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PALANGOS KREDITO UNIJOS

ISTATAI

1. BENDROJI DALIS

1'1. Palangos kredito unija (toliau vadinama - unija) yra kredito istaiga, kuri turi licencijq versris, ir
verdiasi indeliq ir kitq grqZintinq lelq priemimu i5 Siuose istatuose nustat),tr+ neprol'esionaliq
rinkos dalyviq ir jq skolinimu, taip pat ruri teisE verstis kitq Siuose istatuose ir Lietuvos
Respublikos krcdito unijq istatyme (oliau - Kredito unijq istatymas) nustatytrl finansiniq
paslaugq teikimu Siuose istatuose ir Kredito unijq istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima
su tuo susijusiq rizik4 bei atsakomybq.

1.2. Unijos pagrindinis veiklos tikslas - tenkinant savo nariq rlkinius ir socialinius poreikius teikti
savo nadams indeliq ir kitq grqZintinq leSq priemimo, skolinimo ir kitas finansines paslaugas.

1.3. Unijos, kaip juridinio asmens, teisine forma - kooperatine bendrove. Unijos veiklos taikotarpis
- neribotas.

i.4. Unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. Kredito unijq
istatymu, kitais istatymais, prieZi0ros institucijos priimtais teises aktais ir Siais istatais. Unija
taip pat vadovaujasi Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos
kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) istatymu, jeigu Kredito unijq istatymas nenustato kitaip.
Unija dirba savarankilkai, laikydamasi investicijq, skolirrimo, veiklos rizikos apribojimq ir
unijos veiklos rizik4 ribojandiq normalyvq, kuriq dydZius ir apskaidiavimo metodikQ nustato

istatymai ir kiti teises aktai. Unija savo veiklq organizuoja ir igyvendina unijos organq
sprendimais.

1.5. Unija turi savo antspaudq, kuriame nurodytas jos pavadinimas - Palangos laedito unija.

1.6. Unija privalo btiti centrines kredito unijos nare. Unija gali bEti tik vienos centrines kedito
unijos nari.

1.7. Unija turi teisg pateikli centrinei kedito unijai pra5ymq i5stoti i5 cenldnes kredito unijos tik
unijos visuotiniam nariq susirinkimui priemus sprendim4 i5stoti i3 centrinds kredito unijos ir
gavus prieZiiiros institucijos leidimq iSstoti i5 centrinds kredito unijos.

1.8. Jei 5ie istatai prieitarauja imperatyvioms istatymq norrnoms arba kai kuriq klausimq
nereglamentuoja, turi btrti taikomos istatymq nuostatos.

1.9. Unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.10. Unija, unijos darbuotojai ir bet kurie kiti asmenys, kurie Zino unijos paslapt[ sudaranliq

informacijq, privalo neribotq laikq neatskleisti tokios informacijos, iSskgus istatymq nustatytus

atvejus,

L l 1. Informacdos ir duomenq, laikomq unijos paslaptimi, sqratq bei jq saugojimo ir pateiumo

kitiems asmenims tvark4 nustato unijos valdyba.

1 .12. Unija turi teisQ istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvark4 teikti paramq.
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2. UNIJOS rINANSINTS PASLAUGOS IR VEIKLA
Unijos finansin6s paslaugos

2.1. Unija teikia Kredito unijq [statyme nustatytas privalomas ir turi teisg teikti neprivalomas
licencines ir nelicencines tlnansines paslaugas, [skaitant finansines paslaugas uisienio valiuta,
jei Sios teises neapribotos Kredito unijq istatymo ar kitq istatymq nustaryta tvarka.

2.2. Uniia turi teisg teikti finansines paslaugas savo nariams ir kitiems Kredito unijq istatyme
nurodytiems asmenis. Ikedito unijq istatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punkte ir 3 dalies 3,6, 7, 8
ir 9 punktuose nurodytas finansines paslaugas uniia turi teisg teikti visiems asmenims (eigu
unija tas paslaugas teikia).

2.3. Unija, be finansiniq paslaugq teikimo. gali verstis tik tokia kita veikla, be kurios neimanoma
teikti finansiniq paslaugq, kuri padeda teikti finansines paslaugas ar y,ra kitaip tiesiogiai susijusi
su finansiniq paslaugq teikimu.

Unijos filialai, atstovyb6s ir kiti strukttriniai padaliniai

2.4. Unija lilialus ir kitus strukt[rinius padalinius, teikiandius finansines paslaugas, gali steigti tik
Lieruvos Respublikos savivaldybes, kurioje iregistruota unijos buveine, teritorijoje ir kitq $q
istatq +.t punkte nurodytq savivaldybiq, kurios ribojasi su Sia savivaldybe, teritorijose.
Sprendimus del unijos filialq, atstovybiq steigimo, sujungimo, jq nuostatq patvirtinimo ar
keitimo, jq veiklos nutraukimo. jq vadovq skyrimo ir atlaukimo, taip pat del stnrktoriniq
padaliniq, kuriuose teikiamos finansines paslaugos, steigimo, jq nuostaq patvirtinimo ar
keitimo ir veiklos nutraukimo priima unijos valdyba.

2.5. Undos filialo nuostatai, unijos filialo ir kitq struktiiriniq padaliniq, teikiandiq finansines
paslaugas, valdymo ir organizacine struktOra, apskaitos sistema, apsaugos ultikrinimo
priemones, patalpos, turto draudimas turi uZtikrinti saugi4 ir patikimq jq veikl4 ir atitikti tai
reglamentuojanEius teises aktus.

2.6. Visi unijos strukt[riniai padaliniai, kuriuose teikiamos finansinds paslaugos, turi tureti rySio
priemoniq, uZtikrinanliq informacijos apie atliktas operacijas perdavimq i undos buveing unijos
nustatyta tvarka taip, kad biitq galima sudaryti unijos dienos balansq. Unijos filialq ir kiq
atskirq unijos padaliniq atliekamos operacijos (teikiamos finansines paslaugos) apskaitomos
unijos balanse.

2.7. Unijos f'rlialai ir atstovyb€s, kiti atskiri unijos padaliniai gali tureti spaudq.

3. SKOLINIMAS IR SKOLINIMO APRIBOJIMAI

3.1. Skolinimu laikomas sandoriq, iI kuriq kyla unijos piniginis reikalavimas ar neat3aukiamas

unijos piniginis isipareigojimas, sudarymas. Skolinimo apribojimai numat,'ti istatymuose ir
kituose teises aktuose, Siuose lstatuose, taip pat unijos visuotinio nariq susirinkimo, valdymo

ir/ar prieiifiros organq sprendimuose bei kituose unijos vidaus dokumentuose.

3.2. Unija lesas gali skolinti administracijos vadovo sprendimu ne ilgesniam kaip l2 mdnesiq

laikotarpiui Siais atvejais:

3.2.1. jei suteikiama paskola su palfikanomis nevirlija nario unijoje turimo pajinio fna5o
dydZio ir jei unijos narys neturi kitq paskolq unijoje;

3.2.2. jei paskolos grqZinimas utrikintas lkeidiant Sioje unijoje esanti terminuot4 indeli;

3.2.3. jei suteikiama paskota ir (ar) suteiktq paskohl vienam unijos nariui suma neviriija

1450 eunl.

3.3. Unijos valdybos sprendimu savarankiSkai be paskolq komiteto pritarimo galima skolinti Siais

atvejais:
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i.3.1. jei suteikiama paskola ir (ar) suteiktq paskolq vienam unijos nariui suma nevirlija 2
900 etuq ir jos suteikiamos ne ilgesniam kaip 60 menesiq terminui;

3,3.2. jei suteikiamas ba.nko s4skaitos ir (ar) kredito korteles limitas ir (ar) suteiktq banko
sqskaitos ir (ar) kredito korteles limitq vienam unijos nariui suma nevir5ija to nario I m6nesio
iplaukq ijo banko sEskait4 dydZio, jie suteikiami ne ilgesniam kaip 36 menesiq terminui irjei
unijos narys neturi kitrl paskolq unijoje. Siame papunktyje numaryto I menesio iplaukq iunijos
nario banko s4skait4 dydis apskaidiuojamas imant paskutinio kalendorinio menesio, einandio
prieS t4 menesi, kuri suteikiamas banko sqskaitos kreditas ir (ar) kredito kortelds limitas,
iplaukas.

3.4. Skolinti leSas be paskolq komiteto pritarimo, i5skyrus Siq istatq 3.2 ir 1.3 punktuose numatytus
atvejus, draudZiama.

4. UNIJOS NARIAI, JU TEISES IRPAREIGOS

4.1. Unijos nariais gali bffti veiksn0s fiziniai xrnenys. kurie gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos
Respublikos Klaipedos rajono savivaldybes, kurioje iregistruota Unijos buveine, teritorijoje ar
kitose savivaldybese, kurios ribojasi su anksdiau minetos savivaldybes teritorija: Palangos
miesto savivaldybes; Kretingos rajono savivaldyb6s; Plunges rajono savivaldybes; Rietavo
savivaldybes; Silales rajono savivaldybes; Silut6s rajono savivaldybes; Neringos savivaldybes;
Klaipddos miesto savivaldybes.

