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LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ
STATUTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos auditorių rūmai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas –
koordinuoti Lietuvos auditorių rūmų narių veiklą, atstovauti jų interesams ir juos ginti, įgyvendinti auditorių
profesinę savivaldą bei tenkinti kitus viešuosius interesus.
2. Lietuvos auditorių rūmai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu tiek, kiek Lietuvos
Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas nenustato ko kita, kitais teisės aktais ir Lietuvos auditorių
rūmų Statutu (toliau – Statutas).
3. Lietuvos auditorių rūmų teisinė forma – asociacija.
4. Lietuvos auditorių rūmų veiklos laikotarpis yra neribotas.
5. Lietuvos auditorių rūmų visas pavadinimas yra Lietuvos auditorių rūmai. Taip pat gali būti
vartojamas sutrumpintas pavadinimas Auditorių rūmai arba LAR (toliau – LAR).
6. LAR finansiniai metai trunka 12 mėnesių, nuo rugsėjo 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos.
7. Pagal savo prievoles LAR atsako savo turtu, bet neatsako už savo narių prisiimtus įsipareigojimus.
LAR nariai neatsako už LAR prievoles.
8. LAR turi antspaudą su savo pavadinimu ir atsiskaitomąsias sąskaitas.
9. LAR buveinė yra Lietuvos Respublikos sostinėje Vilniuje.
10. Kai šio Statuto normos taikomos ir tikriesiems LAR nariams, ir asocijuotiesiems LAR nariams,
vartojama sąvoka „LAR nariai“.
II. LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ VEIKLA
Pirmas skirsnis. Lietuvos auditorių rūmų tikslai, funkcijos ir uždaviniai
11. LAR veikla grindžiama savivaldos, viešumo ir teisėtumo principais.
12. Pagrindiniai LAR tikslai ir uždaviniai yra:
12.1. gerinti finansinių ataskaitų audito (toliau – auditas), kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų
kokybę;
12.2. gerinti buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo paslaugų kokybę;
12.3. sudaryti sąlygas LAR nariams kelti profesinę kompetenciją;
12.4. koordinuoti LAR narių veiklą;
12.5. atstovauti LAR narių interesams ir juos ginti;
12.6. visuomenėje viešinti LAR narių teikiamas paslaugas;
12.7. jungti LAR narius draugystės, geros bičiulystės, savitarpio pagalbos ir supratimo ryšiais;
12.8. įgyvendinti LAR narių profesinę savivaldą bei tenkinti kitus viešuosius interesus.
13. LAR funkcijos įgyvendinant savo tikslus ir uždavinius yra:
13.1. sudaryti galimybę LAR nariams gerinti teikiamų profesinių paslaugų kokybę;
13.2. kontroliuoti, kaip LAR nariai laikosi Buhalterių profesionalų etikos kodekso, ir prireikus priimti
sprendimą dėl šio kodekso laikymosi pažeidimų;
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13.3. versti, skelbti bei aiškinti tarptautinius užtikrinimo užduočių, tarptautinius peržiūros užduočių,
tarptautinius susijusių paslaugų standartus ir susijusius praktinius nurodymus;
13.4. bendradarbiaujant su valstybės institucijomis, įstaigomis ir kitomis organizacijomis rengti
profesinių paslaugų metodines gaires;
13.5. rengti rekomendacijas dėl tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių,
tarptautinių susijusių paslaugų standartų ir susijusių praktinių nurodymų taikymo teikiant užtikrinimo ir
kitas susijusias paslaugas;
13.6. organizuoti bei koordinuoti LAR narių kvalifikacijos kėlimo kursus;
13.7. nustatyti LAR narių kvalifikacijos kėlimo kursų turinio reikalavimus;
13.8. auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų turinio reikalavimus suderinti su Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įgaliota atlikti auditorių ir audito įmonių viešą priežiūrą įstaiga (toliau – Įstaiga);
13.9. užtikrinti, kad LAR narių kvalifikacijos kėlimo kursai būtų organizuoti taip, kad stiprintų šių
narių teorines žinias ir jų pritaikymą praktikoje;
13.10. atlikti LAR narių, auditoriaus padėjėjų ir audito įmonių veiklos priežiūrą;
13.11. tvarkyti LAR narių, auditoriaus padėjėjų ir audito įmonių sąrašus;
13.12. atlikti LAR narių ir audito įmonių darbo kokybės vertinimą;
13.13. ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus rengti kvalifikacinius auditoriaus egzaminus
(įskaitant kvalifikacinių auditoriaus egzaminų programas ir užduotis), sudaryti sąlygas Kvalifikacinių
auditoriaus egzaminų komisijai tinkamai atlikti jai pavestas funkcijas;
13.14. išduoti auditorių, audito įmonių ir kitų LAR narių pažymėjimus, sustabdyti ir atnaujinti
auditoriaus pažymėjimo galiojimą, panaikinti auditoriaus pažymėjimo galiojimą, sustabdyti ir atnaujinti
audito įmonės pažymėjimo galiojimą, panaikinti audito įmonės pažymėjimo galiojimą, sustabdyti ir
atnaujinti asocijuotųjų LAR narių pažymėjimus, panaikinti asocijuotųjų LAR narių pažymėjimus;
13.15. nustatyti LAR narių, auditoriaus padėjėjų ir audito įmonių įmokų ir mokėjimo tvarką;
13.16. ginti LAR narių interesus bei atstovauti jiems valdžios ir valdymo institucijose;
13.17. teikti pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų;
13.18. rinkti, kaupti ir apibendrinti informaciją apie LAR narius ir audito įmones;
13.19. didinti visuomenės informatyvumą apie LAR narių teikiamas paslaugas;
13.20. skelbti savo interneto svetainėje veiklos ataskaitą ir metines finansines ataskaitas.
