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LIETUVOS NACIONALINĖ VEŽĖJŲ AUTOMOBILIAIS ASOCIACIJA „LINAVA” 

 XLII KONGRESAS 
 

NUTARIMAS 
DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS VEŽĖJŲ AUTOMOBILIAIS ASOCIACIJOS 

„LINAVA“  NAUJOS REDAKCIJOS  ĮSTATŲ PATVIRTINIMO 

2022 m. gruodžio 8 d. Nr. 42- 

Vilnius 

 
           Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ (toliau – Asociacija)   

XLII kongresas, vadovaudamasis Asociacijos įstatų 7.2.1 papunkčiu, nutaria: 

1.   Patvirtinti  Asociacijos įstatų pakeitimus: 

 
1.1. Asociacijos „Linava“ įstatų 4.6.5 punktą: 

4.6. Asociacijos nariai privalo: 

„4.6.5. „būti nepriekaištingos reputacijos bei užtikrinti, jog jų, kandidatuojantys į valdymo ir 

kontrolės organus atstovai, taip pat būtų nepriekaištingos reputacijos“; 

 

1.2. Asociacijos „Linava“ įstatų 6.1 punktą: 
6.1.„Asociacijos veiklos teritorija yra skirstoma į Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, 

Alytaus ir keleivinio transporto įmonių regionus. Asociacijos nariai ir kandidatai į narius, 
išskyrus keleivinio transporto įmones, atitinkamam regionui priskiriami pagal jų buveinės 
registravimo vietą.“; 

 

1.3. Asociacijos „Linava“ įstatų 6.11 punktą: 
„6.11. „Regioninis susirinkimas gali priimti nutarimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/4 visų to 
regiono asociacijos narių. Nustačius esant kvorumą pripažįstama, kad jis yra viso susirinkimo metu. 
Regioninio susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu 
dalyvaujančių to regiono narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, 
neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis)“; 

 

1.4. Asociacijos „Linava“ įstatų 7.2.3 punktą: 
7.2. Kongreso kompetencijai priklauso: 

7.2.3. “nustatyti reikalavimus kandidatams į prezidentus, prezidiumo narius, revizijos komisijos 

narius”; 

 

1.5. Asociacijos „Linava“ įstatų 7.3 punktą: 
„7.3.  Kongresas šaukiamas ne rečiau kaip du kartus per metus: pirmas privalo būti sušauktas iki 
kiekvienų kalendorinių metų gegužės 1 d. (pavasario kongresas) ir antras – ketvirtą kalendorinių 
metų ketvirtį (rudens kongresas). Kongresas gali būti organizuojamas ir nuotoliniu būdu. 
Kongresus šaukia prezidiumas. Jeigu prezidiumas iki kalendorinių metų gegužės 1 d. nesušaukia 
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kongreso, jį iki tų pačių metų liepos 30 d. privalo sušaukti generalinis sekretorius. Jeigu prezidiumas 
antrojo kongreso nesušaukia per ketvirtą kalendorinių metų ketvirtį, jį ne vėliau kaip sekančių 
kalendorinių metų pirmą ketvirtį privalo sušaukti generalinis sekretorius“; 

1.6. Asociacijos „Linava“ įstatų 7.13 punktą: 
„7.13. Kongresas gali priimti nutarimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/4 asociacijos narių. 
Nustačius esant kvorumą, pripažįstama, kad jis yra viso kongreso metu. Kongreso nutarimas, 
(išskyrus šių įstatų 7.2.1., 7.2.3. ir 7.2.7. punktuose nurodytus klausimus) laikomas priimtu, kai už jį 
gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami 
susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 
7.2.1. ir 7.2.7. punktuose nurodytiems kongreso nutarimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 
kongrese dalyvaujančių narių balsų“; 

1.7. Asociacijos „Linava“ įstatų 8.2 punktą: 
„8.2. Prezidentu, prezidiumo nariu, generaliniu sekretoriumi ar revizijos komisijos nariu gali būti 

asmenys, esantys nepriekaištingos reputacijos. Prezidiumo narys, prezidentas, generalinis 

sekretorius, revizijos komisijos narys ar asmuo, siekiantis juo tapti, negali būti laikomas 

nepriekaištingos reputacijos ir eiti atitinkamų pareigų, jeigu jis yra nuteistas ir turi galiojantį 

teistumą už bet kokias tyčines nusikalstamas veikas, jam yra pareikšti įtarimai dėl nusikalstamos 

veikos padarymo, jei įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra pripažinta, kad jis yra kaltas dėl juridinio 

asmens tyčinio bankroto, jei jis piktnaudžiauja narkotinėmis, toksinėmis, psichotropinėmis 

medžiagomis, alkoholiu arba yra priklausomas nuo lošimų. Papildomus reikalavimus valdymo 

organams turi teisę nustatyti kongresas.“; 

