
Lietuvos statybos iniinieriq s4iungos Kauno apskrities bendrija

ISTATAI

1. Bendroji dalis

1.1. Lietuvos statybos inZinieriq s4jungos Kauno apskrities bendrija (toliau - LSIS KAB) yra ribotos

civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, kurio teisine forma- asociacija, o pagrindinis tikslas yra

koordinuotiir organizuoti LSIS KAB nariq veikl4 atstovauti LSIS KAB nariq interesams ir juos ginti.

1.2. LSIS KAB turi komercini finansini bei organizacin[ savaranki5kum4 antspaud4 ir atsiskaitom4jq

s4skait4.

1.3. LSIS KAB savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos

asociacijq istatymu (toliau - Asociacijq [statymas), kitais Lietuvos Respublikos [statymais bei Vyriausyb€s

nutarimais ir Siais [statais (toliau - [statai).

1.5. LSIS KAB atsako uZ savo prievoles visu jai priklausandiu turtu. LSIS KAB neatsako uZ savo nariq
prievoles, o jos nariai neatsako uZ LSIS KAB prievoles.

1.6. LSIS KAB finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.7. LSIS KAB veiklos laikotarpis neribotas.

2. LSIS KAB veiklos tikslai, uZdaviniai, sritys bei ru5ys

2.1. Pagrindiniai LSIS KAB veiklos tikslai yra:

2.11. telkti LSIS KAB nariq pastangas vykdant statybos technines veiklos pagrindiniq sridirtr darbus:

statybinius tyrinejimus, statinio projektavim4 ir statinio projekto vykdymo prieLiirao statinio projekto

ekspertizg, statinio ekspertizg, statybos darbus, statinio statybos techning prieZi[rq

2.1.2. rengti specialistus ir kelti jrf kvalifikacija teikti LSIS KAB nariams konsultacijas ir metoding

pagalbau teisinemis priemonemis ginti savo nariq profesinius, socialinius, ekonominis ir darbo interesus;

2.1.3. rupintis profesiniu ir etiniu statybos inLinieriqlygi!, skatinti juos gilinti profesines Linias, dalyvauti
valstybes nustat5rta tvarka [galiotU oryanizacijq veikloje tikrinant statybos inZinieriq profesines Zinias,

skleisti statybq technines ir organizacines naujoves;

2.1.4. bendradarbiauti su mokslo [staigomis bei kitomis organizacijomis.

2.2.Pagrindiniai Sqiungos veiH6s uZdaviniai ir veiklos sritys yra:

2.2.I. organizuoti su statybomis susijusiais klausimais kursus, seminarus, paskaitas, diskusijas,

pasitarimus, mokslines - technines konferencijas, parodas, rengti dalykines i5vykas Lietuvoje ir uZsienyje;

2-2.2. nustagrta tvarka vykdyti technines veiklos pagrindiniq sridiq vadovq profesiniq Ziniq patikrinimq
organizuoti ir vykdyi statybos specialistq kvalifikacijos kelimo kursus, i5duoti kvalifikacijos
paZymejimus;

2.2.3. bendradarbiauti su kitomis Salies ir uZsienio organizacijomis, pletojant statybq srities mokslines -
technine s, or ganizacines ir ekonom ine s i dej as ;

2.2.4. aktyviai dalyvauti statybos technines veiklos normatyvines bazes tobulinimo veikloje, naujq

reguliuojandiU [statymq nonne ir standartq rengimo procese, juos vertinti, teikti savo i5vadas ir
p asifllymus atitinkamom s valstybes institucij oms ;



2.2.5. valstybes institucijq praSymu, taip pat gindy.tinais atvejais, atlikti Salies ypatingos svarbos statiniq
projektrl ir statiniq ekspertizE. SiUlyti ekspertq kandidatiiras i valstybes valdymo institucijq sudaromas

komisijas;

2.2.6. skatinti statybos inZinieriq klrybinE veikl6

2.2.7. istatymq numatyta tvarka uZsiimti Siuose [statuose nurodyta bei kita istatymq nedraudZiama [kine -
komercine veikla, kuri neprie5tarauja Siems {statams ir veiklos tikslams ir reikalinga LSIS KAB tikslams
pasiekti;

2.2.8. aktyviai bendradarbiauti su kitomis statybos sridiq asociacijomis, susivienijimais, konfederacijos,
s4jungomis, draugijomis ar kitais juridiniais asmenimis.