14. LAR vykdoma veikla įgyvendinant savo funkcijas yra:
14.1. leidybinė veikla, spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas;
14.2. knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė ir didmeninė prekyba;
14.3. programinės įrangos leidyba ir jos mažmeninė bei didmeninė prekyba;
14.4. švietimui būdingų paslaugų veikla ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
14.5. konsultacinė ir kita veikla.
Antras skirsnis. Lietuvos auditorių rūmų lėšos ir turtas
15. LAR lėšų šaltiniai yra:
15.1. nario mokestis;
15.2. pajamos už LAR narių kvalifikacijos kėlimo kursų ir kvalifikacinių auditoriaus egzaminų
organizavimą, suteiktas mokymo ir kitas paslaugas;
15.3. audito įmonių atskaitymai;
15.4. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
15.5. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
15.6. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų, fondų dovanotos lėšos;
15.7. gauta parama;
15.8. kredito įstaigų palūkanos už saugomas lėšas;
15.9. pagal testamentą tenkantys palikimai;
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15.10. skolintos lėšos;
15.11. kitos lėšos.
16. LAR turtą sudaro pirktas, neatlygintinai perduotas naudotis panaudos pagrindais ar kitaip patikėtas
valdyti turtas bei pagal testamentą gautas turtas.
17. Valdomą turtą ir lėšas nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis LAR gali perleisti, užtikrinti
juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju,
kai tuo siekiama įgyvendinti LAR tikslus ir uždavinius.
18. LAR turi teisę gauti paramą. Pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitas lėšas ir kitą turtą LAR
naudoja juos davusio asmens nurodytais tikslais, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė (gautas lėšas šiuo atveju
LAR privalo laikyti atskiroje sąskaitoje). Jeigu asmuo tokių tikslų nenurodė, lėšas ir turtą LAR naudoja
šiame Statute nustatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Pinigų ar kito turto LAR priimti negali, jei
duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu šiame Statute nustatyta, tikslams.
19. LAR visais atvejais draudžiama (išskyrus išimtis, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose):
19.1. LAR turtą neatlygintinai perduoti nuosavybėn LAR nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui,
LAR darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui arba trečiajam asmeniui;
19.2. mokėti LAR nariui išmokas iš pelno;
19.3. LAR turtą ir lėšas, įskaitant pelną, kokia nors forma skirstyti LAR valdymo organų nariams,
LAR darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis,
kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis
atlyginimas arba atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
19.4. suteikti paskolas, įkeisti LAR turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas LAR prievolėms
užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą;
19.5. skolintis pinigus iš LAR nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas (ši nuostata
netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų);
19.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
19.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą;
19.8. parduoti LAR turtą už akivaizdžiai per mažą kainą;
19.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba
būti jo dalyviu.
III. LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ NARIAI.
NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
20. LAR nariais yra asmenys, turintys auditoriaus pažymėjimą ir įtraukti į auditorių sąrašą (toliau –
auditoriai), bei kiti asmenys, kurie atitinka šio Statuto reikalavimus, turi nepriekaištingą reputaciją ir
pripažįsta LAR siekius.
21. LAR nariai yra:
21.1. tikrieji LAR nariai – auditoriai;
21.2. asocijuotieji LAR nariai – tai asmenys, kurie yra išlaikę teisės, mokesčių ir apskaitos
kvalifikacinius auditoriaus egzaminus LAR prezidiumo nustatyta tvarka, turi LAR išduotą asocijuotojo
nario pažymėjimą, patvirtinantį jų narystę LAR, ir yra nepriekaištingos reputacijos;
21.3. LAR garbės nariai – tai asmenys, kuriems visuotinis LAR narių susirinkimas suteikė LAR garbės
nario vardą.
22. Tikrieji LAR nariai turi teisę:
22.1. balsuoti visuotiniuose LAR narių susirinkimuose;
22.2. dalyvauti LAR veikloje, siūlyti savo atstovus, rinkti (skirti) ir būti renkami (skiriami) į LAR
organus, laikantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimų, išskyrus šiame
Statute nurodytas išimtis;
22.3. naudotis LAR teikiamomis paslaugomis;
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22.4. susipažinti su LAR dokumentais ir gauti visą LAR turimą informaciją apie jos veiklą;
22.5. jeigu visuotinio LAR narių susirinkimo, LAR prezidiumo ir LAR garbės teismo sprendimai
prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, šiam Statutui ir kitiems LAR priimtiems teisės aktams ir
(arba) LAR tikslams, ginčyti minėtus sprendimus teisme Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito
įstatymo numatyta tvarka;
22.6. susipažinti su LAR prezidiumo protokolais;
22.7. teikti LAR prezidiumui skundą dėl LAR narystės komisijos priimtų nutarimų ir LAR
administracijos priimtų sprendimų šio Statuto 33.15 punkte nustatyta tvarka;
22.8. bet kada išstoti iš LAR.
