 
20.4. skolintis pinigų už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens;  
20.5. užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. 

 


