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soDtNtNl(U BENDRTJOS
Pramon6s darbuotojq

lsTATAl

I .  BENDROSIOS NUOSTATOS
socininkq bendrija "Pramonds darbuotojq" (toliau - Bendrija) yra sodininkq bendrai
[steigta, ribotos civil ines atsakomybes pelno.nesiekiantis vie5asis juridinis asmuo.
sutrumpintas bendrijos pavadinimas - sB ,,pramones 

darbotoiu,,.
Bendrijos teisine forma - bendrija.
Bendr i josbuveine:-WVi|niusEi5i5kiqsodq1_oj iNr.39/2
lmcm€s kodas 9315116.

5. Bendrija veikia sodo bendrijos teritori joje.
6. Bendrija turi antspaudq ir sqskaitas Lietuvos Respubrikos bankuose.
7.  Bendr i jos f inansiniai  metai  yra kaendor in ia i .
8. Bendrijos veiklos terminas neribotas.
9 '  Berdr i ja veik ia vadovaudamasi savo nar iq sol idarumo, lygiateis i5kumo,der:okrat iskumo i r  tarpusavio susi tar imo bei  pagalbos pr incipais.
10' Bendrija savo veikloje vadovaujasi Civil iniu kodeksu, Sodininkq bencrijq [statymu,kitais [statymais ir teises aktais, Siais [statais ir Bendrijos vidaus tvarkos taisvkl€mis.

I I .  BENDRIJOS VEIKLOS TIKSLAI
11 .  Bei i r i jos veik los t iks la i  yra:
11 -1 -  lgy ' ,  3ndint i  Bendrr los nar iq benCrqsias te ises i r  parei.,ic i tu'.ito,.u o' I ;' r] "' :j: #il i 3; 5;j :" ffi Jl, iH: Sffi 

--'J'J,j,l'ii 
u"nau:cj tmu;

objektq valdymu,

1 1.2. puoseleti ir tausoti gamtq ir kra5tovaizdl.
12.  Bendr i jos t iks lams [gyvendint i  Bendr i ja vykdo siuos uzdavinius:
12'1 'organizuoja i r  vykdo veik lq kur i  re ikal inga Bendr i jos tur iu i  pr i2 i0ret i  i r  t inkarnainauc'oti; '

12'2 'organizuoja seminarus,  konferenci jas i r  sodininkq mokymus pletojant megej iskossodlninkystes veiklE;

1 2.3. pad eda sod in in kams rea l izuoti iq isa ugintq ir pagam intq prod ukciiq;
12'4 'organizuoja sodmenq bei  k i tos soduose iSaugintos produkci jos muges, parodas i rk i tus masinius renginius kur ia is s iekiamJ propaguot i  i r  p letot i  megej iskqsodi i inkystg;
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12.7. visuomenei naudingais tiksrais rr)pinasi aprinkos apsauga megeji.ko sodoir jai priskirtose teritorijose, organizuoia ii;k;; aprinkos tvarkymo tarkas;12.9. bendradarbiauja su kitomis sodininkq bendrijomis, jungiasi isusivienij imus, asociacijas ir draugijas; 
'1

12'9' bendradarbiauja su valstybes, savivaldybes institucijomis ir kitomis organizacijomis.13. Siekdama savo tikslq Bendrija gali:
13.1.ivairiais 

rto?lrr:lilr,lioX1,..n,,ir1,"'r,, 
informaciiq apie Bendrry-os veiktq, propasuoi

13'2'tuo ti[tJ;-::"i3,X,f#Ht"'neju) [mones, registruojamas ir veikian6ias pasar Lietuvos
13.3. sieigti visuomends informavimo priemones, uzsiimti reidvba:
13.4.  s ie igt i  fondus;

13'5' gauti paramq i5 fiziniq ir juridiniq asmenq savo tikslams ir uzdaviniams igyvendinti;13'6'tureti pardu.otuves ir prekiauti sodininkq uZauginta ir pagaminta produkcija, taip parkitomis sodininkams reikalingomis preke;[l-"
13'7'[sioti I Salyje ir uZsienyje sukurtas megejiskos sodininkystes organizacijas aiparaikyti rysius su jomis bei sudaryti benoro"s ir"irro, susitarimus;

I I I .  BENDRIJOS TEISES IR PAREIGOS
14. Bendr i ja tur  Sias te ises i r  pareigas:
14'1'verstis [statymq nedraudziama uzsiimti [kine komercine veikla, kuri neatsiejamaisusijusi su Bendrijos veikros tiksrais i,. uzc"uinlir;
14'2'pvkti ar kitaip [sigyti savo veiklai reikalingq turtq, j[ naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
14'3' sa:ndyti asmenis [statuose numatytai veikrai vykdyti;

'oo::;t:, j i :u -t 
kitokio turto i5 uzsienio ir tarptautiniq organizaciir4,fondq, taip pai