23. Asocijuotieji LAR nariai turi teisę:
23.1. dalyvauti visuotiniuose LAR narių susirinkimuose;
23.2. dalyvauti LAR veikloje, siūlyti savo atstovus ir būti renkami (skiriami) į LAR organus laikantis
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimų;
23.3. naudotis LAR teikiamomis paslaugomis;
23.4. susipažinti su LAR dokumentais ir gauti visą LAR turimą informaciją apie jos veiklą;
23.5. jeigu visuotinio LAR narių susirinkimo, LAR prezidiumo ir LAR garbės teismo sprendimai
prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, šiam Statutui ir kitiems LAR priimtiems teisės aktams ir
(arba) LAR tikslams, ginčyti minėtus sprendimus teisme Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito
įstatymo numatyta tvarka;
23.6. susipažinti su LAR prezidiumo protokolais;
23.7. teikti LAR prezidiumui skundą dėl LAR narystės komisijos priimtų nutarimų ir LAR
administracijos priimtų sprendimų šio Statuto 33.15 punkte nustatyta tvarka;
23.8. bet kada išstoti iš LAR.
24. LAR nariai privalo:
24.1. laikytis Buhalterių profesionalų etikos kodekso, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų
audito ir kitų įstatymų, tarptautinių audito standartų, Tarptautinio kokybės kontrolės standarto, tarptautinių
užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų ir susijusių
praktinių nurodymų bei šio Statuto reikalavimų;
24.2. mokėti visuotinio LAR narių susirinkimo nustatytą nario mokestį;
24.3. nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją LAR prezidiumo nustatyta tvarka;
24.4. laikytis visuotinio LAR narių susirinkimo ir LAR valdymo organų nutarimų;
24.5. dalyvauti visuotiniuose LAR narių susirinkimuose (ši prievolė netaikoma asocijuotiesiems
nariams).
25. LAR garbės nario teisės:
25.1. dalyvauti (stebėtojo teisėmis) ir pasisakyti visuotiniame LAR narių susirinkime;
25.2. nemokamai dalyvauti LAR renginiuose.
26. LAR garbės nariai visuotiniuose LAR narių susirinkimuose neturi balso teisės ir nemoka nario
mokesčio.
IV. LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ ORGANAI
Pirmas skirsnis. Visuotinis Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimas
27. Aukščiausiasis LAR organas yra visuotinis LAR narių susirinkimas.
28. Visuotinį LAR narių susirinkimą sušaukia LAR prezidiumas.
29. Eilinis visuotinis LAR narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus ne vėliau
kaip per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis LAR narių susirinkimas turi būti
sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 tikrųjų LAR narių arba jei LAR prezidiumas priima tokį
nutarimą.
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30. Apie šaukiamą visuotinį LAR narių susirinkimą turi būti paskelbta viešai, o LAR nariai privalo
būti informuoti raštu (pasirašytinai, registruotu laišku, paštu, faksu ar elektroniniu paštu) ne vėliau kaip
prieš 30 kalendorinių dienų iki šaukiamo visuotinio LAR narių susirinkimo dienos. Kvietime turi būti
nurodyti šie duomenys: visuotinio LAR narių susirinkimo data, vieta, darbotvarkės klausimai ir sprendimo
projektas (sprendimų projektai).
31. Visuotinis LAR narių susirinkimas neturi teisės svarstyti ir priimti sprendimų darbotvarkėje
nepaskelbtais klausimais.
32. Ne mažiau kaip 1/10 tikrųjų LAR narių siūlymu, pateiktu raštu ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių
dienų iki paskelbtos visuotinio LAR narių susirinkimo dienos, į susirinkimo darbotvarkę turi būti įtraukiami
jų siūlomi papildomi darbotvarkės klausimai ir sprendimų projektai, o LAR nariai apie pasikeitimus turi
būti informuojami ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki visuotinio LAR narių susirinkimo.
33. Visuotinis LAR narių susirinkimas turi šias teises:
33.1. priimti, pildyti ir keisti Statutą;
33.2. priimti, pildyti ir keisti LAR veiklos reglamentą;
33.3. nustatyti nario mokesčio ir audito įmonių atskaitymų nustatymo ir mokėjimo periodiškumo
reikalavimus;
33.4. priimti, pildyti ir keisti LAR strateginį veiklos planą;
33.5. rinkti ir atšaukti LAR prezidentą;
33.6. rinkti ir atšaukti 8 LAR narius į LAR prezidiumo narius, iš kurių ne mažiau kaip 7 būtų tikrieji
LAR nariai;
33.7. skirti ir atšaukti 5 LAR narius į LAR garbės teismo narius, iš kurių ne mažiau kaip 4 būtų tikrieji
LAR nariai;
33.8. rinkti ir atšaukti 7 LAR narius į Etikos komiteto narius, iš kurių ne mažiau kaip 5 būtų tikrieji
LAR nariai;
33.9. rinkti ir atšaukti 5 LAR narius į LAR narystės komisijos narius, iš kurių ne mažiau kaip 4 būtų
tikrieji LAR nariai;
33.10. tvirtinti audito įmonę (įmones), kuri (kurios) atliks LAR finansinių ataskaitų auditą ir LAR
veiklos auditą;
33.11. suteikti LAR garbės nario vardą;
33.12. nustatyti LAR garbės nario vardo suteikimo tvarką;
33.13. pašalinti iš LAR narių tuos LAR narius, kurie nedalyvauja visuotiniuose LAR narių
susirinkimuose be pateisinamos priežasties LAR veiklos reglamento nustatyta tvarka;
33.14. tvirtinti LAR garbės teismo nuostatus;
33.15. tvirtinti LAR prezidiumo darbo reglamentą;
33.16. atšaukti LAR prezidiumo sprendimus;
33.17. tvirtinti LAR biudžetą, biudžeto vykdymą ir metines finansines ataskaitas;
33.18. išklausyti LAR prezidiumo metinį pranešimą;
33.19. išklausyti LAR veiklos ataskaitą;
33.20. išklausyti LAR narystės komisijos veiklos ataskaitą;
33.21. išklausyti Etikos komiteto metinį pranešimą;
33.22. priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų
dalyviu;
33.23. priimti sprendimą stoti į tarptautines organizacijas;
33.24. priimti sprendimą dėl LAR pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
33.25. priimti kitus sprendimus, nustatytus įstatymuose ir šiame Statute.
