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VISUOTINIO LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ NARIŲ SUSIRINKIMO
ORGANIZAVIMO, VEDIMO IR DALYVAVIMO VISUOTINIAME LIETUVOS
AUDITORIŲ RŪMŲ NARIŲ SUSIRINKIME TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

2.

3.

4.

Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo (toliau – Susirinkimo) organizavimo,
vedimo ir dalyvavimo Visuotiniame Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkime tvarka (toliau –
tvarka) nustato:
1.1. Susirinkimo organizavimo tvarką;
1.2. Susirinkimo vedimo tvarką;
1.3. Lietuvos auditorių rūmų narių dalyvavimo Susirinkime tvarką.
Ši tvarka parengta įgyvendinant Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) statuto ir LAR veiklos
reglamento reikalavimus ir jos privalo laikytis tikrieji LAR nariai (auditoriai) kaip tai numato
LAR statuto 24.5 punktas.
Šioje tvarkoje vartojamos pagrindinės sąvokos:
3.1. Susirinkimo pirmininkaujantieji – LAR prezidiumo nariai, kuriuos LAR prezidentas
tikriesiems LAR nariams pasiūlo patvirtinti pirmininkaujančiaisiais Susirinkimui
asmenimis;
3.2. Susirinkimo sekretoriatas – vienas LAR administracijos darbuotojas, kuris, remiantis
LAR statuto 38 punktu, surašo Susirinkimo protokolą, ir vienas (arba, vadovaujantis LAR
statuto 38 punktu, pagal poreikį daugiau nei vienas) tikrasis LAR narys;
3.3. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisija – remiantis Susirinkimo dalyvių registracijos
žurnalu, sudaryta septynių tikrųjų LAR narių komisija visuotiniame LAR narių
susirinkime skaičiuojanti tikrųjų LAR narių balsus dėl siūlomų darbotvarkės klausimų
nutarimų projektų bei kolegialių LAR organų narių rinkimo.
Kitos tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos LAR statute ir LAR
veiklos reglamente.

II. SUSIRINKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA
5.
6.
7.

Susirinkimai organizuojami LAR prezidiumo patvirtintą datą, kaip tai nustato LAR statuto 29
punktas.
Susirinkimo papildoma medžiaga parengiama LAR administracijos ir skelbiama LAR interneto
svetainėje ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Susirinkimo datos.
LAR direktoriaus įsakymu kiekvienam Susirinkimui skiriami atsakingieji LAR administracijos
darbuotojai:
7.1. trys LAR administracijos darbuotojai, kurie atsako už LAR narių registraciją;
7.2. vienas LAR administracijos darbuotojas, kuris sudaro Susirinkimo sekretoriatą kaip tai
numato šios tvarko 3.2 punktas;

7.3. vienas LAR administracijos darbuotojas, kuris dalyvauja LAR kolegialių organų narių
rinkimų balsų skaičiavime.
Be šiame punkte nurodytų konkrečių pareigų, visi LAR administracijos darbuotojai atsako už
Susirinkimo darbo organizavimą.
8.

9.

LAR administracija atsako už Visuotinio LAR narių susirinkimo organizavimą:
8.1. LAR narių informavimą;
8.2. vietos rezervavimą;
8.3. medžiagos parengimą;
8.4. dalyvių registraciją;
8.5. sklandaus darbo užtikrinimą.
LAR nariai registruojami Visuotinio LAR narių susirinkimo dalyvių registracijos žurnale
pasirašydami:
9.1. prieš prasidedant Visuotiniam LAR narių susirinkimui, dalijant balsavimo biuletenio
korteles ir Visuotinio LAR narių susirinkimo dalyvio vardo korteles;
9.2. dalijant slapto balsavimo biuletenius;
9.3. pasibaigus Visuotiniam LAR narių susirinkimui, grąžinant balsavimo biuletenio korteles
ir Visuotinio LAR narių susirinkimo dalyvio vardo korteles.
Už registraciją atsakingam (-iems) LAR administracijos darbuotojui (-ams) paprašius, LAR
nariai pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

10.

Susirinkimo dieną dalyvių registracija pradedama likus vienai valandai iki Susirinkimo
pradžios ir baigiama likus 5 min. iki Susirinkimo pradžios. Tikrųjų LAR narių kvorumas
skaičiuojamas pagal registracijos metu užsiregistravusių asmenų skaičių.
III. VISUOTINIO LAR NARIŲ SUSIRINKIMO VEDIMO TVARKA

11.
12.
13.

