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Lietuvos statybos inZinieriq s4jungos Kauno apskrities bendriia

lSTATAl

1. BENDROJIDALIS

1.1. Lietuvos statybos inZinieriq sqjungos Kauno apskrities bendrija (toliau - Bendriia) yra pelno

nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, kurio teisind forma -
asociacija, o pagrindinis tikslas yra organizuoti ir koordinuoti Bendrijos nariq veiklq, atstovauti

Bendrijos nariq interesams ir juos ginti.

1.2. Bendrija turi komercinj, finansinjbei organizacinj savaranki5kumq, logotipq bei kitq simbolikq ir

atsiskaitomqjq(-sias) sqskaitq(tas).

1.3. Bendrijos pavadinimas - Lietuvos statybos inZinieriq sqjungos Kauno apskrities bendrija.

1.4. Bendrija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijq jstatymo, kitq teis6s aktq bei Siq istatq.

1.5. Bendrija atsako uZ savo prievoles visu jai priklausandiu turtu. Bendrija neatsako uZ savo nariq

prievoles, o jos nariai neatsako uZ Bendrijos prievoles.

1.6. Bendrijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.7. Bendrijos veiklos laikotarpis neribotas.

1.8. Lietuvos statybos inZinieriq sqjungos Kauno apskrities bendrijos tikrieji nariai kartu tampa

asocijuotais Lietuvos statybos inZinieriq sqjungos nariais ir naudojasi asocijuotiems Lietuvos

statybos inZinieriq sqjungos nariams tenkandiomis teis6mis ir pareigomis.

1.9. Lietuvos statybos inZinieriq sqlungos Kauno apskrities bendrijos jaunieji nariai kartu tampa
jaunaisiais Lietuvos statybos inZinieriq sqjungos nariais ir naudojasijauniesiems Lietuvos

statybos inZinieriq sqjungos nariams tenkandiomis teisOmis ir pareigomis.

2. BENDRIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RUSYS

2.1. Bendrija yra isteigta siekiant sudarytijos nariams kuo palankesnes sqlygas savaranki5kai vystyti

ir pletoti statybos inZinerinq veiklq arba kitq veiklq statybos techninds veiklos pagrindindse sri$se.

2.2. Bendrijosveiklostikslaiyra:

2.2.1. telkti Bendrijos nariq pastangas statybos techniniq veiklq (statybiniq tyrinejimq, statinio

projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieZiUros, statinio projekto ekspertizds, statinio

ekspertizes, statybos. .flarbq, statinio ir statinio statybos techninds prieZi0ros) tobulinimui;

prisiddti prie.statybos sektoriaus ir bendrai Lietuvos Ukio paZangos kUrimo;

2.2.2. kelti statybos inZinieriq ir kitq statybos sektoriuje dirbandiq specialistq kvalifikacijq, didinti jq

profesionalumq, konkurencingumq ir asmenini efektyvumq;

2.2.3. jgyvendinti teises aktais nustatytq statybos dalyviq profesinds kvalifikacijos vertinimo,

atestavimo, statybos inZinieriaus profesin6s kvalifikacijos suteikimo ir teisds vykdyti statybos

techninds veiklos pagrindiniq sri6iq vadovq pareigas pripaZinimo tvarkq;

2.2.4. teikti Bendrijos nariams konsultacijas ir metodinq pagalbq, atstovauti savo nariq profesinius,
' socialinius, ekonominius ir darbo interesus, valstybds valdZios ir valdymo organuose, formuoti

nepriklausomq n uomong visais statybos tech n in€s veiklos klausi mais;

2.2.5. r0pintis statybos inZinieriq profesine etika, jq vertinti ir ugdyti;

2.2.6. kurti, diegti, skleisti bei igyvendinti inovatyvius ir paZangius statybos veiklos tobulinimo ir

nuolatinio gerinimo sprendimus;
2.2.7. atstovauti statybos inZinieriams Lietuvos, Europos Bendrijos ir pasaulinds statybos sridiq

organizacijose bei dalyvauti jq veikloje;

2.2.8. padeti sudaryti palankiausias sqlygas Bendrijos nariq veiklai vykdyti bei plesti;
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2.3.1.

teikti pagalbq Bendrijos nariams uZmezgant ekonominius bei teisinius rySius su kitomis

Lietuvos ir uZsienio Saliq statybos inZinieriq imon6ms bei organizacijomis;

2.2.10. bendradarbiauti su mokslo ir studijq institucijomis bei kitomis organizacijomis, skatinti statybos

inZinerijos mokslus studijuojan6ius asmenis domdtis statybos inZinerine veikla ir dalyvautijos

tobulinimo procese.

lgyvendindama veiklos tikslus Bendrija:

organizuoja ir vykdo su statybos techninds veiklos sritimis susijusius mokymus ir kvalifikacijos

tobulinimo kursus, seminarus, paskaitas, konsultacijas, diskusijas, pasitarimus, mokslines-

technines konferencijas, parodas, dalykines i5vykas Lietuvoje ir uZsienyje;

2.3.2. vykdo statybos dalyviq profesines ir kitos kvalifikacijos vertinimo, suteikimo, atestavimo ir

teisds priPaZinimo veiklq; :

2.3.3. bendradarbiauja su kitomis Salies ir uZsienio organizacijomis, kuriant, diegiant, skleidZiant,

igyvendinant ir pletojant statybos srities mokslinius, techninius, technologinius, organizacinius,

2.3.4.
2.3.5.

2.3.6.

ekonominius, aplinkosauginius, socialinius, saugos ir kitus sprendimus bei iddjas;

supaZindina visuomenq su Bendrijos idejomis ir tikslais, didinant Bendrijos Zinomumq;

dalyvauja statybos veiklq reglamentuojandiq teises aktq k0rimo ir tobulinimo veikloje, juos

vertina ir teikia savo isvadas bei pasiUlymus atitinkamoms institucijoms ir organizacijoms;

siUlo ekspertq ir kitq kvalifikuotq statybos inZinerijos sri6iq specialistq kandidatUras i valstybds

institucijq ar privadiq subjektq sudaromas ekspertinds veiklos ar gin6q nagrindjimo komisijas;

2.3.7. skatina statybos inZinieriq kUrybinq veiklq, profesini ir asmenini tobulejimq;

2.3.9. organizuoja Bendrijos leidiniq leidybq, dalyvauja Europos Sqjungos strukt0rq leidZiamuose

leidiniuose;
2.3.9. bendradarbiauja su kitomis statybos sri6iq asociacijomis, susivienijimais, konfederacijomis,

sqjungomis, draugijomis ar kitais juridiniais asmenimis;

2.3.10. vykdo bet kokiq kitq Siuose istatuose nurodytq istatymq nedraudZiamq veiklq, kuri

nepriestarauja Siems jstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga Bendrijos tikslams pasiekti.

