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N U O S T A T A I

1. BENDROSIOS NUOSTATOS.

1.1. Pavadinimas I[ JURBARKO SAUGAUS EISMO CENTRAS (toliau Nuostatuose vadinama
[mone).

1.2. [mones teisine forma: individuali imone (sutrumpinta I[), t. y. neribotos civilines atsakomybes
privatusis juridinis asmuo.

1.3. [mones buveine - Vasario 16-osios g. 10b Jurbarko m., Jurbarko r. sav.

1.4. [mone veikia vadovaudarnasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Civilinio kodekso, Lietuvos
Respublikos individualiq imoniq [statymo bei kitq [statymrS Vyriausybes nutarimq ir kiq teises
aktq reglamentuojandiq komercing fikinQ veikl4 ir savo veiklq grindlia Siais Nuostatais.
Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisds aktams Sie nuostatai galioja tiek, kiek jie
neprieStarauj a pasikeitusiq teses aktq reikalavimams.

1.5. [mone turi savo balans4 anspaud4 su savo pavadinimu, atsiskaitom4iq sqskaita, taip pat gali
tweti daugiau sqpkartq Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose bei s4skaitq uZsienio
valstybese teises aktq nustat5rta tvarka.

1.6. [mones dokumentuose, kuriuos ji naudos turedama santykius su trediaisiais asmenimis, privalo
bfiti nurodytas pavadinimas, teisine forma, buvein6, [mones, kaip juridinioasmens kodas,
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie [monE, o reikalui esant.ir kiti duomenys,
nustat5rti Civiliniame kodekse bei kituose istatymuose ir teises aktuose.

1.7. [mones veiklos laikotarpis neribotas.

1.8. [mones finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

2. VEIKLOS TIKSLAI IR SRITYS.



2.1. pagindinis [rnones tikslas yra vykdyi komercinE uking veiklq siekiant gauti pelno ir j[ naudoti

,*ioioko sfrendimams lgyvendinti. [mone gali vykdyti ir nekomercing, pelno nesiekiandiq
veiklq jei taip t,tsp."trdzia [mones savininkas, ir tokia veikla neprie5tarauja Lietuvos

Respublikoje galiojantiems istatymas ir kitiems teises aktams bei Siems Nuostatams'

2.2. Pagindine [mones veiklos sritis:
profesinis mokymas, kuris yra neformalus suaugusiqjq Svietimas bei Ekonomines veiklos

r[Siqklasifftatoriuje nustatytas veikla ,,80.42.30 Kvalifikacijos tobulinimas"'

2.3. [mone gali uZsiimti ir kita Siuose Nuostatuose ne[vardinta gamybine, prekybine bei paslaugq

veikla ( pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio

direktoriaus 2002 m. gruodZio tO d. isakymu Nr. 252 pawirtinta Ekonomines veiklos r[Siq

klasifrkatoriq), jei ta veikla neprie5tarauja LR [statymams ir kitiems teises aktams ir atitinka

Siuose Nuostatuose deklaruoj amus veiklos tikslus'

vL.4.Jeigu pagal galiojandius reikalavimus tam tikrai veiklai reikalinga licencija ar kitoks leidimas,

tokia veiklq [mone gali vykdyi tik turedama atitinkam4licencij4 ( leidimfl.

3. tr{ONES SAVIViYKAS IR JO KOMPETENCTJA.

3.1. [mones savininkas: tnSf,OVAS BLAZYS, a. k 35805090065, grv. Vytauto Didiiojo g. 56

Jurbarko m., Jurbarko r. sav.

3.2. Individualios [mones savininko teises ir pareigas nustato Civilinis kodeksas, LR individualirl

lmoniq [statymas bei kiti teises aktai, [mones nuostatai'

3.3. [mones savininkas priima Siuos sprendimus:

--, 3.3.1. keisti [mones nuostatus;

3.3.2. paskirti [mones vadovu kit4 asmeni j! atSaukti, [mones vardu sudaryti su juo darbo ar

civiling sutarti

3.3.3. tvirtinti metinE finansing atskaitomybE, jeigu [mones vadovu yra paskritas kitas asmuo;

3.3.4. steigti frlialus ir atstovybes, nutraukti jqveikl4irtvirtinti filialqbei atstovybiqnuostatus;

3.3.5. pertvarkyti, reorganizuoti, kai ji remiantis LR individualirl [moniq istatymu gali btiti

reorganizuoj ama, arba likviduoti EnonQ.

