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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SKUODO VANDENYS“
¡STATAI
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BENDROSIOS NUOSTATOS
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1. Uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo vandenys“ (toliau - bendrovė) yra ribotos
civilinės atsakom ybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos
Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Sutrum pintas pavadinim as - UAB „Skuodo vandenys“ .
3. Bendrovės teisinė form a - uždaroji akcinė bendrovė.
4. Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Skuodo rajono savivaldybė,
atstovaujam a Skuodo rajono savivaldybės tarybos.
5. Bendrovė įsteigta reorganizavus Palangos valstybinės vandens įmonės Skuodo cechą.
6. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų suteikiam as
turtines ir neturtines teises įgyvendina savivaldybės vykdomoji institucija - Skuodo rajono
savivaldybės adm inistracijos direktorius (toliau - Savivaldybės adm inistracijos direktorius).
7. Savivaldybės adm inistracijos direktoriui suteikiam a visuotinio akcininkų
susirinkim o kom petencija, kuri yra tokia pat kaip nurodyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatyme.
8. Bendrovė yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas
padalytas į dalis, vadinam as akcijomis.
9. Bendrovės turtas atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles bendrovė atsako
tik savo turtu.
10. Bendrovė gali turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių įregistruotose
banko įstaigose bei turi savo antspaudą.
11. Bendrovė gali steigti filialus, jungtis su kitomis įm onėmis į susivienijim us,
asociacijas, būti kitos įmonės steigėja ar dalininke.
12. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
13. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS
14. Bendrovės veiklos objektas - geriamojo vandens tiekim as ir (arba) nuotekų
tvarkym o paslaugų teikim as pagal viešąją vandens tiekim o sutartį arba, jei rašytinė sutartis
nesudaryta, geriam ojo vandens tiekim as ir (arba) nuotekų tvarkym o paslaugų teikim as, kai
abonento (vartotojo) geriamojo vandens naudojim o įrenginiai, geriamojo vandens tiekimui vykdyti
reikalingos kom unikacijos ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginiai yra prijungti prie geriam ojo
vandens tiekim o ir (arba) nuotekų tvarkym o infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas.
15. Bendrovės pagrindinės veiklos tikslai:
15.1. Vykdyti viešąjį vandens tiekim ą savivaldybės (kelių savivaldybių) viešojo
vandens tiekim o teritorijose (viešojo vandens tiekim o regionuose).
15.2. Užtikrinti geriam ojo vandens tiekim ą vartotojam s naudojant reikalingas
technines, organizacines, ekonomines, higienos ir aplinkosaugos priemones.
15.3. Surinkti, transportuoti, išvalyti, apskaityti, ištirti išleidžiamas į aplinką nuotekas,
sutvarkyti valymo m etu susidariusį dum blą ir kitas atliekas.
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15.4. Prižiūrėti ir remontuoti lauko vamzdyną, skirtą geriamajam vandeniui patiekti
nuo jo paruošim o įrenginių iki vartotojo įvado.
15.5. Užsiim ti vandens statinių statyba, vandentiekio, statybos
šildymo ir oro
kondicionavim o sistem ų įrengimu, krovinių vežim u keliais ir kita aptarnavim o veikla.
16. Bendrovė gali užsiimti ir kita ūkine-kom ercine veikla, num atyta ekonom inės
veiklos rūšių klasifikatoriuje, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiem s teisės
aktams, num atyta ekonom inės veiklos rūšių klasifikatoriuje
17. Licencijuojam ą arba nustatyta tvarka vykdom ą veiklą bendrovė gali vykdyti tik
gavusi atitinkam ą licenciją ar leidimą.

III SKYRIUS
BENDROVĖS KAPITALAS
18. Bendrovės įstatinis kapitalas - 4098177,34 (keturi m ilijonai devyniasdešim t
aštuoni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešim t septyni) eurai 34 centai.
19. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinam as arba m ažinam as Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS
20. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 14131646 (keturiolika m ilijonų vieną
šimtą trisdešim t vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešim t šešias) paprastąsias vardines akcijas.
Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur (dvidešim devyni centai).
21.Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės.
22. Visos bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso Skuodo rajono savivaldybei.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Skuodo rajono savivaldybės adm inistracijos
direktorius yra akcijų valdytojas.
23. Bendrovės akcijos yra nem aterialios. Bendrovės akcijų sąskaitas tvarko bendrovė
teisės aktų nustatyta tvarka.
24. A kcija į dalis nedalijama.
25. Akcininko turtines ir neturtines teises nustato Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymas.
26. A kcininkas turi teisę kreiptis į teism ą su ieškiniu, prašydam as atlyginti bendrovei
žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ar kitų valdymo organų pareigų, nustatytų Akcinių
bendrovių įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, bendrovės įstatuose, nevykdym o
ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.
27. Bendrovės akcijos pasirašomos, apm okam os ir perleidžiam os Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
BENDROVĖS VALDYMAS
28. Bendrovės vienasm enis valdymo organas yra bendrovės direktorius.
29. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo bei atšaukimo tvarka yra tokia pati, kaip
nurodyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
30. Bendrovėje 4 metų kadencijai sudaromas kolegialus bendrovės valdymo organas valdyba, kurios kom petencija, valdybos narių rinkimo ir atšaukim o tvarka tokia pati kaip nurodyta
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
V aldyba taip pat atlieka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas bendrovės
priežiūros funkcijas.