2.3. Pagrindines LSIS KAB veiklos riiSys:

2.3.1 . Pastatq ir inZineriniq statiniq technine prieLiura;
2.3.2. specializuota statybos veikla (projektq ir statiniq ekspertize);
2.3 .3 . statybos inZinieriq profesiniq Ziniq patikrinimas ;

2.3 .4. mokymq, kursq, paskaitq e gzaminq ren gim as ;

2.3.5. konsultacine veikla statybos ir projektavimo klausimais statybos specialistams, statytojams,
projektuotojams ir kita konsultacine verslo bei valdymo veikla;
2.3.6. administracin€ veikla, istaigq ir kitq verslo imoniq aptarnavimo veikla;
2.3.7. architektDros ir inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analiz€;
2.3.8. specializuota projektavimo veikla ir kita profesine, moksline ir technine veikla;
2.3.9. leidybine veikla ir platinimas;
2.3.10. nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas;

2.3.11. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
2.3 . | 2. neki lnoj am oj o turto op erac ij o s uL. atly gy arb a p agal sutart[;
2.3.13. vieSqjq rySiq ir komunikacijos veikla;
2.3.14. moksliniq tyrimq statybos ir projektavimo srityse skatinimas bei taikomoji veikla;
2.3.15. reklama;
2.3.16. kelioniq ir ekskursijq organizavimo veikla;
2.3.17. nacionaliniq ir tarptautiniq rySiq palaikymas su kitomis organizacijomis, asociacijomis, sqjungomis
ir institucijomis bei kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis;
2.3.18. aktualios informacijos statybos ir projektavirho klausimais paie5ka ir kaupimas bei platinimas LSIS
KAB nariams;
2.3.19. parodq mugiq, konferencijq ir kt. organizavimas bei kita kDrybine, menine ir pramogq
organizavimo veikla.

LSIS KAB gali vykdyti ir kitq istatymq nedraudZiam4 iiking - komercinp veikl4 kuri neprie5tarauja Siems

[statams ir veiklos tikslams ir reikalinga LSIS KAB tikslams pasiekti.

Licencijuojama veikla vykdoma gavus atitinkamus leidimus irlar licencijas.

2.4. {statuose numatltq tikslq ir uZdaviniq igyvendinimui LSIS KAB turi teisp:

2.4.1 . nekliudomai rulitu, LodLiu ar kitais bDdais skleisti informacij4 apie savo veikl4;

2.4.2.steigti kitus juridinius asmenis bei taptijq dalyve;

2.4.3. uLsiimti leidyba;

2.4.4.pirkti ar kitaip [sigyti savo veiklai reikaling4 turta ji valdyti, naudotis ir disponuoti juo [statymq
nustatyta tvarka;

2.4.5. samdyti darbuotojus [statuose numatytai veiklai vykdyti;

2.4.6.teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jqkainas;



2.4.7.gauti leSq ar kitokio turto i5 tarptautiniq visuomeniniq organizacijq nevalstybiniq organizacijt4,
fondq, taip pat frzinirlasmenq;

2.4.8.teikti bei gauti param4 [statymq nustatyta tvarka;

2.4.9. stoti I tarptautines nevyriausybines organizacljas ir sqjungas, palaikyi rySius su kitq valstybiq
tarptautinem is or ganizacij om i s.

2.5. LSIS KAB leidZiama nuosavybes ar bet kokiomis teisemis valdom4 turt4 ir le5as perleisti, uZtikrinti
juo prievoliq [vykdym4 ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises I ji tik tuo atveju,

kai tuo siekiama igyvendinti [statuose nustatytus veiklos tikslus.

2.6. LSIS KAB draudLiama:

2.6.1. neatlygintinai perduoti LSIS KAB turt4 nuosavyben LSIS KAB nariui, valdymo ir kolegialaus
organq nariui;

2.6.2. moketi LSIS KAB nariui iSmokas iS pelno dalies ar perduoti likviduojamos LSIS KAB turto dal[,

vir5ijandiq stojam4ji nario fna5q ar mokest[;

2.6.3. LSIS KAB turt4 ir leSas, [skaitant pelnq jokia forma, iSskyrus labdar4 ir param4 pagal istatym4
skirstyti LSIS KAB irlar jos valdymo organq nariams, LSIS KAB darbo sutarties pagrindu dirbantiems
asmenims, i5skyrus darbo uZmokesti kitokias su darbo teisiniais santykiais susijusios i5mokas ir kai
autorines sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama uZ suteiktas paslaugas ar

parduotas prekes;