14'5'gauti lesq ar kitokio turto i5, uzsienio.valstybirl valdzios ir valdymo institucijq.
ff-ff!ffit 

sodininkystes moksliniq it tilrLi,l-iirimq bei sodinr:nt<ystes svietimc
1 4.6. l ik,riduotis ir reorganizuotis.
15. Bendrija privaro raiku moketi [statymq nustatytus mokesdius.
16' Bendrija gali-tureti 

ir igyti t ik tokias civil ines teises ir pareigas, kurios nepriestarauja[staiymams, Bendrijoi-lstatams ir veikros tir<siams.
17 ' Bendrrl-a atsako u-2. savo prievoles visu jai priklausanciu turtu ir neatsako uz savonariq prievores, o i ie neats ako uz eenor4os [ri"uor"..
18.  Bendr i ja i  draudZiama:
18'1' Bendrijos pajamas skirt i kitai, negu yra nustatyta Bendrrlos [statuose, veiklai;
18'2'neailygintinai. perduoti Bendrijos turtq. nuosavybdn, pagar patikejimo ar panaudossutartfBendrijos nariui ar kitam asmeniui:

teritor

sodini



18.3.  te ikt i  paskolas,  ikeist i  savo turtq ( i5skyrus
prievolems uztikr int i) ,  garantuoti ,  laiduotl  ar
[vykdymE;

atvejus, kai turtas lkeiciamas savo
ki ta ip uZirkr int i  k i tq asmenq pr ievol iu

18.4.  skol int is pinigr l  is  savo nar io ar k i to asmens mokant pal lxanas;
18.5.  but i  ner ibotos c iv i r ines atsakomybes jur id in io asmens steigeja.

IV.  NARYSTES EENORIJOJE SALYGOS NARIU TEISES IR PAREIGOS
19' Bendrijos nariu gali buti megeji5ko sodo teritori jos. kurioje [steigta Bendrija,sodininkas' Jei megeji5ko so{o. teritori joje esanti ie.ne. r[rypi nuosavybes arkitomis teisemis valdo keli f iziniai asmenyi (sodininkail, eundr;;;-nariu gali buti t ikv ienas i5 jq.

20'  Bendr i jos narys,  jo Seimos nar ia i  tur i  te isg naudot is Berdr i jos bendrojo naudoj imoobjektais pagal jq funkcine paskirti, nepaZeisdami kitu- ,"eg";is[" sodo teritori jossodininkq, jq Seimos nar iq te is i t l  bei  te isetq inter isq i . 'upt , :nt  os apsaugosreikalavimq.

21. Bendr i jos narys tur i  Sias te ises:
21'1 'dalyvaut i  i r  balsuot i  Bendr i jos nar iq susir inkime, r inki i  i r  b[ t i  isr inktas Bendr i josvalciybos nariu, revizijos komisijos naiiu;
21'2'reikalauti, kad Bendrijos valdymas ir bendrosios .talines nuosavybes teise valdomrl

:::::: l :":audojimo 
objektq naudojimas bei prieZiura arirxtrl vlsr-1 Bendrijos nariqoencrAstas teises ir teisetus interesus;

21'3 ' imt is bOtinq pr iemoniq,  kad b0tr-1 i5vengta Zalos ar paial inta gresm6 bendrojo
.naudojimo ir individualiems objektams, ir reikalauii ailygin:i p-orrytis nuostolius;

21'4 'v iesosios prekybos vietose ( turgavietese, mugrise,  prerybos pavi l jonuose i r  kt . )
[statymq ir kitrl teises aktttr nustatyta tvarki parduc:i sodo sklype isaugintqmegejiSkos sodin inkystds produkcijq;

21'5 'susipai int i  
:u Bendr i jos.  dokum.entais dalyvaujant rev:z i jos komisi ja i  gaut i  v isqBendrijos turimq informacijq apie jos veiklE;

21'6' [gyvendinti kitas istatymq nustatytas teises i i '  Benc:;jcs [statuose nustatytasneiuri ines teises;

21'7' isstoii i5 Bendrijos. lSstodamas i5 Bendrijos jos narys turi pilnai atsiskaityti suBendri ja uZ savo pr ievoles ja i .

Bendr i jos narys tur i  Sias pareigas:

laikytis. Bendrijos [statq, vykdyti Bendrijos nariu susirin<imo, Bendrijos valdybossprendimus;

22'2't inkamai naudoti ir priZi0reti nuosavybes ar kitos teises pagrindu valdomE sodosklypa, neda rydamas zaros kaimyn in i 11 skryptl naudotojam. i, Jptin}."i;
22'3'tausoii Bendrijos turtq ir bendrojo naudojimo objektus. laikytis Bendrijos vidaus

tvarkos taisykli14, uZtikrinti, kad 5iq taisyklir l laikytusi jo 5e:rnos nariai ar kit i teiseti jo
turto naudotojai;

22.4.saugot i  savo i r  k i tq Zemes sklypq r iboZenkl ius;
22.5.informuoti apie vidaus tvarkos pazeidimus Bendrijos valdybq;



