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1. Bendrosios nuostatos
1.1 Viešoji įstaiga Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas (toliau sutrumpintai –
VTNKA, Vilniaus arbitražas) yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis
asmuo, įsteigtas ir veikiantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.
1.2. VTNKA dalininkais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys gamybos, verslo ir
teisinės veiklos ūkio subjektams (visų rūšių pramonininkų ir verslininkų asociacijos, konfederacijos,
prekybos, pramonės ir kitų verslų rūmai ir kt.).
1.3. VTNKA yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu lietuvių ir anglų
kalbomis, atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvoje įregistruotame banke.
1.4. Kituose Lietuvos miestuose VTNKA gali steigti savo filialus, veikiančius šios arbitražo viešosios
institucijos - juridinio asmens vardu pagal šiuos Įstatus ir konkretaus filialo nuostatus.
1.5. Savo veikloje VTNKA vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų
įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymu, kitais Lietuvos įstatymais ir teisės
aktais, reglamentuojančiais arbitražinę veiklą, taip pat tarptautinėmis sutartimis, kuriose dalyvauja
Lietuvos Respublika, bei šiais Įstatais.
1.6. VTNKA veiklos terminas neribojamas.
1.7. VTNKA finansinės atskaitomybės metai sutampa su kalendoriniais.

2. VTNKA tikslai ir vykdomos funkcijos
2.1. Pagrindiniai VTNKA tikslai yra ūkio subjektams - tarptautinių ir vidinių verslo sandorių dalyviams
sąlygų ir realių galimybių sudarymas išspręsti (sureguliuoti) verslo (komercinius) ginčus, kylančius iš jų
pasirašomų sutarčių (kontraktų) arbitražo, mediacijos (tarpininkavimo) ar kitokiu alternatyviu ginčų
sprendimo (AGS) būdu.
2.2. Įgyvendindamas aukščiau (2.1 p.) įvardintus tikslus, VTNKA vykdo šias funkcijas:
2.2.1. Organizuoja tarptautinių ir vidinių (nacionalinių) verslo (komercinių) ginčų išnagrinėjimo ir
išsprendimo procedūras.
2.2.2. Aptarnauja arbitražo teismus, sudaromus pačių ginčo šalių konkrečiam tarp jų kilusiam ginčui
išspręsti.
2.2.3. Organizuoja verslo nesutarimams sureguliuoti mediacijos (tarpininkavimo-sutaikinimo ir kt.)
procedūras.
2.2.4. Propaguoja arbitražą ir mediaciją, kaip patikimus, veiksmingus ir palankius verslininkams
komercinių ginčų sprendimo (verslo nesutarimų sureguliavimo) būdus.
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2.2.5. Teikia ūkio subjektams arbitražo, mediacijos ir kitais komercinių ginčų išsprendimo (santykių
taikaus sureguliavimo) klausimais konsultacines ir informacines paslaugas.
2.2.6. Teikia arbitražinio ir mediacijos (tarpininkavimo) proceso dalyviams (arbitrams, mediatoriams,
ginčo šalims ir kt.) organizacines-technines paslaugas, reikalingas tinkamam sprendžiamo ginčo
išnagrinėjimui.
2.2.7. Atlieka kitas funkcijas, reikalingas VTNKA tikslams įgyvendinti.
2.2.8. Visi ginčai, susiję su šiai viešajai arbitražo įstaigai priskirtų funkcijų vykdymu, bus sprendžiami
LAA sudarytame ad hoc būdu trečiųjų teisme.

