LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGA

ir jos ateitis, prasidedanti šiandien...

LSIS struktūriniai pokyčiai 2021 m.
 2020-12-21 Lietuvos statybos inžinierių sąjungos tikrieji nariai (regioninės bendrijos
ir VGTU KVC) sudarė darbo grupę LSIS veiklos valdymo sistemos pokyčių projektui
parengti.
 Įvyko 5 darbo grupės posėdžiai, kurių metu, į pagalbą pasitelkiant teisininkus, buvo
parengti nauji Lietuvos statybos inžinierių sąjungos įstatai, kurie artimiausiu metu bus
perduoti visuotiniam LSIS tikrųjų narių susirinkimui tvirtinti.
Patvirtinus naujus įstatus iš esmės keistųsi LSIS valdymo struktūra.

LSIS struktūriniai pokyčiai 2021 m.
Narystė LSIS struktūroje
Tikrieji nariai

Sąjungos tikraisiais nariais gali būti statybos srityje
veikiantys ne pelno siekiantys juridiniai asmenys,
pateikę vykdančiajam direktoriui prašymą įstoti į
Sąjungą, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų,
aktyviai dalyvauti Sąjungos veikloje ir visuotinio
Sąjungos tikrųjų narių susirinkimo nustatyta tvarka
sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį, taip
pat mokantys visuotinio Sąjungos tikrųjų narių
susirinkimo nustatyto dydžio tikrųjų narių mokestį.
Sprendimą dėl priėmimo į Sąjungos tikruosius
narius priima visuotinis Sąjungos tikrųjų narių
susirinkimas. Tikrieji nariai yra Sąjungos dalyviai,
kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 2.45 straipsnyje.

Sąjungos tikraisiais nariais gali būti juridiniai
asmenys, pripažįstantys Sąjungos įstatus,
aktyviai dalyvaujantys Sąjungos veikloje bei
mokantys visuotinio Sąjungos narių
susirinkimo nustatyto dydžio tikrųjų narių
mokestį. Tik Sąjungos tikriesiems nariams
suteikiama teisė Sąjungos vardu dalyvauti
statybos dalyvių profesinės kvalifikacijos
vertinimo, atestavimo ir teisės pripažinimo
veikloje;
Sąjungos tikruoju nariu tampama ir tikrojo
nario teisės bei pareigos įgyjamos nuo
Sąjungos Prezidiumo posėdžio sprendimo
priimti naują narį į Sąjungą dienos.
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Narystė LSIS struktūroje
Asocijuoti
nariai

• Sąjungos asocijuotais nariais gali būti 18
(aštuoniolikos) metų sulaukę veiksnūs fiziniai
statybos inžinerijos mokslo krypties arba šios
mokslo krypties studijų rezultatus atitinkančios
kitos mokslo krypties aukštąjį arba aukštesnįjį
išsilavinimą turintys, Sąjungos įstatų bei
profesinės etikos kodekso įsipareigoję laikytis
asmenys.
• Sąjungos asocijuotu nariu tampama tapus bent
vieno Sąjungos tikrojo nario dalyviu. Sąjungos
tikrajam nariui pateikus Sąjungos vykdančiajam
direktoriui informaciją apie asmenis, esančius
to Sąjungos tikrojo nario dalyviais ir
atitinkančius šių įstatų reikalavimus, keliamus
asocijuotiems nariams, Sąjungos vykdantysis
direktorius privalo tokius asmenis įtraukti į
Sąjungos asocijuotų narių sąrašą.

