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IREGTSTRUOTA
JURtDtNtu ASI4ENU REGISTRE
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Kodas

uZuInoSIoS AKCINES BENDROVES
,,RASEINIU KOMUNALINES PASLAUGOS(

ISTATAI

I. BENDROJI DALIS

l.l. ULdaroji akcine bendrove ,,Raseiniq komunalines paslaugos" (toliau - bendrove),

sutrumpintas pavadinimas - UAB ,,Raseiniq komunalines paslaugos", yra ribotos civilines

atsakomybes akcinio kapitalo juridinis asmuo, kurios istatinis kapitalas padalytas i dalis - akcijas.

Savo veikloje bendrove vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimais, vietos savivaldos istatymu kitais lokaliais bendroves dokumentais ir Siais

bendroves istatais (toliau istatais). Vienintelis bendroves akcininkas Raseiniq rajono

savivaldybe.

1.2. Bendrove pagal savo prievoles atsako jai nuosavybes teise priklausandiu turtu. Bendrove

neatsako pagal akcininkq prievoles, o pastarieji - pagal bendroves prievoles atsako tik ta sulna,

kuri4 privalo imoketi uZ akcijas.

1.3. Bendrove isteigta Raseiniq rajono savivaldybes tarybos sprendimu vykdyti Lietuvos

Respublikos istatymq nedraudZiam4 iiking veikl4. Bendrove turi komercini - [kini, finansini,

organizacini ir teisini savaranki5kumq, bent vien4 s4skait4 Lietuvos Respublikoje iregistruotame

banke, antspaud4 su savo pavadinimu bei kit4 reikaling4 atributik4. Bendrove gali skolintis ir

skolinti pinigus istatymq nustatyta tvarka bei tureti kitokiq civiliniq teisiq ir pareigq.

1.4. Bendroves finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.5. Bendrove isteigta neribotam laikui.

II. BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR UKINES VEIKLOS OBJEKTAS

2.1. Pagrindinis Bendrovds veiklos tikslas - vie5qfq paslaugq teikimas juridiniams ir

fiziniams asmenims, vykdant pelno siekiandi4 komercing [king veiklq.

2.2. Yadovaujantis Ekonomines veiklos r[Siq klasifikatoriumi, bendrovd vykdo 5i4 uking

veikl4:



Veiklos
kodas

Veiklos pavadinimas

Vienmediu augalu auginimas01.1
01.3 Arroolrr d

ffipaslausrl ir derliaus ap4qqiirng rgtklq01.6
02 Mi5kininkvste ir medienos ruo5a

08 ita kasyba ir kariertl eksploatavimas

16 Medienos bei medienos ir kam5tienos gaminiq,

ovnimo medZiagu gamyba
iSskyrus baldus, gamyba; gammlq ls slauoll rr

20.3 StaWUiniu dailidZiq ir staliq di.birtfu
20.51 Kitu medienos gaminiq gamyba

23.6 Betono, cemento ir gipso gaminiq bei dirbiniq gamyba

25.t Konstrukciniq metalo gamin

33.1 Metalo saminiq, ma5inq ir !rango119rn9g!q9
3 5.1 Elektros energi.ios gamyba, perdavimas ir paskirstymas .

38

39.00 Reseneravimas ir kita atliekq tvarkylq

41.2 Gwenamuiq ir negyvenamqiq pastatrl sta8ba

4t.20.20 Fastatu remontas, restauravimas ir rekonstril

42.1 Keliu ir eeleZinkeliq tiesimas

43 Specializuota statybos veikla

43.1 Statiniu nugriovimas ir sta

43.2 I Elektros, vandentiekio ir kitos irang
43.21.t0 pastatu ir statiniq elektros tinklUirengimas

43.22 Vandentiekio, Sildymo i

43.32 Staliaus dirbiniu irengimas
43.39 Kit, statybos baigiamieji it ap44!9q larbui

43.91 Stoeu densimas

43.99 fitu, ni"k* neP

45.2 Varikliniq transporto priemoniq techniJrg plieZilra ir re-moltas-

ffiduotuvese, kioskuose ar prekyvietese47.9
49.3 Kitas keleivinis sausumos transportas