34. Visuotinis LAR narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 tikrųjų LAR
narių, kurių narystė LAR nėra sustabdyta. Visuotiniame LAR narių susirinkime dalyvaujančių tikrųjų LAR
narių skaičius nustatomas pagal visuotinio LAR narių susirinkimo datą registracijos sąrašuose
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užsiregistravusių tikrųjų LAR narių skaičių. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso
susirinkimo metu.
35. Jeigu visuotiniame LAR narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio turi
būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo
darbotvarkės klausimais, nepaisant jame dalyvaujančių tikrųjų LAR narių skaičiaus.
36. Visuotiniame LAR narių susirinkime sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, t. y.
sprendimas laikomas priimtu, kai balsavimo metu už jį gauta daugiau dalyvaujančių tikrųjų LAR narių balsų
„už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuojant susilaikę, neskaičiuojami, t. y. jie laikomi balsavimo metu
nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus šio Statuto 33.1, 33.13 ir 33.24 punktus – šiais atvejais sprendimams
priimti reikia kvalifikuotos balsų daugumos, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų visuotiniame LAR narių
susirinkime užsiregistravusių tikrųjų LAR narių skaičiaus, ir 49 punktą – šiuo atveju reikia daugiau kaip
pusės visuotiniame LAR narių susirinkime dalyvaujančių tikrųjų LAR narių pritarimo.
37. Visuotinio LAR narių susirinkimo sprendimai priimami atviru balsavimu, išskyrus bet kokius LAR
organų narių rinkimus ir skyrimus (LAR organų narių rinkimai ir skyrimai vykdomi slaptu balsavimu).
38. Visuotinį LAR narių susirinkimą protokoluoja jo išrinktas sekretoriatas. Sekretoriato narių skaičių
nustato visuotinis LAR narių susirinkimas. Susirinkimui pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas,
protokolą pasirašo visuotinio LAR narių susirinkimo išrinktas (išrinkti) pirmininkas (pirmininkai) ir
sekretoriato nariai.
Antras skirsnis. Lietuvos auditorių rūmų valdymo organai
39. LAR valdymo organai yra:
39.1. kolegialus valdymo organas – LAR prezidiumas, kurio darbui vadovauja LAR prezidentas,
39.2. vienasmenis valdymo organas – LAR direktorius.
Trečias skirsnis. Lietuvos auditorių rūmų prezidiumas ir Lietuvos auditorių rūmų prezidentas
40. LAR prezidiumą sudaro 8 LAR prezidiumo nariai ir LAR prezidentas. LAR prezidiumo narių ir
LAR prezidento darbas nėra apmokamas.
41. LAR prezidiumo veiklą reglamentuoja LAR prezidiumo darbo reglamentas. LAR prezidiumas
vykdo šias funkcijas:
41.1. užtikrina visuotinio LAR narių susirinkimo sprendimų įgyvendinimą ir kontroliuoja jų vykdymą;
41.2. užtikrina LAR funkcijų vykdymą;
41.3. skiria ir atšaukia LAR direktorių;
41.4. tvirtina LAR administracijos struktūrą, darbo reglamentą ir LAR darbuotojų, tarp jų ir LAR
direktoriaus, pareiginius nuostatus;
41.5. priima sprendimą, dėl kokių su LAR finansiniais įsipareigojimais nesusijusių klausimų LAR
prezidiumo narys (nariai) kartu su LAR prezidentu atstovaus LAR interesams valdžios ir valdymo
institucijose, Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose bei santykiuose su kitais asmenimis; LAR prezidiumo
narys (nariai) ir LAR prezidentas neturi teisės LAR vardu sudaryti sandorių ar prisiimti su tuo susijusių
įsipareigojimų;
41.6. priima sprendimą dėl LAR prezidiumo narių ir LAR prezidento patirtų išlaidų, susijusių su
atstovavimu LAR, kompensavimo (neviršijant LAR biudžete šiam tikslui numatytos bendros sumos);
41.7. tvirtina įmonę, kuri tvarkys LAR buhalterinę apskaitą, arba LAR direktoriui nurodo priimti į
darbą vyriausiąjį buhalterį;
41.8. tvirtina LAR komitetų narius (išskyrus Etikos komitetą), komitetų veiklos nuostatus ar darbo
reglamentus bei darbo planus;
41.9. LAR komitetų teikimu tvirtina LAR komitetų pirmininkus;
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41.10. trejų metų laikotarpiui skiria ir atšaukia 2 tikruosius LAR narius ir juos pavaduojančius narius
į Lietuvos Respublikos finansų ministro sudaromo Audito priežiūros komiteto narius;
41.11. trejų metų laikotarpiui skiria ir atšaukia 3 tikruosius LAR narius ir juos pavaduojančius
tikruosius LAR narius į Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos narius;
41.12. prireikus siūlo LAR garbės teismui iškelti drausmės bylą LAR nariui (už profesinės etikos
pažeidimus iškelti drausmės bylą LAR nariui gali būti siūloma tik gavus Etikos komiteto sprendimą);
41.13. prireikus kreipiasi į Įstaigą dėl audito kokybės tikrinimo, tyrimo ar pažeidimo tyrimo pradėjimo
arba į Kokybės kontrolės komitetą dėl audito kokybės peržiūros atlikimo;