2.6.4. suteikti paskolas, [keisti LSIS KAB turt4 i5skyrus atvejus, kai turtas [keidiamas LSIS KAB
prievolems uZtikrinti. Garantuoti, laiduoti ar kitaip uztikrinti kitq asmenq prievoliq [vykdym4;

2.6.5. skolintis pinigq i5 LSIS KAB nario ar su juo susijusio asmens ir moketi pal[kanas. Si nuostata

netaikoma, kai skolinamasi i5 kredito [staigq;

2.6.6. skolintis i5 kitq asmenq, mokant neprotingai dideles palflkanas;

2.6.7. pirkti prekes ir paslaugas uZ akivaizdLiai per didelq kain4 i5skyrus atvejus, kai tokiu bDdu yra

suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos [statym4 yra labdaros gavejas;

2.6.8. parduoti LSIS KAB turtq uL akivaizdLiai per maLqkainq" i5skyrus atvejus, kai tokiu biidu yra

suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros if paramos [statym4 yra labdaros gavejas;

2.6.9. steigti juridin[ asmeni kurio civiline atsakomybd uLjuridinio asmens prievoles yra neribota, arba

buti jo dalyviu;

2.6.10. vykdyti valstybes ar savivaldybiq, jr+ institucijq ar pareig[nq bei valstybes tarnautojq vie5ojo
administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti [statymai;

2.6.11. vykdyti profesiniq sqjungq religiniq bendruomeniq, bendrijq ir centrq bei pagal jq kanonus,

statutus ar kitas norrnas tos padios religijos tikslams igyvendinti [steigtq juridiniq asmenq kredito unijq ir
kitq juridiniq asmenq, kurie yra kitos teisines formos, funkcijas, jei Sias funkcijas pagal istatymq nuostatas

gali vykdlti tik tam tikros teisines formos juridiniai asmenys;

2.6.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius burius, i5skyrus

[statymq numatytus atvej us.

2.7. LSIS KAB pinigus, gautus kaip param4 taip pat kitus negr4Zintinai gautus pinigus ir kitq turtq
naudoja juos davusio asmens nurodyiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurode. LSIS KAB Siuos

gautus pinigus privalo laikyti atskiroje s4skaitoje, taip pat sudaryti s4mat4 jei tai numatyta teises aktuose

arba pinigus davgs asmuo to reikalauja.



3. Naryst6. LSIS KAB nariq teisds ir pareigos. Naujq nariq pridmimo, nariq i5stojimo ir pa5alinimo
i5 LSIS KAB tvarka bei s4lygos

3.1. LSIS KAB nariq skaidius neribojamas. LSIS KAB nariais gali buti ne jaunesni kaip 18 metq veiksnDs
fiziniai asmenys, pripaZ[stantys LSIS KAB [status bei mokantys nustatyto dydZio nario stojamqji [na5q fr
metin[ nario mokest[. LSIS KAB nariai taip pat privalo tureti bet kur[ statybos technines veiklos sridiq
statybos inZinieriaus, profesinio bakalauro, bakalauro, magistro ar daktaro diplom4 bei dallvauti statybos
inZinerijos veikloje.

3.2. LSIS KAB narius priima LSIS KAB Direktorius, pateikus ra5ti5k4praSym4 del priemimo I LSIS KAB
narius ir sumokejus LSIS KAB Konferencijos nustatytqnario stojamqj[ [na5q.

3.3. LSIS KAB nariqteises:

3.3.1. dalyvauti ir balsuoti LSIS KAB Konferencijose;

3.3.2.bfti renkamais i LSIS KAB Taryb4 ir Direktoriumi;

3.3.3. naudotis LSIS KAB teikiamomis paslaugomis, kvalifikuota LSIS KAB specialistq pagalba,
patarimais ir gynyba, susijusiais su profesine, darbine veikla bei siekiant profesinio tobulinimosi; naudotis
sukaupta informacija ir dalyvauti LSIS KAB veikloje;

3.3.4. teikti pasi[lymus LSIS KAB valdymo organams, vertinti LSIS KAB veikl4;

3.3.5. tureti LSIS KAB nario paLymejim4;

3.3.6. susipaZinti su LSIS KAB dokumentais ir gauti vis4LSIS KAB turim4 informacij4apie jos veikl4;

3.3.7. apskqsti teismui LSIS KAB valdymo organq sprendimus;

3.3.8. bet kada i5stoti iS LSIS KAB;

3.3.9. tureti kitas [statuose ir LR istatymuose numatytas LSIS KAB nario teises.