 

1.8. Asociacijos „Linava“ įstatų 9.2 punktą: 
„9.2. Prezidiumą sudaro prezidentas ir prezidiumo nariai, renkami po vieną iš kiekvieno regiono. 
Iš prezidiumo narių prezidento teikimu renkami du viceprezidentai. Prezidiumo narys, išskyrus 
prezidentą, renkamas dviejų metų kadencijai, bet ne ilgiau kaip iki kadencijos pabaigos metais 
vyksiančio to regioninio rinkiminio susirinkimo, kuriame jis išrinktas. Tas pats asmuo gali būti 
išrinktas prezidiumo nariu ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Prezidento kadencijos pradžia ir 
pabaiga gali nesutapti su kitų prezidiumo narių kadencijos pradžia ir pabaiga.“; 

1.9. Asociacijos „Linava“ įstatų 9.3 punktą: 
“9.3. Prezidiumo narius renka regioniniai susirinkimai. Prezidiumo nariais gali būti tik juridinių 
asmenų – asociacijos narių atstovai, turintys ne mažiau kaip dviejų metų veiklos patirtį transporto 
versle juridinio asmens savininkai ir/ar dalyviai ar vadovai. Juridinio asmens savininkai ir/ar 
dalyviai privalo turėti ne mažiau kaip 1/10 veiklą krovinių ar keleivių vežimo srityje vykdančios bei 

licenciją turinčios atstovaujamos įmonės akcijų arba pajų. Prezidiumo nariais negali būti revizijos 
komisijos nariai bei sekretoriato darbuotojai. Asmuo, buvęs prezidiumo nariu dvi kadencijas iš eilės, 
gali būti išrinktas prezidentu šiuose įstatuose nustatyta tvarka. Prezidiumo nariai pradeda eiti 
pareigas iš karto po to, kai baigiasi paskutinis iš rinkiminių regioninių susirinkimų, kuriuose buvo 
renkami prezidiumo nariai.“; 

1.10. Asociacijos „Linava“ įstatų 9.4. punktą: 
„9.4. Prezidiumo nariai, atstovaujantys krovininiam transportui, renkami regioniniuose 
susirinkimuose. Prezidiumo narys, atstovaujantis keleiviniam transportui, renkamas keleivinio 
transporto įmonių regioniniame susirinkime. Su prezidiumo nariais gali būti sudaromos paslaugų 
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sutartys, kurias sudarant ir nutraukiant asociacijos vardu pasirašo prezidentas, o jo nesant – 
prezidiumo įgaliotas prezidiumo narys (-iai).“; 

1.11. Asociacijos „Linava“ įstatų 9.5 punktą: 
“9.5. Prezidiumo narys gali atsistatydinti kadencijai nesibaigus, apie tai raštu prieš keturiolika dienų 
įspėjęs prezidiumą. Prezidiumo narys netenka savo įgaliojimų, jei jis neatitinka nepriekaištingos 

reputacijos reikalavimų pagal šiuose įstatuose 8.2 punkte įtvirtintus reikalavimus. Prezidiumo 

narys taip pat netenka savo įgaliojimų, jei jis nutraukia darbo ar turtinius santykius su juridiniu 
asmeniu–asociacijos nariu, esančiu tame regione, nuo kurio prezidiumo narys buvo išrinktas, arba 
juridinis asmuo, kurį atstovavo išrinktasis į prezidiumą, praranda narystę asociacijoje arba krovinių 

ar keleivių vežimo licenciją, arba nevykdo veiklos, jeigu per tris mėnesius netampa kito asociacijos 
nario vadovu, savininku ar dalyviu atitinkamame regione. Prezidiumo narys privalo nedelsiant 

informuoti prezidiumą apie bet kokias pasikeitusias aplinkybes, nurodytas šiame įstatų punkte. 
Prezidiumo nariui atsistatydinus arba netekus įgaliojimų, paslaugų sutarties (jeigu ji sudaryta) 
nutraukimo klausimus sprendžia prezidiumas. Prezidiumo nario įgaliojimų netekimo faktą 

konstatuoja prezidiumas artimiausiame prezidiumo posėdyje. Jei prezidiumas atitinkamame 

prezidiumo posėdyje šio klausimo neišsprendžia, prezidiumo nario įgaliojimų netekimo faktą per 

dvi savaites nuo prezidiumo posėdžio, kuriame šis klausimas neišsprendžiamas, dienos konstatuoja 

generalinis sekretorius.“; 

