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SAVIVALDYBES IMONES SVTNTOSIOS IURV UOSTO DIREKCIIOS ISTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Savivaldybes imone Sventosios jfirq uosto direkcija (toliau - [mone) yra i5 Palangos
miesto savivaldybes turto isteigtas ribotos civilines atsako'mybes vieKasis juridinis asmuo.
Sutrumpintas lmones pavadinimas - Sl ,,SJUD".
2. [mone nuosavybes teise priklauso Palangos miesto savivaldybei ir jai perduot4 bei jos
igyt4 turtE valdo, naudoja bei iuo disponuoja patikejimo teise,
3. lmones teisine forma - Savivaldybes imone.
4. Imone savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymu, Lietuvos
Respublikos valstybds ir savivaldybiq imoniq istatymu, kitais teises aktais, Siais istatais ir
imones
savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos sprendimais.
5. [mone turi antspaudE su savo pavadinimu.
6. lmones finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. [mones veiklos laikotarpis neribotas,
8. |mones buveine - Sventosios g, 14, LT-00306 Palanga (unikalus daikto Nr. 2593-80022016).

II. IMONES VEIKLOS TIKSLAI, FUNKCIIOS
IR VEIKLOS POBUDIS

9. lmones veiklos tikslai:
9.I. teikti kokybi5kas tarptautinius standartus atitinkandias vieS4sias paslaugas eksploatuojant
Svetttotios jfirq uost4.(toliau - Uostas), uZtikrinti Uosto funkcionavlm4 ir ktnkurencingrr-q, atlikti
Lietuvos Respublikos Sventosios valstybinio jnry uosto lstatyme (toliau - lrtutyrnur) .r,t--utytu. Uosto

valdytojo funkcijas, tinkamai eksploatuoti ir pletoti Uosto infrastruktur4, gaminti produkcij4 ir vykdyti
kitE veikl4 siekiant tenkinti vie5uosius interesus.
9,2. [mones funkcijos, nustatytos ]statyme, yra Sios:
9.2.L koordinuoti uosto Zemes naudotojq vykdom4 uosto teritorijos apsaug4;
9.2.2. uZtikrinti saugiE laivyb4 uoste;
9.2.3. rinkti atlyginimE uZ uosto paslaugas;
9.2.4. organizuoti uosto akvatorijoje Zmoniq ir laivq gelbejimo darbus;
9.2.5. rengti uosto pletros krypdiq projektus, organizuoti j11 igyvendinim4, moksliniq tyrimq
darbus, reklamuoti uostA;
9.2.6. igyvendinti uosto apsaugos nuo tar5os prevencijos priemones ir organizuoti tar5os
padariniq likvidavim4;
9.2.7. stebeti ir iSlaikyti projektinius gylius uosto akvatorijoje, prie krantinitl ir pirsq;
9.2.8. statyti, remontuoti, rekonstruoti, griauti ir atnaujinti (modernizuoti) uosto
infrastruktur4;
9.2.9. organizuoti ir vykdyti uosto aplinkos apsauge;
9.2.10. uZtikrinti nei5nuomotos uosto Zemes (teritorijos) pieliir4;
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9.2.1I. vykdyti kitas [statymu numatytas funkcijas.
10. lgyvendinant tikslus lmones veikla yra 5i (veiklos ruiys ir kodai pagal Ekonomines
r eiklos rnSiq klasifikatoriq):
10.1, jnrq ir pakraniiq vandens krovininis transportas (50.20);
I0,2. jnrtl ir pakraniitl keleivinis vandens transportas (50.10);
10.3. vandens transportui bndingq paslaugq veikla (52.22);
10.4. Luvq, veZiagyviq ir moliuskq perdirbimas ir konservavimas (10.20);

10.5, sanddliavimas ir saugojimas (52.10);
10.6. kroviniq tvarkymas (52.24);

I0.7.

vandens transportui budingq paslaugq veikla (52.22);

10.8. vandens transporto priemoniq nuoma (77 3a);
10.9. nekilnojamojo turto nuoma (68.20);
10. 10, duomeng apdorojimas (63. 1 1);
10.11. duomenq bazes sudarymas (62.01);
I0.72. rinkos tyrimas ir vie5osios nuomones apklausa (73.20);
10.13. konsultacine verslo ir kita valdymo veikla (70.22);
10.14. reklama (73.1);
10.15, techninis tikrinimas tu analizd. (7L20).
11. lstatymq nustatytais atvejais [mone gali imtis tam tikros ru5ies veiklos
istan mr.1 nustatyta tvarka i5duot4 licencil4 (leidim4).