22.6. nustatyta tvarka
rnokest[ bei kitas

atsiskaityt i  u2 jam teikiamas paslaugas, moketi  Bendri josnustatytas lmokas;
22'7'pagal [statymq.ir kitq teises aktq^nustatytus privaromuosius statinirprie'irJros reikaravimus apmokgtl e".oruJ, isrli i"r, susijusias su rrteritorijos bendrojo. naudojimo objektq vaijvrr, i1- ziora,remontu arpat bendrojo naudoi imo Zeme.q n.rrr tn i i * , ,  : -  __,^=,-F :l j :l if[,] ilflffi: ffi ,:{ i "i ;; ; ; ;,1;:; ;: 1 ffi""];?"Xl i . n,,o o o uo
" 

u 
:;jfiiilf"?SJJ:::ili:::: orsanizuojamose tarkose ir kituose bendrojo naudojim

22'g'perreisdamas.nuosavybes teise jam prikrausanti 
.r?qo skrypq, apie tai informuoi

ff*' ;',"R:il:I:l 
rasiu pries r o i' in 

""ji"' [i"i ats iska ityri'Jr-'B"nd,jj a p as a r vis a,
22'10 ' perleidqs nuosavybes teise jam priklausanti sodo sklypq isstoti i5 Bendrijos.23. Sodininkai  i r  k i t i  asr

nustatytq vidaus tvar
neregul iuot i ,  nekeist i .  r
[rangos, bendrqjrl kons

24 
1lto.1trfi'rjlrfi'" il'J;j.ut, 

padars zalq Bendrijai, atsako ir arysina nuostorius
v' PRIEMIMO I BENDRIJos NAR|us, l5sro.ltmo lR paSRLrNrMo ts erNoRt.JosNARIU SALYGOS IR TVARKA

25' Bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas [gyja nuo. [stojimo i Bendrijq dienos,isskvrus atvejus, kai sod ininkaiii iais#;;;,:" Bendrijos [reg istravim o.26' Prasymas stoti 
,I Bendrijq paduodamas Bend.rijo.s. valdybai. stojantis I Bendrryasocininkas privalo sumot<eii belorugs nariq Jusrintimo nustatyta tvarka ir nustatytodydZio stojamqii nario mokesil. sooininr.o pareiskimas yra svarstomasari ;rniausiame,. 

.po prasymo pad-avimo dienos. Bendri jos nariq susir inkime.sprendimas d9r narystes priimamas prpr"ril barsq ;.;d;;r. priimti I Bendrijqnai-iai reg istruojam i sodin in kq reg istrauii..lo f nVJo;..
27 ' Bendrijos buveineje turi b[ti so.dininkq registravimo knyga, kurioje registruojami visisodininkai' Joje turi buti nurodyta roliiniir,o urro", ir pavarde, gyvenamoji vieta,telefonas' sklypo valdymo teises.pagrindas, .odo .r.rvp["pr"r""r' ,i adresas (sklypo

:# :ffiI'i:fiffi J ,! "J1l[H-i,T:'i:; ;.'' is't"ii' " (p JJ' rT''i#r'i. ae nc iryos ;; ; ;
28'  su sodininkq registravimo knyga tur i te isg susipazint i  k iekvienas sodininkas.
29. Bendr i jos nar iu i  gal i  b[ i

Pr iemus sfrendimq isdr 
paZymej imas 

.(nar io.bi l ietas).
paZymejimo lbil ieto) i. 

tq (bil ietq), privalomieji nario
pavard€r, nuotrauka, s[ 

ravadinimas, 
-nario varcjas,

Bendrijos antspaudas, [stojimo I Bendrijq data,
p,azymejimra(bil iete iSJa, 

as' Sprendimq ddl nario
i5da-vimo tvarxos priima I 

paZymejimo(bil ieto) keitimo,

30. Naryste Bendrijoje pasibaigia:
30.1.  nar iu i  mirus:



30.2.

30.3.

30.4

31.

31.1.

nariui netekus nuosavybes ar kittt teisit l, kuriq pagrindu jis vald6 mdgejiSko sodo
teritorijoje esant[ sodo sklypE;

nar iu i  iSstojus i5 Bendr i jos ar Bendr i ja i j [pa3al inus i5 Bendr i jos;

Bendrijq l ikvidavus.

l5siojimo i5 Bendrijos ir pa5alinimo i5 jos tvarka ir sqlygos:

Bendrijos narys i5stoja i5 Bendrijos para5gs pra5ymq Bendrijos valdybai ne v6liau
kaip pr ie5 10 dienq.

31.2.Bendr i jos narys gal i  br . : t i  pa5al inamas i5 Bendr i jos nar iu i  susir inkimo sprendimu kai
Bendrijos narys paleidlia Siuos [status, Bendrijos nustatytas vidaus tvarkos
taisykles, nevykdo savo pareigq ir prievoliq ar grubiai paleidlia Bendrijos teisetus
interesus.

