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Vie5osios istaigos

,,EKOAGROS.. Tel5iq filialo
nuostatai

I. BENDROJI DALIS
1.1. Vie5osios istaigos,,Ekoagros" Tel5iq filialas (toliau vadinama

-

filialas) yra pelno

nesiekiandio ribotos civilines atsakomybes vie5ojo juridinio asmens filialas, veikiantis ekologines

gamybos

ir

i5skirtines kokybes produktrl sertifikavimo

nuostatuose nurodytq r[5ir1 veikl4
1.2. lstaigos

ir

kontroles srityse bei vykdantis Siuose

ir viesai teikiantis siq sridiq paslaugas.

filialo pavadinimas

- Vie5osios

istaigos ,,Ekoagros" Tel5iq filialas.

1.3. Teisine forma: vie5osios istaigos filialas.

1.4. Filialo steigejas yra Vie5oji [staiga,,Ekoagros" (lmones kodas 259925770), buveine
K.Donelaidio g. 33, Kaunas, Lietuvos Respublika, PVM moketojo kodas LT599257716. Duomenys

apie steigej4 kaupiami

ir

saugomi Valstybes imones ,,Registrq centras" Kauno filiale (toliau -

lstaiga).

1'5. Filialas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSqjq istaigq
[statymu ir kitais istatymais,
Vyriausybes nutarimais, kitais teises aktais, Siais nuostatais ir [staigos
istatais.
1.6. Filialas ndra juridinis asmuo. [staiga atsako pagal filialo prievoles, filialas atsako pagal
lstaigos prievoles.
1.7. Filialas

turi savo antspaud4.

1.8. Filialas [steigtas neribotam laikotarpiui.

1.9. [staigos filialas yra strukturinis [staigos padalinys, veikiantis pagal filialo nuostatus,

turintis savo buveinq ir atliekantis visas arba dali lstaigos funkcijq.

II.
2.1. Filialo veiklos tikslas

ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI

- tenkinti viesuosius

interesus vykdyti ekologines Zemes fikio ir

maisto produktq ir i5skirtines kokybes produktq gamybos sertifikavimQ.
2.2.

F

ilialo veiklos sritys :

2.2.1. ekologines Zemes Dkio gamybos sertifikavimas;
2.2.2. i5skirtines kokybes produktq sertifikavimas;

2.2.3. specialios literatflros apie ekologines Zemes ukio

ir

maisto produktq

kokybes produktq gamybos ir tvarkymo standartus bei sertifikavim4platinimas;

ir

ijskirtines
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2.2.4. Svieteji5ka veikla Zemes Dkio

ir maisto produktq ir i5skirtines kokybes produktq

gamybos ir tvarkymo temomis;
2.2.5. kitq sertifikavimo paslaugqteikimas Lietuvoje ir kitose Salyse.

tik [staigos istatais apibrdltqveikl4
su jais susijusi, bei tureti ir ig).ti ir kitas

2.3. Filialas turi teisg vykdyti istatymrl nedraudLiam4

kuri reikalinga jos tikslams pasiekti ir yra neatsiejama

Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, istatymuose

ir

teises ir pareigas, kurios neprie5tarauja Siems nuostatams ir

jo veiklos tikslams.

Siuose istatuose nustatytas civilines

III.

ISTAIGOS VALDYMO ORGANO TEISES IR PAREIGOS
3.1. [staigos visuotinis dalininkq susirinkimas priima sprendim4 del [staigos filialo steigimo
ir del filialo teisinio statuso.
3.2. Del filialo valdymo organq suformavimo

ir

[galinimq jiems suteikimo sprendimus

priima lstaigos visuotinis dalininkq susirinkimas.

IV. ISTAIGOS FILIALO ORGANAI
4.1. Filialas igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvrndina per savo
valdymo organus.

4.2.FiIiaIo vienasmenis organas yra filialo vadovas (direktorius).

V. FILIALO VADOVAS (DIREKTORIUS)
5.1. Filialo vadovas (direktorius) yra vienasmenis filialo valdymo organas. Sprendim4

de1

Filialo vadovo skyrimo ir atleidimo priima bei jo darbo sutarlies s4lygas nustato lstaigos dalininkq
susirinkimas. Su filialo direktoriumi sudaroma visi5kos materialines atsakomybes sutartis.
5.2. Filialo direktorius organizuoja filialo veikl4 ir veikia filialo vardu santykiuose su kitais
asmenimis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojandiais teises aktais ir [staigos [statais.

5.3. [gyvendindamas [staigos ir lstaigos dalininkq susirinkimo sprendimus, filialo
direktorius:
5.3.1. vadovauja filialui, vykdo direktoriaus pavestas uZduotis;

5.3.2. atstovauja filial4teisme, valstybes valdZios ir valdymo institucijose ir santykiuose

su

kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

5.3.3. sudaro filialo veiklos planus, metinq veiklos ataskait4ir teikia juos lstaigai;

5.3.4.

atsako uZ

filialo turlo efektyvqnaudojim4ir apsaug4;

5.3.5. turi teisq rengti ir teikti pasifllymus del filialo veiklos

ar

filialo nuostatq keitimq;

5.3.6. vykdo kitus veiksmus, kurie yra numatl.ti teises aktuose, lstaigos istatuose ir
nuostatuose.

Siuose
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VI. ISTAIGOS FILIALU LIKVIDAVIMAS
6'1' [staigos filialai likviduojami dalininkq susirinkimo sprendimu Lietuvos respublikos
teise s aktrl nustatyt a tv arka.

VII.

NUOSTATU KEITIMO TVARKA

7.1. [staigos filialo nuostatai gali buti keidiami ar papildomi vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teises aktais.
7

'2' Iniciatwos teisq keisti ir papildyti lstaigos filialo nuostatus turi [staigos dalininkai,

[staigos vadovas (direktorius) ir filialo vadovas (direktorius).
7.3. [staigos filialo nuostatq pakeitimus tvirtina dalininkq susirinkimas.
7.4. Pakeisti nuostatai isigalioja nuo jq lregistravimo teises aktq nustatyt atvarka.

2015 m. kovo 30 d., Kaunas

Vie5osios istaigos,,Ekoagros..
direktorius

Antanas Makarevidius
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