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Posėdžio nutarimu 
 

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS REVIZIJOS KOMISIJOS DARBO NUOSTATAI 
 

Bendroji dalis 
 

1. Revizijos komisija - tai Lietuvos kompozitorių sąjungos (toliau – LKS) kontrolės organas, kurios 
pagrindinis tikslas - kontroliuoti ir tikrinti  LKS ir padalinių, skyrių finansinę veiklą,  informuoti apie 
patikros rezultatus LKS narių susirinkimą bei tarybą. 
2. Revizijos komisija yra nepriklausoma kolegiali institucija. LKS revizijos komisijos įgaliojimų laikas – 4 
metai. 
3. Revizijos komisijos nuostatus tvirtina ir keičia LKS taryba. Revizijos komisija savo veikloje vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos įstatymais ir LKS įstatais.  
 

Revizijos komisijos uždaviniai, funkcijos ir teisės 
 
4. LKS Revizijos komisija: 
4.1. kontroliuoja LKS finansinę veiklą ir apie pastebėtus trūkumus informuoja LKS tarybą. 
4.2. kontroliuoja padalinių ir skyrių finansinę veiklą ir apie pastebėtus trūkumus informuoja LKS tarybą.  
4.3. tikrina LKS finansinės veiklos ataskaitas ir teikia išvadas visuotiniam narių susirinkimui. 
5. LKS Revizijos komisija turi teisę gauti visus su LKS finansine veikla susijusius dokumentus. 
6. LKS Revizijos komisija iki kiekvienų metų balandžio mėn. 1 d. atlieka metinę LKS finansinės veiklos 
patikrą. Patikros ataskaita pateikiama tvirtinti visuotiniam LKS narių susirinkimui.  
7. LKS Revizijos komisija, LKS tarybai pritarus, turi teisę  finansinės veiklos patikrinimui kviestis audito 
įmonę. Patikrinimo kaštus apmoka LKS. 
8. LKS Revizijos komisija atsakinga ir atskaitinga visuotiniam LKS narių susirinkimui. Revizijos komisijos 
išvados pateikiamos raštu. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. 
 

Revizijos komisijos sudarymo tvarka 
 

9. LKS Revizijos komisija sudaroma iš 3 narių.  
10. Tie patys asmenys Revizijos komisijos nariais gali būti renkami ar skiriami ne ilgiau kaip dvi kadencijas 
iš eilės. 
11. LKS Revizijos komisijos nariais negali būti LKS tarybos nariai. 
12. Kadencijos laikotarpiu atsiradus laisvai Revizijos komisijos nario vietai, artimiausiame visuotiniame 
LKS narių susirinkime renkamas naujas Revizijos komisijos narys. 

 
Darbo organizavimas 

 
13. LKS Revizijos komisija, susirinkusi į pirmą posėdį, iš savo narių tarpo, renka LKS Revizijos komisijos 
pirmininką ir sekretorių. 
14. Revizijos komisijos rengiami posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja visi  komisijos nariai. 
15. Visi sprendimai Revizijos komisijoje priimami vienbalsiai. 
16. LKS Revizijos komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas per 5 
darbo dienas po LKS Revizijos komisijos  posėdžio. Posėdžių protokolų ir nutarimų originalai saugomi 3 
metus, po to perduodami į archyvą. 
 