49.4 Krwininis kelir+ transportas ir perkraus8-mo veikl? 
-

ffiportui bldingq paslaugq veikla52

55.2 poitsiautoiu ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla

55.3 Poitsiniu transporto priemoniq, priekabtl a ikSteliq ir stovyklavree_!q relllq

68.1 Nuosavo nekilnojamo.io turto pirkimas ir pardavimas . - -

68.2

68.3 l.l"titroi urnoi o turto operaclj

77.1 Varikliniq transporto priemonir+ nyoma ir-i5perkamoit quoqa

77.3

81 Pastatu aptatnavimas ir kra5t

81.10 Kombinuota patalpq funkcionavimo uZtikrinimo vetFla

ffi administraciniq paslaugq veikla82.11

81.30 Kra5tovaizdZio tvarkYmas

82.1 Istaieq administracine ir aptarnavimo veikla

86.9 Kita Zmoniu sveikatos prieZiiiros veikla

94.1r Verstinint ,+ ir darbdaviq narystes organizacijq veikla

96 Kita asmenq aptarnavimo veikla

96.09 kita. niekur nepriskirta, asmenq aptarnavimo vetkla

@kdyti tik gavus atitinkamas licencijas.
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III. BENDROVES ISTATINIS KAPITALAS, AKCIJU NOMINALI VERTE IR

APMOKEJIMAS

3.1. Bendroves istatinis kapitalas - 1 783 849,12 Eur (vienas milijonas septyni Simtai

a5tuoniasde$imt trys tflkstandiai a5tuoni Simtai keturiasdesimt devyni eurai, dvylika centq).

3.2. Bendroves lstatinis kapitalas padalintas i 61 597 (Se5iasde5imt vienq t[kstanti penkis

Simtus devyniasde5imt septynias) akcijas. Akcijos yra paprastosios vardines. Vienos akcijos

nominali verte - 28,96 Eur (dvidesimt a5tuoni eurai devyniasdeSimt SeSi centai). Visos akcijos

priklauso Raseiniq rajono savivaldybei.

3.3. [statinis kapitalo dydis lygus visq pasira5ytq bendroves akcrjq nominaliq verdiq sumai. Jis

didinamas ir maZinamas Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo nustatyta tvarka.

3.4. Bendroves nuosav4 kapital4 sudaro apmoketas istatinis kapitalas, perkainojimo rezervas,

privalomasis rezervas, kiti akcininkq nustatyti rezewai bei nepaskirstytasis rezultatas - pelnas

(nuostolis).

3.5. Bendrovds nuosavas kapitalas negali btti maZesnis kaip % istatuose nurodyto istatinio

kapitalo dydZio.

IV. AKCININKV TEISES IR PAREIGOS

4.1. Viena 28,96 Eur (dvide5imt a5tuoniq eury devyniasde5imt Se5iq centq) nominalios vertes

akcija su balsavimo teise suteikia jos turetojui vien4 bals4.

Savivaldybei nuosavybes teise priklausandiq bendroviq ukcrj,+ suteikiamas turtines ir

neturtines teises igyvendina Savivaldybes vykdomoji institucija - Savivaldybes administracijos

direktorius (toliau - akcrjq valdytojas) arba jo igaliotas rajono Savivaldybes administracijos

valstybes tarnautojas

4.2. Duomenys apie akcininkus, jq turimq ak"tj.l skaidiq bei jq nominali4 vertg ira5omi !

bendroves akcininkq registr4, kur! bendrove tvarko teises aktq nustatyta tvarka. Akcininkq vardu

atidaroma asmenin6 vertybiniq popieriq s4skaita, ktrios i5ra5as teikiamas akcininko pra5ymu.

4.3. Akcininkai turi Sias turtines teises: 
'

4.3.1. gauti bendroves pelno. dali (dividendq);

4.3.2. gauti likviduojamos bendroves turto dali;

4.3.3. nemokamai gauti akcijq, jei lstatinis kapitalas didinamas i5 bendroves le5q, iSskyrus

nustatytas i5imtis;

4.3.4. pirmumo teise lsigyti bendroves i5leidZiamq akclrl, i5skyrus atveji, kai visuotinis

akcininkq susirinkimas Lietuvos Respubtikos akciniq bendroviq istatymo nustatyta tvarka

nusprendZia 5i4 teisg visiems akcininkams atSaukti;
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4.3.5. istatymq nustatytais btdais skolinti bendrovei;

4.3.6. kitas istatymq numatytas turtines teises.

4.4. Akcininkai turi Sias neturtines teises:

4.4.1. dalyvauti visuotiniame akcininkq susirinkime;

4.4.2. pagal ukcrjrl suteikiamas teises balsuoti visuotiniame akcininkq susirinkime, i5skynrs

Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme numatytus atvejus;

4.4.3. gauti informacij4 apie bendroves iiking veikl4 Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq

istatymo 18 str. nustatYta tvarka;

4.4.4. kreiptis i teism4 su ieskiniu, pra5ydami atlyginti bendrovei 2a14, kuri susidare del

bendroves vadovo ir valdybos nariq pareigq, nustatytq Akciniq bendroviq istatyme ir kituose

istatymuose, taip pat bendroves istatuose, nevykdymo aI netinkamo vykdymo, taip pat kitais

istatymq nustatYtais atvej ais ;

4.4.5. kitas istatymq numatytas neturtines teises.