4.2. Unijos nariais gali b0ti unijos nario sutuoktinis (sugyventinis), kartu gyvenantys vaikai
(vaikiai) ir tevai (iteviai), neatsiZvelgiant i istatq 4.1 punkte nurodyt4 kiterijq.

4.3. Unijos asocijuotais nariais gali blti Lietuvos Respublikoje iregistruoti ir Lietuvos Respublikos
Palangos miesto savivaldybes teritorijoje ir su 5ia savivaldybe besiribojandiq kitq Siq istaq 4.1

punkte nurodytq savivaldybiq teritorijose buveing turintys juridiniai asmenys, kurie nurodyti
Kredito unijq istatyme.

4.4. Unijos asocijuotas narys privalo vykdyti visas unijos nario pareigas ir gali naudotis visomis
unijos teikiamomis paslaugomis ir nario teisemis, i3skyrus teisg balsuoti, bUti i&inktam i unijos
valdymo ir prieZiiiros organus, komisijas, komitetus ir tarnybas.

4.5. Unijos nariais negali bflti Krcdito unijq istatyme nurodyti asmcnys.

4.6. Unijos nariai privalo nariq teisemis naudotis ir pareigas atlikti taip, kad unija veiktq stabiliai ir
patikimai.

Nariq teisOs ir pareigos

4.7. Unijos narys turi Sias teises:

4.7,i, dalyvauti unijos visuotiniuose nariq susirinkimuose ir balsuodamas tureti tik vienq

balsq;

4.7.2. rinkti unijos valdymo ir prieZifrros organr$, bEti iSrinktas ijuos ir siulyti kandidatus i
unijos visuotinio nariq susirinkimo renkamq organq narius (ne veliau kaip likus l0 dienq iki
unijos visuotinio nariq susirinkimo;. Si teise negalioja asocijuotiems nariams;

4.7.3. gauti informacij4 apie unijos metiniq ir tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkinius,

valdybos itaskaitas del unijos veiklos, visuotiniq nariq susirinkimq protokolus. ir sprendimus.

Atsi;aklti suteikti informacij4 galima, jei joje yra unijos paslapdiq. Atsisakymas pateikti

prasomus dokumentus ar informacijq tud b[ti iforminamas ra5tu, jeigu to reikalauja unijos

narys. Cindus del unijos nario teises gauti informacijq sprendZia teismas;

4.7.4. apskqsti teismui unijos visuotinio nariq susirinkimo, valdymo ir prie2iiros organq

nutarimus;
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.1.7.5. iSstoti i5 uniios;

.1.7.6. gauti nariams skirstomo pelno dali;

4.7.7. gauti likviduojamos unijos ruto dali, proporcing4jo pajinio inaio dydZiui;

4.7.8. palikti testamentu savo pagrindini ir (ar) papildomus pajus vienam ar keliems
asmenims;

4.7.9. unijos valdybos sutikimu perleisti savo pagrindini ir (ar) papitdomus pajus kitq
asmenq nuosavyben. Valdyba neduoda sutikimo perleisti pajq, jeigu ji igyjantis asmuo pagal

istatynus ir Siuos istatus negali bfti unijos nariu ar neatitinka narystes kriterijaus;

4.7.10. reikalauti, kad unija grqiintq jo pajini inai4 ar pajinio inaSo dali, laikydamasi Kredito
unijq istatyme nustaqrtos tvarkos;

4.7.1 1. naudotis unijos teikiamomis paslaugomis;

4.7.12. tueti kitas Lietuvos Respublikos istatymuose numatytas nario teises.

4.8. Unijos narys privalo:

4.8.1. tureti unijoje ne ma2esnio negu Siq istatq 6.7 punkte nustatyto dydlio pajinl ina54;

4.8.2. laiku praneSti apie savo narystes unijoje pagrindo i3nykim4;

4.8.3. Siuose istatuose nurod)'tais terminais ir tvarka sumokdti valdybos nustatytq stojam4li
mokesti ir pajini InaI4 bei moketi kitus papildomus [na!us;

4.8.4. laikytis liq istatq, vykdyi isipareigojimus unijai, jos valdymo ir prieZiiiros organq
nutarimus, dalyvauti unijos veikloje;

4.8.5. tinkamai ir laiku vykdyi su juo sudaryas paskolq, indeliq laikymo unijoje ir kitas
sutartis.

4.9. Unijos narys neturi teises balsuoti visuotiniame nariq susirinkime, kai visuotinis nariq
susirinkimas sprendZia jo narystes unijoje klausim4, taip pat Siais atvejais, kada jis yra
tiesiogiai suinteresuotas svarstomu klausimu:

4.9.1. renkant unijos nari ivaldymo ar prieZi[rcs organus arba atiaukiant iSjq;

4.9.2. nagrinejant unijos nariq skrurdus, susijusius su nario veikla valdymo ar prieZifuos

organuose;

4.9.3. svarstant klausimus, susijusius su unijos nario darbo apmokejimu ar (ir) metiniq
iSmokq i5 pelno unijos nariui, kuris yra valdymo ar prieZiiiros organrl narys, paskyrimu;

4.9.4. ivertinant valdymo ir prieZilros organq ataskaitas, jei narys yra i5rinktas i Siuos

valdymo ar prieZiiiros organus.

Narystds unijoje pabaiga

4.10. Naryste unijoje pasibaigi4 kai:

4.10.1. unijos valdyba patenkina nmio praiym4 iSstoti i5 unijosl

4.10.2. unijos narys pripalistamas neveiksniu tam tikroje srityje Lietuvos Respublikos

istatymq nustatyta tvarka;

4.10.3. unijos narys palalinamas i5 unijos. Pa5alinimas i5 unijos:

4.10.3.i jei unijos narys nebeatitinka narystes unloje kriterijaus, nevykdo savo pareigq.

pa'ieidZia Lietuvos Respublikos kedito unijq istaqmq ir Siuos [status, jis gali biiti
pa5alintas i5 unijos tik visuotinio nariq susirinkimo sprendimu. Iki visuotinio nariq
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susirinkimo, kuriame bus svarstomas uniios nario paiarinimo klausimas, unijosvaldyba gali sustabdyti nario reises. NuJ unijos valdybos sprendimo sustabdyti
nario teises, narys praranda teisE naudotis uri;os teikiamomi, pl.f"rg"r"ir;

4'10'3'2 narys gali buti pasalintas. jeigu.uz jo paSalinimq balsavo 2/3 visuotiniame nariq
susirinkime dalyvavusiq unijos n.ariq; 

-

4'10.3.3 jei paialintas narys nesutinka su visuotinio nariq susirinkimo sprendimu iipasalinti' jis turi teisg per 3 mdnesius nuo tos dienos, kwiq suzinolo ar turejo
suzinoti apie sprendimo priemim4, kreiptis I teism4 dei totio'rprenormo
panaikinimo.

4.1 0.4. urijos narys - fizinis asmuo - mir5ta arba unijos asocijuotas narys - juridinis asmuo
- reorganizuojamas ar likviduojamas;

4.i0.5. unijos narys perleidZia pagrindini pajq kitam asmeniui siq istatq nustatyra tvarka;

4. I 0.6. unija likviduoiama.

;1.11. Kiekvienas unijos narys turi teisg savo noru i5stoti i3 unijos, pranesgs apie tai ra5tu unijos
val-d|bai ne veliau kaip priel 3 menesius iki numatomo iSstojimo. Sprendim4 del ilstojirno ir
atsiskaitymo su i5stojandiuoju priima unijos valdyba.

4.i2. Pajinis fnaias u2 iki 2017 m. sausio 1 d. isig).tus papildomus pajus gr4iinamas nera
maZinamas proporcingai, atsiZvelgiant I unijos praejusiq metq patvirtintoje metineje balansineje
ataskaitoje iraIl'tas unijos nuostoliq sumas. Jeigu, atsiskaidius su asmeniu, nebus vykdomi
unijos veiklos rizikq ribojantys normatyvai, pajiniq inalq uZ papildomus pajus gr4Zinimas
sustabdomas, kol bus uZtikrinta, kad yra vykdomi unijos veiklos rizik4 ribojantys normatyvai.

4,13. Pajinis inaSas, sumoketas uZ pagrindini pajl1, gali bfrti gr4linamas tik narystei unijoje
pasibaigus, o pajinis inalas, sumoketas uZ papildom4 pajq, gali btti gr4Zinamas ir narystei
unijoje nepasibaigus. Unija, grqZindama asmeniui jo pajini inaiq uZ pagrindini ir (ar)
papildomus pajus, privalo j[ proporcingai sumaiinti. atsiZvelgdama i tq metq, kuriais naryste
unijoje pasibaige ar kuriais unijoje buvo gautas pra5ymas grqtinti pajinius ina5us uZ
papildomus pajus, patvirtintoje metineje balansineje ataskaitoje ira!1,tq unijos nuostoliq ir
privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo bendr4 sum4. Unija su savo nariu atsiskaito
i5mokddama jam priklausanti pajini inalq uZ pagrindini ir (ar) papildomus pajus ir kitas
iSmokas, susijusias su jo dalyvavimu unijos pajiniame kapitale, tik po to, kai ivertinusi unijos
finansing biiklg nustato, kad atsiskaitymas nekels gr€smes unijos veiklos stabilumui ir
patikimumui. Visuotiniam nariq susirinkimui patvirtinus metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir
unijai nusprendus su nariu (nariais) atsiskaityti, apie S[ sprendim4 unija privalo raitu praneSti

prieZitros institucijai ir gauti prieZitiros institucijos leidimq matinti pajini kapital4. Asmens,

kurio narystd unijoje pasibaig6, pajinis ina5as uZ pagrindini ir papildomus pajus gali biiti
negrqZinamas, tadiau tokie pajai gali bflti perleid2iami kitq asmenq nuosavyben.

