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IŠANKSTINIO BALSAVIMO AKADEMINĖS KREDITO UNIJOS
VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME TVARKA
1. Akademinės kredito unijos (toliau – Kredito unija) išankstinio balsavimo visuotiniame narių
susirinkime tvarkos tikslas – nustatyti bendro balsavimo biuletenio patvirtinimo, išdavimo,
registravimo bei skaičiavimo principus.
2. Kredito unijos nario balsavimas iš anksto raštu užpildant ir pateikiant bendrąjį balsavimo
biuletenį įskaitomas į visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) kvorumą ir balsavimo
rezultatus. Pakartotiniame susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo
biuleteniai.
3. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdinę formą tvirtina Kredito unijos valdyba. Kredito unija
turi atsisakyti priimti iš Kredito unijos nario, turinčio balsavimo teisę, kitokios formos balsavimo
biuletenį, nei valdybos patvirtinta bendrojo balsavimo biuletenio forma.
4. Bendrajame balsavimo biuletenyje turi būti nurodyta: 1) visų iki bendrojo balsavimo biuletenio
išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai. Jie turi būti suformuluoti taip, kad narys galėtų
balsuoti už ar prieš sprendimo projektą; 2) kandidatai į visuotinio narių susirinkimo renkamų
kredito unijos organų narius, kitas pareigybes, įmonės kandidatės į renkamą audito įmonę.
Kandidatai turi būti nurodyti taip, kad narys galėtų pažymėti, už kurį kandidatą balsuoja.
5. Išankstinis balsavimas pradedamas po susirinkimo nutarimų projektų parengimo, bet ne vėliau
kaip likus 10 dienų iki susirinkimo. Kredito unijos balsavimo teisę turintys nariai, norėdami
gauti bendrąjį balsavimo biuletenį, Kredito unijai privalo pateikti nustatytos formos prašymą
raštu (2 priedas).
6. Bendrieji balsavimo biuleteniai prašymus pateikusiems nariams išsiunčiami registruotu laišku,
elektroninių ryšių priemonėmis arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai. Kredito unija, išduodama
bendruosius balsavimo biuletenius, privalo juos registruoti bendrųjų balsavimo biuletenių
registre (1 priedas). Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis išsiunčiamas registruotu laišku ar
elektroninių ryšių priemonėmis, apie tai Kredito unijos darbuotojas pažymi bendrųjų balsavimo
biuletenių registre, nurodydamas pašto ar elektroninio pašto adresą. Kredito unijos nariui
išduodamas tik vienas bendrasis balsavimo biuletenis. Pagal įgaliojimą kredito unijos narys gali
balsuoti ne daugiau kaip už tris narius. Įgaliojimas privalo būti patvirtintas notariškai.
7. Visi kredito unijos išduodami balsavimo biuleteniai turi būti sunumeruoti, ant jų turi būti uždėtas
Kredito unijos antspaudas ir administracijos vadovo parašas.
8. Kiekviename bendrąjame balsavimo biuletenyje Kredito unijos narys turi teisę pažymėti savo
nuomonę kiekvienu darbotvarkėje nurodytu klausimu „už“ arba „prieš“. Kredito unijos narys už
nutarimą, dėl kurio iš anksto pareiškė savo valią raštu, neturi teisės balsuoti pačiame susirinkime.
9. Užpildytą balsavimo biuletenį Kredito unijos narys turi perduoti Kredito unijai tiesiogiai arba
paštu iki visuotinio narių susirinkimo pradžios. Tuo atveju, kai užpildytas bendrasis balsavimo
biuletenis siunčiamas paštu, narys kartu turi atsiųsti ir asmens dokumento kopiją, ant jos užrašęs
savo vardą, pavardę, parašą ir datą.Vėliau gauti balsavimo biuleteniai nėra įskaičiuojami į
susirinkimo kvorumą.
10. Užpildytame bendrajame balsavimo biuletenyje turi būti nurodyta Kredito unijos nario vardas,
pavardė, parašas ir gimimo data.