4.5.Akcininkai privalo neatskleisti komercines paslapties. tJi:. komercines paslapties

atskleidim4 atsakoma teises aktq nustat5rta tvarka.

4.6. Akcininkq turtines ir neturtines teises gali bUti apribotos tik istatymq nustatyta tvarka.

V. BENDROVES ORGANAI

5.1. Bendroves organai Yra Sie:

5. 1. 1. visuotinis akcininkq susirinkimas;

5.l.2.valdyba;

5. 1.3. bendroves vadovas;

5. 1 .4. stebetojq taryba nesudaroma.

5.2. Bendroves valdymo organai privalo veikti tik bendroves ir jos akcininkq naudai, laikytis

istatymq bei kitq teises aktq ir vadovautis bendroves lstatais. Bendroves organai neturi teises priimti

sprendimq ir atlikti kitq veiksmq, kurie yra prielingi istatuose nurodytiems bendroves veiklos

tikslams, akivaizd1iai virsija normaliq gamybing - tikiirg bendroves veiklos nzikq, yra akivaizdLiatr

nuostolingi ar ekonomi5kai nenaudingi.

vI. vIsUoTINIo AKCININKU SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA IR SUSAUKIMAS

6.1. Visuotinis akcininkq susirinkimas yra auk5diausias bendroves organas. Visuotinis

akcininkq susirinkimas nettri teises pavesti bendroves valdymo organams sprqsti jo kompetencijai

priklausandiq klausimq. Susirinkimai yra eiliniai, Saukiami kasmet ne veliau kaip per 4 menesius

nuo finansiniq metq pabaigos ir neeiliniai, kurie Saukiami esant Akciniq bendroviq istatymo 24 str'

2 dalyje numatytiems Pagrindams.
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6.2. Visuotinio akcininkq susirinkimo suSaukimo iniciatyvos teisg turi valdyba bei akcininkai,
kuriems priklausandios akcijos suteikia ne maiiau kaip 1/10 visq balsq. Visuotinis akcininkq
susirinkimas gali bfti Saukiamas ir bendroves vadovo iniciatyva kai:

6.2.1. yra ne daugiau kaip puse istatuose nurodyto valdybos nariq skaidiaus;

6.2.2. Akciniq bendroviq istatymo nustatytais atvejais ir terminais bendroves valdyba
nesu5aukia visuotinio akcininkq susirinkimo.

6.3. Visuotiniame akcininkq susirinkime turi teisg dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo
dien4 esantys bendroves akcininkais, akcuq valdytojas, asmeni5kai, i5skyrus istatymo numatytas
i5imtis, arba jq igalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teises perleidimo

sutartis. Susirinkime dalyvauti ir kalbeti turi teisg bendroves direktorius, valdybos nariai, visuotinio
akcininko susirinkimo inspektorius bei i5vadE ir ataskait4 parenggs auditorius.

6.4. Visuotinis akcininkq susirinkimas vadovaujasi kompetencija, apibrdZta Lietuvos
Respublikos akciniq bendroviq istatymo 20 str. I5imtine visuotinio akcininkq susirinkimo teise:

6.4.1. keisti bendroves istatus, i5skyrus Akciniq bendroviq istatyme nustatytas i5imtis;

6.4.2. rinkti ir at5aukti valdybos narius;

6.4.3- teises aktq nustatytais atvejais rinkti ir at5aukti audito imong, nustatSrti audito paslaugq

apmokejimo s4lygas;

6.4.4. nustatyti bendroves i5leidZiamq akcrjq klasg, skaidiq, nominaliq vertg ir minimali4
emisijos kain4;

6.4.5. priimti sprendim4 konvertuoti vienos klases akcijas i kitos, tvirtinti akcijq
konvertavimo tvark4;

6.4.6. i5klausyti metini prane5im4, Akciniq bendroviq lstatymo 58 str. numatytais atvejais

tvirtinti meting finansing atskaitomybg;

6.4.7. priimti sprendim4 del pelno (nuostolio) paskirstymo;

6.4.8. priimti sprendim4 del rezervr{ sudarymo, naudojimo, sumaZinimo ir naikinimo;

6.4.9. priimti sprendim4 padidinti istatini kapital4;

