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LIETUVOS TEISES INSTITUTO ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos teises institutas (toliau - Institutas) yra valstybinis moksliniq tyrimq

institutas, vykdantis valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ar [kio

subjektams svarbius ilgalaikius Siuose istatuose nustatytq krypdiq mokslinius tyrimus ir

eksperimentines pletros darbus.

2. Instituto savininke yra Lietuvos Respublika. Instituto savininko teises ir pareigas

igyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybe, tvirtindama [status ir priimdama kitus teises

aktus.

3. Instituto teisine forma - viesasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudZetine [staiga,

turintis antspaud4 su Lietuvos valstybes herbu ir Instituto pavadinimu, taip pat s4skaitq

bankuose. Institutas gali tureti savo veliavq emblemq ir kitq atributq. BiudZetines istaigos

savininko teises ir pareigas lgyvendina Teisingumo ministerija (iSskyrus tuos atvejus, kai

pagal istatymus ar kitus teises aktus savininko teises ir pareigas igyvendina Lietuvos

Respublikos Vyriausybe). Teisingumo ministerijos, kaip Instituto savininko, teises ir pareigas

igyvendinandios institucijos kompetencija nustatyta Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq

[statyme 12in.,1995, Nr. 104-2322;2010,Nr. 15-699) ir kituose teises aktuose.

4. Instituto veikla grindLiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos mokslo ir studijq istatymu 12in.,2009, Nr. 54-2140) (toliau - Mokslo ir studijrl

[statymas) ir kitais istatymais, taip pat Siais istatais ir kitais istatymq igyvendinamaisiais teises

aktais.

5. Instituto buveine - AnkStoji g. 1A, LT-01109 Vilnius. Sprendim4 del Instituto

buveines pakeitimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybe.

6. Institutas turi intemeto tinklalapi www.teise.org, kuriame skelbiami vie5i

praneSimai ir kita informacija. Skelbimai apie konkursus pareigoms eiti ir rinkimus I Mokslo

tarybqpateikiami ir Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje www.lmt.lt. Teises aktq nusta[tais

atvejais vieSi praneSimai skelbiami ir kitose visuomends informavimo priemonese.

II. INSTITUTO VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RUSYS, TEISES IR PAREIGOS

7. Instituto misija - vykdyti inovatyvius teisines minties ir socialines praktikos tyrimus -
kuriq paskirtis kurti ir kaupti teises ir gretimq mokslq Zinias, jomis remti Lietuvos teisds

brand4.
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8. Instituto veiklos tikslai:

8.1. vykdfli Siuose [statuose nustatytq mokslines veiklos ktypdiU Salies [kio, kulturos,

sveikatos apsaugos ir visuomenes tEstinumui ir pletrai svarbius ilgalaikius mokslinius

tyrimus, eksperimentines (socialines) pletro s darbus ;

8.2. bendradarbiaujant su verslo, valdZios, visuomenes atstovais ir socialiniais

partneriais, vykdyti moksliniq tyrimq ir eksperimentines (socialines, kulturines) pletros

uZsakomuosius darbus, teikti metodologinq, metoding ir kitq pagalb4 [kio subjektams, mokslo

ir studijq institucijoms;

8.3. skleisti visuomenei mokslo Linias, diegti jas I Svietim4 [kinE ir visuomeninp

veikl4 prisideti prie inovacijomis ir Ziniomis grindZiamos ekonomikos ktrimo, Zinioms

imlios visuomends ugdymo.

9. Instituto mokslines veiklos kryptys:

9.1. teisines sistemos dama;

9.2. vie5osios valdZios ir vie5ojo valdymo teisinis reguliavimas;

9 .3 . b atdliamoj i politika, nusikaltimq kontro le ir prevencij a;

9.4. Seimos, vaikq ir jaunimo teisine ir socialine aplinka.

10. Instituto veiklos sritis - vykdyti socialiniq mokslq srities mokslinius tyrimus ir

eksperimentines (socialines, kulturines) pletros darbus.

11. Instituto veiklos ru5ys - moksliniai ty,rimai ir taikomoji veikla (kodas - 72),

socialiniq mokslq tiriamieji ir taikomieji darbai (kodas - 72.20.20) ir su jais susijusi moksline,

technind, vadybine, profesine ir kita veikla pagrindinei veiklai sukurti ir igyvendinti (kitos

r[Sies veikla) pagal Ekonomines veiklos r[Siq klasifikatoriq, patvirtintq Statistikos

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m. spalio

31 d. isakymu Nr. DL-226 1Zin.,2O0l,Nr. 119-4877).