3.4. Naryste LSIS KAB pasibaigia:

3.4.1. i5stojus i5 LSIS KAB. LSIS KAB narys gali laisvai i5stoti i5 LSIS KAB, jeigu jis ne veliau kaip
prieS 10 (deSimt) dienq iki pageidavimo iSstoti i5 LSIS KAB ra5tu pateikia praSym4 Direktoriui. LSIS
KAB nariai i5braukiami i5 nariq sqraSo Direktoriaus sprendimu;

3.4.2. likvidavus LSIS KAB;

3.4.3. LSIS KAB nario mirties atveju;

3.4.4. LSIS KAB Tarybos sprendimu, jeigu:

3.4.4.1. LSIS KAB narys nesilaiko {statq irlar nevykdo kitq [sipareigojimq;

3.4.4.2. LSIS KAB narys, pasinaudodamas iS LSIS KAB gauta informacija, sudaro sandorius,
padarydamas nuostolius kitiems LSIS KAB nariams;

3.4.4.3. LSIS KAB narys perduoda tretiesiems asmenims LSIS KAB nariq komercines - iikines irlar
profesines paslaptis irlar LSIS KAB komercines paslaptis irlar kitq konfidenciali4 informacij4 susijusiq su

LSIS KAB veikla;

3.4.4.4. LSIS KAB narys nevykdo sutartiniq [sipareigojimq LSIS KAB ir kitiems nariams;

3.4.4.5. LSIS KAB narys savo veikla diskredituoja LSIS KAB ar jos narius;

3.4.4.6. LSIS KAB narys nesumoka LSIS KAB nario mokesdio praejus metams nuo jam pateikto ra5ytinio

[spejimo;

3.4.4.7. LSIS KAB narys nedalyvauja LSIS KAB veikloje.

3.5. I5stojusiam ar pa5alintam i5 LSIS KAB nariui stojamieji nario [na5ai ir nario mokesdiai ar kitaip LSIS
KAB nuosavyben perduotos le5os ir turtas negr4Zinami.



3.6. LSIS KAB nariq pareigos:

3.6.1. laikyis LSIS KAB Konferencijos, Tarybos, Direktoriaus priimtq sprendimq bei Siq [statq;

3.6.2.laiku moketi nustatyto dydZio nario mokest[;

3.6.3. tausoti LSIS KAB turt6

3.6.4. teikti visokeriop4pagalb4igyvendinant [statuose nurodytus LSIS KAB tikslus ir uZdavinius;

3.6.5. [statymq nustatlta tvarka atlyginti LSIS KAB padarytus nuostolius;

3.6.6. nevykdyti veiklos, kuri kenktq LSIS KAB ir jos nariqteisetiems interesams;

3.6.7. saugoti LSIS KAB ir jos nariq komercines - [kines bei profesines paslaptis, net i5stojus i5 LSIS
KAB narir+.

3.7. LSIS KAB nario stojamqjq fna5q ir nario mokesdiq dydZiai bei mokejimo tvarka lstatuose
nenurodoma, ji tvirtinama LSIS KAB Konferencijos sprendimu atskiru dokumentu.

4. LSIS KAB valdymas ir organai

4.1. LSIS KAB valdymo struktiira:

4.1.1. Konferencija - auk5diausias LSIS KAB organas;

4.1.2. Taryba - kolegialus LSIS KAB valdymo organas;

4.1.3. Direktorius - vienasmenis LSIS KAB valdymo organas.

LSIS KAB konferencija

4.2. LSIS KAB konferencija (toliau - Konferencija), turinti visas visuotinio nariq susirinkimo teises ir
pareigas, yra auk5diausias LSIS KAB organas, kurio kompetencijai priklauso:

4.2.1. keisti LSIS KAB istatus;

4.2.2. inkti LSIS KAB Tarybos narius bei juos at5aukti;

4.2.3. rinkti ir at5aukti audito imonp (auditoriq), nustatyti apmokejimo uZ audito paslaugas dyd[ ir s4lygas;

4.2.4. nustatfti LSIS KAB nario stojamqjq ina5q ir nario mokesditl dydZius bei mokejimo tvark4;

4.2.5.tvirtinti LSIS KAB meting finansing atskaitomybg;

4.2.6. priimti sprendim4 del LSIS KAB pertvarkymo, riorgantzavimo ar likvidavimo;

4.2.7. priimti sprendimq skirti ir at5aukti LSIS KAB likvidatoriq.