3.4. [mones savininkas turi Sias teises:

3.4.1. gauti [mones peln4;

3.4.2. paimti [mones kasoje esandius pinigus, kaip avansu i5mokam4 peln4 savo asmeruruams

poreikiams;



3.4.3. Paiimti i5 [mones turtq

3.4.4. gauti likviduojamos [mones turtq likusi atsiskaidius su lmones kreditoriais;

3.4.S,gautivisqinformacijqapiefmonesveikl4irsusipaZintisuvisais[monesdokumentais,
jeigu lmones vadovu paskirtas kitas asmuo'

3.5.[rnonessavininkasnegalibfltikitosindividualiosimonessavininku.

5. IMONES PAJAMOS, PELNAS IR TURTAS'

TMONES VALDYMAS.

4.1. [mone turi vienasmeni valdymo organa - {mon3s vadov4' [mones savininkas kartu yra ir

vienasmenis lnones valdymo organas - lmones vadovas'

4.2.Kairmones savininkas kartu yra [mones vadovas, jam priskiriama [mones vadovo kompetencija'

4'3.[monessavininkasgali[mone:.:u9o*paskirtitlq3'.*""i'Apie[monesvadovopaskyrim4arba
su juo sudarytos darbo ar civilinei';dfi;;;ffiG;;;" uetiu" kaip per penkias dienas turi

buii prane5ta juridiniq asmenq regrstrut'

teises ir Pareigas.

5.1. fnones pajamos yra i5 komercines fkines veiklos gautos pinigines lesos ir turtas'

i padarytq s4naudq skirnrmui' Apmokestinamasis

, n.rpuLtiilo3e gatioianeius istatymus ir kitus teises

iiavimo w*kq' B apmokestinamojo pelno atemus

as.



5.3. Imones turtas yra jos nuosavyben perduotas [mones savininko asmeninis turtas' taip pat kitas

i*on"t vardu Gytas turtas' ^,,*oEn '
i lesasar turt4 sura5o u

tre registruojamas fllrtas'

Le registre ar unikalus numeris'

5.5. [mones savininkui ir .io ;ugoktiniui 
bendrosios jungtines nuosavyb.es. teise prikrausantis turtas

[moneipt'aooiuiaspatikejrm"t#:';;ilt"*"itti"i"inesusitariakitaip'

*6. BUHALTERINE APSKAITA'

6.1 . rJLlmones buhalterines apskaitos warkym4 atsakingas [mones vadovas'

6.2.Buhalterinesapskaitoswar@ui[monessavininkasgalisamdytibuhalteri
buhalterine, uplkuiao, paslaugq t";'il;kias paslaugas teikiandia imone'

6.3 . [mone finansines atskaitomybds nesudaro'

arba sudarYti

7. vrEsu PRANESTI\',IIJ SKELBIMO TVARKA'

7.1. Vie.i prane*imai, kai to reikalaujam a,paga|Civilini kodeks4 ir LR individualiu imonitl

skelbiami aienra5tyje "Lietuvos 
rytas"'

T.2.Informacijaapie[mones.vSikloveiklosq:T!:kty"as,techniniai,.f inansinaibei
duomenys, jeigu tai nera viesi ;t:t.#;i;gu'ri 

u*i t.;fllatni tik savininkui sutikus'

8.U\'I0NESPERTVARKYMAS;REORGANIZAVIMASIRLII$IDAVIMAS'

81 rmone gali buti p?ryTk1y:*:'?1ff13, ihffi1il3lttr#:-''T-ge":;,13'J,1fi1l"",""T#i
itaiga 1*ontt savininko sprendrm

[statYm6

planavimo

ffarka.



V

u\{oNES I{UOSTATU KEITIMO TVARKA.

9.1. [mones Nuostatai gali b[ti keidia:ni savininko spredimu.

9.2. pakeisti [mones Nuostatai ir [mones Nuostatrtr pakeitimai turi biiti pateikti juridinitl asmenq

registrui.

Nuostatai parengti du mkstaneiai a5tuntqiq metq lapkridio menesio 25 dienq'

I[ Jurbarko saugas eismo centras
vadovas
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