12. Institutas turi teisg:

12.1. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, nustatlti Instituto strukturq

vidaus darbo tvarkq darbuotojq skaidiq, jq teises ir pareigas, darbo apmokejimo sqlygas,

pareigybiq reikalavimus, konkursq pareigoms eiti organizavimo ir darbuotojq atestavimo

tvarkq

12.2. atllkdamas savo misij4 bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir uZsienio

fi ziniais ir juridiniais asmenimis;

12.3. leisti mokslo ir kitq literat[r4 pasirinkti budus, kaip skelbti savo moksliniq

tyrimq ir eksperimentines (socialines, kulttrines) pletros rezultatus;

12.4. karfi su universitetais Mokslo ir studijrl istatymo (ir kitq teises aktr$ nustatyta

tvarka rengti mokslininkus, padeti rengti specialistus;

12.5. skatinti moksliniq tyrimq ir eksperimentines (socialines, kultflrines) pletros

rezultatq naudojimq iikio, socialinio ir kult[rinio gyvenimo srityse;

12.6. organizuoti mokslinius renginius, mokym4 atlikti teisines, antikorupcines ir
kriminologines ekspertizes, teikti savo moksliniq tyrimq srities konsultacijas ir kitas

paslaugas pagal sutartis su Lietuvos Respublikos ir uZsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
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12.7. valdyti, naudoti turt4ir disponuoti juo teises aktq nustatytatvarka;

12.8. gauti paramq Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo 1zin., 1993,

Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatl'ta tvarka;

12.9. teises aktq nustatyta tvarka ir sqlygomis naudotis Instituto mokslo ir kitrl

darbuotojq kurybines veiklos rezultatais;

12.10. nustatyti Instituto teikiamq paslaugq kainas, [kainius ir tarifus, iSskyrus tuos

atvejus, kai tai reguliuoja Lietuvos Respublikos istatymai ir kiti teises aktai;

l2.ll. savo veiklai pletoti naudoti visus teisetus finansinius iSteklius;

12.12. siekiant sprqsti kylandius mokslines veiklos, ukinius ar socialinius uZdavinius,

palaikyti nuolatinius ar laikinus rySius ir vienytis su kitomis mokslo ir studijq institucijomis,

taip pat kitais asmenimis;

12.13. savaranki5kai planuoti savo veikl4 atsiZvelgdamas i teises aktq nustatytas

ribas;

12.14. organizuoti Instituto darbuotojq kvalifikacijos tobulinim4 staZuotes;

12.15. teises aktq nustatyta tvarka igyti kitq teisiq;

12.16. skelbti vie5ai, kiek tai neprie5tarauja intelektines nuosavybes ir komerciniq ar

valstybes ir tarnybos paslapdiq apsaug4 reglamentuojantiems teises aktams, Institute

atliekamq i5 Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto ir kitq Saltiniq finansuojamq mokslo

darbq rezultatus.

1 3. Instituto pareigos:

13.1. uZtikrinti akademines bendruomends nariq akademing laisvg - garantuoti:

13.1.1. mokslo veiklos metodq pasirinkimo laisvq, atitinkandi4 pripaZistamus mokslo

etikos principus;

13.1.2. klrybos ir intelektinio darbo autoriq teises, nustatytas Lietuvos Respublikos

istatymuose ir tarptautinese sutarlyse;

I 3.1 .3. suvarZymq ar sankcijq netaikym4 del mindiq ir [sitikinimr6 i5reik5tq mokslines

veiklos rezultatuose, i5skyrus tuos atvejus, kai jq skelbimas paZeistq Lietuvos Respublikos

istatymus;

13.2. informuoti steigejq ir visuomenq apie mokslines veiklos kokybes uZtikrinimo

priemones, savo finansinp, iiking veikl4 ir le5q naudojim4;

13.3. laiku teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybes igaliotoms institucijoms oficiali4

informacijq (statistinius duomenis ir dalykinq informacij{, reikalingq mokslo ir studijq

sistemos valdymui ir stebdsenai atlikti;

13.4. rDpintis savo darbuotojq darbo s4lygomis;

13.5. nuolat atlikti mokslines veiklos savianalizg;

13.6. nuolat tobulinti mokslinq veikl4 atsiZvelgiant I savianalizes ir i5orinio vertinimo

iSvadas;

13.7. vykdyti kitas teises aktq nustatytas prievoles.
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III. INSTITUTO VALDYMO ORGANAI IR JU KOMPETENCIJA, SKYRIMAS
IR ATLEIDIMAS

14. Instituto valdymo organai yra: kolegialus valdymo organas - Instituto mokslo

taryba(toliau - Mokslo taryba) ir vienasmeninis valdymo organas - direktorius.