12.

tik gavusr

lmone pat turi teisg vykdyti kit4 [king komercing veiklE, jeigu

tai

neprie5tarauja [mones veiklos tikslams ir teises aktams.

ilr. IMONES VALDYMAS
13, |mones organai yra:

13.1. lmon6s savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija;
13,2. vienasmenis valdymb organas - lmones vadovas.
14. [mone igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per lmones
vadov4.

15. [mones vadovas turi vengti situacijq, kai jo asmeniniai interesai prie5tarautq ar galetq
prie5tarauti [monds interesams, Susidarius tokiai situacijai, [mones vadovas per 10 dienq privalo
apie tai raStu prane5ti lmones savininko teises ir pareigas igyvendinaniiai institucijai.
16. [mones organai privalo veikti lmones naudai, laikytis istatymq bei kitq teisds aktq ir
vadovautis [mones lstatais. ]mones organai neturi teisds priimti sprendimq ar atlikti kitq veiksmq,
kurie akivarzdirai virSija normali4 gamybing fking rizrk4 ar yta akivaizdLiai nuostolingi.

fV. IMONES SAVININKO TEISES IR PAREIGAS IGYVENDINANTI INSTITUCIIA
IR IOS KOMPETENCIIA
17, [monds savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucija yra Palangos miesto
savivaldybes administracijos direktorius.
18. [mones savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija:
18.1. skiria ir at5aukia [mon6s vadov4, nustato darbo sutarties su [mon6s vadovu s4lygas,
[mones vardu sudaro ir nutraukia darbo sutarti su [monds vadovu, tvirtina [monds vadovo
pareigybes apra5ymE;
18.2. tvirtina [mones struktur4 ir nustato didZiausi4 leistinE pareigybiq skaidiq;
18.3. skiria ir at5aukia |monds valdybos narius;
18.4. tvirtina [mones istatus;
18.5. nustato [mones veiklos strategijE;
18.6. tvirtina lmonds metiniq finansinir4 ataskaitq rinkini ir pelno (nuostoliq) paskirstym4i
18,7, parenka atestuotE auditoriq ar audito imong [mones metiniq finansiniq ataskaitq
rinkinio auditui atlikti;
18.8. priima sprendim4 pakeisti imon6s buveing;
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18.9. tvirtina lmones metinius turto isigijimo ir skolinimosi planus, metihes pajamq ir iXlaidq
sAmatas;

18.10. priima sprendimE reorganizuoti [mong;
18.11. priima sprendim4 pertvarkyti [mong, iSskyrus Lietuvos Respublikos valstybbs ir
savivaldybiq imoniq istatyme nustatytas i5imtis;
18.I2. priima sprendimus likviduoti [mong ir at5aukti lmones likvidavimE, iSskyrus atvejus,
numatytus Lietuvos Respublikos valstybds ir savivaldybiq imoniq istatyme;
18.13. paskiria ir atleidZia Imon6s likvidatoriq, iSskyrus atvejus, numatytus Lietuvos
Respublikos valstybes ir savivaldybiq imoniq lstatyme.
19. [mones savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija sprendZia ir kitus Lietuvos
Respublikos valstybes ir savivaldybiq imoniq istatyme bei kituose teises aktuose ar Siuose istatuose
jos kompetencijai priskirtus klausimus.
20. [mones savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos sprendimai turi buti

lforminami ra5tu.
21. lstatymq nustatytais atvejais ir [statq 18,10, 18.11, 78.12 punktuose numatyti lmonds
savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos sprendimai gali buti priimti esant
atitinkamam Palangos miesto savivaldybds tarybos sprendimut. lstatymq numatytais atvejais
lstat1'rnuose numatytus sprendimus priima Palangos miesto savivaldybes taryba, Tokiu atveju
lmonds savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija parengia ir pateikia Palangos miesto
sarivaldybes tarybai atitinkamo sprendimo projekt4.