6.4.10. priimti sprendim4 sumaZinti istatini kapital4, iSskyrus Akciniq bendroviq istatyme
nustatytas i5imtis;

6.4.11. priimti sprendim4 bendrovei isigyti savo akcijq;

6.4.12. priimti sprendim4 pertvarkyti, reorganizuoti, restrukt[rizuoti, likviduoti bendrovg ir
patvirtinti pertvarkymo ar likvidavimo s4lygas;

6.4.13. rinkti ir at5aukti bendroves likvidatoriq, i5skyrus Akciniq bendroviq istatyme
nustatytas i5imtis.
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6.5. Visuotinis akcininkq susirinkimas gali sprgsti ir kitus jo kompetencijai priskirtus

klausimus, jei istatymais ir kitais teises aktais tai nepriskirta kitq bendrov6s valdymo organq

kompetencijai ir jei pagal esmg tai nera valdybos ir direktoriaus funkcijos.

6.6. Visuotinis akcininkq susirinkimas neturi teises priimti sprendimq darbotvarkeje

nepaskelbtais klausimais, i Sskyrus tei ses aktuose nustatlrtus atvej us.

6.7. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujandiq akcininkq balsq

dauguma, i5skyrus Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo 28 str. numatytus atvejus,

kuriems reikia kvalifikuotos ne maZesnes 2/3 arba3l4 balsq daugumos.

6.8. Kol bendroves visq akcijq savininke yra Raseiniq rajono savivaldybe - visuotinio

akcininkq susirinkimo funkcijas vykdo akcrjq valdytojas.

6.9. Visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus sprendZia teises

aktq nustatyta tvarka turtines ir neturtines teises igyvendinandioji Savivaldybes vykdomoji

institucij a - S avivaldybe s administracij o s direktorius.

6.10. Visuotiniq akcininkq susirinkimq oficialts dokumentai saugomi ir tvarkomi Archyvq

istatymo nustatyta tvarka.

vrl. VALDYBA, JOS KOMPETENCIJA, VALDYBOS NARrU RTNKIMO IR
ATSAUKIMO TVARKA

7.1. Valdyba yra kolegialus bendroves valdymo organas.

7.2. Bendroves valdyb4 sudaro 5 (penki) nariai. Valdyb4 renka visuotinis akcininkq

susirinkimas 4 metq laikotarpiui.. Valdyba i5 savo nariq renka valdybos pirminink4. Jeigu renkami

pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki'veikiandios valdybos kadencijos pabaigos.

7.3. Valdybos nariu renkamas tik fizinis asmuo.Valdybos nariq atranka vykdoma

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka. Valdybos nario kadencijq

skaidius neribojamas. Bendroves valdybos nariu negali bfrti:

7.3.1. auditorius ar audito imones darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavgs atliekant

Bendroves finansiniq ataskaitq rinkinio audit4, nuo kurio atlikimo nepraejo 2 metq laikotarpis, su

kuriuo sudaryta sutartis del Bendroves finansiniq ataskaitq rinkinio audito;

7 .3.2. Bendrovds direktorius;

7.3.3. Asmuo, kuris pagal teises aktus neturi teises eiti Siq pareigq.

7.4. Yaldyba savo funkcijas atlieka istatuose nustatytq laik4 arba iki bus i5rinkta ir prades

dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiandio eilinio

visuotinio akcininkq susirinkimo.

7.5. Kai Bendroves istatai keidiami del valdybos nariq skaidiaus padidinimo, naujai iSrinkti

valdybos nariai savo veikl4 gali pradeti tik nuo pakeistq istatq iregistravimo dienos. Siuo atveju
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sprendimo pakeisti istatus priemimas ir naujq valdybos nariq rinkimas gali vykti tame padiame

visuotiniame akcininkq susirinkime, jei tai numatlrta susirinkimo darbotvarkeje.

7.6. Visuotinis akcininkq susirinkimas gali at5aukti visE valdyb4 arba pavienius jos narius

nesibaigus jq kadencijai. Paai5kejus, kad valdybos narys neatitinka teises aktais nustatytq bendryjq

ir (ar) specialiqjq reikalavimq, jis turi buti at5auktas i5 valdybos. Valdybos nariai atsaukiami

visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu. Valdybos narys gali atsistatydinti iS pareigq kadencijai

nesibaigus, apie tai ne veliau kaip prie5 14 dienq ra5tu ispejgs Bendrovg. UZ veikl4 valdyboje jos

nariams gali bfti mokamos tantjemos Akciniq bendroviq istatyme nustatyta tvarka.

