
SUTARTIS DEL BENDROVIS VALDYBOS NARIO VEIKLOS
2021 n. d.

Siq valdybos nario veiklos suta(i (toliau Sutaflis) sudare UAB ,,Naujasis turgus" (toliau -
Bendrove), ku ai atstovauja Bendroves direktorius Viadeslav Karmanov, veikiantis pagal imonds
istatus ir Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus sprendim4 (isakymo data ir
Nr.)
ir

gyv,enantis _, - (toliau Valdybos narys),
ri Salimis. o liekr ienas alskirai - Salimi.toliau kartu vadinami Salimis. o kiekvienas atskirai -

Atsizvelgdamos i tai, kad Valdybos narys sutinka btti Bendroves Valdybos nariu,
Salys susitare taip:

1. SUTARTIES DALYKAS IR TERMINAS
1.1. Salys susitaria, kad Valdybos narys vykdys Bendrovis Valdybos nario pareigas
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymq, Bendroves istatq, Bendroves valdybos darbo
reglamento bei Sios sutarties reikalavimais. Valdybos narys isipareigoja laikytis Bendroves
politikos, Bendroves asmens duomenq tvarkymo taisyklems.
1.2. Siai Sutardiai nera taikomas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei kiti darbo santykius
reglamentuojantys istatymai, aktai ar taisykles, taikomos darbo santykiams. Salys patvirtina, kad Sia
Sutanimi rarp Valdyboj nario ir Bendroves nuslalomi ci\ iliniai teisiniai sanl) kiai. 5i Sutartis negali
bilti aiSkinama, kaip sukurianti darbo santykius tarp SaliLl. AtitinlGmai, Valdybos narys negali bilti
laikomas Bendroves darbuotoju ir nera pavaldus ar atskaitingas Bendroves administracijai. Pagal
5i4 Sutarti Valdybos narys veikia tik kaip Bendroves Valdybos narys ir prisiima vis4 atsakomybg uZ
savo kaip Bendroves nepriklausomo valdybos na o funkcijq atlikim4 bei tintam4 Sios Sutarties
vykdym4.
1.3. Sios Sutarties terminas p klauso ir yra susijgs su
Bendrov6s Valdybos nario pareigas.

laikotarpiu, kuriuo Valdybos narys eina

2. ATLYGIS IR SUSIJ4 KLAUSIMAI
2.1. Bendrove isipareigoja Valdybos nariui uZ Bendrovds Valdybos nario pareigq vykdymq moketi
tokio dydZio atlyginim4 570 Bendroves vadovo mdnesinio darbo uZmokes6io dydZio atlygi
menesiui(toliau Atlygis).
2.2. Sios Sutafiies 2.1 punkte nurodya suma yra nurodyta neatskaidius mokesdiq ir kitq privalomq
mokejimq. Bendrov€ iS pagal ii4 Sutartl mok€tinq sumq atskaito taikomus mokesdius ir perveda
grynqsias sumas I banl<o s4skait4, kuri4 Valdybos narys nurodo rastu. Mokeiimai uZ kiekvien4
konkretq m6nesl mokami Valdybos nariui iki kito menesio 2-5 dienos.
2.3 Bendrove kompensuoja valdybos nario patitas keliones islaidas Lietuvos Respublikos
teritorijoje, vykstant j su Bendroves veikla susijusius valdybos posedZius, pasitarimus, susitikimus
ir pan. Lietuvos Respublikos te torijoje, pateikus Sias patirtas islaidas irodandius dokumentus
(PVM s4skaita faktDra, kvitas, bilietas ir pan.).

