
Informacija apie Stebėtojų tarybą jos funkcijas, teises ir pareigas  

 

Stebėtojų taryba 

 

5.1 Stebėtojų taryba yra kolegialus unijos veiklą prižiūrintis organas. Stebėtojų tarybos veiklai 

vadovauja pirmininkas. 

5.2 Stebėtojų taryba sudaroma iš 3 unijos narių. Stebėtojų tarybos nariu negali būti unijos 

administracijos vadovas, valdybos narys, paskolų komiteto narys, vidaus audito tarnybos 

narys ar kitas unijos darbuotojas.  

5.3 Stebėtojų tarybą ir jos pirmininką renka unijos visuotinis narių susirinkimas 4 metų 

laikotarpiui. Stebėtojų tarybos nario išrinkimo laikotarpių skaičius neribojamas. Kandidatus 

į stebėtojų tarybą ir stebėtojų tarybos pirmininką turi teisę siūlyti visi unijos nariai. Už 

pateiktas kandidatūras nariai balsuoja atskiru balsavimu paprasta balsų dauguma. Į stebėtojų 

tarybą laikomi išrinktais 3 daugiausia balsų surinkę kandidatai. Jeigu keli kandidatai į 

stebėtojų tarybą surenka lygų balsų skaičių, nariai už jų kandidatūras balsuoja pakartotinai. 

Stebėtojų tarybos pirmininkas paprasta balsų dauguma renkamas atskirai iš jau išrinktų 

stebėtojų tarybos narių. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki 

veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos. 

5.4 Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda nuo visuotinio narių susirinkimo nustatytos 

datos, bet ne anksčiau negu priežiūros institucija išdavė leidimą eiti pareigas. Stebėtojų 

taryba savo funkcijas atlieka šių įstatų 5.26 punkte nustatytą laiką arba tol, kol naujai 

išrinktos stebėtojų tarybos nariai pradeda eiti pareigas. Visuotinis narių susirinkimas gali 

atšaukti visą stebėtojų tarybą ar pavienius jos narius ir nesibaigus jų kadencijai.  

5.5 Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu 

įspėjęs stebėtojų tarybą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. 

5.6 Stebėtojų taryba: 

5.29.1. kontroliuoja, kaip paskolų komitetas, valdyba ir administracijos vadovas vykdo 

visuotinio narių susirinkimo nutarimus; 

5.29.2. vertina unijos, valdybos, paskolų komiteto, vidaus audito tarnybos veiklą; 

5.29.3. pateikia unijos visuotiniam narių susirinkimui valdybos, paskolų komiteto, vidaus 

audito tarnybos ataskaitas su savo išvadomis ir pasiūlymais; 

5.29.4. įspėja unijos valdybą, paskolų komitetą ir administracijos vadovą, kad nedelsiant 

pašalintų veiklos unijoje pažeidimus, arba praneša apie tai visuotiniam narių susirinkimui, taip 

pat gali siūlyti visuotiniam narių susirinkimui atšaukti valdybos ir paskolų komiteto narius, o 

valdybai – atšaukti administracijos vadovą, jeigu jie, stebėtojų tarybos įsitikinimu, pažeidė 

Kredito unijų įstatymą, kitus teisės aktus, šiuos įstatus; 

5.29.5. periodiškai vertina unijos vidaus audito tarnybos ataskaitas; 

5.29.6. pateikia visuotiniam narių susirinkimui savo išvadas ir pasiūlymus dėl metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio, pelno paskirstymo ir (ar) nuostolių atlyginimo tvarkos projektų bei 

valdybos parengtos unijos veiklos ataskaitos, taip pat dėl vidaus audito tarnybos ir auditoriaus ar 

audito įmonės nustatytų pažeidimų ir kitų trūkumų; 

5.29.7. nustato ir tvirtina skolinimo unijos vadovams ir su unijos vadovais artimaisiais ryšiais 

susijusiems asmenims sąlygas ir tvarką; 

5.29.8. atstovauja unijai teisme, kai nagrinėjami ginčai tarp unijos ir valdybos, tarp unijos 

narių ir valdybos, tarp unijos ir administracijos vadovo; 

5.29.9. siūlo valdybai ir administracijos vadovui atšaukti priimtus neteisėtus nutarimus; 

5.29.10. gali perduoti jos kompetencijai priskirtus klausimus spręsti visuotiniam narių 

susirinkimui; 

5.29.11. svarsto ar sprendžia kitus klausimus, kuriuos pagal Kredito unijų įstatymą ir kitus 

įstatymus turi svarstyti ar spręsti unijos stebėtojų taryba. 