7.7.Yaldyba svarsto ir tvirtina:

7.7.1. Bendroves metini ir tarpini prane5im4;

7.7.2. Bendroves valdymo struktflrE ir darbuotojq pareigybes;

7.7.3. pareigybes, i kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

7.7.4. Bendroves filialq ir atstovybiq nuostatus.

7.8. Valdyba teises aktq nustatyta tvarka renka ir at5aukia Bendroves vadov4

direktoriq, pavaduotojus, nustato jo atlyginimq, kitas darbo sutarties s4lygas, tvirtina pareiginius

nuostatus, skatina ji ir skiria nuobaudas.

7.9. Valdyba nustato informacij4, kuri laikoma Bendrovds komercine (gamybine) paslaptimi,

ir konfidenciali4 informacij4. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali

b[ti laikoma informacija, kuri pagal Akciniq bendroviq ir kitus istatymus turi btti vie5a.

7.10. Valdyba priima:

7.10.1. sprendimus Bendrbvei tapti kitq juridiniq asmenq steigeja, dalyve;

7.10.2. sprendimus steigti Bendroves filialus ir atstovybes;

7.10.3. sprendimus del ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kaip 25 000 (dvidesimt

penki tlkstandiai) eurq. Bendroves istatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos

(skaidiuoj ama atskirai kiekvienai sandorio rE5iai) ;

7.10.4. sprendimus del ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kaip 25 000 (dvideSimt

penki ttikstandiai) eury, ikeitimo ir hipotekos (skaidiuojama bendra sandoriq suma);

7.10.5. sprendimus del kitq.asmenq prievoliq, kuriq suma didesne kaip 25 000 (dvide5imt

penki ttikstandiai) eury, ivykdymo laidavimo ar garantavimo;

7.10.6. sprendimus isigyti ilgalaikio turto uZ kain4, didesng kaip 25 000 (dvide5imt penki

t0kstandiai) eury;

7.10.7. kitus Akciniq bendroviq istatyme, Siuose istatuose ar visuotinio akcininkq susirinkimo

sprendimuose valdybos kompetencij ai priskirtus sprendimus.

7.11. Valdyba, prie5priimdamasprendimus del 7.10. punkto 7.10.3.,7.10.4.,7.10.5. ir7.10.6.

papunkdiuose nurodytq sandoriq, kuriq suma didesne kaip l/20 Bendroves istatinio kapitalo, turi

-
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gauti visuotinio akcininkq susirinkimo pritarim4. Visuotinio akcininkq susirinkimo pritarimas
nepanaikina valdybos atsakomybes uZ priimtus sprendimus.

7.12.Yaldyba, prie5 priimdama sprendimq investuoti le5as ar kit4 turt4 i kit4 juridini asmeni,
turi apie tai prane5ti kreditoriams, su kuriais Bendrove yra neatsiskaidiusi per nustatyt4 terminq,
jeigu bendra isiskolinimo suma Siems kreditoriams yra didesne kup l/20 Bendroves lstatinio
kapitalo.

7.13. Valdyba analizuoja ir vertina Bendroves direktoriaus pateikt4 medaiagq apie:

7.13.1. Bendroves veiklos organizavim4;

7 .13.2. Bendroves finansing btiklg;

7.13.3. tikines veiklos rezultatus, pajamq ir i5laidq s4matas, inventorizacijos ir kitus turto
pasikeitimo apskaitos duomenis.

7.14. Yaldyba analizuoja, vertina Bendroves metiniq finansiniq ataskaitq rinkini,pelno
(nuostoliq) paskirstymo projekt4 ir kartu su atsiliepimais ir pasitlymais del jq bei Bendroves

metiniu prane5imu teikia juos visuotiniam akcininkq susirinkimui. Vatdyba atsako uZ visuotiniq
akcininkq susirinkimq su5aukim4 ir rengim4 laiku. Valdyba privalo pateikti akcininkams jos
pra5omus su Bendroves veikla susijusius dokumentus. Valdybos nariai privalo saugoti Bendroves

komercines (gamybines) paslaptis, konfidenciali4 informacij4, kurias suZinojo biidami valdybos

nariais.

7.15. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovds vadovo pateikt4 veiklos strategijos projekt4 ir
informacij4 apie Bendroves veiklos strategijos lgyvendinimq ir juos kartu su atsiliepimais ir
pasitrlymais del jq teikia Raseiniq savivaldybes, kaip akcininkes, turtines ir neturtines teises

igyvendinandiam subj ektui.