2.4. Pagrindines Bendrijos veiklos rUSys pagal Ekonomin6s veiklos rU5iq klasifikatoriq (EVRK 2 red.):

2.4.1. architektUros ir inZinerijos veikla; techninis tikrinimas t analizl (71)',

2.4.2. kita, niekur kitur nepriskirta, profesind, mokslind ir technine veikla (74.90);

2.4.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas (8"5.9);

2.4.4. kitq, niekur kitur nepriskirtq, narystOs organizacijq veikla (94'99).

2.5. lgyvendindama savo veiklos"tikslus Bendrija gali uZsiimti bet kokia kita Siuose istatuose
nenurodyta veikla, kuri neprie5tarauja LietuVos R_espublikos teisds aktams ar Bendrijos istatams.

2.6. Siekdama Siuose istatuose numatytq tikslq jgyvendinimo, Bendrija turitokias teises:

2.6.1. nekliudomai ra5tu, ZodZiu ar kitais bUdais skleisti informacijq apie savo veiklq, uZsiimti

leidyba;
2.6.2. steigti kitus juridinius bsmenis bei taptijq dalyve;

2.6.3. pirkti ar kitaip isigyti savo veiklai reikalingq turtq, jivaldyti, naudotis ir disponuotijuo istatymq
nustatyta tvarka;

2.6.4. samdyti asmenis istatuose numatytai veiklai vykdyti;

2.6.5. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatytijq kainas;

2.6.6. gauti l65q ar kitokio turto i5 visuomeniniq organizacijq, nevalstybiniq organizactlt4, fondq, taip

pat fiziniq asmenq;
2.6.7. teikti bei gauti labdarq ir paramq Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta

tvarka;
2.6.8. stoti j Lietuvos Respublikos bei tarptautines organizacijas ir sqjungas, kuriq tikslai ir veikla

neprie5tarauja Lietuvos.Respublikos Konstitucijai ir (ar) istatymams, su jomis bendradarbiauti

ir palaikyti rySius;
2:6.9. kitas Siuose jstatuose ar Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytas teises.

2.7. Benclrijai leidZiama nuosavybds ar bet kokiomis teisdmis valdomq turtq ir ldSas perleisti, uZtikrinti

juo prievoliq lvykdymq ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises iji tik tuo



2.8.

2.8.1.

2.8.2.

atveju, kai tuo siekiama jgyvendinti Bendrijos jstatuose nustatytus veiklos tikslus, bei, 5iq jstatq

numatytais atvejais, kai yra gauti istatq numatytq Bendrijos organq sutikimai/pritarimai.

Bendrijai draudZiama:

neatlygintinai perduoti Bendrijos turtq nuosavyben Bendrijos nariui, valdymo ir kolegialiq

organLl nanur;

moketi Bendrijos nariui iSmokas i5 pelno dalies ar perduoti likviduojamos Bendrijos turto dalj,

vir5ijan6iq stojamqji nario jna5q ar mokestj;
2.8.3. suteikti paskolas, ikeisti Bendrijos turtq (i5skyrus atvejus, kai turtas jkeidiamas Bendrijos

prievoldms uZtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip uZtikrinti kitq asmenq prievoliq ivykdymq. Si

nuostata netaikoma, kai Lietuvos Respublikos tarptautinds sutartys arba Lietuvos Respublikos

istatymaiar jq pagrindu priimti.J<ititeisds aktai numato kitaip;

2.8.4. skolintis pinigq i5 Bendrijos nario ar su juo susijusio asmens ir moketi pal0kanas. Si nuostata

netaikoma, kai skolinamasi i5 kredito jstaigq;

2.8.5. skolintis i5 kitq asmenq, mokant neprotingai dideles palUkanas;

2.8.6. pirkti prekes ir paslaugas u2 akivaizdZiai per didelq kainq, i5skyrus atvejus, kai tokiu bUdu yra

suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos jstatymq

yra labdaros gavdjas;

2.8.7. parduoti Bendrijos turtq uZ akivaizdZiai per maZq kainq, i5skyrus atvejus, kai tokiu bUdu yra

suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymq
yra labdaros gavejas;

2.8.8. steigti juridinj asmenj, kurio civilin€ atsakomyb€ uZ juridinio asmens prievoles yra neribota,

arba bUtijo dalyviu.

2.9. Bendrija pinigus, gautus kaip paramq, taip pat kitus negqZintinai gautus pinigus ir kitq turtq
naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodd.

3. NARYSTE BENDRIJOJE

3.1. Bendrijoje yra 4 (keturiq) kategorijq nariai:

3.1 .1 . tikrieji nariai;
3.1.2. jauniejinariai;

3.1.3. nariai-rdmdjai;
3.1.4. garbds nariai.

3.2. Tarybos sprendimu gali b0ti numatyti papildomi nei Siuose jstatuose numatytieji reikalavimai

asmenims, siekiantiems tapti Bendrijos jaunaisiais, garbds nariais ar nariais-rdmejais.

3.3. Nario tapimo Bendrijos nariu ir pa5alinimo i5 Bendrijos nariq momentu laikomas atitinkamai
jraSymo i Bendrijos nariq sqra5q ir iSbraukimo i5 Bendrijos nariq sqra5o momentas.

3.4. Bendrijos direktoriaus teikimu, Tarybai patvirtinus gali nusprgsta pa5alinti tikruosius, garbds

narius ar narius-rdm6jus i5 Bendrijos, jeigu Sie nanar:

3.4.1. vykdo veiklq, prie5taraujandiq Bendrijos veiklos tikslams;
3.4.2. nustatytais terminais nemoka naryst6s mokes6iq;
3.4.3. nesilaiko statybos inZinieriaus profesinds etikos kodekso;
3.4.4. nesilaiko BendrijosorganLlsprendimq;
3.4.5. patys pra5o bUti pa5alintais i5 Bendrijos, taip pat nariui (uridiniam asmeniui) sustabdZius

veiklq ar bankrutavus arba nariui (fiziniams asmeniui) mirus.