15. Mokslo tarybaatlieka Sias funkcijas:

15.1. direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina Instituto strukt0r4 ir jos pakeitimus,

svarsto direktoriaus pateiktus pasillymus del Instituto [statq keitimo;

15.2. nustato kvalifikacinius mokslo darbuotojq pareigybiq, i5skyrus mokslininkq

staZuotojq pareigybes, reikalavimus, konkursq Sioms pareigoms, iSskyrus konkursus

mokslininkams staZuotojams, eiti organizavimo ir mokslo darbuotojq atestavimo tvarkq;

1 5.3 . svarsto ir tvirtina Instituto strategin[ ir metin[ veiklos planus;

15.4. svarsto direktoriaus pateiktas metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip Institutas

igyvendina savo tikslus ir uZdavinius;

15.5. svarsto ir teikia direktoriui pasi[lymus del Instituto bendradarbiavimo su mokslo

ir studijq institucijomis, lituanistiniq moksliniq tyrimq, socialines ir kultflrinds veiklos,

bendradarbiavimo su tarptautinemis organizacrjomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

15.6. rengia ir teikia direktoriui tvirtinti Akademines etikos kodeks6

15.7. direktoriaus teikimu sudaro nuolatines arba laikin4sias komisijas, susijusias su

Instituto moksliniq tyrimq ir eksperimentines (kultUrines) pletros veiklos koordinavimu ir

atitinkamq proj ektq rengimu.

16. Mokslo taryba sudaroma 5 metams.

17. Mokslo taryba sudaroma laikantis Siqprincipq:

17.1. Mokslo taryb4 sudaro 13 nariq, i5 kuriq 2 narius skiria Teisingumo ministerija,

po vien4 nari - Vidaus reikalq ministerija, Teisejq taryba, Svietimo ir mokslo ministerija ir

Lietuvos mokslo taryba, kiti 7 nariai renkami i5 Instituto mokslo darbuotojq administracijos

ir kitq Instituto tikslq igyvendinimu suinteresuotq asmenq i5keltq kandidatq;

17.2. rirkimus I Mokslo taryb4 skelbia ir organizuoja direktorius pagal jo patvirtintq

Mokslo tarybos rinkimq reglamentq informacija skelbiama Instituto ir Lietuvos mokslo

tarybos tinklalapiuose ne veliau kaip pries 2 menesius iki rinkimq dienos;

17.3. kandidatuoti i Mokslo tarybos narius gali Instituto mokslo darbuotojai,

administracija ir kiti Instituto tikslq igyvendinimu suinteresuoti asmenys;

17.4. kandidatus kelia Instituto mokslo darbuotojai, administrucqa ir kiti Instituto

tikslq igyvendinimu suinteresuoti asmenys;

17.5. Mokslo tarybos narius renka Instituto mokslo darbuotojai slaptu balsavimu, I
balsavimo biuletenius itraukiami visi iSkelti kandidatai.

18. Mokslo taryba tvirtina savo darbo reglament4. Mokslo tarybos darbui vadovauja

Mokslo tarybos pirmininkas, renkamas iS Mokslo tarybos nariq slaptu balsavimu paprasta

balsq dauguma, dalyvaujant ne maLiau kaip 2/3 Mokslo tarybos nariq. Mokslo tarybos

pirmininku negali b[ti renkamas Instituto direktorius. Tas pats asmuo Mokslo tarybos

pirmininku gali blti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms i5 eiles. Mokslo tarybos
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pirmininko pavaduotojas ir Mokslo tarybos sekretorius renkami iS Mokslo tarybos pirmininko

pasiulyq kandidatq atviru balsavimu paprasta Mokslo tarybos nariq balsq dauguma.

19. Mokslo tarybos posedZiai yra atviri, darbotvarke skelbiama i5 anksto. Mokslo

tarybos posedZiai teiseti, jeigu juose dalyvauja ne maLiau kaip puse visq Mokslo tarybos

nariq. Mokslo tarybai nutarus, posedis gali b0ti uZdaras. Direktorius turi teisE dalyvauti

visuose Mokslo tarybos posedZiuose. Mokslo tarybos nariai informuojami apie Saukiam4

Mokslo tarybos posedi ne veliau kaip prie5 3 darbo dienas iki posedZio. Saukti posedi turi

teisq Mokslo tarybos pirmininkas, direktorius arba ne maiiaukaip 113 Mokslo tarybos nariq.