3. VALDYBOS NARIO ATSAKOMYBI, TEISES IR PAREIGOS
3.l.Valdybos narys savo pareigas pagal 3i4 Sutaq iprastai vykdo Bendroves patalpose. Tadiau,
atsiZvelgiant i Bendroves komercinius poreikius, arba, jei tai yra b[tina Valdybos nario pareigq
atlikimo tikslais, Valdybos narys vykdo savo pareigas kitose vietose. Valdybos narys privalo
vykdyti savo pareigas asmeniskai irjokiais atvejais negali perleisti ar pavesti kitiems asmenis atlikti
visq ar dalies savo funkcijq.
3.2.Valdybos narys, be kita ko, privalo:



(a) dalyvauti Valdybos posedZiuose, iSskyrus kai to nejmanoma padaryti del objektyviq
priezasdiq, ir balsuoti juose svarstomais klausimais. Negaledamas dalyvauti valdybos
posedyje, valdybos narys p valo iS anksto informuoti valdybos sekretodLl;

(b) Valdybos narys visuomet privalo atvykti I posedZius susipaZinEs su posddZio darbotvarke ir
visa jam pateikta su nagrinejamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais.
Valdybos narys privalo aktyviai dalyvauti svarstant posedZio darbotvarkeje numatltus
klausimus, rastu ar Zodziu isdestyti savo pozicijq visais aptadamais klausimais bei teikti
argumentuotus pasiiilymus del svarstomll klausimq sprendimo;

(c) uztikinti, kad Bendroves valdybos priimami sprendimai atitiktq galiojandius istatymus;
(d) laiku informuoti Bendrovq apie informacijos, susijusios su i5silavinimu, pavarde,

deklaruojama ir (arba) faktine gyvenamqja vieta, pasikeitimus, taikomus Valdybos na ui.
3.3. Valdybos narys aiskiai supranta Savivaldybds kontroliuojamos lmones veiklos reiksmingum4
viesajam interesui, visuomen€s, iskaitant socialiai paZeidiiamiausius asmenis, poreikiams kuo
geriau tenkinti ir isipareigoja vadovautis auk5diausiais morales shndartais ir visada veikti
Bendroves interesais bei visais lmanomais br)dais vengti vieiqjq ir privadiqiq interesq konflikto.
Kilus konfliktui tarp Bendroves ir privadiq valdybos nario interesq, valdybos narys konkredioje
situacijoje isipareigoja veikti isimtinai tik Bendroves interesais, taip pat privalo nedelsiant
informuoti valdybos pirmininik4 ir kitus valdybos narius apie toki interesLl konflikt4.
3.4. Be pirmiau paminetq pareigq, Valdybos narys privalo vykdfi kitas valdybos nariui tenkandias
pareigas, numaq,tas Lietuvos Respublikos istatymuose ir Bendrovds istatuose.
3.5. Valdybos narys isipareigoja savo pareigas vykdyti tinkamai, efektyviai ir objektyviai sprgsti
visus valdybai priskirlus klausimus bei vadovautis aukldiausiais profesionalumo standartais.
Valdybos narys privalo uztikinti, kad taikytinuose istatymuose ir kituose teises aktuose bei
Bendroves istatuose numatytos valdybos funkcijos bltq igyvendinamos nepertraukiamai ir
skaidriai.
3.6. Valdybos narys deda visas pastangas, kad jo pareigos pagal Lietuvos Respublikos istatymus
biitq atliktos tinlamai ir kruopSdiai tokiu budu, kuris yra pelningiausias ir efektyviausias Bendrovei.
Valdybos narys, vykdydamas savo pareigas ir kitus isipareigojimus, privalo vadovautis
s4zininguno principu, atsizvelgti iteisetus Bendroves interesus ir blti lojaliu Bendrovei.
3.7.Valdybos narys privalo nedelsiant infomuoti Bendroves Valdybos pirmininkq ir kitus na Lls