3.5. Jeigu Bendrijos jaunieji, garb€s nariai ar nariai-rdmejai yra paSalinami i5 Bendrijos (i5skyrus lstatq
3.4.5 papunktyje numatytq atvejj), istoti j Bendrijq i5 naujo tokie nariai gali ne ank5diau kaip po 2

metq nuo sprendimo paSalinti nariiS Bendrijos pridmimo momento.

4. BENDRIJOS TIKRIEJI NARIAI

4.1 . Bendrijos tikraisiais nariais gali bUti 18 metq sulaukg veiksnUs fiziniai statybos inZinerijos mokslo



42

krypties arba Sios mokslo krypties studijq rezultatus atitinkan6ios kitos mokslo krypties aukStqji

arba aukitesnij! i5silavinimq turintys asmenys, pateikq Direktoriui pra5ymq istoti i Bendrijq,

isipareigojq laikytis jstatq reikalavimq ir statybos inZinieriaus profesinds etikos kodekso, aktyviai

dalyvauti Bendrijos veikloje ir visuotinio Bendrijos tikrqjq nariq susirinkimo nustatyta tvarka

sumokejg nustatyto dydZio stojamqji mokest!, taip pat mokantys visuotinio Bendrijos tikrqjq nariq

susirinkimo nustatyto dydZio tikrqjq nariq mokesti.

Sprendimq del priemimo j Bendrijos tikruosius narius priima Bendrijos Direktorius. Esant

neigiamam direktoriaus sprendimui d6l naujo nario pridmimo, pridmimo klausimas perduodamas

sprgsti tarybai. Tarybos sprendimas ddl naujo nario pri€mimo yra galutinis ir neskundZiamas.

Tikrieji nariai yra Bendrijos dalyviai, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.45

straipsnyje. 
i

Bendrijos tikrr-!q nariq skaidius neribojamas, bet jis negali bUti maZesnis nei 3 (trys)'

Bendrijos tikrieji nariai pasalinami Tarybos sprendimu. Norintis i5stoti i5 Bendrijos tikrasis narys

Bendrijos Direktoriui pateikia prasymq bOti paSalintam i5 Bendrijos, o Direktorius turi ne vdliau

kaip per 3 (tris) menesius su5aukti Tarybos nariq susirinkimq, kuriame toks pra5ymas turi bUti

svarstomas.

5. BENDRIJOS JAUNIEJI NARIAI

Bendrijos jaunaisiais nariais gali bOti 18 metq sulaukq veiksnOs fiziniai asmenys, studijuojantys

aukitojoje mokykloje pagal statybos inZinerijos mokslo krypties arba Sios mokslo krypties studijq

rezuttatus atitinkandios kitos mokslo krypties studijq programq ir isipareigojq laikytis Bendrijos

istatq bei profesines etikos kodekso.

Bendrijos jaunuoju nariu tampama Bendrijos Direktoriui priOmus sprendimq priimti asmeni

Bendrijos jaunuoju nariu. Esant neigiamam direktoriaus sprendimui del naujo jaunojo nario

pri6mimo, pri6mimo klausimas perduodamas sprqsti tarybai. Tarybos sprendimas dOl naujo

jaunojo nario priOmimo yra galutinis ir neskundZiamas'

Asmenys, atitinkantys 5iq istatq reikalavimus, keliamus jauniesiems nariams, isipareigojq laikytis

Bendrijos istatq bei sumokejg stojamqli mokest!, jeigu Bendrijos Tarybos numatyta tvarka toks

mokestis turi buti mokamas, gali Bendrijos Direktoriui pateikti pra5ymq tapti Bendrijos jaunaisiais

nariais. Direktorius, gavQs toki pra5ymq, privalo ne vdliau kaip per 1 (vienq) mdnesi nuo pra5ymo

gavimo priimti sprendimq d€ljaunojo nario pridmimo.

Bendrijos jaunqjq nariq skaidius neribojamas. -Bendrijos tarybai nusprendus, Bendrijos jaunieji

nariai privalo moketi Bendrijai nustatyto dydZio narystds Bendrijoje mokes6ius'

5.5. Jaunieji nariai gali bUti paialinami i5 Bendrijos Direktoriaus sprendimu, jeigu:

5.5.1. vykdo veiklq, prieitaraujandiq Bendrijos veiklos tikslams;

5.5.2. nustatytais terminais nemoka narystds mokesditl;

5.5.3. nesilaikoprofesindsetikos;
5.5.4. nesilaiko Bendrijos organq sprendimq;

5.5.5. nutraukus ar baigus studijas auk5tojoje mokykloje.

6. BENDRIJOS NARIAI.REMEJAI

6.1. Bendrijos nariais-rdm6jais gali buti 18 metq sulaukg veiksnUs fiziniai arba juridiniai asmenys,

isipareigojg laikytis Bendrijos jstatq bei profesinds etikos kodekso. Nariu-remdju tampama

Bendrijos Tarybos sprendimu, Direktoriui pateikus ra5ti5kq pra5ymq del priemimo i Bendrijos

narius-rOm€jus, o Direktoriui tokj pra5ymq tenkinus, taip pat sumokdjus nustatyto dydZio stojamqli

mokesti, jeigu toki mokesti privaloma mokdti Tarybos sprendimu'

6.2. Bendrijos nariq-remejq skaidius neribojamas. Bendrijos tarybai nusprendus, Bendrijos nariai-

rem6jai privalo moketi Bendr'rjai nustatyto dydZio narystds Bendrijoje mokesdius.
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6.3. 15 Bendrijos nariq-remejq sqra5o asmenys gali bUti pa5alinami Bendrijos Tarybos sprendimu.
Nariai-rdmejai taip pat gali i5stoti i5 Bendrijos pateikdami Direktoriui pra5ymq iSbraukti juos i5

Bendrijos nariq-r6mdjq sqra5o. Tokj praSymq Taryba privalo iSnagrindti artimiausiame posedyje,

bet ne vdliau kaip per 2 (du) m€nesius nuo pra5ymo pateikimo dienos.

7. BENDRIJOS GARBES NARIAI

Bendrijos garbds nariais gali bUti 18 metq sulaukq veiksnUs fiziniai asmenys, Bendrijos tarybos
numatyta tvarka pripaZinti kaip ypatingai nusipelnq Bendrijos irlar Lietuvos statybos veikloje ir
jsipareigojq laikytis Bendrijos istatq bei profesinOs etikos kodekso .

7.2. Kriterijus, kuriais remiantis atrenkami kandidatai tapti Bendrijos garbds nariais, bei tokiq asmenq
atrinkimo tvarkq tvirtina Taryba. '.