41.14. vertina Kokybės kontrolės komiteto priimtus siūlomus sprendimus dėl audito kokybės
peržiūros metu nustatytų trūkumų ir teikia Įstaigai siūlymą skirti auditoriui ir (ar) audito įmonei nustatytą
(nustatytus) nurodymą (nurodymus) ir (arba) nustatytą (nustatytas) poveikio priemonę (priemones) arba
siūlymą atlikti audito kokybės tyrimą;
41.15. suderinęs su Įstaiga tvirtina auditorių kvalifikacijos kėlimo programas;
41.16. nustato LAR narių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarką;
41.17. nustato LAR renkamos informacijos apie LAR narius ir audito įmones pobūdį, jos skelbimo ir
platinimo tvarką;
41.18. nustato informacijos apie kitą (kitas) nei audito įmonė (įmonės) įmonę (įmones), kurioje
(kuriose) dirba auditorius arba kurios (kurių) vadovas jis yra, pateikimo LAR tvarką;
41.19. tvirtina LAR teikiamų paslaugų kainas, jų teikimo ir atsiskaitymo sąlygas;
41.20. paruošia ir Įstaigai pateikia tvirtinti kvalifikacinių auditoriaus egzaminų sąrašą;
41.21. suderinęs su Įstaiga nustato kvalifikacinių auditoriaus egzaminų laikymo tvarką ir mokesčio už
juos dydį;
41.22. aprobuoja LAR direktoriaus parengtą biudžetą ir teikia jį tvirtinti visuotiniam LAR narių
susirinkimui;
41.23. kontroliuoja LAR biudžeto vykdymą;
41.24. suderinęs su Įstaiga nustato reikalavimus finansinių ataskaitų audito ataskaitai;
41.25. nustato užtikrinimo, kitų susijusių paslaugų ir kitų LAR narių paslaugų teikimo kontrolės ir
skundų dėl netinkamai suteiktų paslaugų nagrinėjimo tvarką;
41.26. nustato auditoriaus priesaikos davimo ir auditoriaus vardo suteikimo tvarką;
41.27. suderinęs su Įstaiga nustato auditoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo,
atnaujinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką;
41.28. nustato informacijos, reikalingos auditorių sąrašui parengti, atnaujinti ir skelbti, pateikimo
tvarką;
41.29. suderinęs su Įstaiga nustato audito įmonių pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo,
atnaujinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką;
41.30. nustato informacijos, reikalingos audito įmonių sąrašui parengti, pakeisti ir skelbti, pateikimo
tvarką;
41.31. nustato asocijuotųjų LAR narių pažymėjimų išdavimo, sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, narių sąrašų sudarymo, tvarkymo ir skelbimo reikalavimus;
41.32. vadovaudamasis šio Statuto 41.29 punkte nurodyta tvarka priima sprendimą dėl įmonės
įrašymo į audito įmonių sąrašą, audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir
išbraukimo iš audito įmonių sąrašo;
41.33. suderinęs su Įstaiga nustato Auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarką;
41.34. suderinęs su Įstaiga nustato audito įmonių, auditorių pareigų atsakomybės pasidalijimo, kai
vienos audituojamos įmonės tą patį auditą kartu atlieka kelios audito įmonės, tvarką;
41.35. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie LAR veiklą pateikimo LAR nariams tvarką;
41.36. nustato informacijos apie LAR veiklą pateikimo visuomenei, valdžios ir valdymo institucijoms,
Lietuvos ir tarptautinėms organizacijoms tvarką;
41.37. teikia pasiūlymus dėl klausimų, kurie būtų nagrinėjami visuotiniame LAR narių susirinkime;
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41.38. teikia visuotiniam LAR narių susirinkimui asmenų, LAR garbės nario vardui gauti,
kandidatūras;
41.39. LAR direktoriui duoda leidimus sandoriams sudaryti, kurių suma viršija LAR direktoriaus
pareiginiuose nuostatuose nustatytą sandorių dydį;
41.40. suderinęs su Įstaiga nustato nepriklausomumo laikymosi tvarką, taikomą Kokybės kontrolės
komiteto nariams ir kitiems asmenims, atsakingiems už audito kokybės užtikrinimą;
41.41. suderinęs su Įstaiga nustato konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi tvarką, taikomą
Kokybės kontrolės komiteto nariams ir kitiems asmenims, atsakingiems už audito kokybės užtikrinimą;
41.42. nustato konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi tvarką, taikomą asmenims,
atsakingiems už kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų kokybės užtikrinimą;
41.43. suderinęs su Įstaiga nustato finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo tvarką LAR;
41.44. parenka auditorių kontrolierių kandidatūras ir, suderinęs su Įstaiga, jas tvirtina;
41.45. nagrinėja LAR narių skundus dėl LAR direktoriaus priimtų sprendimų ir priima nutarimus šio
Statuto 33.15 punkte nustatyta tvarka;
41.46. nagrinėja LAR narių skundus dėl LAR narystės komisijos priimtų nutarimų ir priima nutarimus
šio Statuto 33.15 punkte nustatyta tvarka;
41.47. savo kompetencijos ribose priima kitus sprendimus.