32. Asi':renys, iSstojq i5 Bendrijos arba i5 jos pa5alinti, per 15 dienq privalo sudaryti su
Bendrija sutartis del naudojimosi bendrojo naudojimo objektais sElygL,L, tvarkos ir
kainq. U2 visas paslaugas ir naudojimEsi bendrojo naudojimo objektais ne Bendrijos
nariai atsiskaito pagal Bendrijos pateiktas sqskaitas sutartyje nustatytomis
sqly'gomis ir tvarka. Asmenims, i5stojusiems ar pa5alinamiems i5 Bendrijos ju1
sur:ioketi nario mokesdiai ar kit i piniginiai ar nepiniginiai [naSai negrqZinami ir
nekompensuojami.

v l .  BENDRIJOS NARTU SUSIRtNKIMO KOMPETENCIJA, JO SAUKtMO tR
BALSAVIMO JAME TVARKA

33. Be;rdri jos narirl susirinkimas turi i5imting teisg:

33.1.  keist i  Bendr i jos istatus;
33.2. i5 Bendrijos nariq rinkti ir at5aukti Bendrijos valdybos narius, i5 jos nari14 rinkii

valiybos pirmininkq bei tvirt inti valdybos darbo reglamentq;

33.3.  nusiatyt i  Bendr i jos Ik ines veik los organizavimo i r  valdymo tvarkq bei  su tuo
susr jusius [gal io j imus Bendr i jos valdybai ,  ta ip pat valdybos nar iq darbo apmokdj imo
sql; 'gas, samdomr.1darbuotojtl skaicit l ir jq darbo apmokejimo tvarkq;

33.4. i5 Bendrijos nariq rinkti revizijos komisij4 bei jos pirmininkq ir tvirt inti 5ios komisijos
darbo reglamenta;

33.5.tvir: inti Bendrijos meiinq pajamul ir iSlaidq sqmatq, bendrojo naudojimo objektq
atnauj in i rno (remonto ar rekonstrukci jos) ar modernizavimo met in ibei  i lgalaik[  p lanq,
leS:..i- [statymuose ir kituose teis6s aktuose nurodytiems privalomiesiems statiniq
na,dojimo ir prieZiUros reikalavimams [gyvendinti kaupimo tvarkq;

33.6. vertinti Bendrijos valdybos veiklq, tvir 't inti meting Bendrijos 0kines ir f inansinds
veiklos ataskaitq ir revizijos komisijos i5vadas apie Bendrijos finansinq veiklq;

33.7.  sprqst i  naujq nar iu l  pr iemimo i  Bendr i jq,  nar i r l  skat in imo, drausminimo i r  Sal in imo i5
Bendr i jos k lausimus;

33.8. nusiatyti disponavimo Bendrijos turtu ir leSomis tvarkE, sprqsti le5rl skolinimosi bei
pajamq paskirstymo klausimus;

33.9. nustatyti ir tviri inti Bendrijos vidaus tvarkos taisykles;

33.10. sprqst i  k lausimus del  Bendr i jos stoj imo Isusiv ieni j imus i r  draugi jas,  iSstoj imo i5 jq;



33. 11 .  pr i imt i  sprendimq del
sqlygas;

Bendri jcs reorganizavimo ir patvirt int i  reorganiza,j

33.12. pri imti sprendimq pertvarkyti Bendrijq;
33.13. pri imti sprendimq likviduoti Bendrijq, atiaukti Bendrijos l ikvidavimq;
33.14. rinkii ir atSaukti Bendrijos l ikvidatoriq; i

33.15. sprgsti megeji5ko sodo teritori jos kraStovaizdlio tvarkymo ir prieZi[ros, uZstatymc
ir kitus teritori jos planavimo, infrastruktUros pletros ir bendrijos bendro naudojimc
turto naudojimo, tvarkymo ir pardar;imo klausimus.

34. Bendrijos nariq susirinkimas gali pri imti sprendimus ir kitais pagal Bendrijos [statusjo kompetencijai priskirtais klausimais.

35. Bendrijos nariq susirinkimas neturi ieises pavesti kit iems Bendrijos organams sprgsiijo kompetencijai priskirtq klausimq.

36. Bendr i jos susir inkimt l  saukimo i r  organizavimo tvarka:
36.1.Bendr i jos nar iq susir inkimo suSaukimo in ic iatyvos teisg tur i  Bendrr jos valdyba bei

1/10 Bendr i jos nar iq.

36.2. Bendrijos narirl susirinkimas Saukia;nas Bendrijos valdybos sprendimu.
36.3.  Bendr i jos nar i r -1 susir inkimo Saukim

parai5k4. Joje turi blt i nurodytos susir
pasi0lymai del  susir inkimo darbcfue
projekiai. Bendrijos narir-1 susirinkim as
parai5kos gavimo dienos.