 
1.12. Asociacijos „Linava“ įstatų 9.6 punktą: 

„9.6. Prezidiumo narys nesibaigus jo kadencijai gali būti atšauktas regioniniame susirinkime. 
Prezidiumo nario atšaukimą gali inicijuoti ne mažiau kaip 1/5 to regiono, kuriame prezidiumo narys 
yra išrinktas, narių, pateikdami motyvuotą prašymą prezidiumui įtraukti šį klausimą į artimiausio 
regioninio susirinkimo darbotvarkę. Toks prašymas prezidiumui yra privalomas ir prezidiumo nario 
atšaukimo klausimas privalomai įtraukiamas į artimiausio regioninio susirinkimo darbotvarkę, jeigu 
jis yra pateiktas laikantis regioninio susirinkimo darbotvarkės sudarymo tvarkos ir terminų, išskyrus 
atvejus, kai artimiausiame regioniniame susirinkime baigiantis prezidiumo kadencijai yra renkami 
nauji prezidiumo nariai. Prezidiumo narys laikomas atšauktu, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė 

visų to regiono, kuriame prezidiumo narys yra išrinktas, narių.“; 

1.13. Asociacijos „Linava“ įstatų 10.1 punktą: 
„10.1. Prezidentu gali būti tik juridinio asmens – asociacijos nario atstovas, ne mažiau kaip dviejų 
metų    darbo patirtį transporto versle turintis juridinio asmens savininkas ir/ar dalyvis ar vadovas. 
Juridinio asmens savininkas ir/ar dalyvis privalo turėti ne mažiau kaip 1/10 veiklą krovinių ar 

keleivių vežimo srityje vykdančios bei licenciją turinčios atstovaujamos įmonės akcijų arba pajų. 
Asmuo, buvęs prezidentu dvi kadencijas iš eilės, gali būti išrinktas prezidiumo nariu šiuose 
įstatuose nustatyta tvarka. Prezidentas pareigas pradeda eiti iš karto po to, kai kongreso, kuriame 
renkamas prezidentas, balsų skaičiavimo komisija paskelbia asociacijos prezidento rinkimų 
rezultatus – jie privalo būti paskelbti iš karto, kai tik suskaičiuojami balsai. Prezidentą renka 
kongresas iš regioniniuose susirinkimuose iškeltų kandidatų, kurių skaičius neribojamas. Jei 
alternatyvių kandidatų yra daugiau kaip du, ir pirmame balsavimo ture nei vienas iš jų nesurenka 
daugiau kaip pusės dalyvaujančių kongrese narių balsų, tada skelbiamas antrasis balsavimo 
turas, kuriame prezidentas renkamas iš dviejų kandidatų, pirmajame balsavimo ture surinkusių 
daugiausiai balsų. Antrajame ture išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs daugiausiai kongrese 
dalyvaujančių narių balsų.”;  

 
1.14. Asociacijos „Linava“ įstatų 10.2 punktą: 
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„10.2. Prezidentas renkamas dvejų metų kadencijai, bet ne ilgiau kaip iki kadencijos pabaigos metais 
vyksiančio rinkiminio kongreso. Tas pats asmuo prezidentu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi 
kadencijas iš eilės. Paslaugų sutartį, jeigu ji sudaroma, su prezidentu pasirašo kongreso, kuriame 
išrinktas prezidentas, įgaliotas asmuo. Prezidentui atsistatydinus arba netekus įgaliojimų, paslaugų  
sutarties (jeigu ji sudaryta) nutraukimo klausimus sprendžia prezidiumas. Nutraukiamą paslaugų 
sutartį su prezidentu pasirašo prezidiumo įgaliotas prezidiumo narys (-iai).“; 

1.15. Asociacijos „Linava“ įstatų 10.6 punktą: 
„10.6. Prezidentas netenka savo įgaliojimų, jei jis neatitinka nepriekaištingos reputacijos 

reikalavimų pagal šių įstatų 8.2 punkto nuostatas. Prezidentas taip pat netenka savo įgaliojimų, jei 

jis nutraukia darbo ar turtinius santykius su juridiniu asmeniu-asociacijos nariu, arba juridinis 

asmuo, kurį atstovavo išrinktas prezidentas, praranda narystę asociacijoje arba krovinių ar 

keleivių vežimo licenciją, arba nevykdo veiklos jeigu jis per tris mėnesius netampa kito asociacijos 

nario vadovu, savininku ar dalyviu. Prezidento įgaliojimų netekimo faktą konstatuoja prezidiumas 

artimiausiame prezidiumo posėdyje. Jei prezidiumas atitinkamame prezidiumo posėdyje šio 

klausimo neišsprendžia, prezidento įgaliojimų netekimo faktą per dvi savaites nuo prezidiumo 

posėdžio, kuriame šis klausimas neišsprendžiamas, dienos konstatuoja generalinis sekretorius.“; 

 

2.  Patvirtinti   Asociacijos įstatų naują redakciją (pridedama).  

 

 

      

Kongreso pirmininkas            

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