apie bet kokias isskirtines ar kitas svarbias aplinkybes, kurias jis suZinojo ir kurios gali neigiamai
paveikti Bendrovg-jos veiklq. rufl4 ar darbuorojus.
1.8. Salys susjtaria, kad tudnes ir, kiek to nedraudzia istatymai ir kiti teisds aktai, neturtines teises i
visus Sios Sutarties galiojimo metu Valdybos nario sukurtus ir (ar) tiesiogiai sujo veikla susijusius
intelektines veiklos rezultatus ir su jais susijr.rsius objektus, iskaitant autoriq teisiq ir gretutiniq
teisiq objektus, prekiq, paslaugq Zenl<lus, pramonini dizain4, domenus, duomenq bazes ir kitus
Valdybos nario pareigq vykdymo metu sukulus objektus, automati3kai, neterminuotai ir
neatSaukiamai tampa ir yra iSimtin€ Bendroves nuosavybe.
3.9. Atlyginimas valdybos nariui uZ intelektines veiklos rezultatq sukiirimq yra iskaidiuotas lpagal
siq Sutarti Valdybos nariui mokarn4 atlygi ir Bendrove turi reisg disponuoti tokiais intelektines
veiklos rezultatais iSimtinai savo nuoziira, nemokedama Valdybos nariuijokio papildomo atlygio.
3.l0.Valdybos narys sutinka, kad Bendrovd tvarkytq jo asmens duomenis tokia apimtimi, kuri yra
butina Sios Sutaxties vykdymui ir Bendroves ipmstos Dkines veiklos uZtikrinimui vadovaujantis
Bendroves patvirtintomis asmens duomenq apsaugos tvarkymo taisyklemis.
3.11. Jeigu valdybos nario atzvilgiu pradedamas ikiteisminis tyrimas, jam iSkeliama baudZiamoji
byla ar igyjamas teistumas, Valdybos narys privalo nedelsiant pranesti apie pirmiau minetus faktus
Valdybos pirmininkui.
3.l2 Bendrove apdraudiia Valdybos nari civilines atsakomybds draudimu.

4. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAS



4.1. Valdybos narys privalo iSlaikyti bet kokios jo suZinotos ir su Bendrove ir (arba) bet kuriuo(
iais) Bendroves akcininkucais) ir (arba)jos dukterinemis bendrovemis ar susijusiomis bendrov€mis
susijusios informacijos konfidencialum4, privalo neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims
ir nenaudotijos savo asmeniniais interesais (arba tredio.jo asmens naudai).
4.2. Sioje Sutartyje numatytas konfidencialumo jsipareigojimas galioja nuo Sutarties isigaliojimo
dienos ir iSlieka galioje ne bot4laikotarpi po Sutarties nutmukimo. Tikimasi, kad Valdybos narys
tinkamai rupinsis, kad informacija nebltq tiesiogiai ar netiesiogiai atskleista neigaliotiems
asmerums.

5. KONKURAVIMO APRIBOJIMAI
5.1. Salys susitaria, kad Sios Sutarties galiojimo metu Valdybos narys, netues teises tiesiogiai ar
netiesiogiai uZsiimti jokia veikla, kuri gali konkuruoti su Bendroves rykdoma veikla, iskaitant
(tadiau tuo neapsiribojant) atvejus, kai (i) Valdybos narys zinojo arba turejo ,inoti, kad toLia veikla ym
konkuruojandio pobtdZio arba (ii) )ra pdezasdirl man)ti, kad tokia Valdybos nario vykdoma veikla
gali pakenkti Bendroves interesams. Nekonkuravimo isipareigojimas taikomas Lietuvos Respublikos
teritorijai, taip pat kitoms Salims, ku ose Bendrov6, jos akcininkai, dukterines bendroves ar
susijusios bendrov€s, atstorybds ir (arba) filialai vykdo savo veiklq.

Sioje daly;e numat,ti apribojimai nera taikomi tais atvejais, kai Valdybos narys privalo dalyvauti
tokioje teismo, arbitrazo ar panaSioje byloje pagal istatymus arba kai Valdybos narys gina savo
pazeistas teises, kylandias pagal Si4 Sutarti ir (arba) kurie Valdybos nariui yra privalomi.