36.4.  Jei  Bendr i jos valdyba nepr ieme sprendimo su5aukt i  Bendr i jos nar iq susir inkimq per
10 dienq nuo susir inkimo in ic ia icr iu pateiktos paraiskoi  gavimb dienos, njr iu
susir inkimas gal i  brr t i  susaukiamas' ' !  /4 Bendr i jos nar iq sprendi i ru.

36.5 '  Ei i in is Bendr i jos nar iq susir inkimas tur i  b0t i  Saukiamas kasmet ne vel iau kaip per 5
menesius po f inansinir l  metq pabaigos.

36.6. Neeil iniai nariu susirinkimai Saukiami Bendrijos valdybos iniciatyva arba ne ma1iau
kalp 1/10 Bendrijos nariul iniciatyva.

36.7.  Bendr i jos valdyba ar nar ia i ,  pr i6mg s;
vel iau kaip pr ie5 dvi  savai tes ik i  sus
prane5ipq apie Saukiamq nar iq susir i r
paieikt i  susir inkimo darbotvarke. Jei  r
Bendrijos [status, svarstyti leSq skeiinimosi, Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo
ir  l ikv idavimo klausimus, apie Bencir i jos nar iq susir inkimd su5aukimq'k iekvienam
Bendrijos nariui turi b0ti prane5ama ra5tu.

36.8 '  Kiekvienas Bendr i jos nar iq susir inkimas tr-rr i  iSr inkt i  susir inkimo pirmininkq i r
sekretoriq.

36.9. Bendrijos narirl susirinkime teisetai dalyvaujantys nariai registruojami pasira5ytinai
susirinkimo dalyvitl sqra5e. Narys. dalyvaujantis Bendrij6s naiiq susirinkime ir
turintis teisg balsuoti, turi pateikti asrnens tapatybg liudij int[ dokgment4. Asmuo,
nesantis Bendrijos nariu, taip pat iuri pateikti ir dokumentq, patvirt inani[ jo teisE
balsuoti nariq susirinkime. Nariq registravimo s4ra5q pasiiaSo Bendrijoi nariq
susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Registravimo sqra5e turi bgti nurodyti nariai,
jau balsavq ra5tu.



36'10. Bendrijos nariq susirinkimai turi b0ti protokoluojami. Protokolas gali b1ti
nera5omas, kai pri imtus sprendimus Bendrijos nariq susirinkimo metu pasiraSo visi
bendr i jos nar ia i .

36.11. Protokolq p_asira5o bendr i jos nar iq susir inkimo pirmininkas i r  sekretor ius.  Kartu gal ipasira5yti ir Bendrijos nariq susirinkimo [galioti asmenys.
36'12. Protokolas turi b0ti sura5ytas ir pasira5ytas ne vdliau kaip per S darbo dienas nuo

Bendr'rjos susirinkimo dienos. Prie Bendrijos nariq susirinkimo protokolo turi OUti
pridedama: Bendrijos narir4 susirinki
lgaiiojinnai ir kit i dokumentai, patvirt l
patvirt inantys, kad nariams buvo p
pastabos del protokolo ir protokolq pas

37. Bendrijos nariul susirinkimas gali pri imti sprendimus ir yra laikomas [vykusiu, kai
jame dalyvauja ne maZiau kaip 112 Bendrijos narir4. Jeigu kvorumo nera. narir-1
susirinkimas laikomas ne[vykusiu ir turi b0ti suiaulitas pakartotinis nariq
susir inkimas, tur int is te isg pr i imt i  sprendimus pagal  ne[vykusio susir inkimo
darbotvarkq. Sprendimai pakartotiniame susirinkime priimami paprasta ar Siu [statqnusiatyiais atvejais - kvalif ikuota pakartotiniame nariq susirinkime dalyvavusiu nariq
balsq dauguma, nepr ik lausomai k iek Bendr i ja tur i  nar i r l  i r  k iek jq daiyvauja
pakartoiiniame susii inkime.

38. Bendr i jos nar i r4 susir inkimo sprendimai pr i imami paprasta dalyvaujanciq susir inkime
narir l  balsq dauguma.

39. Kvalif ikuota balsr,i dauguma, kuri yra ne maZesne kaip 213 visr.1 suslrinkime
dalyvaujan6iul  nar iq balsq,  pr i imamai sprendimai del  nar io pasal in imo iS Bendr i jos,
Bendrijcs reorganizavimo ir reorganizavimo sElygrt patvirt inimo, Bendrijos
pertva rkymo, Bend ri jos l ikvidavimo, Bend ri jos l ikvidavimo atsau kim o.

40. Balsavinnas bendr i jos nar iq susir inkime yra atv i ras.  Slaptas balsavimas ya
pr ivalomas vis iems nar iams, del  kur iq nors v ienas narys pageidauja stapto
balsavirno ir tam pritaria ne maZiau kaip 1110 susirinkime dalyvaulanciq'bendrijos
nariui.