• Sąjungos asocijuotais nariais gali būti
juridiniai asmenys, pripažįstantys
Sąjungos įstatus, dalyvaujantys statybos
inžinerijos veikloje bei mokantys
visuotinio Sąjungos narių susirinkimo
nustatyto dydžio asocijuotų narių
mokestį.
• Sąjungos asocijuotu nariu tampama
pateikus Sąjungos Prezidiumui raštišką
prašymą dėl priėmimo į Sąjungos
asocijuotus narius ir sumokėjus
visuotinio narių susirinkimo nustatytą
Sąjungos asocijuoto nario stojamąjį
mokestį

LSIS struktūriniai pokyčiai 2021 m.
Narystė LSIS struktūroje
Jaunieji nariai

• Sąjungos jaunaisiais nariais gali būti 18
(aštuoniolikos) metų sulaukę veiksnūs fiziniai
asmenys, studijuojantys aukštojoje mokykloje
pagal statybos inžinerijos mokslo krypties arba
šios mokslo krypties studijų rezultatus
atitinkančios kitos mokslo krypties studijų
programą ir įsipareigoję laikytis Sąjungos įstatų
bei profesinės etikos kodekso
• Sąjungos jaunuoju nariu tampama Sąjungos
tikrojo nario teikimu. Sąjungos tikrajam nariui
pateikus Sąjungos vykdančiajam direktoriui
informaciją apie asmenis, atitinkančius šių
įstatų reikalavimus, keliamus jauniesiems
nariams, ir paprašius tokius asmenis priimti į
Sąjungos jaunuosius narius, Sąjungos
vykdantysis direktorius privalo tokius asmenis
įtraukti į Sąjungos jaunųjų narių sąrašą.

• ----------------------------------------------------
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Narystė LSIS struktūroje
Nariai-rėmėjai • Sąjungos nariais-rėmėjais gali būti 18
(aštuoniolikos) metų sulaukę veiksnūs fiziniai
arba juridiniai asmenys, įsipareigoję laikytis
Sąjungos įstatų bei profesinės etikos kodekso.
Nariu-rėmėju tampama Sąjungos prezidiumo
sprendimu, prezidiumui pateikus raštišką
prašymą dėl priėmimo į Sąjungos nariusrėmėjus, o prezidiumui tokį prašymą tenkinus,
taip pat sumokėjus nustatyto dydžio stojamąjį
mokestį, jeigu tokį mokestį privaloma mokėti
prezidiumo sprendimu.

• Sąjungos nariais-rėmėjais gali būti fiziniai
ir/ar juridiniai asmenys, pripažįstantys
Sąjungos įstatus bei mokantys visuotinio
Sąjungos narių susirinkimo nustatyto
dydžio narių-rėmėjų mokestį.
• Sąjungos nariu-rėmėju tampama:
pateikus Sąjungos Prezidiumui raštišką
prašymą dėl priėmimo į Sąjungos nariusrėmėjus ir sumokėjus visuotinio narių
susirinkimo nustatytą Sąjungos rėmėjo
mokestį
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Narystė LSIS struktūroje
Garbės nariai

• Sąjungos garbės nariais gali būti 18
(aštuoniolikos) metų sulaukę veiksnūs fiziniai
asmenys, Sąjungos kongreso numatyta tvarka
pripažinti kaip ypatingai nusipelnę Sąjungos ir
(ar) Lietuvos statybos veikloje ir įsipareigoję
laikytis Sąjungos įstatų bei profesinės etikos
kodekso.
• Sąjungos garbės nariu tampama Sąjungos
kongreso sprendimu. Garbės nariai gali išstoti iš
Sąjungos pateikdami Sąjungos prezidiumui
prašymą išbraukti juos iš Sąjungos garbės narių
sąrašo. Tokį prašymą prezidiumas privalo
išnagrinėti ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius
nuo prašymo pateikimo dienos.

• Sąjungos Prezidiumui nutarus suteikti
Garbės nario statusą asmeniui, kuris yra
ypatingai nusipelnęs Sąjungai ir/ar
Lietuvai statybos srityje. Sąjungos Garbės
nariu tampama ir Sąjungos Garbės nario
teisės bei pareigos įgyjamos nuo
Sąjungos Prezidiumo posėdžio
sprendimo suteikti Garbės nario statusą
dienos.
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Sąjungos organų struktūra
• Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas – aukščiausias
Sąjungos organas;
• Kongresas – kolegialus Sąjungos organas, turintis dalį
visuotinio tikrųjų narių susirinkimo teisių;
• Prezidiumas – kolegialus Sąjungos valdymo organas;
• Vykdantysis direktorius – vienasmenis Sąjungos
valdymo organas;
• Revizijos komisija – kolegialus Sąjungos patariamasis
organas;
• Profesinės etikos komisija – kolegialus Sąjungos
patariamasis organas.

