
2. Bendrijos narys gali įgalioti šeimos narį dalyvauti susirinkime pasirašydamas jam paprastos
formos įgaliojimą. Ne šeimos nariui įgaliojimas tvirtinamas notaro.

3. Apie  organizuojamą  susirinkimą  bendrijos  valdyba  paskelbia  bendrijos  svetainėje  ir
skelbimų lentose.

4. Bendrijos narių susirinkimo priimti sprendimai skelbiami (išrašai iš protokolų) Bendrijos
skelbimų  lentose,  esant  ptiimtų  sprendimų  didelei  apimčiai  skelbiami  tik  bendrijos
svetainėje.

XI   BENDRIJOS  VEIKLOS KONTROLĖ

 Bendrijos  ūkinę  finansinę  veiklą  kontroliuoja  revizijos  komisija  (revizorius).   Jeigu
revizijos  komisija  nesudaroma  (nerenkamas  revizorius),  ūkinę  finansinę  veiklą  kontroliuoja
bendrijos valdybos parinkta  audito įmonė, arba ekspertinis vertintojas, kurie:

1) tikrina bendrijos ūkinę finansinę veiklą;

2) informuoja bendrijos narių susirinkimą, bendrijos valdymo organą apie bendrijos veiklos
rezultatus, trūkumus arba nustatytus pažeidimus;

3)  finansiniams  metams  pasibaigus,  narių  susirinkimui  pateikia  išvadą  dėl  bendrijos
metinės finansinės atskaitomybės;

4) neeilinis ir eilinis ūkinės finansinės veiklos patikrinimas atliekamas jei to reikalauja ne
mažiau  kaip  1/4  bendrijos  narių,  ir  ataskaita  pateikiama  eiliniam  visuotiniam bendrijos  narių
susirinkimui. Patikrinimą gali atlikti tiktai turintys atitinkamą kvalifikaciją bei licenziją.

XI I  ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

Bendrijos įstatų pakeitimo projektą rengia jo iniciatoriai, įvertinus galiojančio s/b įstatymo
nuostatom. Jei įstatų projektą ruošia ne valdyba, jis pateikiamas valdybai. Sprendimą dėl
įstatų  pakeitimo  projekto  įtraukimo  į  Bendrijos  narių  susirinkimo  darbotvarkę  priima
valdyba. Jei bendrijos narių susirinkimas šaukiamas iniciatorių sprendimu, sprendimą dėl
įstatų projekto įtraukimo į darbotvarkę priima susirinkimo sušaukimo iniciatoriai.  

Keisti Bendrijos įstatus gali tik bendrijos narių susirinkimas. 

Bendrijos  įstatus  ir  jų  pakeitimus  pasirašo  Bendrijos  narių  susirinkimo,  priėmusio
sprendimą pakeisti įstatus, įgaliotas asmuo.

Bendrijos valdyba įstatų pakeitimus ir visą pakeistų įstatų tekstą kartu su kitais teisės aktų
nurodytais dokumentais pateikia juridinių asmenų registrui.

Pakeisti Bendrijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

.

XIII. GINČŲ SPRENDIMAS

Ginčai tarp Bendrijos ir Bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų
sprendžiami Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Jeigu  Bendrijos  nariai  pageidauja  raštu,  jų  tarpusavio  ginčus  gali  nagrinėti  Bendrijos
valdyba arba Bendrijos narių susirinkimas.
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