41.  Beno'r i jcs nar ia i  d6l  susir inkime svarstomq klausimq gal i  balsuot i  i5 anksto raSiu.
42. lSankst in is balsavimas vykdomas Sia tvarka:
42.1.Apie sa\io sprendimq balsuoti ra5tu bendrijos nariai informuoja Bendrijos valciybq ne

vel iau kaip pr ie5 2 dienas ik i  susir inkimo pradZios.

42.2.Bencr i jos valdyba tur i  sudaryt i  sqlygas nar iams, balsuojant iems ra5tu,  susipaZint i  su
visais pasi0 lytq sprendimq projektais balsuojamu darboivarkds klausim u.

42.3.  Balsuojant raStu,  balsavimo lape nurodomas Bendr i jos nar io vardas i r  pavard€, sodo
sklypo numeris i r  adresas, darbotvarkes klausimo pavadinimas, uZ kur l  j is  balsuoja,
ir jo nuomon6 "uZ" arba "prieS" Siuo darbotvarkeje paskelbtu klausimu. Balsavimo
lapas idedamas ivokq, kur is at idaromas susir inkimo metu po balsavimo. Balsavimo
lapas negal i  b0t i  at5auktas.

VII .  BENDRIJOS VALDYMO ORGANAS, RINKIMO IR ATSAUKIMO TVARKA, JO
KOMPETENCIJA BEI NARIU ATSAKOMYBE

43. Bendrija [gyja civil ines teises, prisiima pareigas ir jas [gyvendina per savo valdymo
organus.

44. Bendrijos valdymo organas yra bendrijos valdyba, jos nariq skaicius yra 5
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47' Bendrijos u{dvb3. veikia 
l:g^"1 bendrijos nariq susirinkimo patvirtintq da;:'' ril:T :i,, i ::ff IT JX',l,'jlh fi tfl,.lft1;J#' j o s p i rm i n i n k a s p i rm i ; i n k;

48. Bendrijos valdyba;
48-1 . organizuoja bendrijos veikrq ir pri ' i 'r i , ar laikomasijos [statq;48'2' pri ima idarbq ir atleidzia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;4B'3' veikia bendriios vardu santykiuose su kitais asmenimis ir turi teisq sudarffi :ili ?,:;,:, ?*-,,3;t J[l i;?;k U:#jh; 

s a n d o ri u s B e n d rijos va,oyo a !
48'4' [gvvendina 

?:T1:r meting pajamq ir israidq .1lrlq, bendrcjo naudojimo obiekatnaujinimo (remonto, rekonsirur<ci;osl ar rlJclrni..uimo metinibei irgaraikiprane;48'5' sudaro meiing finansinq atskaitomybg ir jq pateikia Bendrijos nariq susirinkimui;48 6 rvarkouJr:::ffi,rTJfl',1,ffi,ffJr.:Hr;.il 
t*to ir objektq resistravimo knyga

ou t 
;'.1r!"til3 ffi':fff#,x?i'. 

ir nariq prasvmu pateikia informacija ir dokumentu
48'8' Bendrijos dokumentus ir'duomenis pateikia juridiniq asmenL[ registrui;48'9' isiatymq nustatytus viesus pranesimus skerbia respublikiniame dienrastyjr"Varstiediq raikradtis", ui"sa rformacijq pr"n"s, ,.-"gistruotu-taijk;;;, pasira.ytinai: liiil?'T ::J&, 1 #S, ::1,1,*'lo!, I i'""'i. *ii; o' l r, uil i,['rJn,o,", o ista t i
48.10 .  ie ik ia Bendr i jos nar iams reikar ingqinformacUq;
48 1t;'1t',:t?#;:,:,H:HTJ,r"jlrijq 

[starvme ir kitq istatymq bei kitq teis.s aktq, taip pat5iq [statq nustatytas pareigas.
49. Bendri jos vardybos pirmininkas:
49.1 .  veik ia bendrr los vardybos vardusantykiuose su ki ta is asmenimis;

45. Bendri jos valdybos narius
laikotarpiui.  Valdybos nariLl

16. BenrCri jos valdybos nariai
kuris pri imamas paprasta
valdybos nar iq at5aukimo
susir inkimai.

i5 bendri jos nariq renka nariq susir inkimas zkadenci jq aka icius neribojamas.

pr i imtus dokumentus,  k i tus informacinius dokumentus;
da rba.

gal i  b[ t i  atsaukiami Bgndr i jos nar iq susir inkimo sprendibalsq daugurna. BendrUos nar i l l  susir inkimas del  Bendrorganizuoiarnas ta pacia tvarki kaip ir kit i gendrijos n

49 2.  pasiraso sutart is,  V?ldybos
19'3 organizuoja administraci jos
50. Bendr i jos

pe I  v iena
valdyba nagrindja Bendrijos nariq pareiskimus, prasymus bei skundus irmenesfpateik ia atsakymq. 

