PATVIRTINTA

UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES,,JONAVOS PASLAUGOS"

ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

ULdatoji akcine bendrove ,,Jonavos paslaugos" (toliau - Bendrove) yra ribotos civilines
atsakomybes juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos iespublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos.akciniq bendroviq istatymu, Lietuvos Respublikos atliekq

tvarkymo istatymu, Daugiabudio namo bendrojo naudojimo objektq administravimo nuostatais,
kitais Lietuvos Respublikos teises aktais, taip pat siais
istatais.
2. Bendroves teisine forma
uLdaroji
akcine
bendrove.
a
J. Bendroves veiklos laikotarpis neribotas.
4. Bendroves finansiniai metai - sutampa su kalendoriniais metais.

II SKYRIUS
BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS
5.

-

8.

Bendroves veiklos tikslas

- efektyviai vystyti Bendroves veikl4, racionaliai panaudojant visus
materialinius, finansinius bei kitus resursus, tenkinant Bendroves akcininkrl ir visuomenes
interesus, laikantis vieSosios teises principq.
Bendroves veiklos obiektas:
6.1. daugiabudiq gyvenamr+iq namq bendrosios nuosavybes administravimas ir su tuo susijusi
veikla;
6.2. savivaldybes socialinio biisto administravimas ir remonto darbai;
6.3. daugiabudiq namq atnaujinimo (modemizavimo) projektq administravimas;
6.4. komunaliniq atliekq tvarkymo sistemos administravimas ir atlieku tvarkymas:
6.5. miesto prieZiDros ir tvarkymo darbai;
6.6. nuotekq valymo veikla;
6.7. vandentiekio, Sildymo ir oro kondicionavimo sistemq
irengimas;
6.8. mokejimo istaigos veikla - pinigq perlaidos.
Bendroves vykdomos veiklos pagalEkonomines veiklos ru5iq klasifikatoriq (ERVK 2):
7.1. atliekq surinkimas, tvarkymas ir salinimas;mediliagq atgavimas (E.3g.0);
7 .2. nekilnojamojo turto tvarkybauL atlygi arbapagar sutartf
g.i);
1e.o
7.3. kitas piniginis tarpininkavimas (E. 64. 1 9);
7.4. kombinuota patalpq funkcionavimo uztilffinimo veikla (E.g 1 .10);
7.S.kita valymo veikla (8.8L29);
7.6. kra5tov aizdlio tvarkymas (E. S 1 .3 0);
7.7. administracine veikla, istaigq ir kitq verslo
imoniq aptamavimo veikla (E.g2);
7.8. nuotekq valymo veikla (E.37.0);
7.9. vandentiekio, Sildymo ir oro kondicionavimo sistemq
irengimas (E.43.22).
Bendrove gali uZsiimti bet kokia kita veikla, kuri nepriestarauja Lietuvos Respublikos
teises
aktams.

III SKYRIUS
BENDROVES ISTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTE, AKCIJU
SKAIdIUS IR SUTEIKIAMOS TEISES
9.

Bendroves istatinis kapitalas yra 891 000,00 Eur (a5tuoni Simtai devyniasdesimt vienas
tlkstantis
euru).

Bendrovds istatinis kapitalas padalltas i 391 000 rienerq (aSruonis Sintus devyniasde5imt vien4
tlkstanti vienetq) paprastqjq vardiniq akcr.1 q.
L Bendroves akcijos nominali verle yra 1,00 Eur (vienas euras),
i2. Bendroves akcijos yra nematerialios,
13. I(ekviena visi5kai apmoketa akcija j4 turindiam akcininkui Bendroves visuotiniame akcininkq
susirinkime suteikia vien4 bals4.
14. Jonavos rajono savivaldybei (toliau - Savivaldybei) nuosavybes teise priklausandiq Bendroves
akcrjq suteikiamas turtines ir neturtines teises Bendroveje igyvendina Savivaldybes vykdomoji
institucija - Savivaldyb6s administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
akciniq bendroviq istatymu, Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos istatymu, Lietuvos
Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo istatymu,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatytomis Savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisiq
igyvendinimo uZdarosiose akcinese bendrovese taisyklemis, kitais teises aktais ir Bendroves
fstatais.
15. Savivaldybei nuosavybes teise priklausandias Bendroves akcijas Savivaldybes administracijos

direktorius valdo, naudoja ir jomis disponuoja patikejimo teise istatymq
16.