Visuotinį LAR narių susirinkimą pradeda LAR prezidentas pateikdamas informaciją apie
užsiregistravusių LAR narių skaičių ir kvorumą.
LAR prezidentas teikia pasiūlymą dėl dviejų Susirinkimo pirmininkaujančių LAR prezidiumo
narių. Susirinkimo pirmininkaujantieji LAR prezidiumo nariai tvirtinami balsų dauguma.
Susirinkimo pirmininkaujantieji, remdamiesi Susirinkimo dalyvių registracijos žurnalu,
informuoja Susirinkimo dalyvius, kurie tikrieji LAR nariai abėcėlės tvarka skiriami vykdyti
šias pareigas:
13.1. Susirinkimo sekretoriaus – vienas (ar pagal poreikį daugiau) tikrasis LAR narys;
13.2. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos narių.
Šio tvarkos aprašo 13 punkte priskirtų pareigų vykdymas yra privalomas.

14.

15.

Susirinkimo balsų skaičiavimo komisija išsirenka balsų skaičiavimo komisijos pirmininką,
kuris užtikrina tinkamą balsų skaičiavimo komisijos darbą ir paskiria tris balsų skaičiavimo
komisijos narius, kurie atsako už kolegialių LAR kolegialių organų sudėties rinkimo balsų
skaičiavimą, bei apie tai informuoja LAR narius.
LAR administracija pateikia Susirinkimo pirmininkaujantiesiems Susirinkimo darbotvarkę,
kurioje nurodoma:
15.1. Susirinkimo darbotvarkės klausimai;
15.2. pranešėjai;
15.3. klausimo nagrinėjimui skirtas laikas;

16.
17.

18.

19.

15.4. balsavimo tvarka, jei klausimas turi būti tvirtinamas.
Susirinkimo pirmininkaujantieji supažindina ir teikia tikriesiems LAR nariams siūlymą pritarti
Susirinkimo darbo reglamentui.
LAR kolegialių organų nariai renkami slaptu balsavimu kaip tai nustato LAR statuto 37
punktas. Susirinkimo pirmininkaujantiesiems pranešus, tikriesiems LAR nariams, kurie
pasirašo Susirinkimo dalyvių registracijos žurnale, pateikiami slapto balsavimo biuleteniai,
kuriuos tikrieji LAR nariai užpildo remdamiesi balsavimo biuletenyje nurodyta tvarka ir meta
juos į balsadėžes, pažymėtas slapto balsavimo biuletenio spalva.
Balsų skaičiavimo komisijos nariai, paskirti skaičiuoti LAR kolegialių organų rinkimo balsus,
balsus skaičiuoja specialioje patalpoje, į kurią turi teisę įeiti tik paskirtieji balsų skaičiavimo
komisijos nariai ir LAR direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingasis LAR administracijos
darbuotojas. Suskaičiavus balsus, balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas informuoja
Susirinkimo dalyvius, kiek kiekvienas iš kandidatų surinko balsų.
Išnagrinėjus Susirinkimo darbotvarkėje nurodytus klausimus, pirmininkaujantieji pakartotinai
informuoja Susirinkimo dalyvius apie balsavimą ir skelbia Susirinkimo pabaigą.
IV. DALYVAVIMO VISUOTINIAME LAR NARIŲ SUSIRINKIME TVARKA

20.

21.

Dalyvavimas Susirinkimuose yra privalomas. LAR nariai, kurie nedalyvauja Susirinkimuose
be pateisinamos priežasties, gali būti pašalinti iš LAR narių LAR veiklos reglamento 20 dalyje
nustatyta tvarka. LAR narystės komisija, vertindama, ar nedalyvavimo priežastis (-ys) gali būti
laikomos pateisinamos, atsižvelgia į LAR narių pateiktus įrodymus ir aplinkybes.
Dalyvavimas Susirinkime laikomas dalyvavimu visų Susirinkimo klausimų, numatytų iš anksto
paskelbtoje Susirinkimo darbotvarkėje, nagrinėjime. LAR narys, kuris neužsiregistruoja
Susirinkimo dalyvių registracijos žurnale šios tvarkos 9.2 ir 9.3 punkte nurodytais atvejais,
laikomas nedalyvavusiu Susirinkime ir perduodamas nagrinėti LAR narystės komisijai.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22.

Ši tvarka galioja nuo 2018 m. balandžio 24 d.