4.14. Sprendimq del pajinio fna5o ul papildomus pajus i5mokejimo priima unijos valdyba. iverrinusi
galim4 poveiki unijos veiklos rizik4 ribojandiq nornatyvq vykdymui, unijos nario

isipareigojimus unijai, unijos nuosavo kapitalo ir pajinio kapitalo santyk[ bei kitas reikSmingas

aplinkybes.

4.15. Asmuo, kurio naryste unijoje pasibaige del jo iislojimo, pa5alinimo, pajaus perleidimo kitam

asmeniui ar tapimo kitos kredito unijos nariq praranda teisg naudotis naujomis tik unijos

nariams leikiamomis fi nansindmis paslaugomis.

4.16. Mirusiam nariui priklausandios leSos ilmokamos jo ipediniams tokia pat tvarka kaip ir
ilstojimo ar pa5alinimo atvejais, jeigu mirusiojo ipediniai nera tos unijos nariai ir neistoja ijq
siq istatq nustatyta tvarka.
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- l':.r.t.ltntarrt neveiksniu rrariui priklausandios le3os iSmokamos per jo teiset4 atstovq kai 5is
:.::'::iie reikiamus dokumentus.

*. ,, l. 
". 

*ijos narys turi teisg igalioti kitq asmeni balsuoti u2 ji unijos visuotiniame nariq susirinkime
ar atiikti kitus veiksmus. Tas asmuo unijos visuotiniame nariq susirinkime gati atstovauti ne
daugiau kaip trims unijos nariams arba pagal sutartf lsigyti balsavimo teisg ne daugiau kaip i5
triju unijos nariq. Nario igaliojimas turi btiti patvirtintas notaro. Unijos nario lgaliotiniu negali
bnli unijos vadovai.

.{.19. Unijos narys uZ unijai padarlt4 Zalq atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustat}ta
tvarka. Narystes unijoje pasibaigimas neatleidZia nuo atsakomybes ui unijai padml.tq 2a14.

5. UNIJOS VALDYMAS

5.1. Unijos organai yra: unijos visuotinis nariq susirinkimas, valdyba ir administracijos vadovas.

5.3. Unijos valdymo organai yra unijos valdyba ir unijos administracijos vadovas. Unijos valdymo
organai privalo veikti tik unijos ir jos nariq naudai, laikytis istatymr{ ir kitq teises aktq ir
vadovauti s unijos istatais.

5.3. Unijos organq sudarymo ir darbo tvarkq kompetencijq ir funkcijas, atsakomybg nustato lie
istatai, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Kredito unijq istatymas, taip pat Lietuvos
Respublikos finansq istaigq istatymas ir Lietuvos Respublikos kooperatiniq bendroviq
(kooperatyvq) istatymas, jeigu Kredito unijrl istatymas nenustato ko kita.

5.1. Unijos vadovais yra laikomi asmenys, nurodlti Kredito unijq istatyne.

5.5. Unijos vadovu negali biti asmuo, kuris pagal istatym$ ar kitus teises aktus neturi teisds eiti
tokiq pareigq.

Visuotinis nariq susirinkimas

5.6. Unijos visuotinis nariq susirinkimas negali btti pakeistas unijos nariq atstovrl susirinkimu. Tik
unijos visuotinis nariq susirinkimas gali:

5.6.1. keisti unijos istatus;

5.6.2, keisti unijos buveing;

5.6.3. rinkti ir atSaukti valdybos, paskolq komiteto narius ir i5 jq atitinkamai - valdybos.
paskolq komiteto pinnininkus, auditoriq ar audito lmong;

5.6.4. priimti nutarim4 paSalinti nari iI unijos;

5.6.5. nustatyti metines ismokas (tantjemas) unijos vadovams ir paskolq komiteto nariams;

5.6.6. nustatyti ldSq, kurias galima skirti auditoriaus arba audito imones darbui apmoketi,

limit4;

5.6.7. tvirtinti metinQ unijos pajamq ir iSlaidq s4mat4;

5.6.8. tvirtinti metiniq iina$siniq ataskaitq rinkini, priimti nutarimq del pelno paskirstymo ir
nuostoliq atlyginimo warkos;

5.6.9. pritarti centrines kedito unijos steigimo sutarties pasiraSymui, sprgsti klausim4 del

unijos istojimo i centring kredito unij4 ir iSstojimo i5 jos;

5.6.10. priimti nutarim4 reorganizuoti, pertvarkyi ar likviduoti unijq;

5.6.11. sprgsti klausimq del unijos istojimo i asociacijas ir iSstojimo i5 jq;
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:.6.12. ivertinti unijos valdybos, paskolq komiteto, vidau,s audito tamybos ataskaitas;

5.6.13. sprgsti valdybai pavestus klausimus, jeigu to pra5o valdyba;

5.6. 14. sprgsti kitus jo kompetencijai israrymq ir Siq israrq priskirtus klausimus.
j.:. Unijos visygtlni nariq susirinkimq Saukia unijos valdyba, o jeigu valdyba nustatltais arvejais ir

tt'arka susirinkimo nesu5aukia, - administracijos vadovas arba ne maiiau kaip 174 uni;os nariq,
ne jskaitant asocijuotq nariq.

5.8. Flilini visuotinf nariq susirinkimq Saukia unijos valdyba kasmet ne veliau kaip per 4 menesius
nuo. finansiniq metq pabaigos. Apie Saukiam4 eilini visuotini nariq susirinkim4 valdyba privalo
paskelbti unijos naliams ne veliau kaip prie5 20 dienq iki susirinkimo dienos- laikaityje
..Palangos tiltas", unijos intemeto svetaineje (eigu unija j4 turi), centrines kredito unijos, kurios
nare yra unij4 interneto svetaineje ir pranelti unijos nariams elektroniniq rySiq priemonemis:
elektroniniu pastu, trumpaia (SMS) zinute ar per elektronines bankininkystes sistemas.

i.9. Prane5ime apie visuotini nariq susirinkim4 turi biti nurodyta:

5.9.1. unijos pavadinimas ir adresas:

5.9.2. susirinkimo data. laikas ir vieta:

5.9.3. susirinkimo darbotvarke;

5.9.4. asmens, igalioto teikti iSsami4 informacijq apie Saukiam4 visuotini nariq susirinkim4,
kontaktiniai duomenys (vardas, pavarde, telefono numeris, elekuoninio paito adresas).

5.10. Visuotinio nariq susirinkimo darbotvarkg ir nutarimq projektus parengia valdyba. Ne veliau
kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos unijos nariams turi biiti suteikta galimybe
susipaZinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke. Jcigu balsavimo teisg
turintys unijos nariai ra5tu pareikalauja, urija turi parengti ir ne veliau kaip likus l0 dienq iki
visuotinio nariq susirinkimo iBsiqsti bendrqji balsavimo biuleteni to pareikalavusiems nariams
registruotu laiSku, elektroniniq rySiq priemonemis ar iteikti ji asmeni5kai pasiraSytinai.

5.11. Visuotinis nariq susirinkimas neturi teises priimti nutarimq darbotvarkeje nepaskelbtais
klausimais, jeigu jame dalyvauja m aLia.ukaip 213 unijos nariq, nefskaitant asocijuotq nariq.

5. i2. Neeilinis unijos visuotinis nariq susirinkimas privalo biiti Saukiamas, kai:

5.12.1. to reikalauja prieZi[ros institucija, nustatanti susirinkimo su3aukimo terminus ir
darbotvarkg;

5.12.2. to reikalauja valdyba arba ne maZiau kup ll4 unijos nariq, neiskaitant asocijuotq

nariq;

5. I 2. 3. kitais Lietuvos Respublikos istatymuose nustatytais atvejais.

5.13. Neeilinio visuotinio nariq susirinkimo Saukimo iniciatoriai pateikia valdybai paraiSk4, kurioje

nurodoma: susirinkimo Saukimo pagrindas, tikslas ir darbotvarkes projektas. Valdyba, gavusi

paraiSkq, privalo per l0 dienq nuo paraiSkos gavimo dienos priimti sprendim4 suBaukti neeilini

visuotini nariq susirinkim4. Neeilinis visuotinis nariq susirinkimas turi ivykti ne veliau kaip per

30 dienq nuo paraiSkos gavimo dienos, ladiau ne anksdiau kaip pradjus 20 dienq nuo unijos

nariq informavimo apie susirinkimo suSaukimq dienos. Apie neeilinio visuotinio nmiq

susirinkimo sulaukimq paskelbiama Siq istatq 5.8. punkte nustatltais btidais.