7.3. Bendrijos garbds nariq skaiOius neribojamas. Bendrijos Tarybai nusprendus, Bendrijos garb€s

nariai privalo moketi Bendrijai nustatyto dydZio naryst€s Bendrijoje mokesdius.

7.4. Bendrijos garbds nariu tampama Bendrijos Tarybos sprendimu. Garbds nariai gali i5stoti i5
Bendrijos pateikdami Bendrijos Direktoriui pra5ymq i5braukti juos i5 Bendrijos garbOs nariq

sqra5o. Toki pra5ymq direktorius privalo iSnagrineti ne vdliau kaip per 3 (tris) mdnesius nuo

pra5ymo pateikimo dienos.

8. BENDRTJOS NARIU TETSES rR PARETGOS

8.1. Bendrijos tikrieji nariai turi tokias teises:

8.1.1. dalyvauti ir balsuoti Bendrijos tikrqjq nariq susirinkimuose;
8.1.2. naudotis Lietuvos statybos inZinieriq s4jungos (toliau - LSIS) asocijuoto nario teisdmis

prisiimant LSIS asocijuoto nario pareigas.

8.1.3. naudotis Bendrijos teikiamomis paslaugomis, kvalifikuota Bendrijos pagalba, konsultacijomis

ir gynyba, susijusio;'nis su profesine veikla bei siekiant profesinio tobuldjimo; naudotis
sukaupta informacija ir dalyvauti Bendrijos veikloje;

8.1.4. susipaZinti su Bendrijos dokumentais ir gauti informacijq apie Bendrijos veiklq;

8.1.5. siOlyti kandidatus i Bendrijos tarybos narius;
8.1.6. Bendrijos Tarybos nustatyta tvarka naudotls Bendrijos simbolika;
8.1.7. remti Bendrijq turtinemis, organizacin€mis bei intelektualindmis priemonemis;

8.1.8. dalyvauti Bendrijos organizuojamuose renginiuose, forumuose, seminaruose ir kt.;

8.1 .9. bet kada iSstoti i5 Bendrijos apie tai prane5us_ra5tiSkai;

8.1 .10. kitas teis€s aktuose ir Siuose jstatuose nustatytas teises.

8.2. Bendrijos jaunieji nariai turi tokias teises:

8.2.1. naudotis Bendrijos teikiamomis paslaugomis, kvalifikuota Bendrijos pagalba, konsultacijomis
ir gynyba, susijusiomiS su profesine ar akademine veikla bei siekiant profesinio tobulejimo;
naudotis sukaupta informacija ir dalyvauti Bendrijos veikloje;

8.2.2. naudotis Lietuvos statybos inZinieriq sqjungos (tolia0 - LSIS) jaunojo nario teisdmis prisiimant

LSIS jaunojo nario pareigas.

8.2.3. Bendrijos tarybos nustatyta tvarka naudotis Bendrijos simbolika;
8.2.4. susipaZinti su Bendrijos dokumentais ir gauti informacijq apie Bendrijos veiklq, vadovaujantis

tarybos patvirtintomis informacijos pateikimo ir naudojimo taisykl€mis;
8.2.5. remti Bendrijq turtinemis, organizacinOmis bei intelektualin€mis priemondmis;

8.2.6. dalyvauti Bendrijos organizuojamuose renginiuose, forumuose, seminaruose ir kt.;

8.2.7. bet kada i5stoti i5 Bendrijos apie tai prane5us raSti5kai;

8.2.8. kitas Siuose jstatuose jauniesiems nariams numatytas teises.

8.3. Bendrijos nariai-rdmdjai turi tokias teises:

8.3.1. naudotis Bendrijos teikiamomis paslaugomis, kvalifikuota Bendrijos pagalba, konsultacijomis
ir gynyba, susijusiomis su profesine veikla bei siekiant profesinio tobul€jimo; naudotis
sukaupta informacija ir dalyvauti Bendrijos veikloje;
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8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

teikti pasiUlymus Bendrijos valdymo organams, vertinti Bendrijos veiklq;

Bendrijos Tarybos nustatyta tvarka naudotis Bendrijos simbolika;

susipaZinti su Bendrijos dokumentais ir gauti informacijq apie Bendrijos veiklq vadovaujantls

tarybos patvirtintomis informacijos pateikimo ir naudoj imo taisykldmis;

dalyvauti be balso teisds Bendrijos visuotiniuose tikrqjq nariq susirinkimuose;

remti Bendrijq turtinemis, organizacindmis bei intelektualindmis priemonemis;

Bendrijos Tarybos nustatyta tvarka igyti pirmumo teisq naudotis Bendrijos paslaugomis ir (ar)

gauti su jq teikimu susijusias lengvatas;

8.3.8. dalyvauti Bendrijos organizuojamuose renginiuose, forumuose, seminaruose ir kt.;

8.3.9. bet kada i5stoti i5 Bendrijos apie tai praneSus ra5ti5kai;

8.3.10. kitas Siuose istatuose nariams-remejams numatytas teises.

8.4. Bendrijos garbds nariai turi tokias'teises:

8.4.1. naudotis Bendrijos teikiamomis paslaugomis, kvalifikuota Bendrijos pagalba, konsultacijomis

ir gynyba, susijusiomis su profesine veikla bei siekiant profesinio tobulejimo; naudotis

sukaupta informacija ir dalyvauti Bendrijos veikloje;

8.4.2. teikti pasiUlymus Bendrijos valdymo organams, vertinti Bendrijos veiklq;

8.4.3. Bendrijos Tarybos nustatyta tvarka naudotis Bendrijos simbolika;

9.4.4. susipaZinti su Bendrijos dokumentais ir gauti informacijq apie Bendrijos veiklq vadovaujantis

Tarybos patvirtintomis informacijos pateikimo ir naudojimo taisyklemis;

8.4.5. dalyvauti be balso teisds Bendrijos visuotiniuose tikrqjq nariq susirinkimuose bei Tarybos

posodZiuose;

8.4.6. dalyvauti Bendrijos organizuojamuose renginiuose, forumuose, seminaruose ir kt.;

8.4.7. bet kada iSstoti i5 Bendrijos apie tdi prane5us ra5ti5kai;

8.4.8. kitas Siuose istatuose garbds nariams numatytas teises.