ir kitq teises aktq

nustatyta tvarka.
Kitrl Bendroves akcininkq teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq
istatymas, ir kiti Lietuvos Respublikos teises aktai.

IV

SKYRIUS

BENDROVES VALDYMO ORGANAI

akcininkq susirinkimas:
17.1. visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencija ir jo su5aukimo tvarka nesiskiria nuo
nurodytos Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme;
17.2. kai visos Bendroves akcijos priklauso Savivaldybei, Savivaldybes administracijos
direktoriaus ra5ti5ki sprendimai prilyginami visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimams;
17.3. tlk vadovaudamasis Savivaldybes tarybos sprendimais Savivaldybes administracijos
direktorius gali priimti sprendimus del:
17.3.1. Bendrovds istatinio kapitalo didinimo arba maZinimo;
17.3.2. Bendroves filialq, atstovybiq, kitq juridiniq asmenq steigimo, jq veiklos nutraukimo ar
tapimo kitq juridiniq asmenq dalyviu;
17 .3.3. Bendroves atskyrimo, reorganizavimo ar pertvarkymo;
17.3.4. Bendroves likvidavimo, jeigu jai nei5kelta bankroto byla;
17.3.5. Bendroves likvidavimo atSaukimo, jeigu sprendim4 likviduoti Bendrovg buvo priemusi
Savivaldybes taryba;
17 .3.6. Bendroves stebetojq tarybos sudarymo ir stebetojq tarybos nariq i5rinkimo bei at3aukimo
i5 einamq pareigq;
17.3.7. ilgalaikio turto isigijimo uZ kain4 didesng kaip 44 550,00 Eur (keturiasde5imt keturi
tlkstandiai penki Simtai penkiasde5imt eurq) ;
17.3.8. ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kaip 44 550,00 Eur (keturiasde5imt keturi
tlkstandiai penki Simtai penkiasdesimt eurq) investavimo, perleidimo, nuomos (skaidiuojama
kiekvienai sandorio r[Siai), ikeitimo ir hipotekos (skaidiuojama bendra sandoriq suma);
17.3.9. kitq asmenq prievoliq, kuriq suma didesne kaip 44550,00 Eur (keturiasde5imt keturi
tlkstandiai penki Simtai penkiasdesimt eurq) ivykdymo laidavimo ar garantavtmo;
17 3.IA. kainq ir tarifq uZ Bendroves teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymo (tvirtinimo);
17 .3.I1, tam tikros veiklos nepriklausomo audito atlikimo Bendroveje.
18. Stebdtojq taryba:
1 8. 1. stebetojq tarybos kompetencija:
18.1.1. renka ir atSaukia Bendroves, bendroves filialq, atstovybiq, kitq juridiniq asmenq vadovus,
nustato Bendroves vadovo atlyginim4, jo mokejimo tvark4 ir kitas darbo sutafiies s4lygas,
tvirtina Bendroves vadovo pareiginius nuostatus, skatina vadov4 ir skiria jam nuobaudas;
18.1.2. analizuoja ir vertina Bendroves vadovo pateikt4 medliaga, apie Bendroves veiklos
strategijos igyvendinim4, veiklos organizavim4, finansing br1klg, [kines veiklos rezultatus,