4.2.8. sprqsti kitus Asociacijq.- [statyme ir Siuose lstatuose Konferencijos kompetencijai priskirtus

klausimus, jeigu pagal Asociacijq [statymqtai nepriskirta kitq LSIS KAB organq kompetencijai ir jei pagal

esmE tai nera valdymo organo funkcijos.

4.3. Konferencij4 ne rediau kaip kart4 per 4 (ketverius) metus Saukia ir organizuoja LSIS KAB Taryba.

Taryba apie jos dat4 vietq ir darbotvarkg prane5a kiekvienam LSIS KAB nariui {statq 7.1. punkte nurodyta
tvarka ne veliau kaip prieS 20 (dvideSimt) dienq iki Konferencijos pradZios.

4.4. Konferencijoje sprendZiamojo balso teisp turi asmenys, Konferencijos dienq esantys LSIS KAB
nariais.

4.5. Konferencija gali bUti Saukiama, nesilaikant [statq 4.3.,4.7. ir 4.12. punktuose numatytq terminq,
jeigu visi LSIS KAB nariai su tuo ra5tiSkai sutinka.



4.6. Neeilind Konferencija turi bDti su5aukta, jei to reikalauja ne maLiau kaip ll2 LSIS KAB nariq ar
Taryba, ar Direktorius. Konferencija gali bilti Saukiama teismo sprendimu Asociacijq [statymo nustatyta
tvarka.

4.7. Konferencijos su5aukimo iniciatoriai (q atstovai) prieS 20 (dvide5imt) dienq iki Konferencijos
pradZios (eigu visi LSIS KAB nariai su tuo ra5ti5kai sutinka, tai nustatyto termino galima nesilaikyti)
kiekvienam LSIS KAB nariui turi pateikti {statq 7.1. punkte nurodyta tvarka prane5imus apie Saukiamq
Konferencijq kuriuose bfltq nurodytos jo su5aukimo prieZastys ir tikslai, Konferencijos darbotvarke, data
ir vieta.

4.8. Kai Konferencija Saukiama teismo sprendimu, darbotvarkg parengti ir kartu su kitais nustatytais
dokumentais turi pateikti teismui asmuo ar asmenys, kurie kreipesi i teismq del Konferencijos suSaukimo.

4.9. LSIS KAB nariai ir Tarybos nariai gali papildyti Konferencijos darbotvarkp. Sifllymas papildyti
darbotvarkp gali buti pateiktas ne veliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki Konferencijos. Kartu su

siulymu turi btiti pateikti sprendimq projektai siiilomais klausimais.

4.10. Jeigu Konferencijos darbotvarke, nurodlta prane5ime apie Saukiam4 Konferencij4 buvo pakeista,
apie jos pasikeitimus LSIS KAB nariams turi buti prane5ta Siq lstatq 7.1. punkte nurodyta tvarka ne veliau
kaip likus 2 (dviems) darbo dienoms iki Konferencijos.

4.11. Konferencija yra teiseta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip puse LSIS KAB nariq. Kiekvienas LSIS
KAB narys Konferencijoje turi vieno balso teisq. Konferencijos sprendimai priimami paprasta
dalyvaujandiqjq Konferencijoje LSIS KAB nariq balsq dauguma, t. y. Konferencijoje sprendimas laikomas
priimtu, kai ui.ji gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujandiq nariq balsq ,SrL" negu,,prieS", i5skyrus Siq

fstatq 4.2 dalies 1,2, ir 6 punktus, kuriems priimti reikia 213 dalyvaujandiq Konferencijoje LSIS KAB
nariq balsq daugumos.

4.12. Jeigu Konferencijoje nera kvorumo, ne vdliau kaip po 30 (trisde5imt) dienq turi blti su5auktas
pakartotine Konferencija. LSIS KAB nariai apie tai informuojami Siq lstatq 7.1. punkte nustatyta tvarka ne
veliau kaip likus l0 (de5imt) dienq iki pakartotines Konferencijos. Pakartotine Konferencija turi teisp
priimti sprendimus neivykusios Konferencijos darbotvarkes klausimais, nepaisant dalyvaujandiq nariq
skaidiaus.

