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KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ RINKIMŲ TVARKA
Rinkimų tvarka tvirtinama Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau „Rūmų”) tarybos sprendimu.
Rinkimus organizuoja Rūmų taryba vadovaudamasi Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymu,
Rūmų įstatais ir šia tvarka. Rinkimų tvarka skelbiama Rūmų svetainėje.
Tarybos rinkimo principai. Tarybos narių rinkimai grindžiami nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo,
viešumo, skaidrumo bei tradicijų tęstinumo, vedant verslo politikos ir socialinės partnerystės dialogą,
principais.
Kandidatu į tarybos narius gali būti keliamas ir tarybos nariu gali būti renkamas nepriekaištingos
reputacijos Rūmų nario įgaliotas atstovas, žinantis ir suvokiantis Rūmų misiją, puoselėjantis Rūmų vertybes,
motyvuotas rūpintis Rūmų veiklos kokybe, tiesiogiai dalyvaujantis Rūmų veikloje, turi žinių, patirties ir
gebėjimų, reikalingų tarybos nario pareigų vykdymui.

RŪMŲ TARYBOS NARIŲ SUDARYMAS
1. Generalinė asamblėja renka 20 asmenų (jeigu nenusprendžia kitaip), tarybą ketveriems metams. Rūmų
prezidentas ir penki viceprezidentai įeina į Rūmų tarybos sudėtį bei sudaro Rūmų prezidiumą.
2. Tarybos narių kadencijų skaičius neribojamas.

TEISĖ BŪTI RŪMŲ TARYBOS NARIU IR KANDIDATŲ Į RŪMŲ TARYBĄ
IŠKĖLIMO TEISĖ
1. Kandidatus į Rūmų prezidento, viceprezidentų ir tarybos narių pareigas gali iškelti ne mažiau nei 3
metus iki Generalinės asamblėjos Rūmų nariu esantis juridinis asmuo, vykdantis įsipareigojimus.
2. Kandidatus Rūmų narys gali teikti iš savo įmonės aukščiausio lygio (savininkų, akcininkų, aukščiausio
lygio vadovų) įgaliotų atstovų, kurie susiję nuosavybės, darbo ar valdymo santykių pagrindu su Rūmų
nariu.
3. Rūmų narys, teikiantis kandidatą, ir kandidatas turi atitikti keliamus reikalavimus, išvardintus
kandidato anketoje.
4. Kandidatas gali pretenduoti į visas pareigas arba vieną iš jų: prezidento, viceprezidento ar tarybos
nario.

TEISĖ DALYVAUTI GENERALINĖJE ASAMBLĖJOJE IR BALSUOTI
1. Generalinėje asamblėjoje turi teisę dalyvauti ir balsuoti Rūmų narių, vykdančių įsipareigojimus ir
kurių narystė Generalinės asamblėjos dieną nėra pasibaigusi, vadovai ar jų įgalioti asmenys.
2. Kiekvieno Rūmų nario įgaliotas atstovas tarybos rinkimuose turi po vieną sprendžiamąjį balsą
balsuojant už kiekvieną kandidatą.
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KANDIDATAVIMO PROCESAS
1. Rūmų taryba likus ne mažiau nei 30 darbo dienų iki Generalinės asamblėjos, registruotais laiškais
informuoja Rūmų narius apie šaukiamą Generalinę asamblėją.
2. Pranešime pateikiama informacija apie šaukiamą Generalinę asamblėją (Rūmų pavadinimas, adresas,
Generalinės asamblėjos data, vieta, laikas, darbotvarkės projektas). Informuojama, kad Rūmų nariai
gali pateikti kandidatūras užpildydami kandidato teikimo anketą. Pranešimą pasirašo Rūmų
prezidentas.
3. Kandidatų anketų priėmimo pradžia: ne mažiau nei 15 darbo dienų iki Generalinės asamblėjos.
4. Kandidatų anketų priėmimo trukmė: ne mažiau nei 10 darbo dienų iki Generalinės asamblėjos.
5. Kandidatų anketų priėmimo pabaiga: ne mažiau nei 5 darbo dienos iki Generalinės asamblėjos.
Kandidatavus nepakankamam kandidatų skaičiui iki kandidatų anketų priėmimo pabaigos, Rūmų
prezidentas, arba prezidiumas, arba taryba savo sprendimu gali atlikti papildomą galimų kandidatų
paiešką ir papildyti kandidatų sąrašą.
6. Kandidatas gali atsiimti savo kandidatūrą iki Generalinės asamblėjos.
7. Kandidatai negali būti keliami Generalinės asamblėjos metu. Jei šaukiama pakartotinė asamblėja, nauji
kandidatai į tarybą nekeliami.