5.7 Stebėtojų taryba turi teisę pasikviesti auditorių arba audito įmonę patikrinti ir įvertinti unijos 

finansines ataskaitas ir buhalterinę apskaitą.  

5.8 Stebėtojų tarybos reikalavimu unijos valdyba ir administracijos vadovas privalo pateikti 

stebėtojų tarybai dokumentus, susijusius su unijos veikla, taip pat sudaryti sąlygas patikrinti 

unijos veiklą. 

5.9 Kiekvienas unijos stebėtojų tarybos narys privalo imtis visų galimų priemonių, kad stebėtojų 

taryba spręstų jos kompetencijai priskirtus klausimus ir kad sprendimai atitiktų teisės aktų 

nustatytus reikalavimus, taip pat vykdyti kitų įstatymų nustatytas pareigas. Unijos stebėtojų 

tarybos narys, nevykdantis ar netinkamai vykdantis šią pareigą ar kitas teisės aktuose 

nustatytas pareigas, atsako taip kaip valdymo organų nariai pagal įstatymus, šiuos įstatus, su 

unija sudarytas sutartis. 

5.10 Stebėtojų tarybos darbo tvarką, posėdžių šaukimo tvarką nustato jos priimtas darbo 

reglamentas. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. 

Eilinius stebėtojų tarybos posėdžius šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas. Neeiliniai 

posėdžiai šaukiami, kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių ar priežiūros 

institucijos nurodymu. Posėdžių šaukimo tvarka nustatoma stebėtojų tarybos darbo 

reglamente. 

5.11 Stebėtojų tarybos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. 

Nutarimas laikomas priimtu, jeigu už balsavo daugiau dalyvaujančių posėdyje stebėtojų 

tarybos narių negu prieš. Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu 

kiekvienas narys turi po vieną balsą. Jeigu stebėtojų tarybos narys negali atvykti į posėdį, 

savo valią – už ar prieš balsuojamą nutarimą, su kurio projektu jis susipažinęs, – ne vėliau 

kaip iki posėdžio pradžios gali pranešti raštu. 

5.12 Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami įstatymų nustatyta tvarka. Surašytas 

unijos stebėtojų tarybos posėdžio protokolas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi būti 

pateiktas susipažinti visiems stebėtojų tarybos nariams, tarp jų ir nedalyvavusiems posėdyje, 

o jeigu galimybės pateikti visiems stebėtojų tarybos nariams surašytą stebėtojų tarybos 

posėdžio protokolą per šį terminą nėra, – nedelsiant, kai tik atsiranda galimybė. Unijos 

stebėtojų tarybos narys privalo patvirtinti, kad susipažino su stebėtojų tarybos protokolu, ir, 

jeigu nesutinka su priimtais sprendimais ar mano, kad jie įforminti netinkamai, nedelsdamas 

raštu pareikšti protestą stebėtojų tarybai.  Šie dokumentai turi būti pridėti prie stebėtojų 

tarybos posėdžio protokolo. 

5.13 Stebėtojų taryba už savo veiklą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui ne rečiau kaip kartą 

per metus. Stebėtojų taryba privalo paruošti unijos veiklos ir stebėtojų tarybos darbo rašytinę 

ataskaitą ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki eilinio visuotinio narių susirinkimo ir pristatyti 

šią ataskaitą visuotiniam narių susirinkimui, kuris turi teisę įvertinti stebėtojų tarybos veiklą. 

 
 