42. LAR prezidiumo sprendimai priimami LAR prezidiumo posėdžiuose LAR prezidiumo narių
paprasta balsų dauguma, kiekvienam nariui turint po vieną balsą, t. y. sprendimas laikomas priimtu, kai
balsavimo metu už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus šio Statuto 57 ir 59 punktus – šiais
atvejais sprendimams priimti reikia daugiau kaip 1/2 LAR prezidiumo narių pritarimo. Balsavimo teisė
negali būti perduota. Balsams pasidalijus po lygiai, priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo LAR
prezidentas, o jam nedalyvaujant – lemia LAR viceprezidento balsas. LAR prezidiumo sprendimai yra
teisėti, jeigu LAR prezidiumo posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė LAR prezidiumo narių. LAR
prezidiumo sprendimai priimami atviru balsavimu, išskyrus kai LAR prezidiumas nusprendžia balsuoti
slaptai.
43. LAR prezidiumo narius iš pasiūlytų kandidatų dvejų metų laikotarpiui renka visuotinis LAR narių
susirinkimas. Išrinktais laikomi LAR nariai, įtraukti į balsavimo biuletenį ir surinkę daugiausiai balsų.
Balsavimui turi būti pateikta ne mažiau kaip viena LAR nario kandidatūra daugiau negu reikia išrinkti. LAR
prezidiumo nariais gali būti tikrieji ir (arba) 1 asocijuotasis LAR narys.
44. LAR viceprezidentą renka LAR prezidiumo nariai. Išrinktu laikomas LAR prezidiumo narys
surinkęs daugiau kaip pusę LAR prezidiumo narių balsų. LAR viceprezidentu gali būti tik tikrasis LAR
narys.
45. Pasibaigus LAR prezidiumo narių kadencijai, jie savo pareigas eina tol, kol bus išrinkti nauji LAR
prezidiumo nariai. LAR prezidiumo nariui atsistatydinus pirma laiko ar jį atšaukus, likusiai kadencijos daliai
LAR prezidiumo narys renkamas artimiausiame visuotiniame LAR narių susirinkime.
46. LAR prezidiumo nariui atsistatydinus pirma laiko ar jį atšaukus, likusiai kadencijos daliai LAR
prezidiumo narys renkamas artimiausiame visuotiniame LAR narių susirinkime. Šiuo atveju į LAR
prezidiumo narius renkamas tikrasis LAR narys.
47. LAR prezidentas yra LAR prezidiumo narys, vadovaujantis LAR prezidiumo darbui ir taip pat
atliekantis šias funkcijas:
47.1. pasibaigus LAR finansiniams metams parengia LAR prezidiumo metinį pranešimą ir jį pristato
visuotiniam LAR narių susirinkimui;
47.2. iš auditoriaus vardo siekiančių asmenų priima arba tam tikrais atvejais įgalioja kitą asmenį
priimti auditoriaus priesaiką;
47.3. su LAR finansiniais įsipareigojimais nesusijusiais klausimais atstovauja LAR interesams
valdžios ir valdymo institucijose, Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose bei santykiuose su kitais
asmenimis. LAR prezidentas neturi teisės LAR vardu sudaryti sandorių ar prisiimti su tuo susijusių
įsipareigojimų.
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48. LAR prezidentą iš pasiūlytų kandidatų tikrųjų LAR narių dvejų metų laikotarpiui renka visuotinis
LAR narių susirinkimas. Iškeltas kandidatas įrašomas į rinkimo biuletenį, jeigu už tai balsuoja ne mažiau
kaip 1/10 visuotiniame LAR narių susirinkime dalyvaujančių tikrųjų LAR narių.
49. LAR prezidentas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė visuotiniame LAR narių
susirinkime dalyvaujančių tikrųjų LAR narių. Nei vienam kandidatui nesurinkus daugiau kaip pusės
visuotiniame LAR narių susirinkime dalyvavusių tikrųjų LAR narių balsų, rengiamas pakartotinis
balsavimas. Pakartotiniam balsavimui teikiami du kandidatai, surinkę daugiausiai balsų. Išrinktu laikomas
tas kandidatas, kuris pakartotinio balsavimo metu surinko daugiau balsų.
50. Pasibaigus kadencijai LAR prezidentas savo pareigas eina tol, kol bus išrinktas naujas LAR
prezidentas. LAR prezidentui atsistatydinus pirma laiko ar jį atšaukus, jo pareigas eina LAR
viceprezidentas, o artimiausiame visuotiniame LAR narių susirinkime LAR prezidentas renkamas likusiai
kadencijos daliai.
51. Tie patys asmenys LAR prezidiumo nariais ir LAR prezidentu gali būti renkami ne ilgiau kaip dvi
kadencijas iš eilės. Pasibaigus dviem iš eilės einančioms kadencijoms asmuo gali būti vėl renkamas toms
pačioms pareigoms po ne mažesnės kaip dvejų metų pertraukos. Šio punkto apribojimas netaikomas dėl
LAR prezidiumo nario rinkimo LAR prezidentu ar LAR prezidento rinkimo LAR prezidiumo nariu.