5.14. Visuotinis nariq susirinkimas gali priimti nutarimus. jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2

visq unijos nariq, neiskaitant asocijuotq nariq. Nustadius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis

yra'viso susirinki-o' ,n"tu. Jei kvorumo nera, Saukiamas pakartotinis susirinkimas' kuris turi

ieisg priimri nurarimus tik pagal neivykusio susirinkimo darbotvarkg, jeigu jame dalyvauja
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::-j:au kaip l/20 visq kredito unijos nariq, neiskaitanl asocijuotq nariq. Pakartotinis unijos

":s:'-iclir!is nariq susirinlimas turi bfiti sulauktas ne veliau kaip per 10 dienq nuo neivykusio
...-r::inkimo dienos, o unijos nariai ra5tu ruri b0ti apie ji informuojami iiq istatq 5.8. punkte
:,r'iianlais bldais ne veliau kaip likru 5 dienoms iki pakartotinio susirinkimo dienos.
?ekarrntiniame susirinkime galioja tik neivykusio susirinkimo darbotvarke.

-r 1i. \:isuotiniame nariq susirinkime dalyvaujanrys unijos nariai (q igaliotiniai) registruojami
pasiraSltinai dalyviq s4rale, kuri pasira3o susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Narirl
registracijq organizuoja administracijos vadovas arba jo igaliotas asmuo. Asmuo, dalyvaujantis
lisuotiniame nariq susirinkime ir turintis teisg balsuoti, turi pateikti asmens tapatybg liudijanti
dokument4. Asmuo, kuris nera unijos narys, be to, turi pateikti dokument4, patvirtinanti teisQ
lralsuoti visuotiniame nariq susirinkime. Dalyvauti visuotiniame nariq susirinkime patariamojo
balso teise gali ir administracijos vadovas, kuris nera unijos narys. Sis istatq punktas
netaikornas, kai balsuojama ra5ru.

5.16. Unijos narys gali balsuoti i3 anksto raJtu uZpildydamas bendr{i balsavimo biuleteni. Jeigu
narys pasinaudoja savo teise balsuoti i5 anksto ra5tu, jis, susipaZings su visuotinio nariq
susirinkimo dartotvarke ir sprendimq projektais, uZpildo ir pateikia unijai bendr4if balsavimo
biuleteni - jame jis praneSa visuotiniam nariq susirinkimui savo vali4 uZ ar prie5 atskirai del
kiekvieno sprendimo. Unijos nariai, i5 anksto balsavE ra3tu laikomi dalyvaujandiais
visuotiniame nariq susirinkime ir jq balsai iskaitomi I susirinkimo kvorum4 bei balsavimo
rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame nariq susirinkime galioja nefvykusio susirinkimo
bendrieji balsavimo biuleteniai. Narys neturi teises balsuoti visuotiniame nariq susirinkime
svarstant sprendimq, del kurio jis i3 anksto parei5ke savo valiq raitu.

5.17. Jeigu Siuose istatuose nustatytais awejais unijos narys negali balsuoti priimant sprendimus
atskirais klausimais, balsavimo rezultatai Siais atskirais klausimais nustatomi pagal susitinkime
dalyvaujandiq ir turindiq balsavimo teisg sprendZiant 5i klausimq nariq balsq skaidiq.

5.18. Balsavimas unijos visuotiniame nariq susirinkime yra atviras. Slaptai balsuojama, jei to
reikalauja ne maZiau kaip 1/4 susir.inkime dalyvaujandiq unijos nariq.

5. 19. Unijos visuotinio nariq susirinkimo nutarimai priimami unijos nariq, uZsiregistravusiq
susirinkimo datlwiq s4raie, balsrl dauguma, ilskytus Siq istatq 5.20 punkte nurodytus atvejus.

5.20. Siq istatq 5.6.1, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.10 ir 5.6.11 papunkdiuose numatytais atvejais sprendimai
priimami ne ma2iau kaip 213 unijos nariq, uZsiregistravusiq susirinkimo dalyviq sqraie, balsq

daugurra.

5.21. Visuotinio nariq susirinkimo protokolq pasira5o susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir vienas

susirinkimo igaliotas unijos narys. Jeigu visi unijos visuotiniame nariq susirjnkime
dalyvaujantys kredito unijos nariai (q igaliotiniai) susirinkime balsavo ra5tu, protokol4 pagal

gaurus balsus suralo ir pasira5o administracijos vadovas. Prie protokolo turi bfiti pridedama:

susirinkimo dalyviq registravimo sqraias; igaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenq

teisg balsuoti; i5 anksto rastu balsavusiq unijos nariq bendrieji balsavimo biuleteniai.

5.22. Apie visuotinio narirl susirinkimo priimtus sprendimus ne veliau kaip per 15 dienq nuo

susirinkimo dienos Sig lstatq 5.8. punkte nustatltais bidais turi btti informuojami unijos nariai.

5.23. Prie5 darbotvarkeje numatytq klausimq svarstymq ir balsavimq visuotinis nariq susirinkimas

i5sprendZia pro".dfl.iriur klausimus - i5renka susirinkimo pirmininkq, 
_ 
sekretoriq ir t.t.

Visuotinio n.ariq susirinkimo pirmininkas kiekvien4 kart4 suiaukus susirinkimq renkamas i5

unijos nariq, o iki jo iirinlimo pirmininkauja valdybos pirmininkas. . Visuotinio nariq

sus'irinkimo 
'pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys unijos

nariai balsavo ra5tu.
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Valdyba

.is- 1.':r$* r'aldlba.vra kolegialus unijos valdymo organas. Valdybos veiklai vadovauja valdybos
-;*_-:-t-^^_..:i.r.i!:!Adls.

i,lj. i-'niios vald-r-bq sudaro 5 unijos nariai, jie renkami 4 nretq laikotarpiui. Valdybos nariu negali
b*'ui uniirs paskolq komiteto narys, vidaus audiro tamybos narys.

5.16. \'aldlbos nario i5rinkimo laikotarpiq skaidius neribojamas. Kandidatus i valdyb4 ir valdybos
pin'nininkq turi teisg sitlyti visi unijos nariai. UZ pateiktas kandidatfiras nariai balsuoja atskiru
t'alsavimu paprasta balsq dauguma. I valdybq laikomi i3rinktais 5 daugiausia balsq surinkg
kandidatai. Jeigu keli kandidatai i valdyb4 surenka lygq balsq skaidiq, nariai uZjq kandidat[ras
balsuo.ia pakartotinai. Valdybos pirmininkas paprasta balsq dauguma renkamas atskirai i5 jau
isrinktu raldybos nariq. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiandios
r-aldl bos iSrinkimo laikotarpio pabaigos.

-s.ll. \'aldfba ar jos nariai savo veik14 pradeda nuo visuotinio nariq susirinkimo nustat).tos datos,
ixt ne anksdiau negu prieZilros institucija iSdave leidim4 eiti pareigas. Valdyba savo funkcijas
atlieka Siq istatq 5.26. punkte nustatyt4 laik4 arba tol, kol iS naujo i5rinktos valdybos nariai
pradeda eiti pareigas. Visuotinis nariq susirinkimas gali at5aukti valdybos nari, valdybos
pimrinink4 arba vis4 valdybq ir nesibaigus jq kadencijos laikotarpiui.

5.18. Valdybos pirmininkas ar valdybos narys gali atsisatydinti i5 pareigq kadencijai nepasibaigus,
apie tai ra5tu ispejgs valdyb4 ne veliau kaip prieS l4 dienq.

5.19. Unijos valdyba:

5.29.1. priima naujus narius iunij4 sprendZia narystes unijoje pasibaigimo klausimus,
itskgrs del nario pa3alinimo;

5.29.2. paveda unijos administracijos vadovui priimti i unij4 naujus narius fizinius asmenis;

5.29.3. renka ir atSaukia administracijos vadovq, tvirtina administracijos darbo reglamentq;

5.29.4. organizuoja ir 5aukia unijos visuotinius nariq susirinkimus;

5.29.5. rengia ir teikia unijos visuotiniam nariq susirinkimui tvi(inti skaidiavimais pagristq

metinE unijos pajamq ir iSlaidq sqmatql

5.29.6. vertina unijos finansiniq istekliq kaupimq ir naudojimq, darbo apmokejim4, finansing

bDklq;

5.29.7. uZtikrina, kad unijoje butq veiksminga vidaus kontroles sistema;

5.29.8. vertina rizikq, atsirandandiq teikiant finansines paslaugas, va"ldym4 unijoje

5.29.9. tvirtina leSq skolinimosi, iskaitant indelius, ir skolinimo taisykles;