• Visuotinis Sąjungos narių susirinkimas – aukščiausias
Sąjungos organas;

• Prezidiumas – kolegialus Sąjungos valdymo organas;
• Vykdantysis direktorius – vienasmenis Sąjungos
valdymo organas;
• Revizijos komisija – kolegialus Sąjungos organas;
• Profesinės etikos komisija – kolegialus Sąjungos
organas.

LSIS struktūriniai pokyčiai - Kongresas
Kongresas skiria (renka) ir atšaukia prezidiumo narius, skiria (renka) ir atšaukia profesinės etikos komisijos bei
revizijos komisijos narius, priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų

dalyviu, tvirtina ir keičia Sąjungos profesinės etikos kodeksą, tvirtina informacijos pateikimo nariams ir naudojimo
taisykles, nustato Sąjungos asocijuotų narių, jaunųjų narių bei garbės narių stojamųjų įnašų bei periodinių įmokų
dydžius, aprobuoja prezidiumo veiklos tikslus ir rezultatus (ataskaitą), tvirtina kriterijus, pagal kuriuos atrenkami
kandidatai į Sąjungos garbės narius bei kandidatų atrinkimo tvarką, priima sprendimą priimti asmenį į Sąjungos
garbės narius, sprendžia klausimus, susijusius su Sąjungos veiklos tobulinimu ir plėtra, sprendžia visus kitus klausimus,
kurie kongreso kompetencijai priskirti šiuose įstatuose, taip pat tuos klausimus, kurie specifiškai nepriskirti jokių kitų
Sąjungos organų kompetencijai.

LSIS struktūriniai pokyčiai - Kongresas
Į kongresą narius deleguoja kiekvienas Sąjungos tikrasis narys, tačiau
deleguoti gali tik Sąjungos asocijuotus narius. Galutinis kongreso narių
skaičius apskaičiuojamas kas 2 (du) metus pagal atstovavimo dedamąją
bei finansinę dedamąją kiekvienam Sąjungos tikrajam nariui atskirai:
• kongreso narių skaičiaus atstovavimo dedamoji kiekvienam Sąjungos tikrajam nariui apskaičiuojama to
tikrojo nario dalyvių (tik fizinių asmenų) skaičių padalinus iš 20 (dvidešimties) ir padauginus iš
koeficiento 0,9 (devynių dešimtųjų);
•kongreso narių skaičiaus finansinė dedamoji kiekvienam Sąjungos tikrajam nariui apskaičiuojama visų
pagal atstovavimo dedamąją deleguojamų kongreso narių skaičių padauginus iš koeficiento 0,1 (vienos
dešimtosios) bei padauginus iš procento lėšų, kurias tas tikrasis narys įnešė į Sąjungos biudžetą per du
paskutinius finansinius metus, o gautą rezultatą padalinus iš 100 (šimto) bei pridedant 1 (vieną);

LSIS struktūriniai pokyčiai - Kongresas
Kongresų narių skaičiaus modeliavimo pavyzdys 2019/2020 m. pasiektų rodiklių pavyzdžiu
Pradiniai duomenys

LSIS tikrojo nario pavadinimas

Skaičiavimo duomenys

2019m
įnašai į
LSIS
Narių skaičius
2019m įnašai į biudž
(2020m. lapkričio LSIS biudžetą, etą
mėn. duomenys) Eur.
proc.