LSIS KAB Taryba

4.13. LSIS KAB Taryba (toliau - Taryba) yra kolegialus LSIS KAB valdymo organas, vadovaujantis LSIS
KAB veiklai tarp konferencijq.

4.14. Taryba renkama i5 9 (devynirf nariq. Tarybos narius 4 (ketveriq) metq laikotarpiui renka
Konferencija. Tarybos nariais gali bDti tik LSIS KAB nariai. ISrenkami daugiausia balsq surinkg
kandidatai.

4.15. Tarybos nariui atsistatydinus i5 savo pareigq nesibaigus Tarybos kadencijai, vietoje atsistatydinusio
Tarybos nario Konferencija renka kit4 nar[, tadiau iki veikiandios Tarybos kadencijos pabaigos.

4.16. Taryba arba atskiri jos nariai gali buti at5aukti nesibaigus jq kadencijai Konferencijos sprendimu. I
at5auktojo Tarybos nario viet4 Konferencija renka nauj4 nari.

4.17. Taryba i5 savo nariq 4 (ketveriq) metq laikotarpiui renka Tarybos pirminink4 (toliau - Pirmininkas)
ir Tarybos Pirmininko pavaduotoj4 (toliau - Pavaduotojas).

4.18. Taryba:

4. 18.1. Saukia Konferencijas ir sudaro Konferencijq darbotvarkes;

4.18.2. rengia Konferencijos ir Tarybos posedZiq protokolus ir juos tvarko;

4.18.3. priima sprendimus del LSIS KAB nariq Salinimo i5 LSIS KAB;



4.18.4. i5 Tarybos nariq Tarybos kadencijai renka LSIS KAB Direktoriq kuris gali b[ti ir tarybos
pirmininkas, at5aukia LSIS KAB Direktoriq, rengia darbo sutart[ su juo, nustato jo atlyginimo dyd[;

4.18.5. nustato LSIS KAB administracijos organizacing struktDr4 tvirtina LSIS KAB vyr. buhalterio ir
administratoriaus kandidatlras, nustato jq atlyginimo dyd[;

4.18.6. organizuoja Konferencijos nutarimq ir Tarybos sprendimq igyvendinim4;

4.18.7. rengia LSIS KAB veiklos programas, projektus ir jq finansines s4matas;

4.18.8. rengia bei pateikia valstybes valdymo organams pasiulymus, rekomendacijas bei i5vadas
klausimais, liediandiais LSIS KAB veikl4 ir tikslus;

4.18.9. uLmezga rySius su vidaus ir uZsienio Saliq giminingomis profesiniu poZiiiriu asociacijomis,
organizacijos ar kitais juridiniais asmenimis, siundia narius I staZuotes;

4.18.10. priima sprendimus del LSIS KAB nuosavybes teise priklausandio ilgalaikio turto perleidimo,
nuomos, perdavimo pagal panaudos sutart[ ir [keitimo, atsiZvelgiant I Lietuvos Respublikos istatymuose ir
kituose teises aktuose nustatytus apriboj imus ;

4.18.11. priima sprendimus [sigyti ilgalaikio turto;

4.18.12. parengia kiekvienq praejusiq finansiniq metq veiklos ataskait4 ir pateikia Konferencijai 4
(ketveriq) finansiniq metq veiklos ataskaitas;

4.18.13. kaupia leSas LSIS KAB veiklai finansuoti;

4.18.14. priima sprendim4del kitq juridiniq asmenq steigimo ar del tapimo kitq juridiniq asmenq dalyviu;

4.18.15. svarsto LSIS KAB narirlpasillymus igyvendinant LSIS KAB veiklos tikslus ir uZdavinius;

4.18. 16. nustato LSIS KAB komerciniq paslapdiq s4ra5q;

4.18.17. kelia LSIS KAB nariq profesing kvalifikacijau organizuoja konferencijas, seminarus, posedZius;
inicij uoj a informacines bazes kiirim4;

4.18.18. priima sprendim4keisti LSIS KAB buveinq;

4.18.19. sprendZia ir [glvendina kitus, nepriskirtus Konferencijai ar Direktoriaus kompetencijai,
klausimus.

4.19. Taryba privalo laiku rengti Konferencijas ir sudaryti Konferencijq susirinkimq darbotvarkes, pateikti
Konferencijoms svarstyti LSIS KAB veiklos ataskait4 bei kit4 reikiam4 informacijq darbotvarkes
klausimams svarstyti.