5.29.10. priima sprendimus del disponavimo unijos turtu it ilgalaikio turto [sigijimo'
ilgalaikiq paskolq piemimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo ui kitq asmenq prievoles,

je'i turto u".te * i*do.iq suma neviriija l/10 rmijos nuosavo kapitalo. Be atskiro visuotinio

nariq susirinkimo sprendimo valdyba gali priimti sprendimus del disponavimo unijos turEr bei

itgalaildo turto lsigijimo, ilgalaikiq paskolq padmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo
j kit l.rrn"nq pri-evoles, jel rurto ved6 ar sandorirl suma vir5ija 1/10 undos nuosavo kapitalo,

jeigu unijos visuotinis nariq susirinkimas 2/3 unijos nariq, uZsiregistravusiq susirinkimo

iatlriq sEaSe, balsq dauguma prieme sprendim4 suteikti valdybai toki4 teisg;

5.29.11. rengia unijos metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniq, pelno paskirstymo ir nuostoliq

atlyginimo warkos Projektus;

5.29.12. tvirtina unijos turto investavimo taisykles;
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i -1,.i- I -i. nusrato ikainius uZ unijos teikiamas paslaugas;

:-.f$.i;1. nustato stojamojo mokesdio dydi;

:.1!.i5. priima sprendimus del filialq steigimo, jq nuostatq pawirtinimo ar keitimo, jq
;::r:i*s nurraukimo, jq vadovq skyrimo ir atlaukimo. taip pat del strukturiniq padaliniq,
i...iuose reikiamos finansines paslaugos, steigimo, jq nuostatq pawirtinimo ar' keitimo ir
r eiklos nutraukimol

5'29.16' priima sprendimus del skolinimo urijos vadovams ir su unijos vadovais artimaisiais
ry Siais susijusiems asmenims;

5'19.17' svarsto unijos nariq prasymus del jq pajq perieidimo ir per proting4 termin4 pmnesa
:uinteresucltam nariui apie sutlkimq ar neleidim4 nariui perleistijo pajq kitam asmeniui;

i.19.18. ninina unijos rizikos valdym4 reglamentuojandius dokumentus (dokument4),
apimaliius bendrus ir atskirq rizikq valdymo reglamcntavimo klausimus (politikq);

5.19.19. kontroliuoja rizikos valdymq unijoje, stebi prisiimtq rizikos lygi, analizuoja rizikos
grkl"Eius:

-<.19.20. atsako ui tai, kad butrl sukurta ir pl6tojama unijos organizacine struktura, aiskiai
:rusuand unijos darbuotojq teises, pareigas ir atsakomybg;

5.19.11. atsako uZ tai, kad biitq sukurta ir integruota irizikos valdymo sistem4 vidaus
konrroles sistema;

5.29.22. uZtikrina, kad darbuotojai turetq ir palaikytq pareigoms atlikti reikiam4
konpetencijos lygi;

5.29.23. untikina, kad bnq tinkamai, orientuojantis i ilgalaikiq unijos tikslq siekim4.
atskirtos darbuotdq pareigos ir funkcijos;

5.?9.24. nustato rizikos kontroles metodus ir procediiras, leistinus rizikos limitus, pasirenka
ir tobulina vidaus kontrolds veiksmus ir priemones;

5.29.25. tvirtina veiklos procesq schemas, nustatandias strukhiriniams padaliniams, jq
vadovams ir darbuotojams konkedias atsakomybes uZ vidaus kontrolg sritis;

5.29.26. igyvendina vidaus audito ir rekomendacijas ddl vidaus kontroles sistemos ir rizikos
vertinimo (valdymo) veiksmingumo tobulinimo;

5.29.27. kontroliuoj4 kaip paskolq komitetas ir administracijos vadovas rykdo visuotinio
nariq susirinkimo nutarimus;

5.29.28. vertina paskolq komiteto, vidaus audito tamybos veiklq, teikia visuotiniam nariq
susirinkimui paskolq komiteto, vidaus audito tamybos ataskaitas su savo iSvadomis ir
pasillymais;

5.29.29. teikia siulymus paskolq komitetui, administracijos vadorui atiaukti priimtus
sprendimus. kurie prie5tarauja istatymams ir kitiems teises aktams, kredito unijos istatams,
visuotinio nariq susirinkimo ar valdybos sprendimams;

5.29.30. svarsto ir sprendiia kitus klausimus, kuriuos pagal lGedito unijq istatyme, kitus

istatymus, unijos istatus ir visuotinio rnriq susirinkimo nutarius turi svarstyi ar sprgsti unijos
valdyba.

5.30. Valdybos posddZiai, be valdybos darbo reglamente numaq/hl atvejq, Saukiami ir prieZitros

institucijos nurodymu. Valdybos posedis yra teisetas, kai jame dalyvauja daugiau kaip puse

valdybos nariq. Nutarimas laikomas priimtu, jeigu uZ balsavo daugiau dalyvaujandiq posodl'je

valdybos nariq negu prie5. Valdybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys

turi po vien4 balsq. Jeigu valdybos narys negali atvykti i posed[, savo va1i4 - uZ ar pries

balsuojam4 nutadm% su kurio projektu jis susipaZings, - ne veliau kaip iki posedZio pradZios

gali prane5ti ra5tu. I5 anksto balsavg valdybos nariai laikomi dalyvavusiais posedyje. Balsams

pasiikirsCius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys neturi teises balsuoti,

tai valdybos posedyje sprendZiamas su jo veikla valdyboje susijgs arjo atsakomybes klausimas
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g .::.-lx iiarys vra kitaip tiesiogiai suinteresuotas. Valdybos nariai privalo saugoti unijos

, . - ":: ','.-,iJ1hi:s posedZiq protokolai raSomi ir pateikiami susipaZinti istatymq ir valdybos
.:::',. ielleinenle nustatyta tvarka.

:il. (:*kr ienes unijos valdybos narys privalo imtis visq galimq priemoniq tam, kad valdyba
rf.rrsq jos kompetencijai priskirtus klausimus ir sprendimai atitiktq teises aktq nustatytus

xikllavimus, taip pat vykdyti kitas istatymq nustatytas pareigas. Unijos valdybos narys,
ier: kdanris a.r netinkamai vykdantis 5i4 pareig4 ar kituose teises aktuose nustatytas pareigas,

a:s:lo pagal istat),rnus. Siuos lstatus, su unija sudarytas sutartis.

:i-i Leijos raldybos darbo warkq, posedZiq $aukimo tvarkq nustato jos priimtas darbo
:eglamentas.

:3J. Lz s"n'o veik14 valdyba atsiskaito visuotiniam nariq susirinkimui ne rediau kaip kartq per
::etr"!s. valdyba privalo paruoSti raiyting unijos veiklos ir valdybos darbo ataskaitq ne veliau
itaip likus 10 dienq iki eilinio visuotinio nariq susirinkimo ir pristatyi 5iq ataskait4 visuotiniam
:a:iu susirinliimui, kuris turi teisg ivertinti valdybos veikl4.

Unijos administracija

i.35. Lnijos adrninistracij4 sudaro unijos administracijos vadovas, kuris yra vienasmenis valdymo
or,sanas, vyriausiasis buhalteris (buhaiteris) ir kiti unijos dokumentuose nurodyti unijos
darbuotojai. Unijos administracija vykdo visuotinio nariq susirinkimo, valdybos nutarimus ir
atlieka kitas istatymuose, unijos dokumentuose nustat).tas funkcijas.

5.36. Linijos administracijos vadov4 renka ir atiaukia unijos valdyba. Kandidatus i administracijos
vadovo pareiga-s turi teisg si[lyti visi valdybos nariai. Jeigu pasitlomas tik vienas kandidatas,
administracijos vadovas renkamas valdybos sprendimu paprasta balsq dauguma. Kai pasitlomi
keli kandidatai, ui pateiktas kandidafiras valdybos nariai balsuoja atskiru balsavimu paprasta
balsq dauguma. Administracijos vadovu laikomas i5rinktu daugiausia balsq surinkgs
kandidatas. Jeigu keli kandidatai surenka lygq balsq skaidiq, valdyba uZ jq kandidat[ras
balsuoja pakartotinai. Darbo sutarti su adminislracijos vadovu sudaro valdybos pirmininkas, o
jeigu vald.vbos pirmininkas ir administracijos vadovas )Ta tas pats asmuo, darbo sularti su
administracijos vadovu pasiraSo kitas valdybos igaliotas valdybos narys. Administracijos
vadovas pradeda eiti pareigas nuo darbo sutarties sudarymo dienos, jeigu joje nenustat5rta
kilaip. bet ne anksdiau negu prieiitiros institucija i5dave leidimq eiti kredito unijos
administracijos vadovo pareigas.

5.37. Unijos administracijos vadovu negali btti unijos paskolq komiteto narys, vidaus audito
tarnybos narys, unijos vyriausiasis buhalteris (buhalteris), zrsmenys, esantys kitos kedito
istaigos valdybos nariais ar administracijos vadovais. Unijos administracijos vadovas gali briti
centrines kredito unijos, kurios nar€ yra unija, valdybos nariu. Unijos administracijos vadowi
keliami prie2ifrros institucijos teises aktuose nustatyti kvaliflkacijos ir patirties reikalavimai.