I

7. Visuotinis

pajamq ir i5laidq s4matas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
18.1.3. kita stebetojq tarybos kompetencija ir jos su5aukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos
Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme;
18.2. kai visos Bendroves akcijos priklauso Savivaldybei, stebetojq tarybaBendroveje sudaroma
ketveriq metq laikotarpiui i5 penkiq nariq: trijq Savivaldybes tarybos nariq, vieno Savivaldybes
administracij os valstybes tarnautoj o ir vieno B endroves darbuotoj o ;
18.3. Savivaldybes administracijos direktoriaus renkamais stebetojq tarybos nariais negali bUti
asmenys, del kuriq buvimo stebetojq tarybos nariais kyla vie5qjq ir privadiq interesq konfliktas
arba jeigu toks konfliktas kyla del jq artimqjq giminaidiq; asmenys, kurie per pastaruosius 5
metus buvo at5aukti i5 juridinio asmens organo del netinkamo pareigq vykdymo ir asmenys,
kurie pagal teises aktus neturi teises eiti Siq pareigq;
18.4. Savivaldybes administracijos direktoriaus i5rinkti stebetojq tarybos nariai privalo:
18.4.1. nedelsiant informuoti Savivaldybes administracijos direktoriq ir atsistatydinti i5 Stebetojq
tarybos nario pareigq atsiradus {statq 18.3 ir 18.5 punktuose nurodytoms aplinkybems;
18.4.2. nedelsiant pranesti Savivaldybes administracijos direktoriui apie pastebetus akivaizdZius
Bendroves ar su Bendrove susijusiq asmenq veiksmus, kurie vir5ija normali4 gamybing Dking
rizikq, yra neteiseti ar nuostolingi Bendrovei;

18.4.3. Bendradarbiauti su Savivaldybes administracijos valstybes tarnautojais, kuriq
pareigybems yra priskirtos funkcijos, susijusios su paprastajai Savivaldybes tarybos
kompetencijai priskirtq juridinio asmens dalyvio teisirl igyvendinimu bei pareigq vykdymu
Bendrovese, dalintis turima informacija, teikti sitilymus bei vertinimus;
18.4.4. Savivaldybes administracijos direktoriui pageidaujant, ra5tu pateikti informacij4 apie
savo veikl4 Bendroves Stebetojq taryboje;
18.4.5. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme apibreZtas stebetojq
tarybos nario pareigas;
18.5. Stebetojq tarybos nariai, kurie yra buvg Savivaldybes tarybos nariai praradg tarybos nario
status4, buvg Savivaldybes administracijos valstybes tarnautojai praradg valstybes tamautojo
status4 arba buvg Bendrovds darbuotojai, su kuriais nutraukti darbo santykiai, at5aukiami i5
Bendroves stebetojq tarybos nariq, o vietoj jq teises aktq nustatyta tvarka i5renkami nauji
stebetojq tarybos nariai.
18.6. Stebetojq tarybos darbo tvarkq nustato stebetojq tarybos priimtas jos darbo reglamentas.
1 9. Valdyba Bendroveje nesudaroma.
20. Vadovas - Bendroves direktorius:

20.1. vykdo Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme numatytas bendroviq vadovq
funkcijas ir bendroviq valdyboms priskirtas firnkcijas, kurios Bendroves visuotinio akcininkq
susirinkimo ir (arba) Bendroves stebetojq tarybos sprendimuose nera priskirtos Bendrov6s
visuotinio akcininkq susirinkimo ar stebetoj q tarybos kompetencij ai ;
20.2.kai Savivaldybes turimos Bendroves akcijos suteikia daugiau neiYz dali balsq visuotiniame
akcininkq susirinkime :
20.2.L negali btiti asmuo, del kurio buvimo Bendroves vadovu kyla vie5qjq ir privadiq interesq
konfliktas arba jeigu toks konfliktas kyla del jo artimqjq giminaidiq; asmuo, kuris per
pastaruosius 5 metus buvo at5auktas i5 juridinio asmens organo del netinkamo pareigq vykdymo
ir asmuo, kuris pagal teises aktus neturi teises eiti Siq pareigq;
20.2.2. privalo:
20.2.2.t. nedelsiant informuoti stebetojq tarybq, atsiradus Taisykliq 20.2.1 punkte nurodytoms
aplinkybems;
20.2.2.2. nedelsiant prane5ti stebetojq tarybai ir Savivaldybes administracijos direktoriui apie
pastebetus akivaizdlius Bendroves ar su Bendrove susijusiq asmenr+ veiksmus, kurie vir5ija
normali4 gamybing Dking rizikq, yra neteiseti ar nuostolingi Bendrovei;
20.2,2.3. bendradarbiauti su Savivaldybes administracijos valstybes tamautojais, kuriq
pareigybems yra priskirtos funkcijos, susijusios su paprastajai Savivaldybes tarybos
kompetencijai priskirtq juridinio asmens dalyvio teisiq igyvendinimu bei pareigq vykdymu
Bendrovese, dalintis turima informacija, teikti sifilymus bei vertinimus;
20.2,2.4. Savivaldybes administracijos direktoriui pageidaujant, ra5tu pateikti informacij4 apie
savo veikl4 Bendroveje;