8.5. Bendrijos nariai turi tokias pareigas:

8.5.1. laikytis $iq istatq, Bendrijos profesin€s etikos kodekso bei visuotinio Bendrijos tikrqjq nariq

susirinkimo, tarybos;direktoriaus ir kitq Bendrijos valdymo organq sprendimq;

8.5.2. vadovaujantis Bendrijos valdymo organLl nustatyta tvarka, laiku mok6ti nustatyto dydZio nario

mokestj bei tikslinius ina5us;
8.5.3. tausoti Bendrijos turtq;

8.5.4. teikti visokeriopq pagalbq jgyvendinant jstatuose nurodytus Bendrijos tikslus ir uZdavinius;

8.5.5. istatymq nustatyta tvarka atlyginti Bendrijai padarytus nuostolius;

8.5.6. nevykdyti veiklos, kuri kenktq Bendrijos ir jos nariq reputacijai ir teisdtiems interesams;

8.5.7. saugoti Bendrijos ir jos nariq konfidencialiq beikomercines (gamybines) paslaptis sudarandiq

informacijq, net i5stojus i5 Bendrijos;

8.5.8. kitas Lietuvos Respublikos teisds aktuose ar Siuose istatuose nariams numatytas pareigas.

9... - BENDRIJOS ORGANU STRUKTURA

9.1. Bendrijos organai yra:

9.1 .1 . visuotinis tikrqjq nariq susirinkimas - auk5diausias Bendrijos organas;

9.1.2. taryba - kolegialus Bendrijos valdymo organas;

9.1.3. direktorius - vienasmenis Bendrijos valdymo organas;

10. BENDRIJOS VISUOTINIS TIKRUJU NARIU SUSIRINKIMAS

10.1 . Visuotinis tikrqiq nariq susirinkimas:

10.1 .1 . keiOia Bendrijos istatus;
10.1.2. renka ir tvirtina Bendrijos tarybq keturiq metq kadencijai.

10.1 .3. nustato Bendrijos tikrrjq nariq stojamr4q ina5q dydi ir tikrqjq nariq mokes6iq dydi, jq mokdjimo

tvarkq;
10.1.4. priima sprendimq del Bendrijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);



10.1 .5. priima sprendimq d€l Bendrijos metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio audito ir renka auditoriq ar
audito jmonq;

10.1.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos asociacijq istatyme ar Siuose jstatuose numatytus
klausimus, kuriq pagal Lietuvos Respublikos asociacijq istatymq negali sprgsti Bendrijos
taryba;

10.2. Visuotini tikrqjq nariq susirinkimq ne rediau kaip kartq per 4 (keturis) metus Saukia ir organizuoja
Bendrijos direktorius, apie jo datq, vietq ir darbotvarkq paskelbdamas Bendrijos interneto
tinklapyje www.kasib.lt ir informuodamas visus Bendrijos tikruosius narius jq nurodytais
elektroninio pa5to adresais ne vdliau kaip prie5 30 (trisde5imt) dienq iki susirinkimo pradZios. Ne

vdliau kaip likus 3 (trims) dienoms iki visuotinio tikrqjq nariq susirinkimo Bendrijos direktorius
privalo tikriesiems nariams jq nurodytais elektroninio pa5to adresais pateikti informacijq
susirinkimo darbotvarkds klausimbis, o jeigu jmanoma, ir sprendimq, uZ kuriuos bus balsuojama
visuotiniame tikrqjq nariq susirinkime, projektus. Visuotinis tikrqjq nariq susirinkimas gali bUti

Saukiamas nesilaikant Siame punkte nustatytq terminq, jeigu su tuo pasira5ytinai sutinka ne

ma2iau kaip 112 Bendrijos tikrqlq nariq. Visuotiniai tikrqjq nariq susirinkimai gali vykti naudojantis
elektroniniq rySiq priemondmis.

10.3. Visuotinis tikrqjq nariq susirinkimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 112

Bendrijos tikrqjq nariq. Visuotiniame tikrqjq nariq susirinkime sprendZiamojo balso teisg turi visi
Bendrijos tikrieji nariai. Vienas tikrasis Bendrijos narys turi vienq balsq. Bendrijos tikrqji nari

susirinkime gali atstovautijo valdymo organq narys arba Lietuvos Respublikos jstatymq numatyta
tvarka jgaliotas asmuo. Jaunieji nariai, nariai-rdmdjai bei garbds nariai turi teisg dalyvauti
visuotiniame tikrqjq nariq susirinkime be balso teisds bei pasisakyti svarstomais darbotvarkds
klausimais.

10.4. Visuotinio tikrqjq nariq susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsq dauguma, i5skyrus
sprendimus, nurodytus istatq 10.1 .1 . bei 10.1.4. punktuose, kuriems priimti reikia 213 susirinkime
dalyvaujandiq Bendrijos tikrqjq nariq balsq. Balsuojant susilaikiusiq Bendrijos tikrqjq nariq balsai
neskaiCiuojami, t. y. laikoma, kad balsavimo metu Sie tikrieji nariai nedalyvavo ( tadiau tikrqjq nariq
susirinkimo kvorumas, jeigu jis yra, i5lieka nepriklausomai nuo to, kiek susirinkime dalyvaujandiq
tikrqjq nariq balsavimo metu susilaikd ).

10.5. Visuotinio tikrqjq nariq susirinkimo sprendimai priimami atviru balsavimu. Slaptas balsavimas
konkrediais darbotvark€s klausimais yra privalomas, kai to pageidauja ne maZiau kaip 1/3

visuotiniame tikrqjq nariq susirinkime dalyvaujan6iq Bendrijos tikrqjq nariq.

10.6. Bendrija privalo tikriesiems nariams uZtikrinti galimybq balsuoti raStu. Bendrijos tikrasis narys,
turintis balsavimo teisg ir susipaZings su darbotvairke bei sprendimq projektais, gali raStu prane5ti

visuotiniam tikrqjq nariq susirinkimui savo valiq ,,u2" ar ,,prieS" neatvykdamas j susirinkimq ir
balsavimo jrodymus pateikdamas el. paStu, registruotu paStu arba jteikdamas Bendrijos
administracijai ikivisuotinio tikrqjq nariq susirinkimo pradZios. Balsavimo irodymus pateikg tikrieji
nariai laikomi'dalyvavusidi6 visuotiniame tikrqjq nariq susirinkime. Jeigu Bendrijos tikrasis narys
del kurio nors darbotvarkds klausimo balsavimo metu ar i5 anksto raStu, Siame punkte nustatyta
tvarka, neparei5k6 savo valios, tokiu atveju laikoma, kad jis Siuo klausimu susilaikd.