V. IMONES VADOVO KOMPETENCIIA, IO SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA
22. frnones vadovas - direktorius.
23. lmones vadovE skiria ir atSaukia lmon6s savininko teises ir pareigas igyvendinanti
institucija teises aktq nustatyta tvarka. lmones savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija
nustato darbo sutarties su lmon6s vadovu s4lygas, [mones vardu sudaro ir nutraukia darbo sutarti
su [mones vadovu, tvirtina lmones vadovo pareigybes apra5ym4. [mones vadovas priimamas i darb4
vieSo konkurso budu 5 metq kadencijai. Tas pats asmuo imones vadovu gali bnti skiriamas ne
daugiau kaip dvi kadencijas i5 eiles. lmonds vadovas pradeda eiti pareigas nuo sprendime del jo
paskyrimo nurodytos dienos. Kai imone steigiama, imonds vadovu paskirtas asmuo pradeda eiti
imon6s vadovo pareigas nuo lmones iregistravimo dienos. Pasibaigus pirmajai kadencijai, imonds
vadovas savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos sprendimu gali btti skiriamas
antrajai 5 metg kadencijai, atsiZvelgiant i tai, ar imones vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu
imone pasieke visus jai nustatytus veiklos tikslus. lmon6s pasiektq veiklos tikslq atitiktis jai
nustaqrtiems veiklos tikslams vertinama Vyriausybes ar savivaldybes tarybos nustatyta tvarka likus
3 menesiams iki vadovo pirmosios kadencijos pabaigos. [mon6s savininko teises ir pareigas
ig1'vendinanti institucija, priemusi sprendim4 neskirti imonds vadovo antrajai kadencijai, likus 3
menesiams iki imones vadovo pirmosios kadencijos pabaigos, taip pat likus 3 menesiams iki imonds
.i'adovo antrosios kadencijos pabaigos, organizuoja vie54 konkursE imon6s vadovo pareigoms eiti.
Pasibaigus antrajai kadencijai, imon6s vadovas yra atiaukiamas i5 pareigq,
24. fmones vadovas pradeda eiti pareigas nuo sprendime del jo paskyrimo i pareigas
nurodytos dienos.
25, [mones vadovas:
25.1. vadovauja [monei ir atsako uZ vis4 lmonds veikl4;
25.2. tvirtina [mon6s vidaus darbo tvarkos taisykles, [mon6s strukturiniq padaliniq ir [mones
filialq ir atstovy:big nuostatus, skiria ir at5aukia [mones filialq ir atstovybiq valdymo organq narius,
tvirtina pareigybiq s4ra5us, darbuotojq pareigybiq apralymus;
25.3,be atskiro igaliojimo atstovauja lmonei teismuose ir kitose institucijose;
25.4.fnon6s vardu sudaro sutartis, i5duoda igaliojimus;
25.5. leidLia isakymus, privalomus visiems [monds darbuotojams;
25.6. istatymq nustatyta tvarka priima i darb4 ir atleidZia i5 darbo [monds darbuotojus, skiria
jiems paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
25.7 . ultikrina materialiniq vertybiq apskait4, tinkamE jq naudojim4 ir apsaug4;

A.