4.20. Tarybos veiklai vadovauja ir jos veiklq organizuoja, pirmininkauja Tarybos posedZiuose

Pirmininkas, o jam nesant - jo Pavaduotojas. Pirmininkas atsiskaito uZ Tarybos veikl4Konferencijose.

4.21. Tarybos posedZius Saukia Pirmininkas ne rediau kaip 2 (du) kartus per metus. Tarybos posedZio
Saukimo iniciatyvos teisq turi kiekvienas Tarybos narys.

4.22. Tarybos posedis yra teisetas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip puse Tarybos nariq, o priimti
sprendimai teiseti, jeigu uZ juos balsuoja daugiau kaip puse posedyje dalyvaujandiq Tarybos nariq. Visi
nariai turi lygias balsavimo teises. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Pirmininko balsas. Tarybos
posedZiai privalo biiti protokoluojami.

Direktorius

4.23. LSIS KAB direktorius (toliau - Direktorius) yra vienasmenis valdyrno organas, kuri ne ilgesniam
kaip 4 (ketveriq) metq laikotarpiui renka Taryba i5 Tarybos nariq. Direktoriumi gali buti ir tarybos
Pirmininkas. Tarybos igaliotas asmuo LSIS KAB vardu sudaro darbo sutartf su Direktoriumi ir jqnutrarikia.
Su Direktoriumi gali b[ti sudaryta jo visi5kos materialines atsakomybes sutartis. Darbo gindai tarp
Direktoriaus ir LSIS KAB nagrinejami [statymq nustatytatuarka.



4.24. Direktorius:

4.24.1. atstovauja LSIS KAB teisme bei arbitraLe, valstybes valdZios ir valdymo institucijose, santykiuose
su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

4.24.2. sudaro sandorius LSIS KAB vardu;

4.24.3. atidaro ir uLdaro LSIS KAB s4skaitas bankq istaigose;

4.24.4. vadovauja LSIS KAB administracijos darbui;

4.24.5. priima I darbqdarbuotojus ir atleidLia i5 jo, sudaro su darbuotojais darbo sutartis;

4.24.6. organizuoja LSIS KAB veiklq;

4.24.7 .leidLia [sakymus, reguliuojandius LSIS KAB veiklq

4.24.8. vykdo Konferencijos nutarimus ir Tarybos priimtus sprendimus;

4.24.9. savo kompetencijos ribose atsako uZ LSIS KAB valdymo organq priimtq sprendimq igvendinimq

4.24.10. atsako uZ dokumentq ir duomenq pateikim4 juridiniq asmenq registro tvarkytojui, vieSos

informacijos paskelbim4 spaudoje, prane5imq apie esminius [vykius i5siuntim4 LSIS KAB nariams,
tvarko LSIS KAB nariq s4ra5us;

4.24.11. atsako uZ kitq Asociacijq [statyme ir kituose teises aktuose bei Siuose [statuose Direktoriaus
kompetencij ai priskirtq pareigq vykdym4.

4.25. Ui. savo darb4 Direktorius atsiskaito Konferencijai ne rediau kaip kart4 per 4 (ketverius) metus.
Direktorius istatymq nustatyta tvarka privalo atlyginti LSIS KAB del jo kaltes padarytus nuostolius.

5. LSIS I(AB l65q ir pajamq panaudojimo bei finansines veiklos kontrolds tvarka

5.1. LSIS KAB nuosavybes teise gali priklausli pastatai, inventorius, transporto priemones, taip pat gauta

parama, kitas turtas bei leSos, reikalingi [statuose numatytiems tikslams igyvendinti.

5.2. LSIS KAB le5as sudaro:

5.2.1. LSIS KAB nariq stojamieji ina5ai;

5 .2.2. kasmetiniai mokesdiai ;

5.2.3. tiksliniai inasai;

5.2.4. inalai atskiroms programoms ir projektams vykdyti;

5.2.5. remejq suteiktos leSos;

5.2.6. dovanotos ar kitos gautos le5os;

5.2.7 . kredito istaigq pal[kanas, mokamos uZ jose saugomas l65as;

5.2.8. valstybes ir savivaldybiq tikslines paskirties le5os;

5.2.9. skolintos le5os:

5.2.10. kitos teisetai gautos leSos.

5.3. Valstybes valdZios ir valdymo institucijos, savivaldybes gali skirti leSrl LSIS KAB tik konkredioms
tikslinems programoms igyvendinti.