PosedZiui pirmininkauja Mokslo tarybos pirmininkas, jo nesant - jo pavaduotojas.

20. Direktoriaus teikiamus pasiUlymus klausimais, kuriems pagal Siuos istatus reikia

Mokslo tarybos pritarimo, Mokslo tarybapriima, jeigu daugiau kaip pusq visq Mokslo tarybos

nariq balsuoja uL pasifilym4. Direktorius gali pakartotinai teikti Mokslo tarybai tvirtinti

pasiulymq ne anksdiau kaip po mdnesio nuo svarstymo Mokslo taryboje dienos. Mokslo

taryba turi teisg ji atmesti, jeigu ne maliau kaip pusq visrl Mokslo tarybos nariq nepritaria

pakartotinai teikiamam pasifllymui. Siuo atveju direktorius turi teisE pakarloti teikimo

procedrirq ne anksdiau kaip po 6 menesiq nuo pakartotinio svarstymo. Jeigu Mokslo taryba

neatmeta direktoriaus pasiulymo pirmiau nurodyta balsq dauguma, Mokslo tarybos

pirmininkas turi pasira5y,ti direktoriaus teikiamq pasiulymq.

21. Mokslo tarybos nutarimai, iSskyrus klausimus, Siuose istatuose nurodytus kaip

svarstomus direktoriaus teikimu, laikomi priimtais, jeigu uZ juos balsuoja daugiau kaip puse

visil posedyje dalyvaujandiq Mokslo tarybos nariq. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemiamas

Mokslo tarybos pirmininko balsas.

22. Direktorius yra Instituto vienasmenis valdymo organas, veikia jo vardu ir jam

atstovauja. Direktorius vieSo konkurso budu skiriamas i pareigas ir atleidLiamas i5 jq Lietuvos

Respublikos Vyriausybes arba jos igaliotos institucijos nustatl.ta tvarka. Direktoriaus

kadencijos trukme - 5 metai.

23. Direktoriaus funkcijos:

23.1. uLtikrinti, kad Instituto veikla atitiktq Lietuvos Respublikos [statymus, Siuos

lstatus ir kitus Lietuvos Respublikos teises aktus, koordinuoti Mokslo tarybos priimtq

sprendimq igyvendinim4;
23.2.leisti isakymus, atstovauti Institutui santykiuose su trediaisiais asmenimis;

23.3. skelbti darbuotojq atestavimq ir konkursus pareigoms eiti, skirti asmenis i
pareigas, atleisti i5 jq;

23.4. nustatyti Instituto darbuotojq darbo uZmokesti teises aktq nustatyta tvarka,

skatinti darbuotojus, skirti jiems drausmines nuobaudas, uZtikrinti saugias darbo s4lygas;

23.5. teikti Mokslo tarybai svarstl.ti pasiulymus del pagrindiniq Instituto moksliniq

veiklos krypdiq, Siq istatq keitimo, tvirlinti ir tikslinti Instituto strategin[ veiklos plan4

Instituto veiklos metines ataskaitas, kitus dokumentus;

23.6. organizuoti Instituto veiklos savianalizg ir prireikus inicijuoti Instituto veiklos

ekspertini vertinimq
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23.7 . teikti Teisingumo ministerijai Siq istatq keitimo projekt6

23.8. atsakfii uL Instituto finansinq veiklq tinkam4 turto valdymq naudojim4 ir

disponavimqjuo;

23.9.tvirtinti Instituto pajamq ir iSlaidq s4mat4 jos vykdymo apyskait6

23.10. atlikti kitas teises aktuose istaigos vadovui nustatytas funkcijas.

24. Dalysavo teisiq ir pareigq direktorius [sakymu gali perduoti savo pavaduotojams ir

kitiems Instituto darbuotoj ams.

IV. INSTITUTO DARBUOTOJAI, JU TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

25 . Darbo santykius Institute reglamentuoj a:

25.1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 12in.,2002, Nr. 64-2569) ir kiti teises

aktai;

25.2. Instituto [statai, Instituto vidaus darbo tvarkos taisykles, Instituto darbo

reglamentas, pareigybiq apraiymai ir kolektyvine sutartis.