25.8. turedamas lmonds savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos i5ankstini
::-:arinra, priima sprendim4 del turto vertinimo;
25.9. teikia informacij4 [mones savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai apie
.--rrnps veiklos nrognozes ir planus nurodydamas reikalingq investicijq ateinandiais finansiniais
::r:iais sunas ir ir,rykius, turindius esrnines reik5mes [mones veiklai;
25.I0. atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq imoniq istatyme ir lmonds
istatuose lrnones vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas
26. [mones vadovas turi teisg vienvaldiSkai sudaryti [monds sandorius, kuriq vert6 nevir5ija
-i0000 Eur. Sandorius, kuritl vert6 vir5iia 30000 Eur, [mones vadovas gali sudaryti tik gavgs
iiankstinl |rnonds savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos pritarim4.
27. lmones vadovas atsako uZ:
27.1. frnones veiklos organizavim4;
27.2. lmonds veiklos strategijos projekto parengim4 ir jo pateikim4 lmones savininko teises
rr pareigas igyvendinandiai institucijai;
27.3. prane5im4 [mones savininko teises ir pareigas lgyvendinandiai institucijai apie ir,rykius,
turindius esmines reik5mds [monds veiklai;
27.4. frnones metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio sudarym4 ir jo pateikim4 kartu su
auditoriaus i5vada bei audito ataskaita [monds savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai
-,, -;*^::-+:
-^ -,^l:^,
:1,)rydzrlrLr
'c vsrrotl kaip per 3 mdnesius nuo finansiniq metq pabaigos;
27 .5.lrnonds veiklos ataskaitos pateikim4 [mon6s savininko teises ir pareigas igyvendinandiai
lnsiltucrlal;
27.6. lrnon6s metiniq turto isigijimo i.r skolinimosi planq, metiniq pajamq ir iSlaidq sEmatq
,'r.^'-^;*;"
svarstyti ir tvirtinti [mon6s savininko teises ir pareigas igyvendinandiai
: -:udr )'rrrq rr jr+ ^.+^iftimE
PdL(
-i-stitucijai;
27,7. fnones duomentl ir dokumentq pateikim4 |uridinitl asmenq registrui;
27,8. vie5q [mon6s praneSimq paskelbim4;
27.9. dokrmentq ir kitos informacijos apie |mong saugojim4;
27 ,I0. lmones turto valdym4, naudojimE ir disponavimE juo teises aktq ir Siq istatq nustatyta
-r-arka

ir

sElygomis;

27.IL kitus veiksmus, kuriuos lmones vadovui nustato istatymai, kiti

teises aktai, vadovo
::reigvbes nuostatai arba 5ie istatai.
28. lmones vadovq kasmetiniq atostogr+ Ieidi,ta Palangos miesto savivaldybes administracijos
i:re.ttorir.rs.

29. ]mones vadov4 ligos, atostogrl, komandiruotes metu pavaduoja Palangos miesto
-:..

r-.

aldr bes administracijos direktoriaus paskirtas Imones darbuotojas.

ir

drausmines nuobaudas skiria Palangos miesto savivaldybes
[mones vadovo i5vykimas ikomandiruotg iforminamas Palangos miesto
-..-, :-, aldr-bes adrninistracijos direktoriaus isakymu.
31 lmones vadovas turi teisg atsistatydinti pateikdamas ralytini atsistatydinimo prane5ima ji
:-'"i-rrsiai Tmones savininko teises ir pareigas lgyvendinandiai institucijai, lmonds savininko teises
-- :aieigas lgyvendinandiai institucijai priemus sprendim4 atiaukti lmonds vadovE, su iuo sudaryta
:a::o sutartis nutraukiama Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka.
32. Priemus sprendimE del [mones vadovo atleidimo i5 pareigq, buvgs direktorius sprendime
:l-:odvtu laiku turi perduoti reikalus naujam direktoriui ar kitam igaliotam asmeniui.
33. Perduodant reikalus, sura5omas perdavimo ir priemimo aktas, kuri pasiraSo reikalus
::rduodantis ir juos priimantis asmuo, reikalq perdavimo ir priemimo komisijos pirmininkas bei
:-::iai, |ei reikalus perduodantis arba priimantrs asmllo nesutinka su kai kuriais akto skyriais
akte.
ra5tu, pasira5ydamas
--*^rrnl<reis) iis
'*- nurodo
r-----"t
,'" tai
34. [mones vadovu negali bfiti asmuo, kuriam istatymtl nustatyta tvarka atimta teis6 eiti
-,rL-ies nereioas
r*- -^o*-'
35. Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatytais atvejais ir tvarka [monds vadovas,
nerrykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq imoniq istatyme, kituose istatymuose,
kituose teises aktuose ir Siuose istatuose, privalo atlyginti vis4 [moneipadarytEi'a14.