31. Bendrovėje gali būti sudaromas kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą
atliekantis organas - stebėtojų taryba, kurios sudarymą, kom petenciją ir sprendim ų priėm im ą
reglam entuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
32. Visuotinio akcininkų susirinkim o išimtinę kompetenciją, sprendim ų priėm im o
tvarką reglam entuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
33. Savivaldybė yra vienintelis akcininkas. Skuodo rajono savivaldybės
adm inistracijos direktoriaus raštiški sprendim ai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkim o
sprendimams.
34. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik bendrovės ir jo s akcininko naudai.
Jie neturi teisės priimti sprendinių ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia šiuos įstatus ar yra
priešingi įstatuose nurodytiem s veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija norm alią ūkinę riziką, yra
akivaizdžiai nuostolingi ar akivaizdžiai ekonom iškai nenaudingi.

VI SKYRIUS
BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA
35. Bendrovės valdymo organų pranešim ai, su kuriais teisės aktuose numatytais
atvejais reikia supažindinti akcininką arba kitus asmenis, išsiunčiami paštu, elektroniniu paštu arba
įteikiami pasirašytinai.
36. Pranešimai, susiję su bendrovės valdymu, kuriuos būtina paskelbti viešai,
skelbiami bendrovės tinklalapyje w w w .skuodovandenys.lt.
37. Bendrovės šaltinis, kuriam e skelbiami vieši pranešim ai, yra V yriausybės
nustatyta tvarka juridinių asm enų registro tvarkytojo leidžiamas elektroninis leidinys viešiems
pranešim am s skelbti. Bendrovės vieši pranešim ai skelbiami Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais, term inais ir tvarka.

VII SKYRIUS
BENDROVĖS DOKUMENTŲ BEI KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA
38. Savivaldybės adm inistracijos direktoriui pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip
per 7 dienas nuo reikalavim o dienos privalo sudaryti galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių
dokumentų: bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitom ybės dokumentų, bendrovės m etinių
pranešim ų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų (jeigu jo s rengiamos), kitų bendrovės dokumentų.
39. A tsisakym ą pateikti dokumentus, Savivaldybės adm inistracijos direktoriui
pareikalavus, bendrovė turi įform inti raštu.

VIII SKYRIUS
SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ
VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR
ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA
40. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybę tik gavusi bendrovės valdybos sutikimą.
41. Bendrovės filialas yra bendrovės struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir
atliekantis visas arba dalį bendrovės funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo.
42. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal bendrovės
prievoles.
43. Filialo veikimą, jo veiklos nutraukim ą reglam entuoja Lietuvos Respublikos teisės
aktai ir bendrovės valdybos patvirtinti bendrovės filialo nuostatai.
44. Atstovybė yra bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir teisę atstovauti
bendrovės interesam s bei juos ginti, sudaryti sandorius, teisės aktų ir atstovybės nuostatų nustatyta
tvarka atlikti kitus veiksm us bendrovės vardu.
45. Atstovybė nėra juridinis asmuo.
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46. Atstovybė veikia, jo s veikla nutraukiam a pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus
ir bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.
47. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina bendrovės valdyba,
vadovaudamasi šiais įstatais ir teisės aktais.
48. Bendrovės valdybos sprendim ai dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei
jų veiklos nutraukim o priim am i raštu tik gavus išankstinį Savivaldybės adm inistracijos direktoriaus
pritarimą.
49. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovai skiriami bei atšaukiam i bendrovės
valdybai priim ant atitinkam ą sprendimą.

IX SKYRIUS
BENDROVĖS {STATŲ KEITIMO TVARKA
50. Bendrovės įstatai keičiami Savivaldybės adm inistracijos direktoriaus įsakymu.
51. Priėm us sprendim ą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų
tekstas. Po juo pasirašo Savivaldybės adm inistracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.
52. Pakeisti įstatai kartu su kitais dokumentais pateikiami Juridinių asmenų registro
tvarkytojui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais term inais ir tvarka.

X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
53.
Jeigu šie įstatai nereguliuoja atsiradusių santykių ar šiuose įstatuos
teisinis reguliavim as neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų, privalom a vadovautis įstatymų
ar kitų teisės aktų nuostatomis.

Lijana Beinoraitė
2015-12-16