26. Mokslo darbuotojq pareigybes yra Sios: vyriausiasis mokslo darbuotojas,

vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslo darbuotojas, tyrejas, jaunesnysis mokslo darbuotojas

ir mokslininkas staZuotoj as.

27. I mokslo darbuotojq pareigas, i5skyrus mokslininko staZuotojo pareigas, asmenys

priimami Mokslo tarybos nustatlta mokslo darbuotojq konkursq pareigoms eiti otganizavimo

tvarka, kiti darbuotojai - Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Mokslo ir studijq istatymo,

kitq teises aktq nustatyta tvarka.

28. Konkursq laisvoms mokslo darbuotojq pareigoms eiti skelbia direktorius.

Konkurso ar atestacijos komisija sudaroma Siq istatq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

29. Mokslo darbuotojq ir kitq tyrejq profesines teises ir pareigas nustato Mokslo ir

studijq [statymas.

30. instituto darbuotojq pareigos:

30.1. rykdlti mokslinius tyrimus ir eksperimentines (socialines) pletros darbus pagal

Instituto vykdomos mokslines veiklos kryptis, igyvendinant Instituto veiklos tikslus;

30.2. gerbti Instituto ir kitq darbuotojq mokslinius interesus, saugoti Institute sukurtus

k[rinius ar jq dalis, be direktoriaus leidimo jq neperduoti tretiesiems asmenims;

30.3. ugdyti Siuose istatuose nurodytq mokslines veiklos krypdiq mokslinq

kvalifikacij4;

30.4. atsakytiuZ savo tyrimq rezultatq mokslin[ objektyvumq ir kokybE;

30.5. skelbti savo mokslinius darbus;

30.6. laikytis akademines ir profesines etikos normq;

30.7. atlikti Siuose istatuose nustatytas pareigas ir funkcijas;

30.8. laikytis istatymq kitq teises aktq, Siq [statq ir Instituto vidaus darbo tvarkos

taisykliq.
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31. UL, savo pareigq ir funkcijq tinkam4 atlikim4 Instituto darbuotojai atsako teises

aktq nustatyta tvarka.

32. Instituto darbuotojq teises:

32.1. dalyvauti nagrinejant ir sprendZiant visus su jq kompetencija, pareigomis ar

darbu susijusius klausimus;

32.2. dalyvauti konkursuose mokslinems programoms vykdyti, mokslo ir studijq

fondq paramai gauti ir disponuoti gaunamomis le5omis;

32.3. dalyvauti konkursuose staZuotems Lietuvos Respublikoje ir uZsienyje;

32.4. gauti i5 valstybes institucijq informacijq kurios reikia jq moksliniam darbui

(eigu 5i informacrlayra valstybes ar tarnybos paslaptis, ji teikiama ir naudojama teises aktq

nustatlta tvarka);

32.5. dalyvauti svarstant pasi[lymus del Siq [statq pakeitimo ir Instituto veiklos plano

projekto;

32.6. dalyvauti [vairiose profesindse sEjungose ir asociacijose, i5 jq ir esandiose

uZsienyje;

32.7. dirbti savarankiSkai, telktis I klrybines grupes;

32.8. savaranki5kai skelbti savo mokslinius darbus.

33. Instituto doktorantai naudojasi studijuojandiqf q teisemis, lengvatomis ir
socialinemis garantijomis, nustatytomis Mokslo ir studijq [statyme ir kituose teises aktuose.

34. Instituto darbuotojq profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises gali ginti ir
jq interesams atstovauti profesine s4junga. Jeigu Institute nera profesines s4jungos ir
darbuotojq kolektyvo susirinkimas darbuotojq atstovavimo ir gynimo funkcijos neperduoda

Sakinei profesinei sqjungai, darbuotojq teises gina ir jq interesams atstovauja Darbo taryba.

35. Instituto administracijos sudet[ ir jos darbo reglament4tvirtina direktorius.

V. INSTITUTO VISUOMENINES PRIEZIUROS FORMA

36. Siekiant uztikrinti mokslines veiklos kokybg, Institute sudaroma visuomeninds

prieZiuros institucija - Instituto visuomeninis patarejq komitetas (toliau - Patarejq komitetas).

37. Patarejq komitetas sudaromas i5 visuomenes, mokslo, verslo, valstybes ir kitq
institucij6 suinteresuotq Instituto tikslq igyvendinimu, atstovq ir kitq Instituto tikslq

igyvendinimu suinteresuotq asmenq bendru direktoriaus ir Patarejq komiteto nariq sutarimu.