7.16.Yaldyba atlieka visas Sias prieZitiros funkcijas:

7.16.1. priZi[ri Bendroves vadovo veikl4, pateikia visuotiniam akcininkq susirinkimui
atsiliepimus ir pasiUlymus del bendroves vadovo'veiklos;

7.16.2. svarsto, ar Bendrovds vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrove dirba nuostolingai;

7.16.3. teikia si[lymus Bendroves vadowi atSaukti jo sprendimus, kurie priestarauja

istatymams ir kitiems teises aktams, Bendroves istatams, visuotinio akcininkq susirinkimo ar

valdybos sprendimams;

7.16.4. sprendZia kitus Bendroves istatuose, taip pat visuotinio akcininkq susirinkimo
sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus Bendroves ir Bendroves vadovo veiklos prieZitros
klausimus.

7 .17 . Yaldybos darbo tvark4 nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.
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7'18' Valdybos posedZio Saukimo iniciatyvos teisg turi kiekvienas valdybos narys. Balsavimo
metu kiekvienas narys turi vien4 bals4. Balsams ,,u2" ir ,,pries" pasiskirsdius po lygiai, lemia
valdybos pirmininko balsas.

7'19'Yaldybos narys savo vali4 - uZ ar prie5 balsuojam4 sprendim4, su kurio projektu jis
susipazings, gali prane5ti balsuodamas i5 anksto rastu ar elektroniniq rysiq priemonemis, uZtikrinus
perduodamos informacijos saugum4 ir galimybg nustatyti balsavusio asmens tapatybg.

7 '20' Is anksto balsavg valdybos nariai laikomi dalyvaujandiais posedyje. valdybos
sprendimas yra priimtas, kai ui ji gatta daugiau balsq ,,u2" negu ,,pries... Valdybos narys neturi
teises balsuoti, kai valdybos posedyje sprendZiamas su jo veikla valdyboje susijgs ar jo
atsakomybes klausimas.

7 .21 .Y aldybos posedZiai protokoluoj ami.

VIII. BENDROVES VADOVAS

8'1' Bendroves vadovas (toliau - direktorius) yra vienasmenis bendroves valdymo organas.
8.2. Bendroves vadovu turi b[ti fizinis asmuo.

8'3' Bendroves vadovu negali blti skiriamas asmuo, kuris pagal teises aktus neturi teises eiti
tokiq pareigq.

8'4' Bendroves vadov4 renka ir atleidzia i5 pareigq, nustato jo atlyginim 4 pagalteises aktais
nustatytus dydZius bei principus, tvirtina jo pareigybinius nuostatus, komandiruoja atlikti
tarnybinius pavedimus ir kelti kvalifikacij4 kitose vietovese, skatina ji ir skiria nuobaudas.
bendroves valdyba. Bendrovds vadovas skiriamas 5 metq kadencijai.

8'5' Su bendrovds vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutarti su bendroves vadovu bendroves
vardu pasiraso ir j4 nutraukia valdybos pirmininkas arba valdybos igaliotas kitas valdybos narys.
Darbo gindai tarp bendrovds vadovo ir bendroves nagrinejami teisme.

8'6' Bendrovds vadovas savo veikloje vadovaujasi LR istatymais, kitais teises aktais,
bendroves istatais, visuotinio akcininkq susirinkimo bei bendroves valdybos sprendimais ir
parei gybiniais nuostatais.

8'7' Bendroves vadovas turi teisg i5duoti proktrq savo pasirinktam asmeniui ar asmenims,
vadovaujantis Civilinio kodekso 2.176- 2.1g5 str.

8.8. Bendrovds vadovas:

8. 8. 1 . organizuoja kasdiening bendroves veikl4;

8'8'2' priima i darb4 ir atleidZia darbuotojus, nustato jiems darbo uZmokesdio dydi, sudaro ir
nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, darbdavio vardu pasiraSo

-ndroves kolektyving sutarti (ei tokia sudaroma);
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8.8.3. tvirtina bendroves darbuotojq pareigybinius nuostatus (pareigybiq apra5ymus), imones
vidaus darbo tvarkos taisykles ir administracijos veiklos reglament4;

8. 8. 4. leidzia isakymus kitai s bendroves veiklos klausimai s ;

8.8.5. vadovaudamasis LR teises aktais, nustato bendroveje taikomus turto nusidevejimo ir
kitus skaidiuoj amuosius normatyvus;

8.8.6. veikia bendroves vardu ir turi teisg vienvaldi5kai sudaryti sandorius, kuriq suma
sudarymo metu nevir5ija 25000 (dvidesimt penkiq tukstandiq) eury. Didesnes vertes sandorius

bendroves vadovas gali sudaryi kai yra bendroves valdybos sprendimas;