3. VTNKA dalininkai, jų teisės ir pareigos
3.1. Šių Įstatų 1.2. punkte išvardinti asmenys, įmokėję į VTNKA atsiskaitomąją sąskaitą banke nustatyto
dydžio įnašą, tampa šios viešosios arbitražo įstaigos dalininkais, o jų bendras susirinkimas vadinamas
Visuotiniu dalininku susirinkimu.
3.2. Fiziniai ir juridiniai asmenys, panorę tapti VTNKA dalininkais po šių Įstatų įregistravimo, įgyja šios
viešosios įstaigos dalininko teises ir pareigas po to, kai tam reikalui jų pateiktas paraiškas patvirtina šios
viešosios arbitražo įstaigos Visuotinis dalininkų susirinkimas ir įmoka į VTNKA atsiskaitomąją sąskaitą
banke to susirinkimo nustatyto dydžio dalininko įnašą.
3.3. VTNKA dalininkas turi teisę:
3.3.1. Dalyvauti šios viešosios įstaigos Visuotiniuose dalininkų susirinkimuose su sprendžiamojo balso
teise.
3.3.2. Gauti šios viešosios įstaigos veiklos, jos pajamų ir išlaidų metines ataskaitas bei informaciją kitais
jos veiklos klausimais.
3.3.3. Svarstyti šios viešosios įstaigos veiklos ataskaitas, teikti savo pasiūlymus bei kitaip prisidėti prie
jos veiklos tobulinimo.
3.3.4. Skųsti valstybės teismui šios viešosios įstaigos Visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimus ir jos
administracijos veiksmus, kai jis mano, kad jie prieštarauja Lietuvos įstatymams, kitiems teisės aktams ar
šiems Įstatams.
3.3.5. Pasiimti savo įnašų dalį šios arbitražo įstaigos likvidavimo ar dalininko pasitraukimo iš jos
atvejais.
3.3.6. Palikti testamentu, parduoti ar kitaip perleisti savo įnašų dalį tretiesiems asmenims.
3.3.7. Siūlyti specialistų kandidatūras įtraukti į Lietuvos arbitražo asociacijos (LAA) rekomenduojamų
arbitrų sąrašus.
3.3.8. Būti įrašytas į LAA rekomenduojamų arbitrų sąrašus ir reklamuojamas šios arbitražo įstaigos
leidiniuose.
3.4. VTNKA dalininkas privalo:
3.4.1. Pranešti raštu visiems kitiems šios arbitražo įstaigos dalininkams apie savo ketinimus pasitraukti iš
šios įstaigos dalininkų ir perleisti savo įnašo dalį šioje viešojoje įstaigoje.
3.4.2. Jeigu kiti šios arbitražo įstaigos dalininkai atsisako perimti siūlomą įnašo dalį arba nepasinaudoja
perėmimo teise per vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos, jo savininkas įgija teisę perleisti jį bet
kuriam trečiajam asmeniui. Visais atvejais trečiajam asmeniui turi būti perleidžiama visa (neskaidoma)
dalis.