10.7. Visuotinio nariq susirinkimo pirmininkas ir sekretorius pasira5o vykusio Susirinkimo protokolq ir
tikrqjq nariq registravimo sqra5q.

10.8. Jeigu nesusirenka visuotinio tikrqjq nariq susirinkimo kvorumas, ne vOliau kaip po 30 (trisde5imt)

dienq turi b0ti su5auktas pakartotinis susirinkimas. Pakartotinis susirinkimas Saukiamas 5iq istatq
10.2 punkte numatyta tvarka, tadiau paskelbiama apie pakartotinjsusirinkimq turi briti ne vdliau
kaip likus 15 (penkiolikai) dienq iki pakartotinio susirinkimo pradZios. Pakartotinis visuotinis tikrqjq
nariq susirinkimas sprendimus gali priimti nepaisant susirinkusiq tikrqjq nariq skaidiaus.

11. BENDRIJOS TARYBA

1 1.1. Bendrijos taryba:

11.1.1. renka tarybos pirmininkq ir tarybos pirmininko pavaduotojq tarybos kadencijos laikotarpiui.
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11.1.2.
11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

1 1.1 .6.

11.1.7 .

11.1.8.

skiria Bendrijos Direktoriq bei nustato Direktoriaus atlyginimo dydi;

priima sprendimq del kitq juridiniq asmenq steigimo ar d€l tapimo kitq juridiniq asmenLl dalyviu;
per 4 (keturis) m6nesius nuo finansiniq metq pabaigos tvirtina Bendrijos metiniq finansiniq

ataskaitq rinkinj arba metinq ataskaitq;
tvirtina konfidencialios ir komercinq (gamybing) paslaptjsudarandios informacijos sqra5q.

priima sprendimus del tikrqiq nariq pa5alinimo i5 Bendrijos;

tvirtina informacijos pateikimo nariams ir naudojimo taisykles;
nustato Bendrijos jaunqjq nariq, garbds nariq bei nariq-rOmejq stojamqjq jna5q bei periodiniq

imokq dydZius;

11.1.9. tvirtina kriterijus, pagal kuriuos atrenkami kandidatai jBendrijos garbds narius bei kandidatq

atrinkimo tvarkq;
11.1.10. priima sprendimq priimti asmenj j Bendrijos garbds narius;

11.1.11. sprendZia klausimus, susijusius su Bendrijos veiklos tobulinimu ir pldtra;

11.1.12. priima sprendimus d6l Bendrijai nuosavyb€s teise priklausandio ilgalaikio turto perleidimo,

nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartj ir ikeitimo, atsiZvelgiant j Lietuvos Respublikos

istatymuose ir kituose teises aktuose nustatytus apribojimus;

11.1.13. priima sprendimus isigyti nekilnojamojo turto;
11.1.14. skiria Bendrijos atstovus / delegatus atstovauti Bendrijos jvairiose organizacijose, valdZios

institucijoje ar misijose, suteikia jgaliojimus pareik5ti Bendrijos Tarybos pozicijq vienu ar kitu

klausimu beijq ginti.

11.1.15. sprendZia visus kitus klausimus, kurie tarybos kompetencijai priskirti Siuose jstatuose, taip pat

tuos klausimus, kurie specifi5kai nepriskirtijokiq kitq Bendrijos organLl kompetencijai.

11.2. Taryba renkama i5 9 (devyniq) nariq. .Tarybos narius 4 (ketveriq) metq kadencijai renka Visuotinis

tikrqjq nariq susirinkimas. Tarybos nariai gali bUtitik LSIS KAB tikrieji nariai. lSrenkami daugiausia

balsq surinkg kandidatai.

11.3. Tarybos nariq kadencijq skaidius neribojamas.

11.4. Visuotinis Bendrijos tikrqjq nariq susirinkimas gali nusprgsti at5aukti pavienius Tarybos narius

arba visq Tarybq. Tarybos narys taip pat gali atsistatydinti pateikdamas Direktoriui atsistatydinimo
prane5imq. Tarybos narys(-iai) nustoja eiti pareigas taryboje nuo tokio prane5imo pateikimo ar
visuotinio tikrqjq nariq susirinkimo sprendimo at5aukti nari priemimo momento. Jeigu atsistatydina

aryra at5aukiama daugiau kaip 115 (viena penktoji) Tarybos nariq, direktorius privalo ne vdliau

kaip per 3 (tris) m6nesius suSaukti Bendrijos tikrqlq nariq susirinkimq, kuriame vietoje

atsistatydinusiq tarybos nariq pOtq paskirti nau1t nanat.

11.5. Visuotinis tikrqjq nariq susirinkimas turi teisq at5aukti visq tarybq. Jeigu buvo atSauktas visa

taryba, naujai i5rinkta taryba pradeda naujq kadencijq.

11.6. Tarybos veiklai vadovauja ir jos veiklq organizuoja, pirmininkauja Tarybos posedziuose

Pirmininkas, o jam nesant - jo Pavaduotojas. Pirmininkas atsiskaito uZ Tarybos veiklq
Visuotiname nariq susirihkime.

11.7. Taryba renkasi posedZiauti ne rediau kaip kartq per.metus, ji Saukia ir organizuoja Bendrijos

tarybos pirmininkas, apie jo datq, vietq ir darbotvarkg paskelbdamas Bendrijos interneto tinklapyje

www.kasib.lt ir informuodamas visus Bendrijos narius jq nurodytais elektroninio pa5to adresais

ne vdliau kaip prie5 30 (trisde5imt) dienq iki posedZio pradZios. Ne vdliau kaip likus 3 (trims)

dienoms iki tarybos posedZio Bendrijos direktorius privalo Tarybos nariams jq nurodytais

elektroninio pa5to adresais pateikti informacijq posedZio darbotvarkds klausimais, o jeigu
jmanoma, ir sprendimq projektus. Tarybos pos€dis gali bUti Saukiamas nesilaikant Siame punkte

nustatytq terminq, jeigu su tuo pasira5ytinai sutinka bentll2 Tarybos nariq. Tarybos posddZiai

gali vykti naudojantis elektroniniq rySiq priemondmis.

11.8. Taryba gali priimti sprendimus, jeigu pos6dyje dalyvauja daugiau kaip 112 tarybos nariq. Taryboje

sprendZiamojo balso teisq turivisi tarybos nariai. Vienas tarybos narys turivienq balsq. Tarybos
narys susirinkime dalyvauja asmeni5kai ar Lietuvos Respublikos istatymq numatyta tvarka jgalioja

kitq asmenj.