8'8.7. pagal savo kompetencij4 tvirtina arba pasiraSo buhalterines - finansines veiklos
dokumentus, i5duoda igaliojimus;'

8.8.8. nustato bendroves produkcijos, teikiamq paslaugq ir kitq i5tekliq kainas, i5skyrus tas,

kurias nustato rajono Savivaldybes taryba (visuotinis akcininkq susirinkimas) ar kiti Lietuvos
Respublikos teises aktai;

8.8.9. nustatyta tvarka atidaro ir uzdaro s4skaitas bankuose;

8.8.10. atstovauja bendrovei teisme, arbitraZe, trediqjq teisme bei kitose valstybes ir
savivaldybes institucij ose ;

8.8.11. uZtikrina, kad auditoriui biitq pateikti visi sutartyje su audito imone ar visuotinio
akcininkq susirinkimo sprendime nurodytam patikrinimui reikalingi dokumentai.

8.9. Bendrovds vadovas privalo uZtikrinti bendroves turto apsaug4 ir gausinim4, saugoti
bendroves komercines (gamybines) paslaptis, kurias suZinojo eidamas Sias pareigas.

8.10. Bendroves vadovas atsako uZ:

8.10.1. bendroves veiklos organizavim4 bei jos tikslq igyvendinim4;
8.10.2. buhalterines apskaitos, dokumentq saugojimo organizavim4, metines finansines

atskaitomybes sudarymq;

8.10.3. informacijos ir dokumentq pateikim4 visuotiniam akcininkq susirinkimui ir valdybai
Akciniq bendroviq istatymo nustatytais atvejais ir jq pra5ymu;

8.10.4. savalaiki, istatymais ir kitais teises aktais nustatytais terminais bendroves dokumentq

ir duomenq pateikim4 Juridiniq asmeil+ registro tvarkytojui;

8.10.5. teises aktuose nustatytos informacijos vie54 paskelbim4 lstatuose nurodytame

dienra5tyj e (,,Lietuvos rytas");

8. 1 0.6. informacijos pateikim4 akcininkams;

8.10.7. akcininkq nematerialiqiq akcljq savininkq asmeniniq vertybiniq popieriq s4skaitq

tvarkym4, i5skyrus atvejus kai jq apskaita yra perduota s4skaitq tvarkytojams;

8.10.8. kitq Akciniq bendroviq istatyme ir kituose istatymuose bei teises aktuose, Siuose

istatuose, taip pat bendroves vadovo pareiginiuose nuostattrose nustatytq pareigq vykdym4.
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IX. PADALINIU, FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMAS, JU VEIKLOS
NUTRAUKIMAS

9.1. Uildaroji akcine bendrove ,,Raseiniq komunalines paslaugos" turi teisg steigti filialus
(padalinius, skyrius) Lietuvos Respublikoje ir uZsienio valstybese. Bendroves padalinys ar skyrius

turi buveing ir atlieka visas ar dali bendroves funkcijq.

9.2. Bendroves padalinys ar skyrius neturi juridinio asmens teisiq. Bendrove atsako uZ

padalinio ar skyriaus prievoles visu savo turtu, o padalinys ar skyrius - pagal bendroves prievoles.

9.3. Sprendimus del bendroves filialq (gamybiniq padaliniq ar skyriq) steigimo bei jq veiklos

nutraukimo priima bendroves valdyba.

9.4. Padaliniai ar skyriai veikia pagal bendrovds vieningus nuostatus (taisykles), kurie, jei to
reikalauja imperatyvios istatymq ar kitq teises aktq normos, registruojami Juridiniq asmenq registre.

X. BENDROVES PRANESIMU PASKELBIMO TVARKA

10.1. Visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimai ir prane5imai, su kuriais reikia

supaZindinti kitus asmenis, i5siundiami ne veliau kaip per 15 dienq nuo sprendimo priemimo. UZ

sprendimq ir prane5imq iSsiuntim4laiku atsako bendroves vadovas arba likvidatorius.

10.2. Vie5i prane5imai skelbiami dienra5tyje ,,Lietuvos r1rtas", Raseiniq rajono savaitrastyje

(turindiame didZiausi4 tiraiq),bendroves internetiniame tinklapyje www.rkp.lt.

10.3. Kol bendroves visq akcijq savininke yra Raseiniq rajono savivaldybe - visuotinio

akcininkq susirinkimo funkcijas vykdo akcrjq valdyojas, Akciniq bendroviq istatymo 26 straipsniu

nustatyta tvarka praneiimai apie visuotinio akcininkq susirinkimo su5aukim4 neteikiami.