20.2.2.5. Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme apibreLtas bendroves
vadovo pareigas.

V

SKYRIUS

BENDROVES PRANESMU SKELBIMO TVARKA
Bendroves pranesimai turi bUti paskelbti vie5ai, jie skelbiami Vl Registry centro
leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenq vie3i prane5imai".
22.Kiti Bendroves pranesimai akcininkams ir kitiems asmenims siundiami registruotu laiSku arba
iteikiami pasira3ytinai. Skub[s prane5imai gali bUti perduoti elektroniniq ry5iq priemonemis,
originalai nedelsiant i5siundiami adresatui registruotu laiSku arba iteikiami pasira5ytinai.

2l.Kai

23.

Akcininkams prane5imai

yra siundiami

Bendroves vertybiniq popieriq apskaitos

dokumentuose nurodytu adresu.
24.Ui:prane5imq i5siuntim4 ar jq iteikim4laiku atsako Bendroves vadovas.

VI

SKYRIUS
BENDROVES DOKUMENTV IR INT'ORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS

TVARKA
25.Kai Savivaldybes turimos Bendroves akcijos suteikia daugiau nei t/z dali balsq visuotiniame
akcininkq susirinkime, Bendrovds direktorius, Savivaldybes tarybos veiklos reglamente
nustatyta tvarka, privalo kasmet pateikti Savivaldybes tarybai Bendroves veiklos ataskait4 bei
atsakyti I Savivaldybes tarybos nariq paklausimus.
26. Akcininko ra5ytiniu reikalavimu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos
Bendroves dokumentai, nesusijg su Bendroves komercine (gamybine) paslaptimi ir
konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipaZinti Bendroves darbo valandomis jos
buveineje ar kitoje Bendroves vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Siq
dokumentq kopijos akcininkui gali bUti siundiamos registruotu laiSku uba iteikiamos
pasira5ytinai.
27. Akcininkas arba akcininkq grupe, turintys ar valdantys

/, ir daugiau akctj,+ ir pateikg Bendrovei

jos nustatytos formos ra5ytini isipareigojim4 neatskleisti komercines (gamybines) paslapties ir
konfidencialios informacijos, turi teisg susipaZinti su visais Bendroves dokumentais.
Bendroves vadovas.
f sipareigoj imo form4 nustato
28. Bendroves dokumentai, jq kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS
BENDROVES FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMAS IR VEIKLOS
NUTRAUKIMAS
29. Bendrove turi teisg steigti filialus ir atstovybes.
30. Sprendimus steigti Bendrovds filialus ir atstovybes, nutraukti jq veikl4, skirti ir atSaukti Bendrovds
filialq ir atstovybiq vadovus priima visuotinis akcininkq susirinkimas teises aktq nustatlta tvarka.

VIII

SKYRIUS
BENDROVES ISTATU KEITIMO TVARKA
31. Bendroves istatq keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akciniq bendroviq istatyrne.

Sie istatai pasiraSyti 2016 m.
Jonava
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