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Visuotinio narių susirinkimo

ASOCIACIJOS LATGA
TARYBOS, ETIKOS KOMISIJOS, REVIZIJOS KOMISIJOS, PREZIDENTO RINKIMŲ TVARKA
1. Asociacijos LATGA Taryba yra kolegialus valdymo organas. Tarybą sudaro 13 Asociacijos narių. 6 (šešis)
narius renka ataskaitinis rinkiminis Visuotinis narių susirinkimas, po vieną narį deleguoja Dailininkų,
Fotomenininkų, Kinematografininkų, Kompozitorių, Rašytojų, Tautodailininkų ir Žurnalistų sąjungos iš
Asociacijos narių (LATGA įstatų 29.1 – 29.3 str.).
2. Tarybos nariais gali būti Asociacijos LATGA nariai, išskyrus asmenis, kurie komerciniais tikslais vykdo
veiklą kaip Asociacijos administruojamų autorių kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudotojai (LATGA
įstatų 29.4 str.).
3. Asociacijos Prezidentas yra vienasmenis organas, kurį 4 (keturių) metų kadencijai iš Tarybos narių renka
Visuotinis narių susirinkimas. Prezidentas atlieka Tarybos pirmininko funkcijas (LATGA įstatų 30.1 str.).
4. Tarybos kadencija – 4 (ketveri) metai. Asmenys gali būti Tarybos nariais ne daugiau kaip 2 (dvi)
kadencijas iš eilės (LATGA įstatų 29.1 str.). Kadangi narystė Taryboje yra susieta su asmeniu, kadencijų
ribojimas yra taikomas ir Dailininkų, Fotomenininkų, Kinematografininkų, Kompozitorių, Rašytojų,
Tautodailininkų ir Žurnalistų sąjungos deleguojamiems nariams.
5. Asociacijos LATGA Revizijos komisija yra Asociacijos valdymo priežiūrą užtikrinantis priežiūros organas.
Revizijos komisiją sudaro 5 (penki) nariai, kuriuos 4 (keturių) metų terminui renka Visuotinis narių
susirinkimas iš Asociacijos narių. Tas pats asmuo Revizijos komisijos nariu gali būti ne daugiau kaip 2 (dvi)
kadencijas iš eilės. Revizijos komisijos nariais negali būti asmenys, kurie komerciniais tikslais vykdo veiklą
kaip Asociacijos administruojamų autorių kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudotojai.
6. Asociacijos LATGA Etikos komisija nėra asociacijos valdymo organas. Etikos komisija savo iniciatyva ar
Tarybos teikimu svarsto Asociacijos narių tarpusavio ginčus, Asociacijos nario padarytus pareigų
pažeidimus bei teikia Tarybai rekomendacinį sprendimą. Etikos komisiją sudaro 5 (penki) nariai, kuriuos 4
(keturių) metų terminui renka Visuotinis narių susirinkimas iš Asociacijos narių. Tas pats asmuo Etikos
komisijos nariu gali būti ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės. Etikos komisijos nariais negali būti
asmenys, kurie komerciniais tikslais vykdo veiklą kaip Asociacijos administruojamų autorių kūrinių ar
gretutinių teisių objektų naudotojai.
7. Asociacijos narys, norintis tapti Asociacijos LATGA Tarybos, Revizijos komisijos, Etikos komisijos nariu,
gali iškelti savo kandidatūrą pats, taip pat, kandidatui sutikus, jo kandidatūrą gali siūlyti kiti Asociacijos
nariai. Asociacijos Prezidentu gali būti išrinktas bet kuris LATGA Tarybos narys. Kandidatas į Prezidentus
pats kelia savo kandidatūrą. Kandidatai į Tarybos, Revizijos ir Etikos komisijos narius ir kandidatas į
Prezidentus prieš kandidatuodami trumpai prisistato Visuotiniam narių susirinkimui.
8. Visuotinis narių susirinkimas, įskaitant ir susirinkimą, kuriame renkami Asociacijos Tarybos nariai,
Prezidentas, Etikos komisijos bei Revizijos komisijos nariai, yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau
kaip pusė Asociacijos narių, išskyrus, kai sušauktame Visuotiniame susirinkime nesusirenka reikiamas
dalyvių skaičius, t. y. nėra kvorumo. Jei Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, rengiamas
pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus nepriklausomai nuo to, kiek
susirinkime Asociacijos narių susirinktų.