10.4. Prane5imas apie pasifllym4 pasinaudoti pirmumo teise isigyti uZdarosios akcines

bendroves akcrjq ar konvertuojamqiq obligacijq ir terminq, per kuri Sia teise gali blti pasinaudota,

turi btti vie5ai paskelbtas Siq istatq 10.5. p. nurodyta tvarka ir Sis praneSimas ne veliau kaip pirm4

vieSo paskelbimo istatuose nurodytame dienra5tyje ar pranesimo iteikimo ar registruoto laisko

i5siuntimo dien4 turi bfiti pateiktas Juridiniq asmenq registro tvarkytojui.

10.5. Visuotinio akcininkq susirinkimo nustatytas terminas, per kuri akcininkas

pasinaudodamas pirmumo teise gali isigyti akcijq ar konvertuojamqjq obligacijq, negali bfti
trumpesnis kaip 14 dienq nuo Juridiniq asmenq registro vie5o paskelbimo dienos ar nuo pranesimo

iteikimo ar registruoto laiSko i5siuntimo uZdarosios akcines bendroves akcininkui dienos.

10.6. Prane5imas apie ketinim4 parduoti akcijas ne veliau kaip per 5 dienas nuo pranesimo

gavimo dienos bendroves vadovo turi bfiti iteiktas kiekvienam bendroves akcininkui pasira5ytinai

arba i5siqstas registruotu laiSku. Prane5ime nurodoma parduodamq akcljq skaidius pagal klases,

siuloma pardavimo kaina ir terminas, per kuri akcininkas gali prane5ti bendrovei apie pageidavim4
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pirkti parduodamas akcijas. Terminas negali bEti trumpesnis kaip 14 dienq ir ilgesnis nei 30 dienq

nuo bendroves prane5imo ar lai5ko i5siuntimo dienos. Ne veliau kaip per 45 dienas nuo akcininko

prane5imo, apie ketinim4 parduoti akcijas, gavimo dienos bendroves vadovas turi prane5ti

parduodandiajam akcijas apie kiq akcininkq pageidavim4 pirkti visas jo akcijas. Akcijos uZdarosios

akcines bendroves akcininkams parduodamas Akciniq bendroviq istatymo 47 str. 5 d. numatyta

tvarka.

10.7. Prane5imas apie bendrovei per nustatyt4 termin4 negr4Zintas materiali4sias akcijas ar

akcrjtl sertifikatus, taip pat tais atvejais, kai materialiosios akcijos ar akcijq sertifikatai yra pamesti,

sunaikinti ar kitaip prarasti, bendroves vadovas privalo vie5ai paskelbti istatuose nurodytame

dienra5tyje nedelsdamas po to, kai suZinojo ar turejo suZinoti. Tokiame skelbime nurodomas

bendroves pavadinimas, kodas bei materialiosios akcijos ar akcijq sertifikato numeris.

10.8. PraneSimas, apie sprendim4 sumaZinti bendroves istatini kapital4, turi blti iteiktas

bendroves kreditoriui pasira5ytinai ar registruotu lai5ku. Be to, sprendimas sumaZinti istatini

kapital4 turi btiti vie5ai paskelbtas istatuose nurodytame dienra5tyje arba apie ji prane5ta

kiekvienam bendroves akcininkui pasira5ytinai ar registruotu laiSku.

10.9. Dokumentas, patvirtinantis sprendim4 padidinti istatini kapital4, per 10 dienq nuo

sprendimo priemimo turi btti pateiktas Juridiniq asmenq registrui. Del istatinio kapitalo padidinimo

pakeistus istatus lregistravus Juridiniq asmenq registre, bendroves vadovas istatuose nustatyta

tvarka turi prane5ti akcininkams apie naujq materialiqjq akcrjq ar sertifikatq atsiemimo tvark4.

Akcijas iki jq atsiemimo saugo bendrove.

XI. ISTATU PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

1 1.1. {statq pakeitimo ir papildymo klausimus sprendZia visuotinis akcininkq susirinkimas 2/3

susirinkime dalyvaujandiq balsq dauguma Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo

nustatyta tvarka. Jeigu bendroves visq akcijq savininkas yra vienas asmuo, jo (Savivaldybes

administracijos direktoriaus) raSti5kas sprendimas del istatq keitimo ar papildymo prilyginamas

visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimui. Visuotiniam akcininkq susirinkimui priemus

sprendim4 pakeisti ar papildyti istatus, sura5omas visas pakeistq istatq tekstas ir po juo pasira5o

visuotinio akcininkq susirinkimo igaliotas asmuo.
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