KANDIDATŲ SĄRAŠŲ SUDARYMAS
1. Rūmų administracija registruoja gautas kandidatų anketas. Kiekvienas kandidatas informuojamas apie
gautą ir užregistruotą anketą.
2. Rūmų prezidentas šaukia Rūmų tarybos posėdį prieš Generalinę asamblėją.
3. Rūmų taryba supažindinama su kandidatų, atitinkančių kriterijus, sąrašais.
4. Rūmų tarybos posėdžio metu visi kandidatai į prezidento pareigas prisistato ir pristato Rūmų veiklos
viziją/programą ir planuojamus kadencinius rezultatus.
5. Rūmų taryba priima sprendimą dėl siūlomų kandidatų į prezidento pareigas ir juos siūlo per Generalinę
asamblėją.
6. Kandidatai į prezidento pareigas supažindinami su kandidatų sąrašais ir anketomis į viceprezidentų ir
tarybos narių pareigas.

MANDATŲ IŠDAVIMAS, MANDATŲ IR BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJA
1. Vienas Rūmų narys Generalinėje asamblėjoje gali atstovauti daugiausiai 5 Rūmų nariams, t.y. turėti 4
narių įgaliojimus. Jeigu Rūmų nario įgaliotas asmuo Generalinėje asamblėjoje atstovauja keliems
nariams, tai jam išduodama tiek mandatų, kiek Rūmų narių jis atstovauja, bet ne daugiau nei 5
mandatai.
2. Generalinėje asamblėjoje dalyvaujantys Rūmų atstovai registruojami registravimo sąraše. Šį sąrašą
pasirašo Generalinės asamblėjos pirmininkas ir sekretorius, kuris išrenkamas Generalinės asamblėjos
protokolo rašymui.
3. Rinkimų mandatai, antspauduoti Rūmų antspaudu, išduodami Rūmų narių atstovams registracijos metu
Generalinės asamblėjos dieną. Kiekvienas mandatas turi unikalų numerį, šis numeris yra įrašomas
registracijos sąraše prie Rūmų nario atstovo, kuriam išduotas mandatas. Mandatus išduoda Rūmų
administracijos atstovai.
4. Balsų skaičiavimo komisija, sudaryta iš primininko ir narių, renkama iš Rūmų narių atstovų
Generalinės asamblėjos metu.
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BALSAVIMO PROCEDŪRA GENERALINĖS ASAMBLĖJOS METU
1. Generalinės asamblėjos sprendimai dėl tarybos narių išrinkimo priimami atviru balsavimu paprasta
balsų dauguma. Tokiu būdu Rūmų nariai atvirai ir demokratiškai išreiškia laisvą rinkimų valią.
Kandidatų į prezidentus, viceprezidentus ir tarybos narius sąrašai sudaromi ir per Generalinę asamblėją
pateikiami abėcėlės tvarka.
2. Kiekvieno Rūmų nario atstovas tarybos rinkimuose turi po vieną sprendžiamąjį balsą balsuojant už
kiekvieną kandidatą. Balsuojamas vykdomas viešai, keliant mandatų korteles.
3. Tarybos narių rinkimai vykdomi trimis etapais: 1) renkamas prezidentas, 2) renkami viceprezidentai,
3) renkami tarybos nariai.
4. Balsavimo rezultatus skelbia Generalinės asamblėjos pirmininkas.
Rūmų prezidento rinkimas
1. Kiekvienas kandidatas į Rūmų prezidentus pristato save vadovaudamasis kandidato anketoje
nurodytais reikalavimais, pristato Rūmų veiklos programą ir planuojamus rezultatus, atsako į
Generalinės asamblėjos dalyvių, Rūmų narių atstovų, iškeltus klausimus.
2. Renkamas prezidentas. Už kiekvieną kandidatą į prezidentus balsuojama keliant mandatų korteles.
Išrinktu Rūmų prezidentu skelbiamas kandidatas, kuris surinko daugiausia Generalinės asamblėjos
balsų.
Rūmų viceprezidentų rinkimas
3. Renkami penki Rūmų viceprezidentai. Išrinktas prezidentas kviečia balsuoti už kiekvieną kandidatą į
viceprezidentus. Balsuojama keliant mandatų korteles. Išrinktais Rūmų viceprezidentais skelbiami
daugiausia Generalinės asamblėjos balsų surinkę kandidatai.
Rūmų tarybos narių rinkimas
4. Renkama keturiolika Rūmų tarybos narių. Išrinktas prezidentas kviečia balsuoti už kiekvieną kandidatą
į tarybos narius. Balsuojama keliant mandatų korteles. Išrinktais Rūmų tarybos nariais skelbiami
daugiausia Generalinės asamblėjos balsų surinkę kandidatai.
REVIZIJOS KOMISIJOS RINKIMAS