38. Patarejq komiteto sudetis keidiama bendru direktoriaus ir Patarejq komiteto nariq
sutarimu.

39. Pagrindine Patarejq komiteto pareiga - vykdyti Instituto veiklos prieLiir4
orientuoti jq i esamus ir numatomus [kinio, socialinio ir kult[rinio Lietuvos gyvenimo ir
tarptautinio Lietuvos bendradarbiavimo mokslo srityj e poreikius :

39.1. konsultuoti Instituto administracij4 mokslo darbuotojus ir tyrejus tyrimq
kryptingumo, formq ir galimybiq klausimais;
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39.2. padeti Mokslo tarybai tikslinti mokslines veiklos kryptis, pletoti Instituto

bendradarbiavim4 su verslo ir (ar) kitomis [monemis, istaigomis, organizacijomis;

39.3. vertinti Instituto veiklos rezultatus;

39.4. teikti direktoriui, Teisingumo ministerijai, Svietimo ir mokslo ministerijai

pasi[lymus del Instituto veiklos gerinimo.

40. Patarejq komiteto ir jo nariq teisds:

40.1. dalyvauti Mokslo tarybos posedZiuose su patariamojo balso teise;

40.2. tureti tinkamas sqlygas Patarejq komiteto posedZiams organizuoti;

40.3. gauti informacij4 apie Instituto veikl4 kiek tai neprie5tarauja intelektines

nuosavybds ir komerciniq ar valstybes paslapdiq asmens duomenq apsaugQ

re glamentuoj antiems teises aktams.

41 . Patarejq komitetas renkasi ne rediau kaip kartq per pusmeti. Saukti posedi turi teisp

Patarejq komiteto pirmininkas, direktorius arba ne maLiau kaip 1/3 Patarejq komiteto nariq.

Pirmame posedyje Patarejri komitetas i5sirenka pirminink4 ir patvirtina savo darbo

reglament4.

42. Patarcjq komitetas sudaromas ne veliau kaip per 3 menesius nuo Siq istatq

isigaliojimo.

VI. INSTITUTO TURTAS IR LESOS, JU NAUDOJIMAS

43. Institutas valstybes turl4valdo, naudoja ir juo disponuoja patikejimo teise.

44. Instituto le5as sudaro:

44.1. Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto bazinio finansavimo le5os;

44.2. valstybes investicijq programq ir valstybes investicijq projektq le5os;

44.3. pajamos, gautos i5 mokslines ir [kines veiklos, taip pat uL teikiamas paslaugas;

44.4. leSos, gautos kaip programinis konkursinis moksliniq tyrimq finansavimas;

44.5.Lietuvos, uZsienio ir tarptautiniq fondq ir organizacijq leSos;

44. 6. 1e5o s, gautos uL dalyv avimq tarptautinese mokslinese pro gramose ;

44.7. 1e5os, gautos kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos

istatym4 (zin.,1993, Nr. 2l-506;2000, Nr. 61-1818);

44.8. leSos, gautos uZ moksliniq tyrimq rezultatq komercinim4;

44.9. kitos teisetai gautos 1e5os.

45. Visas le5as Institutas planuoja ir naudoja teises aktq nustatT4a tvarka. Pajamas ir
i5laidas Institutas naudoja pagal patvirlint4 sqmatq istatymq nustatyta tvarka.

46. Instituto finansines veiklos kontrolq vykdo lgaliotos valstybes institucijos ir

[staigos teises aktq nustatyta tvarka.

47. Teises aktq nustatlta tvarka informacija apie Instituto finansinq veikl4 teikiama

visuomenei.
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VII. ISTATU KEITIMAS

48. Lietuvos Respublikos

49. Lietuvos Respublikos

Vyriausybe tvirtina Instituto istatus ir jq pakeitimus.

su Svietimo ir mokslo ministerija

teikia Teisingumo ministerija.

Vyriausybei Instituto istatq pakeitimo projekt4 suderinusi

ir Instituto valdymo organais, teises aktq nustatlta tvarka

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50. Institutas pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas, taip patjo steigimo

dokumentai keidiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu 1zin., 2OOO,

Nr.74-2262), Mokslo ir studijq istatymu ir kitais teises aktais, taip pat Siais [statais.

?,rWl<,1*t'{.,,7 .poi,z}.€[d4,*'u, tlr{'
..tau'lr;owo' e{turr+ulb all tJltlirut4 f CLLt{3w/ il
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