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1. Šis reglamentas nustato Akademinės kredito unijos (toliau - AKU) visuotinio
narių susirinkimo (toliau - VNS) vedimo tvarką.
2. Susirinkimą paskelbtu laiku pradeda AKU Stebėtojų tarybos pirmininkas. Jis
paskelbia susirinkime dalyvaujančių VNS narių bendrą skaičių, kuris susideda iš
salėje dalyvaujančių AKU narių ir iš anksto balsavusių raštu.
3. Asmuo, kuris nesutinka laikytis reglamento negali būti renkamas VNS
sekretoriumi, pirmininku, pajininkų atstovu ar balsų skaičiavimo komisijos
nariu.
4. Visuotiniame narių susirinkime išrenkamas susirinkimo sekretorius,
pirmininkas, pajininkų atstovas ir balsų skaičiavimo komisijos nariai. Išrinktais
laikomi tie asmenys, kurie surenka daugiausiai dalyvaujančių susirinkime narių
balsų “už”.
5. Balsai yra skaičiuojami už visus balsavime dalyvaujančius kandidatus. Jei
daugiausiai balsų susrinkęs kandidatas nesutinka laikytis reglamento,
išrenkamas kitas, pagal surinktų balsų skaičių daugiau surinkęs ir reglamento
laikytis sutinkantis kandidatas. Jei tokio asmens nėra – balsuojama iš naujo.
6. Stebėtojų tarybos pirmininkas pastebėjęs, jog nesilaikoma reglamento pirmą
kartą skiria įspėjimą, o antrą kartą nušalina nuo susirinkime suteiktų pareigų.
7. Administracijos paskirtas atstovas gali daryti susirinkimo vaizdo ir garso įrašą.
8. Nuo susirinkimo pradžios iki susirinkimo sekretoriaus išrinkimo susirinkimo
eigą protokoluoja AKU administracijos paskirtas atstovas. Išrinkus susirinkimo
sekretorių, jam perduodama AKU administracijos atstovo surašyta protokolo
dalis.
9. Stebėtojų tarybos pirmininkas pasiūlo rinkti balsų skaičiavimo komisijos (toliau Komisija) narius. Komisija renkama iš 5 (jei reikia 7) narių. Stebėtojų tarybos
pirmininkas taip pat paskelbia, jog kandidatai į Komisijos narius privalo
susipažinti su šiuo reglamentu pasirašytinai. Tam gali būti skiriama trumpa
pertraukėlė.
10. Balsų skaičiavimo komisija paskiria iš išrinktų balsavimo komisijos narių tarpo
asmenis, kurie skaičiuos išankstinius balsus. Išankstiniai balsai laikomi
konfidencialiais ir paskelbiami tik po kikvieno klausimo viešo balsavimo
atitinkamu klausimu.

11. Stebėtojų tarybos pirmininkas pasiūlo rinkti susirinkimo sekretorių. Stebėtojų
tarybos pirmininkas taip pat paskelbia, jog kandidatai į susirinkimo sekretoriaus
pareigas privalo susipažinti su šiuo reglamentu pasirašytinai. Paskelbus
balsavimo rezultatus, sekretorius pradeda eiti savo pareigas. Tam gali būti
skiriama trumpa pertraukėlė.
12. Susirinkimo protokole nurodoma susirinkimo data, protokolo eilės numeris,
susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, posėdyje dalyvavusių narių skaičius,
gautų balsavimo raštu biuletenių skaičius, posėdžio svečiai, darbotvarkė,
klausimą pateikęs pranešėjas, išdėstoma trumpa pranešimo esmė, nurodomi
kalbėtojai, išdėstoma susirinkimo eigoje pateiktų pasiūlymų esmė, įrašomi
balsavimo rezultatai ir priimti sprendimai. Susirinkimo protokolą pasirašo
susirinkimo pirmininkas, susirinkimo sekretorius ir pajininkų atstovas.
13. Stebėtojų tarybos pirmininkas pasiūlo rinkti susirinkimo pirmininką ir pasiūlo
teikti susirinkimo pirmininko kandidatūras. Stebėtojų tarybos pirmininkas taip
pat paskelbia, jog kandidatai į susirinkimo pirmininko pareigas privalo
susipažinti su šiuo reglamentu.