6. ATSAKOMYBI
6.1.Valdybos narys isipareigoja atlyginti Bendrovei atsiradusius nuostolius del Sutafiies pa;eidimo
ir (ar) tediqitl asnenq, iskaitant Bendroves steigejus, reikalavimq, susijusiq su Valdybos nario
veikla Bendroves valdyboje ar veiklos rezultatais, vykdymo, kai tokie nuostoliai Bendrovei atsirado
del Valdybos nario tydios ar didelio neatsargumo.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
7.1. Sutartis yra laikoma rutraukta atsiradus bet kuriai iS toliau nurodytq aplinkybiq:
(a) Akcininkq susirinkimas at5aukia (atleidiia) Valdybos nari i5 Valdybos;
(b) Valdybos narys pats atsistatydina iS einamq Valdybos nario pareigq pagal Sios Sutarties 7.4
punkt4;
(c) kadencija, kuriai Valdybos narys buvo iSrinktas eiti iias pareigas, baigiasi (su s4lyga, kad
Valdybos narys nera perrenkamas).
d) Valdybos narys nebeatitinka nepriekaiStingos reputacijos principq ir budamas Valdybos nariu
igyja teistum4.
7.2. Nutraukus 3i4 Sutarti, Sutarties 4 skyriaus nuostatos galioja pilna apimtimi.
7.3. Valdybos narys turi teis9 gauti Sios Sutarties 2.1 punkte numat),tq atlyginim4 tik iki paskutines
jo, kaip Valdybos nario, pareigq atlikimo dienos; jam nebus mokama jokia iieitine ismoka ar
kitokia kompensacija, kai Si Sutartis ym nutraukiama del Valdybos nario atsaukimo ar
atsistatydinimo arba jo kadencijos pabaigos.
7.4. Valdybos narys gali bet kuriuo metu savo nuozifta atsistatydinti i5 Valdybos nario pareigq, tuo
biidu nutraukiant tiq Sutarti, ne veliau kaip pries 14 dienq pateikdamas(-a) isankstini rai),tini
praneiim4 Bendrovei. Jei Salys taip susitartq, Valdybos narys nustos eiti Valdybos nario pareigas t4
dienq kuri4 nustatys Sdys, ir tokiu atveju Si Sutartis bus laikoma nutraukiama nuo Saliq mrstitltos
dienos.
7.5. Nutraukiant Sutafti, Valdybos narys privalo nedelsiant perduoti Bendrovei visq su Bendrove
susijusi4 korespondencij4, dokumentus, projektus, ataskaitas bei panaSius raStus, sukurtus
intelektines nuosavybes objektus, taip pat visq jo Zinioje esanti Bendroves turt4, kuris buvo
suteiktas Valdybos nariui Siq pareigq pagal Sutafii vykdymui. Si nuostata taip pat taikoma ir visrl
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tokiq dokumentq bei informacijos kopijoms ir egzemplioriams. Jei Bendrovds tutas buYo

sugadintas jam biinant valdybos nario Zinioje arba del Valdybos nario kaltes, Valdybos narys

pdvalo nedelsiant kompensuoti Zal4 Bendrovei. Joks perdavimas turi biiti ifominamas abiems

Salims pasira5ant priemimo-perdavimo akt4.

7.6. Bendrove infomuos JuridiniLl asmenq registr4 atitinkamai apie Valdybos nario at5aukimq arba

atsistatydinimq iS Bendrovds Valdybos, arba apie Valdybos nario kadencijos pabaig4

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Sutartis isigalioja, kai abi Salys j4 pasira5o. Tai yra galutinis susitarimas tarp Saliq,

pakeiEiantis visas ankstesnesjq sutartis ar susitarimus del Sios Sutafiies objekto.

ii.2. Sutarties pakeitimai galioja tik tuo atveju,jei jie 1'ra sudaryti rastu ir pasirasl'ti Saliq.

8.3. Bet kurios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar neigyvendinamumas neturi itakos kittl
Sutanies nuostatq galiojimui ar f gyvendinamumui.
8.4. Sutardiai yra taikomi Lietuvos Respublikos istatymai.
8.5. Salys stengsis issprgsti visus pagal Siq Sutarti kylandius gindus derybq btdu. Jei nepavyks
gindo issprQsti derybrl b[du, bet koks toks gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis ii ar susijgs

su Sia Sutadmi ar jos paZeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus sprendZiamas Lietuvos
Respublikos teismuose.
8.6. Si Sutatis sudar11a 2 (dviem) egzemplioriais, po vienq egzemplioriq kiekvienai Saliai.

9. SALIU PARASAI:

Bendrove, atstovaujama direktoriaus Viaieslav Karmanov

Valdybos narys:
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