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SKRIAUDŽIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS 

REVIZIJOS KOMISIJOS REGLAMENTAS 

 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Šis reglamentas reglamentuoja Skriaudžių kaimo bendruomenės revizijos komisijos 

(toliau – Revizijos komisija) veiklos tvarką, formas bei Revizijos komisijos narių atsakomybę. 

1.2. Šį reglamentą Skriaudžių kaimo bendruomenės valdybos arba Revizijos komisijos 

teikimu tvirtina ir/ar keičia Skriaudžių kaimo bendruomenės visuotinis narių susirinkimas Įstatų 

nustatyta tvarka. 

 

2. Revizijos komisijos kompetencija 

2.1. Revizijos komisijos narius renka pavasario Skriaudžių kaimo bendruomenės visuotinis 

narių susirinkimas dvejiems metams. Asmenys Revizijos komisijos nariu gali būti Skriaudžių 

kaimo bendruomenės narys ir ne ilgiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Revizijos komisijos nariai 

pareigas pradeda eiti pasibaigus visuotiniam susirinkimui, kuriame jie buvo išrinkti. 

2.2. Revizijos komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, iš kurių Revizijos komisija per 20 

darbo dienų nuo įgaliojimų gavimo dienos paprasta balsų dauguma išrenka Revizijos komisijos 

pirmininką. Šį sprendimą Revizijos komisija skelbia viešai per 5 darbo dienas. 

2.3. Revizijos komisija: 

2.3.1. Tikrina Skriaudžių kaimo bendruomenės ir jos valdybos, veiklos teisėtumą, 

tikslingumą ir atitikimą Skriaudžių kaimo bendruomenės veiklos kryptims arba (jei yra) strategijai; 

2.3.2. Vykdo Skriaudžių kaimo bendruomenės veiklos kontrolę; 

2.3.3. Esant poreikiui, teikia Įstatų ir kitų Skriaudžių kaimo bendruomenės teisės aktų 

komentarą; 

2.3.4. Teikia siūlymus Skriaudžių kaimo bendruomenės valdybai bei pirmininkui atšaukti jų 

sprendimus; 

2.3.5. Baigusi kadenciją per 10 kalendorinių dienų Revizijos komisija paruošia naujai 

išrinktai valdybai išsamią baigusios kadencijos Skriaudžių kaimo bendruomenės valdybos metinės 

finansinės atskaitomybės veiklos įvertinimą; 

2.3.6. Vykdo kitą Įstatuose ir Skriaudžių kaimo bendruomenės vidaus teisės aktuose 



numatytą veiklą. 

2.4. Revizijos komisija, įgyvendindama jai priskirtas funkcijas, turi šias teises: 

2.4.1. Gauti dokumentus, atspindinčius Skriaudžių kaimo bendruomenės ir jos valdymo 

organų veiklos teisėtumą ir tikslingumą; 

2.4.2. Gauti iš Skriaudžių kaimo bendruomenės pirmininko, valdybos narių raštiškus 

paaiškinimus Revizijos komisijos pateiktais klausimais; 

2.4.3. Siūlyti Skriaudžių kaimo bendruomenės pirmininkui organizacijos vardu kreiptis į 

kompetentingas įstaigas, institucijas ir organizacijas dėl teisės aktų išaiškinimo; 

2.4.4. Inicijuoti neeilinio Skriaudžių kaimo bendruomenės visuotinio narių susirinkimo 

sušaukimą; 

2.4.5. Inicijuoti neeilinio Skriaudžių kaimo bendruomenės valdybos sušaukimą; 

2.4.6. Turi kitas teises, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems 

teisės aktams, Skriaudžių kaimo bendruomenės visuotinio narių susirinkimo sprendimams ir šiam 

reglamentui. 

2.5. Revizijos komisijos narys negali eiti jokių kitų pareigų Skriaudžių kaimo 

bendruomenėje.  

2.6. Likus ne mažiau kaip 3 savaitėms iki Skriaudžių kaimo bendruomenės visuotinio narių 

susirinkimo Revizijos komisijos pirmininkas raštu ar elektroninėmis priemonėmis kreipiasi į 

Bendruomenės pirmininką su prašymu pateikti duomenis reikalingus parengti Revizijos komisijos 

ataskaitą. Ne vėliau kaip praėjus 2 savaitėms po raštiško kreipimosi bendruomenės pirmininkas, 

privalo pateikti šiuos duomenis Revizijos komisijos pirmininkui. 

2.7. Revizijos komisija atskaitinga ir atsakinga Skriaudžių kaimo bendruomenės visuotiniam 

narių susirinkimui. 

 

3. Revizijos komisijos posėdžiai 

3.1. Revizijos komisija sprendimus priima posėdžiuose. 

3.2. Revizijos komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 

1/2 jos narių. 

3.3. Revizijos komisijos posėdžius šaukia, jų vietą, laiką bei darbotvarkę nustato ir 

viešai paskelbia Revizijos komisijos pirmininkas arba 1/2 komisijos narių. 