' - " ' - t  r

51. Bendrijos valdybos sprendimai priimami posedziuose. posediiq Saukimo iniciatyvosrersq turi kiekvienas vardybos nr.y.. vrr'ovu".-p"reiis raikomas ivykusiu, kaijameii'#;:,J,,':lTff i:f;?j# 
ii7n.. n",.iq e;r,,,- 

" m etu k ie-kui"n us ben d rijos
52 yilll',:1.ffiffi i#:Y:::Hffihf'-H:lj:: posedyje sprendziamas su jo
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53. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai uZ j[ balsuoja daugiau kaip pus
valdybos nariq. Jei bendrijos valdybos nariq balsai ,,u2" ir ,,pries; pasiskiisti ilygiai, lemia Bendrijos valdybos pirmininko balsas. Valdybos posedZiai turi-Ul
protokoluojami, iSskyrus atvejf, kai sprendimq pasiraSo visi valdybos nariai.

54. Bendrijos valdyba turi u2tikrinti, kad revizijos komisijai b[tq pateikti visi nurodytar
patikrinimui reikalingi Bendrijos dokumentai.

55. Ne vdliau kaip l ikus 10 dienq iki eil inio bendrijos nariq susirinkimo Bendrijos valdyb
privalo parengti Bendrijos veiklos ataskait4. Joje turi b[ti Bendri;os veif fos- pe
ataskaitinius finansinius metus aplvalga, svarbiausi [vykiai Bendrijoje einamaisli
f inansiniais metais iki eil inio nariq susirinkimo, Bendrijos veiklos ptanai ir prognoies

56' Bendrijos valdybos nariq, nevykdandiq arba netinkamai vykdanciq pareigas
aisakomybg nustato Civil inis kodeksas ir kit i [statymai.

VII I .  BENDRIJOS VEIKLOS KONTROLE
57' Bendrijos Ikinq finansinq veiklq kontroliuoja revizijos komisija. Revizijos komisijo.

nar ia i  i r  jos pirmininkas renkami nar iq susir inkime 2 metr l  kadenci ja i .  Reviz i jo,
kcmisijos darbo tvarkq nustato jos darbo reglamentas.

58. Revizijos komisijos nariu negali brlt i Bendrijos valdybos nariai, jr1 sutuoktiniai a
sugyventiniai, kai partneryste.fregistruota [statymq nustatyta tvarka, ir asmenys
kuriuos su valdybos nariais sieja artimi giminystes ai svainyites rySiai (tevai (lteviai;
vaikai ([vaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuokiinirl ar sugyventiniq broliai, seserys
tevai  i r  vaikai) .

59.  Reviz i joskomisi ja:

59.1.  t ikr ina Bendr i jos [k ing f inansing veik lq;

59.2 '  informuoja Bendr i jos nar iq susir inkimq, Bendr i jos valdyb4 apie Bendr i jos veik lcs
paieidimus;

59.3.  f inansiniams meiams pasibaigus, nar iq susir inkimui pateik ia isvadq del  Bendr i jos
m etines finansines atskaitomybes;

59.4.  pt- ivalo at l ik t i  neei l inI  r ]k ines f inansines veik los pat ikr in imq, je i  to reikalauja n3
maZiau kaip 114 bendrijos nariq, ir ataskait4 pateikti Bendrijos njrir-l susirinkimuj.

lx. rlKSLlNlU, Slul-ll.ryLuJ_u_ lR_Klru su BENDRtJos vEtKLA susuustu INASuNUSTATYMO lR MOKEJIMo TVARKA, NEP|NlctNtU INASU IVERTINtMo BEIBEI''lDRlJos NARIU lR JU Setnos NARIU DARBo s4ilnunp isxnrrirvro itr.raSus
TV,ARKA

60. Bendrijos bendrojo naudojimo objektr-i atnaujinimui (remontui ar rekonstruk'1ai) a:
modernizavimui, taip pat le5q [statymuose ir kituose teises aktuose nurodytiems
privalomiesiems statiniq naudojimo ir prieZi0ros reikalavimams [gyvendinti, taip pat
su i lgalaike Bendrijos veikla. su.sijusiems projektams [gyvLndinti, ieikalingu.
kaupiamqjq ir t iksliniq leSq kaupimo ir mokejimo tvarka turi b[iJ numatyta metiniuo-ia
i r  i lgalaik iuose Bendr i jos planuose, kur iuos tv i r t ina Bendr i jos nar iq susir inkimas.

61. Nepiniginiai  [na5ai  [vert inami bendr i jos valdybos sudarytos komisi jos.  Komisi jcs
posedZiai protokoluojami ir pagal komisijos ivertinimq bendrijos valdyba priima
sprendimq uZskaityti [na5us.