Revizijos komisija renkama tada, kai jau išrinktas Rūmų prezidentas ir taryba. Išrinktas Rūmų prezidentas
siūlo Revizijos komisiją ir jos narius: pristatomas kandidatas į Revizijos komisijos pirmininkus, ne mažiau
kaip 2 Revizijos komisijos nariai. Generalinės asamblėja sprendimą dėl Revizijos komisijos priima atviru
balsavimu paprasta balsų dauguma.
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KANDIDATO Į KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ TARYBOS
NARIUS ANKETA
1. Teikiu savo kandidatūrą į šias pareigas Rūmų taryboje (įrašykite žodį „taip“ prie atitinkamų pareigų)
Kauno PPA rūmų prezidento pareigas
Kauno PPA rūmų viceprezidento pareigas
Kauno PPA rūmų tarybos nario pareigas
2. Informacija apie kandidatą
Vardas
Pavardė
Gimimo data
Telefonas
El. paštas
Nuotrauka
Įmonės, Rūmų nario, pavadinimas
3. Privalomi reikalavimai kandidatams
Pareigos
Pateikite informaciją
3.1. Kandidatas turi būti Rūmų nario – įmonės
įgaliotas atstovas (savininkas, akcininkas ar
aukščiausio lygio vadovas), susijęs nuosavybės,
darbo ar valdymo santykių pagrindu su Rūmu
nariu.
Dalyvavimas Rūmų veikloje
3.2.
Ankstesniu
laikotarpiu
užimamos
pareigos Rūmų veikloje ir konkretūs darbai ir
iniciatyvos, kurios paskatino ir patobulino Rūmų
veiklą.
Aukštasis išsilavinimas
3.3.Kandidatas turi turėti aukštąjį išsilavinimą
3.3.1. Išsilavinimas ir mokslo laipsnis (jei
turite)
3.3.2. Mokymo įstaigos pavadinimas
3.3.3. Specialybė
3.3.4. Baigimo metai
Patirtis įmonių / organizacijų valdyme
3.4.Kandidatas turi turėti mažiausiai 3 metų
patirtį įmonių / organizacijų valdyme.
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(jei kandidatuojama į prezidento pareigas
kandidatas turi turėti mažiausiai 5 metų
patirtį)
3.4.1. Pareigos
3.4.2. Įmonės pavadinimas
3.4.3. Metai (nuo – iki)
3.4.4. Atsakomybės
3.5. Nepriekaištinga reputacija. Kandidatas Pateikite Informatikos ryšių departamento išduotą
turi būti nepriekaištingos reputacijos
pažymą ir atsakykite į klausimus
3.5.1. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka
pripažintas kaltu dėl nusikaltimo
viešiesiems interesams ar korupcinio
pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turite
neišnykusį ar nepanaikintą teistumą?
3.5.2. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka
pripažintas kaltu dėl baudžiamojo
nusižengimo ar korupcinio pobūdžio
baudžiamojo nusižengimo ir nuo
apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo
nepraėjo 3 metai?
3.5.3. Ar
piktnaudžiaujate
alkoholiu,
narkotinėmis,
psichotropinėmis
ar
kitomis
psichiką
veikiančiomis
medžiagomis?
4. Papildomi privalomi reikalavimai kandidatams į prezidento pareigas
4.1. Rūmų nario – įmonės, kuri kelia kandidatą,
narystė rūmuose 7 metai.
4.2.Kandidatas turi 1 kadencijos darbo patirtį
Rūmų taryboje, konkretūs atlikti darbai esant
Rūmų taryboje.
4.3. 5 metų patirtis įmonių / organizacijų
valdyme.
5. Papildomi privalomi reikalavimai kandidatams į viceprezidento pareigas
5.1. Rūmų nario – įmonės, kuri kelia kandidatą
narystė rūmuose 5 metai.
6. Privalomi reikalavimai įmonėms, Rūmų nariams, teikiantiems kandidatą
6.1. Kandidato atstovaujamas juridinis asmuo yra Pateikite įstojimo į Rūmus datą.
Rūmų nariu ne mažiau kaip 3 metus iki
Generalinės asamblėjos datos.
6.2. Kandidato atstovaujamas juridinis asmuo Pateikite informaciją.
vykdo Rūmų nario įsipareigojimus – moka
nario mokesčius.
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6.3. Duomenys apie įmonės atsiskaitymą su
valstybės, savivaldybių biudžetais ir
valstybės pinigų fondais.
6.4. Duomenys apie įmonės atsiskaitymą su
Valstybinio socialinio draudimo fondu.
6.5. Duomenys apie įmonę iš Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro.
7.