9. Visuotinio narių susirinkimo nutarimas, įskaitant, bet neapsiribojant, nutarimą dėl kolegialaus organo
narių išrinkimo, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“
negu „prieš“. Balsavimo metu susilaikę asmenys yra neskaičiuojami, t. y. jie laikomi balsavime
nedalyvavusiais asmenimis (LR Asociacijų įstatymo 7 str. d., LATGA įstatų 25 str.).
10. Toks balsų skaičiavimas yra vadinamas paprastąja balsų dauguma. Pagal paprastosios daugumos sistemą
pergalei rinkimuose pasiekti užtenka laimėti paprastą susirinkime balsuojančių narių balsų daugumą.
Pavyzdžiui, jeigu VNS dalyvauja 120 narių, iš jų 20 narių balsavimo metu susilaiko, jie laikomi balsavime
nedalyvaujančiais asmenimis, tad balsų dauguma skaičiuojama nuo 100 balsavusių narių. Laimėtojui yra
reikalinga paprastoji balsų dauguma, t. y. daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Tarkime vienas iš kandidatų
surinko 30 balsų „už“ iš 100, o jo konkurentai atitinkamai 20 balsų „už“, 15 balsų „už“, 10 balsų „už“, 8
balsus „už“ ir t. t., tai pagal šią sistemą pergalė priklausys kandidatui, surinkusiam 30 balsų. Jei turi būti
išrinkti 3 kandidatai, laimėtojais bus laikomi 30, 20 ir 15 balsų surinkę kandidatai. Toks pat balsų
skaičiavimo principas galioja Etikos ir Revizijos komisijos rinkimuose.
11. Prezidento rinkimuose nei vienam iš kandidatų nesurinkus daugiau nei pusės Visuotiniame narių
susirinkime balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų skaičiaus, rengiamas antras Prezidento rinkimų
turas, kuriame dalyvauja du daugiausiai pirmame ture surinkę balsų kandidatai į Prezidentus. Antrame
ture laimi kandidatas, surinkęs daugiausiai balsų.
12. Visuotiniame narių susirinkime balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys turi vieną balsą. Jei
kuris nors Asociacijos narys negali dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime asmeniškai pats, jam gali
atstovauti kitas Asociacijos narys pagal įgaliojimą arba balsų perleidimo sutartį.
13. Balsavimas privalo būti slaptas renkant atstovus į Asociacijos Tarybą, renkant Prezidentą, bei kitais
klausimais, įskaitant Revizijos komisijos narių bei Etikos komisijos narių rinkimą, jei balsavimo metu
dalyvaujančių narių balsų „už“ slaptą balsavimą gauta daugiau negu „prieš“.
14. Slaptas balsavimas organizuojamas tokia tvarka:
14.1. Visuotinio narių susirinkimo pradžioje išrenkama balsų skaičiavimo komisija, kurią sudaro 6
(šeši) nariai: 3 (trys) renkami iš visuotinio narių susirinkimo dalyvių, 3 (trys) renkami iš
administracijos darbuotojų.
14.2. Balsuojama pildant rinkimų biuletenį, išduodamą VNS dalyvaujančiam nariui. Narys,
atstovaujantis kitą narį pagal įgaliojimą ar balsų perleidimo sutartį, gauna du biuletenius.
14.3. Biuletenis užpildomas surašant iki 6 (šešių) kandidatų eilės numerius į Tarybą, iki 5 (penkių)
kandidatų eilės numerius į Etikos komisiją bei Revizijos komisiją, 1 (vieno) kandidato į
Prezidentus eilės numerį, už kuriuos atiduodamas Asociacijos nario balsas.
14.4. Nenustatyto pavyzdžio biuletenis, netinkamai užpildytas biuletenis, neužpildytas biuletenis, ar
kitaip sugadintas biuletenis yra laikomas negaliojančiu.
14.5. Užpildyti biuleteniai metami į balsavimo urną;
14.6. Pasibaigus balsavimui skirtam laikui, balsų skaičiavimo komisija atskiroje patalpoje suskaičiuoja
balsus;
14.7. Rinkimų rezultatai fiksuojami surašant rinkimų protokolą, kuriame, be kitos informacijos,
įrašoma:
14.7.1. kandidatai;
14.7.2. išdalinti balsavimo biuleteniai;
14.7.3. balsadėžėje rasti biuleteniai;
14.7.4. galiojančių ir negaliojančių rinkimų biuletenių skaičius
14.7.5. atskirai už kiekvieną kandidatą į Tarybą atiduotų balsų skaičius.
14.8. Protokolą pasirašo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas ir sekretorius.
14.9. Balsų komisijos pirmininkas Visuotinio narių susirinkimo dalyviams paskelbia rinkimų rezultatus.

15. Naujai išrinkta Taryba, Prezidentas, Revizijos komisija, Etikos komisija pareigas pradeda eiti kitą dieną
pasibaigus anksčiau išrinktos Tarybos, Prezidento, Revizijos komisijos, Etikos komisijos 4 (ketverių) metų
kadencijai, nebent Visuotinis narių susirinkimas nustato kitą kadencijos pradžios datą. Išrinkti Tarybos
nariai, Prezidentas bei Revizijos komisijos nariai privalo užpildyti metinę individualią interesų deklaraciją.
16. Šioje tvarkoje neaptarti klausimai reguliuojami vadovaujantis Asociacijos LATGA įstatais, LR Asociacijų
įstatymu, kitais teisės aktais.

Priedai:
1.
2.
3.
4.
5.

Rinkimų biuletenis į Asociacijos LATGA Tarybą;
Rinkimų biuletenis į Asociacijos LATGA Etikos komisiją;
Rinkimų biuletenis į Asociacijos LATGA Revizijos komisiją;
Pirmo turo rinkimų biuletenis į Asociacijos LATGA Prezidentus;
Antro turo rinkimų biuletenis į Asociacijos LATGA Prezidentus.