5.38. Unijos rryriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) negali btiti unijos valdybos narys, paskolq
komiteto narys, vidaus audito tamybos narys, unijos administracijos vadovas, asmenys, esantys
kitos kedito istaigos valdybos nariais ar administracijos vadovais.

5.39. Administracijos vadovas:

5.39.1. organizuoja ir vykdo unijos tking tinansing veiklq;

5.39.2. atstovauja unijai teisme, arbitraZe ir kitose institucijose, i5skyrus Siuose istatuose
nustatytas iSimtis;
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i ii i'. ;iji.s r.ardu sudaro sandorius su unijos nariais ir heOiaisiais asmenimis. Siq istatrl
:3..1;,. pap:ai;t{e nurod}tus sandorius administracijos vadovas gali sudaryti, kai yra unijos
,, c.j],lo. sprndimas Siuos sandorius sudaryti;

i..-:.!..t., :;arko unijos nariq registr4;

i.-1i.:. siidaro darbo sutartis su darbuotdais, o kai jo ndra, darbo sutadis pasira5o kitas
r d,iry-bos igaliotas asmuo;

-i,-i9.6. a$alio uZ dokumentq ir duomenq pateikim4 Juridiniq asmenq registro tvark).tojui;

5"39.7. priima sprendimus del paskolq suteikimo Siq istatq 3.2 punkte nustatyais atvejais;

5.i9.8. atsako uZ sutarties su audito [mone sudarymq;

-i.-19.9. aisalio uz istatymq ir kitrl teises aktq nustatytos informacijos vielq paskelbimq Siuose
t:3:l:ilsc nirrrdllame dieruaStyje;

5.i9. i 0. atsako uZ informacijos ir dokurnenq pateikim4 visuotiniam nariq susirinkimui,
r aldl bai isutymq nustatytais atvejais arjq pra5ymu;

i.l9.l l. atsako ui Lietuvos Respublikos pinigq plovimo ir teroristq finansavimo prevencijos
isrn mo nuostatrl iglvendinimq;

r,39,12. atsako ui kitq istatl,rnuose bei teises aktuose, Siuose istatuose ir administracijos
ladovo pareiginiuose nuostatuose nustatytrl pareigq vykdym4;

5.39.13. svarsto ir sprendZia kitus unijos veiklos ir valdymo klausimus, kurie pagal Kredito
unijq istatyrn4 ir kitus istatymus nepriskirti i5imtinei valdybos ar kitq rurijos organq
kompetencijai.

5..10. Unijos administracijos pareigas nuslato Sie istatai ir valdybos patvirtintas administracijos
darbo reglamentas.

Unijos tarnybos ir komitetai

5..11, Unijos tamybq ir komitetq sudarymo ir veiklos tvark4 bei kompetencijq nustato unijos organq
priimti dokumentai.

5.42. Kai unijos turtas pasiekia 15 000 000 eurq arba daugiau, unija privalo tureti bent vien4 rizikos
vertinimo specialistq, kuris unijos valdybai teikia iSvadas del sandoriq, turindiq galimos rizikos
pozymiq ir vir5ijandiq 30 000 eurq, sudarymo ir kuris atlieka kitas funkcijas, nustatytas unijos
vidaus dokumentuose.

Vidaus audito tarnyba

5.43. Unija privalo turdti nuolat veikianeiq vidaus audilo tamyb4 arba atlikti vidaus audito funkcijq
vadybos sprendimu pavesti Centrinei kredito mijai.

5.44. Vidaus audito tamyb4 renka ir atlaukia valdyba. Vidaus audito tarnyba uZ savo veiklq
atsiskaito ne rediau kaip kartq per metus visuotiniam nariq susirinkimui ir ne rediau kaip kart4
per ketvirti valdybai. Vidaus audito tarnyba privalo paruoiti raiyting veiklos ataskaiq ne veliau
kaip likus 10 dienq iki eilinio visuotinio nariq susirinkimo, jq pateikti valdybai, kuri pateikia
visuotiniam nariq susirinkimui savo i5vadas ir pasifrlymus, ir pristatyti 5i4 ataskait4 visuotiniam
nariq susirinkimui, kuris turi teisg ivertinti vidaus audito tamybos veikl4.

5.45. Vidaus audito tamybos darbuotojq funkcijas, atsakomybg, teises, pareigas ir veiklos tvarkq
nustato Lietuvos Respublikos istatymai, prieZitros institucijos iSleisti teises aktai, Sie istatai,
darbo sutartys, pareigines instrukcijos ir kiti unijos organq priimti vidaus dokumentai.

5.45. Vidaus audito tanryba:
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j if-i. nagrineja vidaus kontrol6s sistemos stnrktfirq, veiksmus, metodus, procediiras ir
;oi**al*x priemones;

i.;16.1. atlieka nepriklausom4 vidaus kontrolds sistemos veiksmingumo vertinim4;
j.3n,3. teikia valdybai rekomendacijas d6l rizikos valdymo, kontroles ir vadovavimo

:r,r*q robulinimo;
!.;{6.4. reguliariai, ne rediau kaip kart4 per metus. unijos valdybai teikia ataskaitas apie

'. ii:us kontoles sistemos biklg ir trikumus;
5.46.5. atlieka pakartotines patikras ir stebi, kaip igyvendinamos rekomendacijos ddl vidaus

i....lrroles sistemos veiksmingumo didinimo.
j il. f idaus audito tamyba privalo nedelsdama prane5ti valdybai, administracijos vadovui apie

nusht)'firs Lietuvos Respublikos isratymq ir kitq teises aktq paZeidimus, kurie kelia gr6smg
unijos nariq ir klientq interesams, saugiai ir patikimai unijos veiklai.

Paskolq komitetas

-<.'18. Paskolq komitet4 sudaro 3 unijos nariai. Paskolq komiteto narius ir pirmininkq renka
visuotinis nariq susirinkimas 4 metq laikotarpiui. Paskolq komiteto nariu negali bnti unijos
valdybos narys, administracijos vadovas, vidaus audito tarnybos narys. Kandidatus i paskolq
komiteq ir paskolq komiteto pirmininkq turi teisQ sillyti visi unijos nariai. UZ pateiktas
kandidat[ras nariai balsuoja atskiru balsavimu papmsta balsq dauguma. I paskolq komitet4
laikomi iSrinktais 3 daugiausia balsq surinkg kandidatai. Jeigu keli kandidatai i paskolq
komitctq surenka lygq balsq skaidiq, nariai ui jq kandidaturas balsuoja pakartotinai. Paskolq
komiteto pirmininkas paprasta balsq dauguma renkamas atskirai i! jau iSrinktq paskolq
komiteto nariq.

5.49. Paskolq komitetas nagrineja unijos nariq praSymus del paskolq. Paskolq komitetas nustato
paskolos iSmokejimo ir gr4Zinimo s4lygas bei tvarkq ir teikia pasitlymus del Siq klausimq
unijos valdybai ar administracijos vadovui, iSskyrus 5iq istatq 3.2. ir 3.3 punktuose numatltus
awejus. Paskolq komitetas taip pat svarsto laiku negrqZinamas paskolas ir teikia pasi0lymus
valdybai ir (arba) administracijos vadovui. Negalima sudaryti paskolos sularties ar keisti
sudaryos paskolos sularties su unijos nariu. jeigu pagal Siuos istatus ir unijos nustat)'tas
procedEras reikalingas paskolq komiteto sutikimas ir paskolos suteikimui ar paskolos sutarties
pakeitimui nepritare paskohl komitetas.

5.50. Paskolq komiteto darbo tvark4 nustato jo priimtas darbo reglamentas. UZ savo veiklq paskolq

komitetas atsiskaito visuotiniam nariq susidnkimui ne reCiau kaip kart4 per metus. Paskolq
komitetas privalo paruo5ti ra5ytinE paskolq komiteto darbo ataskaitq ne veliau kaip likus 10

dienq iki eilinio visuotinio nariq susirinkimo, j4 pateikti valdybai, kuri pateikla visuotiniam
nariq susirinkimui savo iSvadas ir pasillymus, ir pristatyti Siq ataskaitq visuotiniam nariq

susirinkimui, kuris turi teisg ivertinti paskolq komiteto veikl4. Paskolq komitetas taip pat ne

rediau kaip kart4 per ketvirti uZ savo veiklq atsiskaito valdybai.

Unijos organq nariq atsakomyb0

5.51. Unijos administracijos vadovas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis teises aktuose ar unijos

[statuose nustatytas pareigas, atsako pagal istatymus, Siuos istatus, su unija sudarytas sutartis.