30. lmones vadov4 skatina

l:-^
- --.-r.-;---^^il^:----r1!rrLrau,l-.
*,,ektorius,
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vr. IMoNES rErsEs rR pARErcos
36. [mones teis6s ir pareigos:
36.1, [mone privalo:
36.I.L Palangos miesto savivaldybes turtE, perduot4 naudoti patikejimo teise, valdyti,
:-audoti ir saugoti istatymq, kitq teises aktq ir Siuose istatuose nustatyta tvarka;
36.L2. igyvendinti lmones veiklos tikslams pasiekti skirtE ne trumpesng kaip 4 metq
-.ikotarpio lmonds veiklos strategij4;
36.1.3. teikdama paslaugas vadovautis lmones savininko patvirtintais paslaugq lkainiais ir
:arifais;
36.I.4. visus prekiq, paslaugq ir darbq pirkimus vykdyti Lietuvos Respublikos vieltljq
pirkimq istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka, nepaZeisti s4Ziningos konkurencijos laisves;
36.L5, lmonds vie5uosius prane5imus, kurirl privalom4 skelbim4 nustato Lietuvos
Respublikos civilinis kodeksas, Valstybes ir savivaldybiq imoniq istatymas ir (ar) kiti teises aktai,
:eises aktq nustatyta tvarka skelbti iuridiniq asmenq registro tvarkytojo elektroniniame leidinyje;
36.1.6. [mones buveineje saugoti dokumentus ir kit4 informacij4 apie [mones turt? ir veikl4;
36.2. lmone turi teisg:
36.2.I. istatymq, kitq teises aktq ir Siuose istatuose nustatyta tvarka isigyti turto, reikalingo
tinkamai lmonds veiklai uZtikrinti;
36.2.2. sudaryti sutartis, prisiimti ir vykdyti sutartinius isipareigojimus fiziniams at
'uridiniams asmenims;
36.2.3. savo prievoliq ivykdymui uZtikrinti [mone, gavusi lmones savininko sutikim4, gali
:^<eisti ilgalaiki materialqji ttirtE, iSskyrus turtE, kuris pagal istatymus gali bnti tik valstybes ar
S ar-ivaldybes nuosavybe;
36.2.4. dalyvauti vieluosiuose pirkimuose ir kituose skelbiamuose konkursuose;
36.2.5. teises aktq nustatytais atvejais ir tvarka gauti param4.
37. [mones filialq ir atstovybiq buveinese turi buti saugomi dokumentai ir kita informacija
apie Siems filialams bei atstor,rybems perduot? turte, taip pat informacija apie jq veikl4.
38. [mone gali tureti kitas lstatymuose ir kituose teisds aktuose numatytas teises ir pareigas.
39. |monei draudZiama:
39.1. bnti kitq juridiniq asmenq dalyviu;
39.2. igyti civilinirl teisiq ir pareigq per [mones savinink4 ar [mones savininko teises ir
rareigas igyvendinandiE institucij4;
39.3. ui,tikrinti kitq asmenq prievolirl vykdym4,