4. VTNKA valdymas
4.1. VTNKA organai yra Visuotinis dalininkų susirinkimas (kolegialus) ir šios viešosios arbitražo
įstaigos pirmininkas (vienasmenis).
4.2. Aukščiausias šios viešosios arbitražo įstaigos organas yra Visuotinis dalininkų susirinkimas (VDS).
4.3. VDS šaukia pagal reikalą šios viešosios įstaigos pirmininkas, bet ne rečiau kaip vieną kartą per
finansinius veiklos metus. Neeilinis VDS gali būti sušauktas bet kurio iš dalininkų iniciatyva, valstybės
teismo sprendimu ir kai to prašo šios viešosios įstaigos finansininkas ar auditorius.
4.4. Apie šaukiamo VDS vietą, datą, laiką ir darbotvarkę VTNKA pirmininkas praneša visiems
dalininkams prieš 15 dienų.
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4.5. VDS gali priimti juridinę galią turinčius sprendimus, kai jame dalyvauja visi šios viešosios arbitražo
įstaigos dalininkai.
4.6. VTNKA Visuotinis dalininkų susirinkimas:
4.6.1. Keičia bei pildo šiuos Įstatus.
4.6.2. Priima nutarimus dėl šios viešosios įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat dėl jos filialų
kituose miestuose steigimo.
4.6.3. Nustato šios viešosios įstaigos dalininko įnašo dydį.
4.6.4. Tvirtina VTNKA buveinės adresą.
4.6.5. Sprendžia šios viešosios arbitražo įstaigos narystės klausimus nacionalinėse ir tarptautinėse
asociacijose.
4.6.6. Skiria 4 metų kadencijai ir atleidžia iš pareigų šios arbitražo įstaigos pirmininką, jo pavaduotoją,
nustato jiems atlyginimus.
4.6.7. Nustato šios viešosios įstaigos finansinės veiklos tikrinimo terminus ir skiria revizorių (auditorių).
4.6.8. Tvirtina šios viešosios įstaigos metinę finansinę atskaitomybę, įskaitant pajamų ir išlaidų sąmatą.
4.6.9. Išprendžia kitus su šios viešosios arbitražo įstaigos veikla susijusius svarbiausius klausimus.
4.7. Kiekvienas dalininkas VDS turi vieną balsą. Visi nutarimai jame priimami paprasta balsų dauguma.
4.8. VTNKA pirmininkas yra vienasmenis šios viešosios arbitražo institucijos valdymo organas, visiškai
atsakingas ir atskaitingas jį paskyrusiam VDS ir vykdantis šias funkcijas:
4.8.1. Organizuoja šios viešosios arbitražo įstaigos Įstatų 2.1 punkte nustatytų tikslų ir Visuotinio
dalininkų susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimą.
4.8.2. Atstovauja šią viešają įstaigą jos santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis (įskaitant
valstybines institucijas) šalies viduje ir užsienyje.
4.8.3. Atlieka Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 14 str. 4 d. ir 5 d., 16 str. 3 d., 17 str. 1
d. ir 19 str.3 d. nuolatinės arbitražo institucijos pirmininkui nustatytas funkcijas.
4.8.4. Sudaro šios viešosios įstaigos vardu sandorius ir užtikrina pagal juos prisiimtų įsipareigojimų
įgyvendinimą.
4.8.5. Rengia šios nuolatinio arbitražo istaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, jų pataisas
ir papildymus ir teikia juos VDS svarstymui ir tvirtinimui.
4.8.6. Rengia (kartu su finansininku) šios viešosios arbitražo įstaigos veiklos metines finansinės
atskaitomybės dokumentus ir teikia juos VDS svarstymui ir tvirtinimui.
4.8.7. Vadovauja VTNKA Sekretoriatui. Nustato jo darbuotojų etatų skaičių, pareigybes, priima į darbą ir
atleidžia iš jo darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis ir nustato jų darbo užmokesčio dydžius.
4.8.8. VTNKA filialų administratoriams suteikia įgaliojimus veikti šios viešosios arbitražo įstaigos vardu
pagal šiuos Įstatus ir konkretaus filialo nuostatus.
4.8.9. Atlieka kitas LR CK, kitų LR teisės aktų deleguotas juridinio asmens vadovui funkcijas.
4.9. Jeigu dėl ligos ar kitokių priežasčių VTNKA pirmininkas negali atlikti savų pareigų, jo funkcijas
atlieka jo pavaduotojas.

5. Organizacinis-techninis VTNKA funkcijų vykdymas
5.1. Vykdantysis VTNKA organas, tiesiogiai teikiantis arbitražinės procedūros ir kitas organizacinestechnines paslaugas, yra VTNKA Sekretoriatas. Jį sudaro vykdantysis direktorius ir kiti darbuotojai,
atliekantys šias funkcijas:
5.1.1. Registruoja ieškinio pareiškimus ir kitus šiai viešajai įstaigai adresuotus dokumentus.
5.1.2. Teikia arbitražiniams teismams, ginčų šalims ir kitiems arbitražinio proceso dalyviams reikiamas
paslaugas.
5.1.3. Esant reikalui, parūpina ginčui išnagrinėti arbitražo teisme tinkamas patalpas.
5.1.4. Išsiunčia arbitrams ir ginčo šalims Sekretoriate gautus ieškininius ir kitokius dokumentus.
5.1.5. Teikia interesantams informaciją apie šią arbitražo instituciją ir jos atliekamas funkcijas.
5.1.6. Organizuoja seminarus, konferencijas ir kitokius komercinio-teisinio švietimo renginius.
5.1.7. Apibendrina komercinių ginčų nagrinėjimo arbitražiniuose teismuose praktiką, siūlo jos veiklos
tobulinimo metodus.
5.1.8. Tvarko šios viešosios arbitražo įstaigos turtą, dokumentaciją ir atlieka kitas jos operatyvinės veiklos
funkcijas.
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5.2. Savo veikloje VTNKA Sekretoriatas vadovaujasi LR įstatymais, šiais Įstatais, Visuotinio dalininkų
susirinkimo sprendimais, VTNKA pirmininko nurodymais.
5.3. VTNKA Sekretoriato darbuotojams griežtai draudžiama daryti bet kokią įtaką arbitražiniams
teismams, sprendžiant jiems konkrečius ginčus. Arbitražo teismui, esant jo prašymu, gali būti teikiama
tik informaciją apie arbitražinių sprendimų formas, jų įgyvendinimo formalumus atskirose užsienio šalyse
ir kitokiais arbitražo technikos klausimais.