11.9. Sprendimai taryboje priimami paprasta balsq dauguma. Balsuojant susilaikiusiq tarybos nariq

balsai neskaidiuojami, t. y. laikoma, kad balsavimo metu Sie tarybos nariai nedalyvavo ( tadiau

tarybos kvorumas, jeigu jis yra, i5lieka nepriklausomai nuo to, kiek susirinkime dalyvaujandiq

tarybos nariq balsavimo metu susilaike). Kai balsuojama del kolegialiq Bendrijos organq nariq

paskyrimo, tarybos nariai renkasi uZ kurj kandidatq balsuoti ar susilaikyti. Po balsavimo i5rinktais

laikomi tie kandidatai, kurie surinko daugiausia balsq ir tiek jq, kiek yra renkama kolegialaus

organo nariq. Jeigu keli tiek pat balsq surinkq kandidatai pretenduoja jvienq paskutinq kolegialaus

organo nario vietq, turi bUti surengtas atskiras balsavimas, kuriame balsuojama tik delSiq po tiek
pat balsq surinkusiq kandidatq.

11.10.Tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu. Slaptas balsavimas konkrediais darbotvarkds

klausimais yra privalomas, kaito.pageidauja ne maZiau kaip 1/3 dalyvaujandiq tarybos nariq.

11.11.Bendrija privalo tarybos nariams uZtikrinti galimybg balsuoti ra5tu. Tarybos narys, turintis

balsavimo teisg ir susipaZings su darbotvarke ir sprendimq projektais, gali ra5tu praneSti tarybai

savo valiq ,,u2" ar,,prieS" neatuykdamas j tarybos posed! ir balsavimo jrodymus pateikdamas el.

pa5tu, registruotu pa5tu arba jteikdamas Bendrijos administracijai iki tarybos pos€dZio pradZios.

Balsavimo irodymus pateikg tarybos nariai laikomi dalyvavusiais tarybos posedyje. Jeigu tarybos

narys del kurio nors darbotvarkOs klausimo balsavimo metu ar i5 anksto ra5tu, Siame punkte

nustatyta tvarka, neparei5kd savo valios, tokiu atveju laikoma, kad jis Siuo klausimu susilaikd.

1 1 .12. Jeigu nesusirenka tarybos posedZio kvorumas, ne vdliau kaip po 30 (trisde5imt) dienq taryba turi

susirinkti i5 naujo. Pakartotinis tarybos posedis sprendimus gali priimti nepaisant susirinkusiq

tarybos nariq skaidiaus.

12. BENDRIJOSDIREKTORIUS

12.1. Bendrijos direktorius yra vienasmenis Bendrijos valdymo organas, kurj renka (skiria) taryba.

Tarybos pirmininkas arba kitas tarybos jgaliotas asmuo Bendrijos vardu sudaro darbo sutarti su

direktoriumi ir (ar) jq nutraukia.

12.2. Direktorius:

12.2.1. organizuoja Bendrijos veiklq bei jos tikslq igyvendinimq;
12.2.2. atstovauja Bendrijq santykiuose su tre6iaisiais asmenimis teisme bei arbitraZe, su kitais

juridiniais ir fiziniais asmenimis;
12.2.3. ieSko leSq Bendrijos veiklai finansuoti;
12.2.4. sudaro sandorius Bendrijos vardu;
12.2.5. uZtikrina Bendrijos le5q ir turto racionalq naudojimq bei saugojimq;

12.2.6. atidaro ir uZdaro Bendrijos sqskaitas kredito jstaigose;

12.2.7. vadovauja administracijos darbui;
12.2.8. priima ir atleidZia j darbq darbuotojus, sudaro su darbuotojais darbo sutartis;

12.2.9. rengia bei tvirtina darbuotojq pareiginius nuostatus ir Bendrijos teikiamq paslaugq ir produkttl

jkainius;

12.2.10. rengia Bendrijos darbo tvarkos taisykles ir Bendrijos veiklos nuostatas bei teikia jas tvirtinti

Tarybai;
12.2.11. vykdo Bendrijos tikrqjq nariq susirinkimo, tarybos priimtus nutarimus;

12.2.12. sudaro ir atnaujina Bendrijos nariq sqra5us;
12.2.13. ne vdliau kaip per 4 mdnesius nuo finansiniq metq pabaigos, Lietuvos Respublikos istatymq

nustatyta fuarka, rengia tarybos tvirtinimui teikia kiekvienq praejusiq finansiniq metq Bendrijos

veiklos ataskaitq kartu su Bendrijos metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniu;

12.2.14. atsako uZ dokumentq ir duomenq pateikimq juridiniq asmenq registro tvarkytojui, vieSos

informacijos paskelbimq, praneSimq apie esminius ivykius i5siuntimq Bendrijos nariams,

tvarko Bendrijos nariq sqra5us;
12.2.15. savaranki5kai sprendZia kitus Bendrijos veiklos klausimus, kurie nepriskirti tikrqjq nariq

susirinkimo ar tarybos kompetencijai;
12.2.16. atsako uZ kitq Lietuvos Respublikos asociacijq jstatyme ir kituose teisds aktuose bei Siuose

jstatuose Bendrijos direktoriaus kompetencijai priskirtq pareigq vykdymq.



12.2.17. UZ savo darbq direktorius atsiskaito tarybai ne rediau kaip kartq per metus.
12.2.18. nustato Bendrijos darbuotojq etatq skaidiq ir jq darbo sutarties sqlygas;
12.2.19. tvirtina Bendrijos darbo tvarkos taisykles ir Bendrijos veiklos nuostatas;
12.2.20. rengia Bendrijos veiklos programas, projektus ir jq finansines sqmatas;
12.2.21. atstovauja ir reprezentuoja Bendrijq valstybinese institucijose, jstaigose ir organizacijose,

jvairiuose renginiuose, taip pat santykiuose su Bendrijos partneriais bei kitais trediaisiais
asmentmts;
Bendrijos vardu rengia bei teikia tretiesiems asmenims pasi0lymus, rekomendacijas bei
i5vadas klausimais, liediandiais Bendrijos veiklq ir tikslus;
uZmezga rySius su vidaus ir uZsienio Saliq giminingomis profesiniu poZiUriu asociacijomis,
organizacijomis ar kitais juridiniais asmenimis, siun6ia narius i staZuotes;
gina Bendrijos nariq teises. ir prestiZq, pateikia kandidatus j valstybinius ar kitokius
apdovanojimus;
kaupia ld5as Bendrijos veiklai finansuoti;

12.2.23.