Pateikti Valstybės įmonės Registrų centro pažymą
„Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių
duomenų apie juridinį asmenį pažyma“.
Pažyma turi būti išduota ne anksčiau nei prieš mėnesį
teikiant kandidato anketą.

Rūmų veiklos tobulinimas

7.1. Jūsų motyvacija, tikslai ir planuojama veikla
Kauno PPA rūmų taryboje įgyvendinant
Rūmų misiją, puoselėjant vertybes.
7.2. Specializacija (kuruojamos sritys), kurioje
turite daugiausia kompetencijos ir galite
panaudoti Rūmų valdyme ir veiklos plėtroje.
8.

Apdovanojimai

8.1. Gauti Rūmų įvertinimai, apdovanojimai.
8.2. Gauti valstybės (ar kitų valstybių)
institucijų, kitų organizacijų įvertinimai ar
apdovanojimai už verslo ar kitas veiklas.
9.

Galimo interesų konflikto deklaravimas. Vykdomo verslo ar privataus intereso sąsaja su Rūmų veikla
(analogiška ar panaši veikla): ___________________________________________________

10.

Dalyvavimas verslo asocijuotų institucijų valdymo organuose, verslo interesams atstovaujančiose
komisijose ar darbo grupėse, kita visuomeninė veikla
Pavadinimas

Pareigų pavadinimas

Laikotarpis

Organizacija / Delegavusi
organizacija

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Rūmų etikos kodeksu, jo laikausi, visa mano pateikta informacija yra
teisinga.
Pastaba: su Jūsų anketos duomenimis susipažins kandidatai į Rūmų prezidentus, Rūmų tarybos nariai, Rūmų
administracijos vadovybė, jie gali būti viešinami Generalinės asamblėjos metu. Sutinku, kad duomenys apie
mane būtų viešinami.
Anketos užpildymo data________________
Kandidato (-ės) vardas, pavardė ir parašas _____________________________________________
Įmonės, deleguojančios kandidatą į Kauno PPA rūmų tarybos narius, vadovo vardas, pavardė ir
parašas (jei teikiama ne įmonės vadovo kandidatūra)
__________________________________________________________________________________
A.V.
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