14. Kiekvienas asmuo, sutikęs kandidatuoti į susirinkimo pirmininko pareigas, iki
balsavimo dėl susirinkimo pirmininko rinkimų pradžios privalo susipažinti su
šiuo reglamentu pasirašytinai. Tam gali būti skiriama trumpa pertraukėlė.
15. Išrinkus susirinkimo pirmininką, jam perduodamas vadovavimas susirinkimui.
16. Susirinkimo pirmininkas paskelbia klausimus, kurie buvo nurodyti pranešime
apie AKU visuotinį narių susirinkimą. Jeigu vyksta pakartotinis visuotinis narių
susirinkimas, tuomet susirinkimo pirmininkas paskelbia neįvykusiojo
susirinkimo darbotvarkės klausimus.
17. Susirinkimo pirmininkas privalo užtikrinti, jog būtų laikomasi įstatymo
nuostatos, kad pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime galioja tik
neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.
18. Kiekvienu svarstomu darbotvarkės klausimu pagal numatytą eiliškumą
išklausomas pranešimas, neviršyjant jam skirto laiko.
19. Susirinkimo pirmininkas privalo užtikrinti, kad darbotvarkės klausimais
pasisakančių asmenų pranešimai nebūtų pertraukiami kitų asmenų
pasisakymais. Pranešėjui baigus pasisakymą, pasiūloma jam užduoti klausimus.
Pirmininkas turi teisę šalinti klausimus, jeigu jie akivaizdžiai nesusiję su
svarstomu darbotvarkės klausimu. Susirinkimo pradžioje nustatomas laikas,
skiriamas kiekvieno darbotvarkės klausimo pristatymui ir aptarimui.
20. Išklausius pranešimą atitinkamu darbotvarkės klausimu ir pranešėjo atsakymus
į jam užduotus klausimus, susirinkimo pirmininkas paskelbia siūlomus nutarimų
atitinkamu klausimu projektus, išsamiai perskaitydamas kiekvieną pasiūlytą
nutarimo projektą.

21. Susirinkimo pirmininkas teikia nutarimų projektus balsavimui pagal jų
gavimo/registravimo eiliškumą. Po kiekvieno balsavimo Komisija suskaičiuoja
susirinkimo dalyvių balsus „už“ arba „prieš“. Balsuoti už vieną klausimą galima
tik vieną kartą. Po to suskaičiuojami raštu balsavusių AKU narių balsai dėl
atitinkamo susirinkimo nutarimo projekto. Komisijos pirmininkas paskelbia
atskirai susirinkime dalyvaujančių narių balsų skaičius už ir prieš nutarimo
projektą. Po to paskelbiami balsavimo raštu rezultatai dėl siūlyto nutarimo
projekto ir bendras balsavimo rezultatas dėl atitinkamo nutarimo projekto.
22. Tuo atveju, jeigu balsavimo raštu biuletenyje tuo pačiu darbotvarkės klausimu
yra balsuojama ir “už”, ir “prieš”, arba jeigu aiškiai nenurodyta, kaip balsuojama,
tai ta biuletenio dalis laikoma negaliojančia ir į balsų skaičių neįskaičiuojama.
23. Paskelbus balsavimo rezultatus dėl atitinkamo darbotvarkės klausimo, toliau
svarstomas kitas pagal eiliškumą darbotvarkės klausimas.
24. Susirinkimo pirmininkas privalo užtikrinti, kad susirinkimo veikla būtų
grindžiama teisėtumo ir viešumo principais.
25. Susirinkimo pirmininkas bei balsų skaičiavimo komisijos nariai privalo savo
pareigas vykdyti nešališkai.
26. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas pasibaigus susirinkimui AKU
administracijos vadovui iš karto perduoda balsų skaičiavimo protokolus su visų
balsavimo komisijos narių parašais.
27. Susirinkimo sekretorius pasibaigus susirinkimui AKU administracijos vadovui iš
karto perduoda protokolo kopiją su sekretoriaus, pirmininko ir pajininkų atstovo
originaliais parašais. Pilnas protokolas su visais parašais turi būti perduotas
administracijos vadovui ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po susirinkimo.
28. Pasibaigus susirinkimui susirinkimo sekretorius, pirmininkas ir pajininkų
atstovas pasirašo ant dalyvių registracijos sąrašų ir iš karto po susirinkimo
perduoda juos AKU administracijos vadovui.