12.2.24.

12.2.25.
12.2.26.

12.2.27.

Garbds nariq pasiUlymus igyvendinant

inicijuoja informaciniq baziq kUrimq bei
tvarkymq;

12.2.28. sudaro ir panaikina tikslines komisijas, komitetus ar darbo grupes atitinkamq Bendrijos veiklos
klaqsimq sprendimui ar atitinkamq asmenq grupiq interesq atstovavimui;

12.2.29. steigia ir panaikina Bendrijos apdovanojimus, nustato jq suteikimo tvarkq, jteikia

apdovanojimus;
12.2.30. priima sprendimq keisti Beridrijos buveinq;
12.2.31. priima sprendimq steigti Bendrijos filialus ir atstovybes, nutrauktijq veiklq, skirti ir atSaukti filialq

ir atstovybiq vadovus;
12.2.32. nustato Bendrijos nariams naudojimosi Bendrijos simbolika, Bendrijos jranga, patalpomis bei

kitu turtu tvarka:

13. BENDRTJOS LESU rR PAJAMU NAUDOJTMO BEr BENDRTJOS VETKLOS KONTROLES
TVARKA

13.1. Bendrijai nuosavybds teise gali priklausyti pastatai, inventorius, transporto priemonds, taip pat
gauta parama, kitas turtas bei ldSos, reikalingijos jstatuose numatytiems tikslams jgyvendinti.

13.2. Bendrijos le5as sudaro: 
"

13.2.1. Bendrijos nariq stojamieji jna5ai;

13.2.2. einamieji jna5ai;

13.2.3. tiksliniaijnaiai;
13.2.4. jna5ai atskiroms programoms ir projektams vykdyti;
13.2.5. remejq suteiktos le5og;,

13.2.6. dovanotos ar kitos gautos le5os;

13.2.7. kredito jstaigq paliikanos, mokamos uZ jose saugomas l65as;
13.2.8. valstybds ir savivaldybiq tikslines paskirties le5os;
13.2.9. skolintosl6Sos;
13.2.10. kitos teisdtai gautos lOSos.

13.3. Valstybes valdZios ir valdymo institucijos, savivaldybes gali skirti le5q Bendrijai konkreOioms
tikslinems programoms jgyvendinti.

13.4. Bendrijos leSos turi bUti naudojamos tik pagal paskirtjistatuose nurodytiems tikslams jgyvendinti

ir jokia forma negali b0ti skirstomos jos nariams. Bendrijos le5as ir jos turtq kaupia bei naudoja,
taip pat Bendrijos turtq valdo ir juo disponuoja Bendrijos taryba ir direktorius savo kompetencijos
ribose.

14. BENDRIJOS PRANESIMAI IR SKELBIMAI

14.1. Kai Bendrijos praneSimai teisds aktq numatyta tvarka turi b0ti paskelbti vie5ai, jie skelbiami
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svarsto Bendrijos tikrqiq nariq, nariq-remejq ir
Bendrijos veiklos tikslus ir uZdavinius;
organizuoja konferencijas, seminarus, posedZius;

12.2.22.



Vl Registrq centro elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenq vie5i prane5imai" bei Bendrijos
interneto tinklapyje www. kasib. lt.

14.2. Bendrijos prane5imai nariams ir kitiems asmenims i5siundiami registruotu pa5tu, elektroniniu
pa5tu ar jteikiami asmeniSkai pasira5ytinai. Praneiimai laikomi tinkamai jteiktais siun6iant
elektroniniu pa5tu, jeigu gavejas patuirtina praneSimo gavimq. Prane5imai papildomai gali bUti
perduoti ZodZiu, paStu, faksu, telefonu ir kitais bUdais. UZ praneSimq iSsiuntimq laiku ar jq iteikimq
pasira5ytinai atsako Bendrijos direktorius.

14.3. Tais atvejais, kai Siuose jstatuose numatyta Bendrijos nariams ar Bendrijos organLl nariams
prane5imus siqsti konkrediai elektroniniu paStu, prane5imai laikomi tinkamai jteiktais sekandiq
dienq po jq iSsiuntimo paskutiniu Zinomu gavdjo elektroniniu pa5tu.

15. DOKUMENTU lR KIrOS TNFC'RMAC|JOS pATEtKtMO BENDRTJOS NARTAMS WARKA

15.1. Bendrijos tikrasis narys, pateikgs raSytini pra5ymq direktoriui, turi teisg susipaZinti su visais
Bendrijos dokumentais ir gauti informacijq apie Bendrijos veiklq. Direktorius privalo sudaryti
galimybg Bendrijos tikrajam nariui susipaZinti su praSoma informacija ir (ar) dokumentais ne
veliau kaip per 30 (trisde5imt) dienq nuo praSymo gavimo dienos. Kitiems nariams pra5ant pateikti
informacijq susipaZinti su Bendrijos dokumentais ir gauti informacijq apie Bendrijos veiklq,
Bendrijos direktorius jq pateikia vadovaujantis tarybos patvirtintomis informacijos pateikimo ir
naudojimo taisykl6mis.

16. BENDRIJOS FILIALU lR ATSTOVYBTU STETG|MO tR JU VETKLOS NUTRAUKTMO TVARKA

16.1. Sprendimq steigti Bendrijos filialus ir atstovybes, nutraukti jq veiklq, skirti ir at5aukti fitiatq ir
atstovybiq vadovus priima, taip pat filialq ir atstovybiq nuostatus tvirtina Taryba.

17. BENDRTJOS ISTATU KE|T|MO TVARKA

17.1. Bendrijos istatai keidiamivisuotinio tikrqjq nariq susirinkimo sprendimu.

18. BENDRIJOS BUVEINES KEITIMO TVARKA

18.1 . Bendrijos buvein6 kei6iama Tarybos sprendimu.

19. BENDRIJOS PERWARKYMAS IR PABAIGA

19.1. Jeigu Bendrijoje liko maZiau negu 3 tikrieji nariai, per 30 (trisde5imt) dienq apie toki nariq
sumaZejimq Bendrija turi praneSti Juridiniq asmenLl registrui.

19.2. Bendrija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama, likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso numatyta tvarka'l'

Sie;statai pasira5yti 2021 m. spalio 28 d., Kaune.

Visuotinio tikrqjq nariq susirinkimo jgaliotas asmuo:
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