5.52. Unijos valdybos nariai ir valdybos pirmininkas, administracijos vadovas privalo atlyginti

unlai nuostoiius, padarytus del unijos valdybos arba administracijos vadovo sprendimq,

priimtq pazeidZiani Lietuvos Respublikos teises aktus ir Siuos istatus. Valdybos nario ir
valdybbj pirmininko arba administracijos vadovo atsistatydinimas ar palalinimas i5 pareigq

neatieidZia jo nuo nuostoliq, kurie susidare ddt jo kaltes, atlyginimo. Unijos valdybos nariai

unijai padaryt4 Zal4 atlygina solidariai, Pavieniai valdybos nariai. priimant neteisetus, unijai
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iqaaF ssre{r.limus balsavg pries (tai tui b0ti uzfiksuota prorokole), nuo lalos atlyginimo
{eid*iEtri"

. 6, L}'IJOS KAPITALAS IRPELNO PASKIRSTYMAS
g. , L x-:* **:ule sudaro nuosavas kapitalas ir skolintas kapitalas.

i.' l ::'i,i ::lsala hapitalq sudaro:

l i.1 . pajinis kapitalas (be papildomq privilegijuorq pajq);

6.!.1. arsargos kapitalas;

6.3.3. praejusiq metq nepaskirstytas pelnas (nuostoliai);

6.1..1. priralomasis rezervas arba rezervinis kapitalas;

6.2. 5. il galaikio materialiojo turto perkainoj imo rezen as:

6.1.6. rezervams saviems papildomiems privilegijuotiems pajams isigyti;
6.1.7. einamqiq meq nepaskirsqtas pelnas (nuostoliai);

6.2.8. papildomi privilegijuotieji pajai;

6.2.9. kiti rezervai.

6.3. Unijos skolint4 kapital4 sudaro ldSos, kurias unija isigijo nuosavybes teise pagal skolinimosi
santykius i5leisdama ne nuosavybes vertybinius popierius arba sudarydama paskolos sutartis.
Unijos skolintas kapitalas turi atitikti prieZifiros institucijos teisds aktuose nurody.tus
pasitiketines (subordimrotos) skolos (paskolos) poZymius.

6..1. Jeigu unijos nuosavas kapitalas lapo malesnis negu p4jinis kapitalas, unijos administracijos
vadovas nedelsdamas inibrmuoja valdyb4, o valdyba ne veliau kaip per vienq mOnesi nuo
dienos, kuriq suiinojo ar turejo suZinoti apie susidariusi4 paddti, privalo Siq istatq 5.8. purkte
nustatytais b[dais informuoti unijos narius apie susidariusi4 padeti.

6.5. Si istatq 5.2.1,6.2.2,6.2.3 ir 6.2.4 papunkdiuose nustatltrl unijos nuosavo kapitalo daliq suma
turi sudaryti ne maZiau kaip 145 000 eury, jeigu unija neketina teikti licencines elekroninirt
pinigq leidimo finansin€s paslaugos arba 350 000 eurq, jeigu unija ketina teikti licencing
elektroniniq pinigq leidimo finansing paslaugq

Pajinis kapitalas ir unijos pajai

6.6. Unijos pajinf kapitalq sudaro visq unijos pajiniq ina5q, gautq ul pagrindinius ir papildomus
pajus, verte. Pajiniai inaiai gali btiti tik pinigines imokos. Unijos pajams Lietuvos Respublikos
vertybiniq popieriq istatymas netaikomas. Unijos pajai yra nematerialfis.

6.7. MaZiausias pajinio inalo u2 pagrindini pajq, isigy4 iki 2016 m. gruod2io 31 d. (imtinai), dydis
negali bfrti maZesnis kaip 28,96 euro. Maiiausias pajinio inaSo ui pagrindini pajq, isigy4 nuo

2017 m. sausio 1 d., dydis negali btiti maZesnis kaip 30 euro. Narys gali tureti tik vien4

pagrindini pajq. Maksimalus pajinio ina5o dydis neribojamas. Asmuo priimamas i unijos.
narius, pajin! ina34 ir stojam4ii mokesti turi sumoketi per vien4 menesi nuo praiyrno pateikimo

unijos valdybai dienos. Asmuo, nesumokejQs pajaus per 5i terminq, negali biiti priimamas i
urijos narius.

6.8. ISie5koti i5 unijos jos nario pajinius inaSus, kurie yra unijos nuosavybe, draudZiama, i5skyms

atvejus, kai skolininko naryste unijoje pasibaige.

6.9. Iftedito unijos nariui, unijos valdyba savo sprendimu, gali apriboti teisE disponuoti pajiniu

lnasu ar jo aanmi, nevirdijandia skolinamq pinigq sumos kartu su uZ j4 mokamomis

palfikanomis, tol, kol bus gr4Ziota skolinama suma su palfikanomis.
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f*prrstieji ir privilegijuotieji pajai
, r,,'.. l":::rl.,;,,:,::: : ;::ri g:rii biri paprasriej i arba privilegijuotiej i. privilegijuorieji pajai gali su4aryti

:ii, iil{:$# *r7 1,,,i p*jinio kapitalo dali.

:,,r*.1 l i!*prx*iq pa.jq sar ininku reise i clividend4 igyvendinama tik po to, kai yra igyvendintos..l:l' &;ii 3!a$i!s pri"*ilegij uotqlq pajq savininkq turtin€s teisr:.s.

*,,12- lir:ijr:s p*prasrieji pajai negali hiti konvertuojami i privilegijuotuosius pajus. unijai
r;;:ield*anra pajq pasiraiymo sutarryje nustalyti dividendo dydi paprastqiq pajq savininkams. 

-

:r,..: -;, ;. iios prililegij uoriej i pajai gali biiti konvertuojami ipaprastuosius pajus, laikantis Kre{ito
;rijq istat"vmo 36 straipsnio 4 dalyje nustatytq reikalavimq.

*1, i3. L:nijos paprastasis pajus yra 30.00 Eur nominalios vefies. Urdjos nario turimi paprastieji pajai
su lonrinalia verle skaidiuojami vienetais, atsiivelgiant i tai kiek paprasqlq pajq su nominalia
verte ym isigijqs unijos narys. Nominali4 vefig turintys paprastieji pajai gali bfiti perleisti
kitiems asmenims. taliau negali biiri perleista matiau, nei vienas pajus. Unijos nariui
perleidZiant unijos paprastuosius pajus, narys turi sudaryti unijos patvirtittus reikalavimus
atilinkardiq sutarli ir pateikti unijos nlrstatytos formos pra*ym4 del unijos leidimo perleisri
papildomus paprastuosius pajus. Sie pajai gali btti perleisti tik gavus unijos valdybos leidim4
tokiam sandoriui.

6.15. Unijos i5leistq privilegijuot4iq pajq konkretus (nekintamas) dividendo dydis yra 3 procentai,
skai[iuojant nur: papildomo pajaus nominaliosios vertes.

6.16. Unijos iSleisti privilegijuotieji pajai yra su kaupiamuoju dividendu.

6.17. Privilegijuotqjq pajq su kaupiamuoju dividendu unijole gali biti nedaugiau nei 3 proceniq nuo
1/3 unijos pajinio kapitalo dalies.

6.18. Jeigu dividendams skirtos paskirstytinojo pelno dalies nepakanka visam nustaq.hm
dividendui privilegijuotqiq pajq savininkams iSmoketi, jiems iSmokama proporcingai sumaZinta
suma. Privilegijuoqjq pajq su kaupiamuoju dividendu savininkams neiSmoketa suma,
nevirSijanti per 3 finansinius metus i5 eil€s viso nustalyto dividendo, perkeliama I kitus
finansinius metus. Privilegijuotqjq pajq su kaupiamuoju dividendu savininkams nei5moketa
suma, virlijanti per 3 finansinius metus i3 eiles visq nuslat)'t4 dividendq, taip pat
privilegijuotrlirtr pajq su nekaupiamuoju dividendu savininkams neiSmoketa suma i kitus
finansinius mctus neperkcliama.

6.19. Unija turi teisg isigyti savo privilegijuotuosius pajus Kredito unijq istatyno nustatyta tvarka,

lsigydama savo privilegijuotuosius pajus, unija turi uZtikrinti lygias galimybes visiems
pajininkams perleisti uorjai savo privilegijuotuosius p4ius. Unija savo privilegijuotuosius pajus
gali isigyti visuotinio nariq susirinkimo sprendimu. Apie unijos visuotinio nariq susirinkimo
sprendimq isigyti savo privilegijuotuosius pajus unija privalo raltu praneiti prieiilros
institucijai ir gauti prie2i8ros institucijos leidim4 maiinti pajini kapitalq. Unija, isigijusi savo

privilegijuotuosius pajus, privalo juos anuliuoti.

Perskailiuotas kapitalas

6.20. Unijos perskaieiuolas kapitalas yra unijos kapitalo suma sumaZinta prieZiiros institucijos

teises aktuose nustatytais dydiiais ir tvarka.

Kapitalai ir rezerYai

6.21. Unijos atsargos kapitalas sudaromas il unijos nariq papildomrl inalq, ir (ar) kitU negrqfintiaq

ld!q. Unijos atsargos kapitalo paskirtis - garantuoti unijos finansini stabilumq. Unijos atsargos
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nariq susirinkimo sprendimu gali bud panaudojamas tik unijos
i-L .- -.-' ): i-:j.-LS ;adengti.