3.4. Revizijos komisijos posėdžiuose turi teisę dalyvauti Bendruomenės pirmininkas, 

Valdybos nariai ir Revizijos komisijos kviesti asmenys. 

3.5. Revizijos komisijos posėdžiams pirmininkauja Revizijos komisijos pirmininkas arba 

kitas Revizijos komisijos paskirtas Revizijos komisijos narys. 



3.6. Revizijos komisijos posėdžius protokoluoja Revizijos komisijos paskirtas Revizijos 

komisijos narys. Protokole nurodoma posėdžio vieta ir laikas, dalyvių skaičius, kvorumo buvimas, 

priimti sprendimai ir pateiktos išvados. Prie protokolo turi būti pridedamas dalyvių sąrašas ir 

informacija apie posėdžio sušaukimą. Protokolą pasirašo posėdžiui pirmininkavęs ir posėdį 

protokolavęs Revizijos komisijos narys. 

3.7. Revizijos komisijos dokumentus Revizijos komisijos prašymu registruoja ir tvarko 

Skriaudžių kaimo bendruomenės valdybos įgaliotas valdybos narys. 

3.8. Sprendimai Revizijos komisijos posėdžiuose priimami paprasta balsų dauguma. 

Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Revizijos komisijos pirmininko, jeigu jis dalyvauja 

posėdyje, balsas. Jeigu Revizijos komisijos pirmininkas posėdyje nedalyvauja ir balsai pasiskirsto 

po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu. 

 3.9. Visi Revizijos komisijos priimti sprendimai ir/ar išaiškinimai yra rekomendacinio 

pobūdžio. 

3.10. Revizijos komisija privalo svarstyti prašymus, kai į ją kreipiasi: 

• Susirinkimas; 

• Pirmininkas; 

• Valdyba; 

• Valdybos narys; 

• ne mažiau kaip 1/10 bendruomenės narių. 

3.11. Revizijos komisija, įgyvendindama Įstatuose, šiame reglamente bei kituose Skriaudžių 

kaimo bendruomenės teisės aktuose numatytas funkcijas, neturi trukdyti Skriaudžių kaimo 

bendruomenės pirmininkui, valdybai vykdyti savo funkcijų. 

 

4. Prašymų bei paklausimų nagrinėjimas 

4.1. Prašymas ar paklausimas adresuojamas Revizijos komisijai ir siunčiamas Skriaudžių 

kaimo bendruomenės buveinės adresu. 

4.2. Prezidentas per 2 darbo dienas privalo informuoti apie gautą prašymą ar paklausimą 

Revizijos komisiją Revizijos komisijos elektroniniu paštu. 

 4.3. Revizijos komisija privalo išnagrinėti prašymus ir/ar paklausimus ir pateikti 

rekomendacijas ar išaiškinimus per 14 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos, išskyrus 

Įstatuose, Valdybos, Skriaudžių kaimo bendruomenės visuotiniame narių susirinkime ar šiame 

reglamente numatytas išimtis. 

 4.4 Revizijos komisijos pirmininko ar 1/2 Revizijos komisijos narių prašymu bendruomenės 

pirmininkas privalo Revizijos komisijai per 7 dienas pateikti klausimo nagrinėjimui reikalingus 



Skriaudžių kaimo bendruomenės dokumentus. Pirmininkas privalo Revizijos komisijai per 3 dienas 

pateikti patikslintus dokumentus nuo pakartotinio kreipimosi. 

 

5. Išvada dėl Skriaudžių kaimo bendruomenės metinės veiklos ataskaitos 

5.1. Kiekvienų metų pavasario Skriaudžių kaimo bendruomenės visuotiniame narių 

susirinkime Bendruomenės pirmininkas teikia praėjusių metų valdybos metinės veiklos ataskaitą, 

o Revizijos komisija – šios ataskaitos įvertinimą. 

5.2. Metinės veiklos ataskaitą Bendruomenės pirmininkas ne vėliau kaip 14 dienų iki 

Visuotinio narių susirinkimo privalo pateikti Revizijos komisijai. 

5.3. Revizijos komisija, gavusi Bendruomenės valdybos metinės veiklos ataskaitą, rengia 

šios ataskaitos įvertinimą atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisės aktus, Skriaudžių kaimo 

bendruomenės įstatus, veiklos strategiją, Valdybos reglamentus ir kitus Skriaudžių kaimo 

bendruomenės vidaus teisės aktus. 

5.4. Skriaudžių kaimo bendruomenės  valdybos metinės veiklos įvertinime Revizijos 

komisija gali pasisakyti ir kitais klausimais, kurie nėra aptarti Skriaudžių kaimo bendruomenės 

metinės veiklos ataskaitoje, tačiau yra priskirti Revizijos komisijos kompetencijai. 

 

6. Baigiamosios nuostatos 

 Šis reglamentas ir/ar jo pakeitimai įsigalioja kitą dieną po Skriaudžių kaimo 

bendruomenės visuotinio narių susirinkimo, kurioje buvo priimtas(-i). 

 

 

 

 