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11. Bendrasis balsavimo biuletenis laikomas galiojančiu ir negali būti atšauktas, jeigu jis atitinka šios
tvarkos nustatytus reikalavimus ir Kredito unija jį gavo iki visuotinio narių susirinkimo.
12. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti
Kredito unijos nario valios, laikoma, kad narys šiuo klausimu iš anksto nebalsavo.
13. Gautus biuletenius Kredito unija laiko balsadėžėje, kuri turi būti užklijuota, užantspauduota ir iš
jos nebūtų galima išimti balsavimo biuletenių.
14. Balsadėžė prieš pirmąjį susirinkimą atidaroma tik tuo atveju, jei bendrųjų balsavimo biuletenių
išdavimo registre yra užsiregistravę daugiau nei 50 proc. Kredito unijos narių.
15. Gautus paštu biuletenius AKU darbuotojai įmeta į balsadėžę.
16. Balsadėžė atidaroma prieš 5 val. iki spaudoje paskelbtos susirinkimo pradžios dalyvaujant
administracijos vadovui , AKU darbuotojui ir stebėtojų tarybos nariui.
17. Atidarius balsadėžę, visi joje rasti balsavimo biuleteniai yra užantspauduojami, sunumeruojami ir
sudaromas balsavimo raštu biuletenių registravimo sąrašas. Rasti balsavimo biuleteniai, kurie
nepriklauso AKU nariams, registruojami atskirame sąraše ir dedami į atskirą voką.
18. Surašomas protokolas, nurodant tik rastų balsavimo biuletenių skaičių. Protokolą pasirašo 3
anksčiau minėti asmenys. Balsavimo biuleteniai sudedami į voką, vokas užklijuojamas ir
susirinkimo metu išrinkus balsų skaičiavimo komisiją, stebėtojų tarybos pirmininkas voką su
balsavimo biuleteniais perduoda balsų skaičiavimo komisijai.
19. AKU sudaryta komisija, atidariusi balsadėžę, nesigilina į balsavimo rezultatus. Balsavimo
biuletenių rezulatus turi teisę skaičiuoti ir skelbti tik balsų skaičiavimo komisija. Balsų
skaičiavimo komisija suskaičiuotus balsus užfiksuoja protokole arba paskelbia kiekvienu
klausimu atskirai po to, kai suskaičiuojami salėje balsavusių asmenų balsai.
20. Likusiam laikui iki susirinkimo pradžios paruošiama laikina balsadėžė , kuri pastatoma AKU
patalpose prie klientų vadybininkių. Prasidėjus susirinkimui, laikina balsadėžė atiduodama
balsų skaičiavimo komisijai .
21. Paskirtas AKU darbuotojas, kuris registruos išankstinį balsavimą, tęsia jau sudarytą išankstinio
balsavimo sąrašo numeraciją naujame lape.
22. Prasidejus susirinkimo dalyvių registracijai laikina balsadėžė pastatoma šalia darbuotojų,
registruojančių susirinkimo dalyvius. Registruojant galioja ta pati tvarka.
23. Balsų skaičiavimo komisija, atidariusi laikiną balsadėžę ir vokus, praneša bendrųjų balsavimo
biuletenių kiekį. Balsavimo biuletenius iš laikinos balsadėžės sutikrina su registracijos lapais.
24. Išankstinis balsavimas baigiamas pirmininkaujančiam paskelbus susirinkimo pradžią. Tuo
pačiu baigiama dalyvių registracija. Nutolusioje kasoje išankstinis balsavimas baigiamas likus
1 d. iki susirinkimo pradžios.
25. Susirinkime dalyvaujantis narys gali atsiimti savo bendrtojo balsavimo biuletenį iš darbuotojų,
registruojančių susirinkimo dalyvius, ar balsų skaičiavimo komisijos pasirašytinai biuletenių
registravimo lape ties savo pavarde (parašas ir „atsiimta“ ).
26. Iš anksto raštu balsavusių Kredito unijos narių bendrieji balsavimo biuleteniai pridedami prie
susirinkimo protokolo ir saugomi ne trumpiau kaip iki sekančio susirinkimo pabaigos.
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1 priedas
AKADEMINĖS KREDITO UNIJOS
BENDRŲJU BALSAVIMO BIULETENIŲ IŠDAVIMO REGISTRAS
Eil. Nr.

Balsavimo
biuletenio
išdavimo
data

Balsavimo
biuletenio
numeris

Nario, kuriam išduotas balsavimo
biuletenis vardas ir pavardė

Nario, kuriam išduotas
balsavimo biuletenis parašas,
arba balsavimo biuletenio
pateikimo būdas