62. Bendrijos valdybos organizuojamuose bendrojo naudojimo teritori jos tvarkymo ar
kituose darbuose (talkose) turi dalyvauti visi Bendrijos- nariai. Jei Bendrijos nary=



X. BENDRTJOS TURTAS, PAJAMU PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKA i
63' Bendrijos turtas valdomas, naudojamas, juo disponuo.,,ama [statymq ir Bendrijos

[statq n ustatyta tvarka.
64. Sodininkams bendrosios dal ines nuor

le5omis ar bendromis le5omis ar benc

lieptai, vamzdynai ir angos, elektros
technine [ranga, esanti bendrojo
konstrukcijose, taip pat Sie objektai ir€
megeji5ko sodo teritori jos inZinerines tr
asmenq nuosavybe.

65. Bendrijos valdyba privalo sudafii ben
papildyti arba pakeisti. Siame apra5e t
technine bukle.  Bendr i jos valdyba k
paskelbia nariams ir pateikia j[ kit iems
valdymu susijusiems suinteresuotiems
tei;e gincyti bendrojo naudojimo obje
at l ik t i  i5 naujo.  Sprendimus del  pakart<
susir inkimas.

66' Bendrijai priklausancio nuosavybds teise turto sara5as tvirt inamas Bendrov€svaldybos kiekrrienais kalendoriniais metais pateikiant turto aprasq ir kitus jtnusiatan6ius duomen is.
67. Bendr i jos pajarnas sudaro:
67.1 .  Bendr i jos nar io mokesdiai  i r  t iks l in ia i  inaSai:
67.2.pajamos i5 Bendrijos turto;
67.3. i5 Bendrijos veiklos gautos pajamos;

67.4. valsiybds ar savivaldybes tikslines paskirties ldsos;
67'5 '  f iz in iq ar jur id in iq asmenq negrtZint inai  (  parama, lab cara,  pagal  testamentE,dovanojimas) perduoti ar padovanoti pinigai ir kitas iurtas:
67.6. kitos teisetai lgytos pajamos,

68'  Bendr i jos nar io mokesciai  mokami pinigais.  Tiksl in ia i  [na5ai  gal i  br i t i  p in ig in ia i  i rnepiniginiai .  Nepiniginiais [nasais negal i  but i  darbai  i r  paslaugosi-
69' pe1drU9s. leSq panaudojimas yra nustatomas Bendrijos nariq susirinkimo nustatytatvarka, tvirt inant Bendrijos meting pajamq ir islaidq sqmatq.
70' Bendrijos pajamq apskaita tvarkoma vadovaujantis Buhalterinds apskaitos [statymu.

r0
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xt. lsTATu KErTtMo TVARKA
71. Bendrijos fstatq pakeitimo projektq rengia jo iniciatoriai. Jei fstatq projektq ruo5ia ne

valdyba, j is pateikiamas valdybai. Sprendimq del [statq pakeitimo projekto [traukimo
I Bendrijos nariq susirinkimo darbotvarkg priima valdyba.

72. Keisti Bendrijos [status gali t ik bendrijos narirl susirinkimas. Nutarimams Siais
klausimais pri imti reikia ne maZiau 2/3 susirinkime dalyvaujanciq narirl balsul.

73. Bendrijos istatus ir jq pakeitimus pasira5o Bendrijos narir. l susirinkimo, pridmusio
sprendimq pakeisti fstatus, igaliotas asmuo.

74. Bendrijos valdyba [statq pakeitimus ir visq pakeistr4 [statq tekstq kartu su kitais
teisis aktr-1 nurodytais dokumentais pateikia juridiniq asmenq registrui.

75. Pa<eisti Bendrijos [statai [sigalioja nuo jq [registravimo juridiniq asmenq registre.

XII. BENDRIJOS PABAIGA IR PERTV.ARKYM,AS

76. Bendrtla reorganizuojama, l ikviduojama ir pertvarkoma Civil inio kodekso ir Sodininku
bendrijq [statymo n ustatyta tvarka.

xil t .  ctNeu SPRENDIMAS
77. Giniai tarp Bendrijos ir Bendrijos nariq, tarp bendrijos ir kitq fiziniul ar juridiniq

asmenLl sprendZiami Civil inio kodekso nustatyta tvarka.

78. Jeigu Bendr i jos nar ia i  pageidauja raStu,  jq tarpusavio gincus gal i  nagr inet i  Bendr i jos
valcyba arba Bendr i jos nar iq susir inkimas.

79. Gindas pirmiausia nagrinejamas Bendrijos valdybos posedyje valdybos darbo
reglamento nustatyta tvarka per vienq m€nesi nuo parei5kimo gavimo. Valdybai
nusprendus, Bendrijos nariq gindas gali buti perduotas sprgsti alrimiausiam
Bendri jos nar iq susir inkimui.

80. Apie pr i imta sprendimq Sal ims prane5ama raStu.

81. Jeigu ginco Saiys nesui inka su pr i imtu.  sprendimu, j i1 gincas [statymq nustatyta
tvai-ka gali bUti sprendZiamas teisme.

Bendr i jos nar iq susir inkirno
lgal iotas asm uo Valdybos Livi ja Svet ickiene.

{endiao
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