5.4. LSIS KAB leSos turi biiti naudojamos tik pagal paskirt[ lstatuose nurodytiems tikslams igyvendinti ir
jokia forma negali biiti skirstomos jos nariams. LSIS KAB le5as ir jos turt4 kaupia bei naudoja, taip pat

LSIS KAB turt4valdo ir juo disponuoja LSIS KAB Taryba ir Direktorius savo kompetencijos ribose.



5.5. Lietuvos Respublikos [statymuose numatytais atvejais ir Konferencijos sprendimu LSIS KAB

atliekamas auditas.

5.6. Finansiniams metams pasibaigus iki eilines Konferencijos audito imone (auditorius), jeigu ji yra

i5rinkta ir taip nusprendd Konferencija, turi patikrinti LSIS KAB finansines ataskaitas.

6. [statq ir buveinds keitimo tvarka

6.1. LSIS KAB istatai keidiami Konferencijos sprendimu, priimtu ne maZesne kaip 213 Konferencijoje

dalyvaujandiU LSIS KAB nariq balsq dauguma.

6.2. Konferencijai priemus sprendim4 pakeisti [status, sura5omas visas pakeistq lstatq tekstas ir po juo

pasira5o Konferencijos igalioias asmuo. Pakeisti LSIS KAB [statai [sigalioja nuo jq [registravimo juridiniq

asmenq registre dienos.

6.3. LSIS KAB buveine keidiama Tarybos sprendimu, priimtu visq posedyje dalyvaujandiq Tarybos nariq

balsq dauguma, kuris kartu su kitais teises aktq nustaty'tais dokumentais turi blti pateiktas Juridiniq

asmenq registrui.

7. Prane5imq ir skelbimq paskelbimo tvarka

7.1. LSIS KAB Konferencijq nutarimai ir LSIS KAB Tarybos posedZiq priimti sprendimai bei kiti

prane5imai, su kuriais reikia supaZindinti visus LSIS KAB narius, i5siundiami nariams elektroniniu pastu

arba registruotu lai5ku. lJL, savalaik[ nutarimq sprendimq ir praneSimq i5siuntimQ atsako LSIS KAB

Direktorius.

7.2. pranesimus apie numatom4 LSIS KAB rcorganizavim4 pertvarkymq likvidavimq bei kitais teises

aktq numatytais atvejais LSIS KAB Direktorius skelbia viesai V[ ,,Registrq centtas" leidZiamame

elektroniniame leidinyje,,Juridiniq asmenq vie5i praneSimai"'

g. Dokumentq ir kitos informacijos apie LSIS KAB veikl4 pateikimo LSIS KAB nariams tvarka

g.1. LSIS KAB nariui raStu pareikalavus, LSIS KAB Direktorius ne veliau kaip per 7 (septynias)

kalendodnes dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybg susipaZinti su Siais

dokumentais: lstatais, metines finansirres atskaitomybes ataskaitomis, LSIS KAB veiklos ataskaitomis,

LSIS KAB Konferencijq ir Tarybos posedZiq prbtokolais, Direktoriaus sprendimais, LSIS KAB nariq

s4ra5ais ir kitais dokumentais. UZ dokumentq pateikim4atsako LSIS KAB Direktorius.

g.2. Gaws ra5ti5k4prasymzu informacija (dokumentai susipaZinimui) teikiama nariui asmeni5kai atvykus I
LSIS KAB, su Direktoriumi i5 anksto sutartu laiku, laikantis Siuose [statuose nustatytq terminq.

g.3. Konfidenciali informacija yra informacija (i5skyrus Lietuvos Respublikos [statymq nustatyt4 vieS4j4

informacij{, kuriai S[ statusq savo sprendimu suteikia LSIS KAB Taryba. Su konfidencialia informacija

nary. gatisusipaZintiiik pasiia,sqr purizuOelimqtokios informacijos neatskleisti tretiesiems asmenims. UZ

konfidencialios informu.i;or atskleidima LSIS KAB narys atsako [statymq nustatl'ta tvarka ir pagal Siuos

{status.

9. Filialq ir atstolybiq steigimo bei jrl veiklos nutraukimo tvarka

9.1. LSIS KAB Taryba priima sprendim4 steigti LSIS KAB filialus ir atstovybes, nutraukti jq veiklfu

tvirtina [steigtq filialq ir atstovybiq nuostatus, skiria ir atSaukia i5 pareigq jq vadovus.

[statai pasira5yti 3 eg2.2013 m. lapkridio 28 d.

Konferencij os igaliotas asmuo/ -