: l- i*:. ;, :-.:.,.i: :ezen as arba rezervinis kapitalas sudaromas iI unijos pelno atskaitymq.
. :'-3d"iri,::l.ii i prilalornrfi rezervq arba rezervini kapital4 yra privalomi ir negali btti maZesni

*iei ;f,' ;r*tenru unijos paskirstl.tinojo pelno, iki privalomasis rezervas arba rezervinis
i:frr'];r ir alsargos liapitalas sudarys ne maZiau 9/10 unijos nuosavo kapitalo. Privalomasis
.;?e." 4,5 a:l'a re:ren'inis kapitalas unijos visuotinio nariq susirinkimo sprendimu gali btti
**s:e;;l*ta.n:as tik unijos veiklos nuostoliams padengti. Panaudojus dali privalomojo rezervo
rle :*rslinio kapitalo t (arba) atsargos kapitalo unijos veiklos nuostoliams padengti, i3
:.:.:..ir:i:: l:rnj o pelno vel atskaitoma i privalomqii rezervq arba rezervini kapital4 tiek, kad
ir:!;,;ri3:-i.f rezenas arba rezervinis kapitalas ir atsargos kapitalas taptq nustatyto dydiio.

I lj L;,re:L:; materialiojo turto perkainojimo rezervas - ilgalaikio materialiojo turto vertes
,po;ixl{:i*lo surna. gauta perkainojus turtq. ilgataikio materialiojo turto perkainojimo rezeryas
ls:ttxlnes, kai perkainotas turtas nuraSomas, nuddvimas, nukainojamas ar perleidZiamas
i:te*:,i a.:srnenims. Rezervo dalis, likusi nepanaudota nuraSius, nuddvejus ar perleidus kitiems
lxcr*:r*s ilgalaiki materialqii turt% finansiniams metams pasibaigus gali biiti pervedama i
::sr.1:s1:inqli rezultat4. Sis rezervas negali btti tiesiogiai naudojamas unijos veiklos
: i.i. i:11:i3ms padengti.

r'll. Fxgrsinio turto perkainojimo rezsrvas - tikrqia verte ivertinto ir perkainojamo finansinio
:.::r'ro. kuris priskirtinas galimam pardavimui, vertes pokydiai.

+ 15- kei{iio unijq istatymo 37 straipsnio 4 dal,vje nustat}to dydZio unijos rezeryas savo

;:pildomiems privilegijuotiesiems pajams isigy'ti sudaromas i5 paskirsty'tinojo pelno.

Pelno paskirslvmas
,.,'.:6. L'nijos pelnas arba nuostoliai yra unijos finansinis metines veiklos rezultatas, kuris

epskaidiuojamas i5 unijos finansiniq metq pajamq atskaidius tq metq unijos iBlaidas.

i.37. Cri'nasis pelnas arba nuostoliai yra grynasis unijos finansinis metines veiklos rezultatas, kuris
apskaidiuojamas i5 unijos finansinio metines veiklos rezultato atemus ataskaitinio laikotarpio
apskaidiuotas mokesdiq sumas. Per finansinius metus gautas grynasis finansinis metines veiklos
rezultatas (pelnas arba nuostoliai) turi btti paskirstytas ne veliau kaip per 4 menesius
pasibaigus finansiniams metams, kai eilinis unijos visuotinis nariq susirinkimas tvirtina metiniq
linansiniq ataskaitq rinkini.

6.28. Jeigu pasibaigus frnansiniams metams, kitq finansiniq metq pradZioje unijos nepaskirst)'tojo

rezultaro ir grynojo metines veiklos rezultato suma yra teigiama (pelnas), unijos visuotinis

nariq susirinkimas priima sprendim4 del pelno paskirstymo. Spendime turi b6ti nurodlta:

6.28.1 . nepaskirstltas pelnas (nuostoliai) finansiniq metq pradZioje;

6.28.2. grynasis finansinis metines veiklos rezultatas:

6.28.3. atskaitymai i privalomqji tezerv4 arba rczewini kapitalq;

6.28,4. atskaitymai i rezerv4 savo papildomiems privilegijuotiesiems pajams isigyi:

6.28.5. atskaitymai i kitus unijoje sudaromus kapitalus ir rezervus;

6.28.6. pelno dalis, skiriama apyvartai proporcingoms iSmokoms ir (arba) dividendams

moketi;

6.28.7. pelno panaudojimas kitiems unijos istatuose nustatytiems tikslams;

6.28.8. nepaskirstytasis pelnas.
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trYjY:..:i.] I !:S t papunktiuose nurodyriems mok6jimams atlikti pelnas gari brri
l-5"' 

"'' r' i-. irt rra padar.r'ti privalomi unijai atskaitymai i unijoje sudaromus kapitalus' I ilix*r;:; l: 1:a p.adengti unijOs nuostoliai,

'&'i:, i; b:*; s.18.6 papunktyje nurodyos apyvartai proporcingos ismokos yra ismokos unijos
1, :*s:**u k asocijuotiems nariams iI pelno, mokamos proporiingai unilos nariq i. aso"iluoq' d;; pal*kanq apF-artai unrjoje. Unijbs nario pallkanq apyvarta unijoje yra finansiniais metais

'*:ij*s nario gaurq is unijos patiikanq pajamq ir unijai- sumokeq 
"pa**q 

isl"iaq suma,
aps&.aiiiuota metinio buhalterinio balanso pagrindu.

1j;-.siq lstarq 6.28.6 papulftr.:e nurodyti dividendai yra unijos nariams ismokama petno dalis,
*irstoma proporcingai kiekvieno unijos nario turimo pajaus dydZiui, kuris buvo pasibaigus
iinansiniams metams ui kuriuos skirstoma.

6j2. unijos nariq susirinkimas gali priimti sprendimq skirti dali unijos pelno siems tikslams:

6.32.1. unijos informaciniq technologijq vystymo projektams remti;
6.32.2. teikti paramq Lietuvos Respublikoje veikiandiq bendruomeniq veiklai remti;

6.32.3. ulijos organq nariq ir darbuotojq kvatifikacijos kelimui bei mokymams organizuoti;

6.32.4. paramos nelaimes atveju teikimas unijos nariams;

6.32.5. premijoms ir metindms i5mokoms (tantjemoms) unijos vadovams ir paskolq
komiteto nariams i5moketi;

6.32.6. tikslinems [mokoms i Centrines kredito unijos stabitizacijos fond4 sumoketi.

Nuostoliq padengimas

6.33. Jeigu pasibaigus finansiniams metams, kitq finansiniq metq pradlioje unijos nepaskirstytojo
rezultato ir grynojo metines veiklos rezultato suma yra neigiama (nuostoliai), unijos visuotinis
nariq susirinkimas turi priimti sprendimq padengti Siuos nuostolius - i paskirstytin4li rezultat4
pervedamas sumas itaukti tokia seka:

6.33.1 . pervedamas i3 privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo;

6.33.2. pervedamas i5 atsargos kapitalo.

6.34. Jeigu i5 rezervq pervedamq sumq nepakanka nuostoliams padengti likg nepaskirstyti
nuostoliai gali biiti dengiami unijos nariq papildomais ina5ais arba perkeliami ikiq
finaminiq metq pradli4.

psl. l7

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Jei unija nera pripaZinta vielojo intereso imone pagal Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq
audito istatymq, auditorius negali atlikti unijos audito ilgiau kaip 5 finansinius metus i5 eiles.

7.2. Pranesimus unijos reorganizavimo, likvidavimo atvejais, taip pat visus kilus prane5imus,

kuriuos Lietuvos Respublikos istatymai nurnato skelbti viesai, unija skelbia laikra5tyje

,,Palangos tiltas", jeigu Kredito unijq istatymas, kiti istatymai ar sie istatai nenumato kitaip. Kiti
unijos prane5imai gali bUti iteikiami adresatui pasira5ltinai arba i5siundiami jam paStu (taip pat

ir registruotu) jeigu Lietuvos Respublikos istatymuose ir (ar) Siuose istatuose nenustatyta kitaip.
Ui pranesimq tinkam4 paskelbimq ir (ar) pateikimq atsakingas unijos administracijos vadovas.

?.3. Unija reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Kredito unijq

istatymo, Lietuvos Respublikos finansq lstaigq istatymo ir, jei Kredito unijq istatymas



kitaip, Lietuvos Respublikos kooperatiniq trendroviq (kooperatyvq) istatymo
tvarka.

:,,.:;ios bankroto procediras reglamentuoja Lreriiro uni-jq istarS'mas. Lietuvos Respublikos

lstaigq istatymas, Lietuvos Respublikos juridiniu asmenq nemokumo istatymas, jeigu
{;edito unijq istatymas ir Lietuvos Respublikos firansu istaigq istatymas nenustato kitaip.

I-nijos visuotiniam nariq susirinkimui pri€raus sprendim4 del unijos istatq pakeitimo. unija
privalo Juridiniq asmenr{ rcgistro tvark.vtojui pateikti nusutltos formos pra5ym4 iregistruoti
palieitimus juridiniq asmenq registre.

- 6- Lnijos istatq pakeitimai isigalioja tik nuo ju iregistravimo Juridiniq asmenq registre, iSskyrus

lstatlmq numatyks isimtis.

Sk istatai parvirtinti 2020 m. balandZio 28 dien4 i Palangos kedito unijos visuotiniame
*ciq susirinkime,

-{drainistracijos vadove Sandra Garjonytd

psl. 18
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