6. VTNKA turtas, lėšos ir jų panaudojimo tvarka
6.1. VTNKA gali priklausyti nuosavybės teise bet koks teisėtai jo įgytas kilnojamas ir nekilnojamas
turtas, reikalingas jo tikslams įgyvendinti.
6.2. VTNKA lėšas sudaro:
6.2.1. Dalininkų piniginiai įnašai į VTNKA fondą.
6.2.2. Lėšos, surenkamos iš ginčo šalių už suteikiamas jiems arbitražines paslaugas.
6.2.3. Palūkanos, gaunamos už banke saugomas lėšas.
6.2.4. Lėšos, paskirtos šiai viešajai įstaigai pagal testamentą, taip pat gautos kaip parama ar dovana.
6.2.5. Lėšos, gautos iš jos organizuojamų ginčų sprendimo arbitražo būdu renginių ir leidybinės veiklos.
6.2.6. Kitos teisėtai įgytos lėšos.
6.3. VTNKA lėšos kaupiamos ir saugomos banke atidarytoje sąskaitoje.
6.4. Šios viešosios arbitražo įstaigos lėšos ir turtas negali būti įkeičiamas ar skiriamas laidavimui kitų
fizinių ir juridinių asmenų skolinių įsipareigojimų įvykdymams užtikrinti.
6.5. Šios viešosios arbitražo įstaigos lėšos ir kitas turtas yra atskirtas nuo jos dalininkų turto. Jos gali būti
naudojamos tik šios arbitražo viešosios institucijos veiklos finansavimui.
6.6. Šios viešosios arbitražo institucijos lėšas, kaip ir kitą jos turtą, tvarko bei jomis (juo) disponuoja
VTNKA pirmininkas, veikiantis tokiais atvejais šios institucijos vyriausiojo administartoriaus teisiniais
pagrindais.

7. VTNKA finansinės veiklos kontrolė
7.1. Pasibaigus finansinės veiklos metams, iki metinės ataskaitos svarstymo VDS, bet kurio iš dalininkų
prašymu, turi būti atliktas šios viešosios arbitražo įstaigos finansinės veiklos auditas arba revizinis
patikrinimas.
7.2. Revizoriaus (auditoriaus) parengta tikrinimo ataskaita ir joje pateiktos išvados svarstomos ir
įvertinamos VDS.

8. VTNKA viešieji skelbimai, šios įstaigos reorganizavimas ir likvidavimas
8.1. Visi viešai skelbtini VTNKA skelbimai ir pranešimai bus skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“, o
informacija dalininkams apie šios viešosios arbitražo institucijos veiklą skelbiama internete el. pašto
svetainėje: www.vilniausarbitrazas.lt
8.2. VTNKA gali būti reorganizuotas ar likviduotas valstybės teismo sprendimu arba VDS nutarimu,
priimtu 2/3 balsų dauguma.
8.3. Šios viešosios įstaigos likvidavimo atveju, jos turtas ir lėšos paskirstomos Lietuvos Respublikos
įstatymų ir VDS nustatyta tvarka.
Įstatai patvirtinti 2017 m. kovo 10 d. įvykusio VTNKA VDS sprendimu.
Įstatus pasirašyti VDS įgaliojamas VTNKA pirmininkas
Juozas Šatas

..........................
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