52. LAR prezidentas ir LAR prezidiumo nariai privalo:
52.1. LAR narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai;
52.2. būti lojalūs LAR ir laikytis konfidencialumo;
52.3. vykdyti LAR prezidiumo nutarimus;
52.4. dalyvauti LAR prezidiumo posėdžiuose. LAR prezidiumo darbo reglamente nustatyta tvarka
daugiau kaip pusėje ataskaitinių laikotarpių posėdžių nedalyvavęs (nedalyvavę) LAR prezidiumo narys
(nariai) perrenkamas (perrenkami) artimiausiame visuotiniame LAR narių susirinkime;
52.5. vengti situacijos, kai asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti LAR interesams;
52.6. nevykdydamas arba netinkamai vykdydamas pareigas, nurodytas įstatymuose, šiame Statute ar
LAR prezidiumo darbo reglamente, visiškai atlyginti LAR padarytą žalą.
53. LAR prezidento ir LAR prezidiumo nario įgaliojimai LAR prezidiumo nutarimu sustabdomi
iškėlus jiems baudžiamąją bylą ar LAR garbės teisme iškėlus drausmės bylą.
54. LAR prezidento ir LAR prezidiumo nario atšaukimo nepasibaigus kadencijai klausimą svarsto
visuotinis LAR narių susirinkimas, kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/10 LAR narių. LAR prezidentas ir
LAR prezidiumo narys atšaukiamas iš pareigų paprasta visuotinio LAR narių susirinkimo balsų dauguma.
LAR prezidentas ir LAR prezidiumo narys gali atsistatydinti ir savo iniciatyva.
Ketvirtas skirsnis. Lietuvos auditorių rūmų direktorius
55. LAR direktorius yra vienasmenis LAR valdymo organas, atskaitingas visuotiniam LAR narių
susirinkimui ir LAR prezidiumui, veikiantis LAR vardu ir turintis teisę vienasmeniškai sudaryti sandorius.
Jis vadovauja LAR veiklai, vykdo pareiginiuose nuostatuose nustatytas pareigas ir taip pat atlieka šias
funkcijas:
55.1. organizuoja LAR administracijos darbą;
55.2. priima ir atleidžia LAR darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
55.3. vykdo LAR biudžetą ir už jo vykdymą atsiskaito visuotiniam LAR narių susirinkimui ir LAR
prezidiumui;
55.4. įgyvendina LAR prezidiumo sprendimus;
55.5. pasibaigus LAR finansiniams metams parengia LAR veiklos ataskaitą ir LAR finansines
ataskaitas ir jas pristato LAR prezidiumui bei visuotiniam LAR narių susirinkimui;
55.6. pasirašo LAR teikiamą informaciją;
55.7. LAR vardu prisiima įsipareigojimus, sudaro sutartis;
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55.8. atstovauja LAR interesams teisme, valdžios ir valdymo institucijose, Lietuvos ir tarptautinėse
organizacijose bei santykiuose su kitais asmenimis;
55.9. suderinęs su LAR prezidiumu tvirtina LAR apskaitos politiką;
55.10. vadovaudamasis šio Statuto 41.21 punkte nurodyta tvarka priima sprendimą, ar leisti
auditoriaus vardo siekiančiam asmeniui laikyti kvalifikacinius auditoriaus egzaminus;
55.11. vadovaudamasis šio Statuto 41.21 punkte nurodyta tvarka priima sprendimą, ar leisti LAR
asocijuotos LAR narystės siekiančiam asmeniui laikyti kvalifikacinius auditoriaus egzaminus;
55.12. vadovaudamasis šio Statuto 41.33 punkte nurodyta tvarka priima sprendimą dėl auditoriaus
padėjėjo įrašymo ir išbraukimo iš auditoriaus padėjėjų sąrašo bei auditoriaus padėjėjo praktikos vadovo
skyrimo ir atleidimo;
55.13. vadovaudamasis šio Statuto 41.16 punkte nurodyta tvarka priima sprendimą dėl lygiaverčio
profesinės kvalifikacijos tobulinimo kurso įskaitymo;
55.14. visuotinio LAR narių susirinkimo tvirtinimui teikti siūlomą (siūlomas) audito įmonę (įmones),
kuri (kurios) atliks LAR finansinių ataskaitų auditą ir LAR veiklos auditą.
56. LAR direktorius privalo:
56.1. LAR narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai;
56.2. būti lojalus LAR ir laikytis konfidencialumo;
56.3. vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti LAR interesams;
56.4. neturėdamas LAR prezidiumo leidimo neprisiimti LAR vardu įsipareigojimų, kurių suma viršija
LAR direktoriaus pareiginiuose nuostatuose nustatytą dydį;
56.5. nevykdydamas arba netinkamai vykdydamas pareigas, nurodytas įstatymuose, šiame Statute ar
pareiginiuose nuostatuose, visiškai atlyginti LAR padarytą žalą.
57. LAR direktorius skiriamas LAR prezidiumo sprendimu. LAR direktorius laikomas paskirtu, jeigu
tam pritarė daugiau kaip pusė LAR prezidiumo narių. Su LAR direktoriumi sudaroma darbo sutartis, kurią
pasirašo LAR prezidentas arba kitas LAR prezidiumo įgaliotas asmuo.
58. Kol pirmą kartą bus paskirtas LAR direktorius, jo pareigas eina LAR prezidentas.
59. Blogai atliekantis savo pareigas arba pažeidęs darbo drausmę LAR direktorius gali būti atšauktas
iš pareigų; tam turi pritarti daugiau kaip pusė LAR prezidiumo narių.