\4I. IMONES SAVININKO PATIKEIIMO TEISE IMONEI PERDUOTO TURTO
VAIDYMO, NAUDOIIMO IR DISPONAVIMO IUO TVARKA IR S4LYGOS

40. [monei jos savininko perduotas ir lmones igytas turtas nuosavybes teise priklauso [mones
sar-ininkui.
41. lmonei gali buti perduodamas bet koks lmones savininko turtas, kuri pagal Lietuvos
Respublikos valstyb6s ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo istatym4 galima
:eiduoti lmonei patikejimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Turtas perduodamas teises aktrl
:rustaryta tvarka turto perdavimo akte nurodant jo balansing vertg. [monei taip gali bnti
:erduodamas [mon6s savininko turtas panaudos pagrindais.
42. lrnones savininko perduotE turtE lmond valdo, naudoja ir disponuoja juo patikejimo
ielse.
43. [mones savininko perduotE turt4 [mone naudoja Siuose istatuose nurodytiems [mon6s
tikslams pasiekti, nepaZeisdama istatymq ir kitq asmenq teisiq bei interesq.
44. Apie Palangos miesto savivaldybes tarybos sprendim4 perduoti [mon6s tlrrto dali [mones
r-adovas per 30 dienq nuo sprendimo priemimo turi vie5ai paskelbti elektroniniame leidinyje
r-ieSiems praneSimams skelbti arba ra5tu prane5ti kiekvienam [mones kreditoriui.
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\atII. IMONES

NUOSAVAS KAPITALAS IR PELNO (NUOSTOLIV)
PASKIRSTYMAS

15. lmones nuosavq kapital4 sudaro:
-15. 1. lmones savininko kapitalas;
15.1. privalomasis rezervas;
-1 5. 3. perkainoiimo rezervas;
15.-1. kiti rezervai;
15.5. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)'
+6. Kiti rezervaisudaiomi tik [mones savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai
::--:r:rs. Siq ,"r"rv.1 panaudojirnE kontroliuoia [mones savininko teises ir pareigas igyvendinanti
-,,:---*L114.

J7. [mones paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) turi bnti paskirstytas (paskirstyti) ne v6liau
nuo lmones finansiniq metq pabaigos'
'..': per J menesiusvadovas
turi parengti ii kartu su lmon6s metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniu
4g. lmonds
:=-.:\ti |mones savininko teises ir pareigas igvvendinandiai institucijai tvirtinti sprendimo del
:...r::sn tinoio pelno (nuostoliq) paskirstymo proiektq'

Lx'IMONESVEIKLoSATASKAITA,FINANSINEATASKAITAIRAUDITAS
menesius pasibaigus
-9. [mon6s metiniq finansinitl ataskaitq rinkini ne veliau kaip per 4
teises ir pareigas igyvendinanti
-::-----:s iinansiniarns metams turi patvirtinti |monds savininko

rinkiniu
50. lmones vadovas turi parengti ir kartu su [mon6s metiniu finansiniu ataskaitq
_---;l.ii
instituciiai ataskaitiniq finansiniq metq
- : - i!NLl
Imones savininko teises i. pur.lgur igyvendinandiai
]::ones veiklos ataskait4.
51. Tvirtinamas tik audituotas [mon6s metiniq finansinir'1 ataskaitq rinkinYs,
nuo io
52. Patvirtintas metinirl finansiniq ataskaitq rinkinys ne vdliau kaip per 30 dienq
::tr-irtinimo kartu su auditoriaus iSvada ir audito ataskaita turi btti pateiktas |uridiniq asmenq
:e J-siro fr arkl'tsiui.
-3. [mones metiniq finansiniq ataskaitq ri
institucija' Palangos miesto sav
':,':-::olis ir audito
--'.:cs r-eiklos nepriklausom4 auditE. Audito i
:::.-.::::u istarymo nustatyta tvarka. |mones vardu
:=:s:s -r pareigas lgyvendinanti institucija.

X. IMONES ISTATV KEITIMO TVARKA
savininko teises ir
54. lniciatyvos teisg keisti [monds istatus turi [mon6s vadovas ir [mones

:a:eigas lglwendinanti instituciia'
. :
r:.^^-,.
55. pakeistus lmonds istatus tvirtina lmonds savininko teises ir pareigas igyvendinanti
institucijos vadovo
-::stitucija. lstatai tvirtinami [monds savininko teises ir pareigas igyvendinandios
.:'ra io igalioto asmens para5u ir instituciios antspaudu'
juridinitl asmenq registre
56. pakeisti istatai isigalioja jq iregistravimo Lietuvos Respublikos
i-ena.

?alangos miesto saviv

administracijos di

Akvile Kilijoniene

Tie|i )

ta