Skaičiuoti
nas
Kongreso
delagatų
skaičius
(1/20)

Skaičiuoti
nas
Kongreso
delagatų
skaičius*
0,9

Skaičiuotinas
Kongreso
delagatų
skaičius*0,1
(nuo
finansinės
dalies visam
LSIS)

Skaičiuotinas
Kongreso
delagatų
skaičius*0,1
(nuo
finansinės
dalies)

Apskaičiuotas
Apskaičiuotas
Kongreso
Kongreso
delagatų
Kongreso
delagatų
Pridedamas skaičius+1
skaičius
vienas
(nesuapvalin delegatų
(nesuapvalinus) delegatas us)
skaičius

LSIS Klaipėdos bendrija
LSIS Marijampolės bendrija
LSIS Telšių apskirites bendrija
LSIS Kauno apskrities bendrija
LSIS Alytaus apskrities bendrija
LSIS Vilniaus Apskrities bendrija

112
48
53
141
77
48

3794,3
1244,6
3012,4
12339,2
897,5
847,9

9,1
3,0
7,2
29,6
2,2
2,0

5,6
2,4
2,65
7,05
3,85
2,4

5,04
2,16
2,385
6,345
3,465
2,16

3,14
3,14
3,14
3,14
3,14
3,14

0,29
0,09
0,23
0,93
0,07
0,06

5,33
2,25
2,61
7,28
3,53
2,22

1
1
1
1
1
1

6,3
3,3
3,6
8,3
4,5
3,2

6
3
4
8
5
3

LSIS Panevėžio apskrities bendrija
LSIS Utenos apskrities bendrija
LSIS Šiaulių apskrities bendrija
VGTU KVC
Viso:

53
77
19
0
628

3401,3
600,0
1320,8
14186,5
41644,65

8,2
1,4
3,2
34,1
100

2,65
3,85
0,95
0
31,4

2,385
3,465
0,855
0
28,26

3,14
3,14
3,14
3,14

0,26
0,05
0,10
1,07

2,64
3,51
0,95
1,07
31,4

1
1
1
1
10

3,6
4,5
2,0
2,1

4
5
2
2
42

3,14

LSIS numatomi pasikeitimai nuo 2021m.
 Kongreso nariai skiriami 2 (dviejų) metų kadencijai, pradeda eiti pareigas nuo visuotinio
tikrųjų narių susirinkimo, kuriame jie buvo skirti, pabaigos, ir pareigas eina iki tol, kol bus

paskirti nauji kongreso nariai. Kongreso narių kadencijų skaičius neribojamas.
 Kongresas renkasi posėdžiauti ne rečiau kaip kartą per metus, jį šaukia ir organizuoja
Sąjungos prezidiumas.

LSIS VEIKLOS VALDYMO SISTEMOS
POKYČIŲ PROJEKTO PARENGIMO KAŠTAI
 Advokatų profesinė bendrija WINT law naujos įstatų redakcijos rengimui bei
dalyvavimui dalyje įvykusių darbo grupės susitikimų posėdžiuose iki 2021-03-05
užtruko 32 val., kas pagal sutartį sudarė 3840 Eur be PVM.
Prognozuojama, kad įstatų tvirtinimui ir likusioms teisinėms paslaugoms apmokėti

prireiks papildomų 480 – 600 Eur be PVM.

LSIS naujos įstatų redakcijos lūkesčiai
 Kiekvieno statybos inžinieriaus įtraukimas į sąjungos veiklą ir jos valdymą
Regioninės bendrijos, atsižvelgiant į turimų narių gausą bei indėlį į LSIS organizaciją, iš savo narių
renka atstovus – kongresmenus, kurie sudaro pagrindinę LSIS organizacijos ašį,

formuojančią

organizacijos politiką, renkančią valdymo organų - prezidiumo narius;
 Taip į valdymo struktūrą įtraukiama daugiau narių, o tuo pačiu išgirstama daugiau nuomonių,

siūlymų, iniciatyvų.
Kadangi kiekvienas regioninės bendrijos narys tampa asocijuotu LSIS nariu – pati LSIS pagrįstai gali
vadinti statybos inžinierius vienijančia organizacija.

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

#didžiuojuosibūdamasinžinieriumi