Penktas skirsnis. Kiti Lietuvos auditorių rūmų organai
60. Kiti kolegialūs LAR organai – LAR garbės teismas, LAR narystės komisija, Kokybės kontrolės
komitetas, Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisija, Etikos komitetas, Audito komitetas, Apskaitos ir
mokesčių komitetas. LAR prezidiumo sprendimu gali būti steigiami ir kiti LAR komitetai ar komisijos.
61. LAR garbės teismo ir kitų LAR komitetų kompetenciją, narių rinkimo bei pirmininko skyrimo,
atšaukimo tvarką, laikotarpį, kuriam LAR organas sudaromas, ir veiklą reglamentuoja šis Statutas, LAR
prezidiumo nutarimai ir veiklos nuostatai ar darbo reglamentas.
62. LAR narystės komisijos kompetenciją, narių rinkimo bei pirmininko skyrimo, atšaukimo tvarką,
laikotarpį, kuriam LAR organas sudaromas, ir veiklą reglamentuoja šis Statutas ir LAR narystės komisijos
darbo reglamentas.
63. Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos kompetenciją, narių bei pirmininko skyrimo,
atšaukimo tvarką, laikotarpį, kuriam LAR organas sudaromas, ir veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos
finansinių ataskaitų audito įstatymas, šis Statutas ir Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos darbo
reglamentas.
64. LAR komitetai ir komisijos, išskyrus LAR garbės teismą ir LAR narystės komisiją, savanoriškumo
principu sudaromi iš LAR narių. Apie norą dirbti LAR prezidiumo įsteigtame LAR komitete ar komisijoje
LAR narys raštu praneša LAR prezidiumui. Atsakyti į prašymą LAR prezidiumas turi artimiausio LAR
prezidiumo posėdžio metu. Jeigu patvirtinti LAR nario kandidatūrą komitete ar komisijoje LAR
prezidiumas atsisako, apie tai turi motyvuotai pranešti LAR nariui.
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65. LAR nariai į LAR garbės teismą, Etikos komitetą ir LAR narystės komisiją renkami ir gali būti
atšaukti visuotinio LAR narių susirinkimo, jeigu pasiūlymą pateikia ne mažiau kaip 1/10 tikrųjų LAR narių.
Išrinktais (paskirtais) laikomi LAR nariai, įtraukti į balsavimo biuletenį ir surinkę daugiausia balsų.
Balsavimui turi būti pateikta ne mažiau kaip viena kandidatūra daugiau negu reikia išrinkti. LAR garbės
teismo ir LAR narystės narys yra atšaukiamas, jeigu už atšaukimą balsuoja daugiau kaip pusė visuotiniame
LAR narių susirinkime dalyvaujančių tikrųjų LAR narių.
66. LAR nariui atsistatydinus iš LAR narystės komisijos narių ar dėl kitų priežasčių negalint eiti
paskirtų pareigų, taip pat kol pirmą kartą visuotinis LAR narių susirinkimas išrinks LAR narį (LAR narius),
laikinai, iki artimiausio visuotinio LAR narių susirinkimo arba kol išrinktas (išrinkti) kitas (kiti) LAR narys
(nariai) galės toliau eiti pareigas, LAR narį (narius) skiria LAR prezidiumas.
67. LAR narys gali būti tik vieno LAR komiteto ar komisijos nariu. LAR prezidiumo narys negali būti
Kokybės kontrolės komiteto, Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos, LAR garbės teismo, Etikos
komiteto, Audito komiteto ar Apskaitos ir mokesčių komiteto nariu. Jei LAR narys pažeidžia šio punkto
reikalavimus, jis privalo nedelsdamas atsistatydinti arba būti atšauktas iš LAR organo.
V. LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ ADMINISTRACIJA, PADALINIAI
68. LAR organus aptarnauja ir LAR einamąją veiklą techniškai užtikrina LAR administracija. LAR
administraciją sudaro LAR direktorius ir kiti LAR darbuotojai. Jos struktūrą, darbo reglamentą ir darbuotojų
pareiginius nuostatus tvirtina LAR prezidiumas.
69. LAR prezidiumo nustatyta tvarka gali būti steigiami LAR padaliniai (t. y. filialai ar atstovybės),
jų steigimui turi pritarti visuotinis LAR narių susirinkimas. LAR padalinio registravimas ir jo veiklos
nutraukimas turi atitikti įstatymų nustatytą tvarką.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
70. LAR pranešimai, skelbimai bei kita vieša informacija skelbiama LAR interneto svetainėje. Vieši
pranešimai, kai to reikalaujama pagal įstatymus, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.
71. LAR prezidiumas arba ne mažiau kaip 1/10 tikrųjų LAR narių turi teisę inicijuoti Statuto
pakeitimus ir papildymus. Pakeistą Statutą pasirašo LAR prezidentas arba visuotinio LAR narių susirinkimo
paskirtas asmuo. Statutas, jo pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų
registre datos. Juridinių asmenų registrui turi būti pateiktas visas Statuto tekstas (nauja redakcija).
72. Įsigaliojus šiam Statutui LAR prezidentas, LAR prezidiumo nariai ir kitų LAR komitetų bei
komisijų nariai toliau eina savo pareigas iki pasibaigs jų kadencija.
73. LAR gali būti pertvarkomi, reorganizuojami bei likviduojami įstatymų nustatyta tvarka.
74. Šis Statutas patvirtintas visuotiniame LAR narių susirinkime 2017 m. birželio 16 d.
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