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BENDROJI DALIS

Šie nuostatai nustato Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (toliau – LBAA) narių
priėmimo tvarką, reikalavimus nariams, narių teises ir pareigas bei narių šalinimo
tvarką.
LBAA įstatuose yra nurodytos narių, tikrųjų narių, garbės narių teisės, pareigos ir kiti
reikalavimai narystei. Šioje tvarkoje yra papildomai paaiškintos įstatuose nustatya
narystės tvarka. Jei šioje tvarkoje esančios nuostatos prieštarauja LBAA įstatams,
taikomi LBAA įstatai. Rekomenduojama visiems nariams susipažinti su LBAA įstatais.
LBAA nariai:
1.1. Tikrieji nariai;
1.2. Nariai;
1.3. Garbės nariai.
Vartojamos sąvokos:
4.1. LBAA tikrasis narys – fizinis asmuo, išlaikęs LBAA buhalterio profesionalo
egzaminus, nuolatos keliantis kvalifikaciją, besilaikantis etikos kodekso bei
mokantis nario mokestį;
4.2. Nariai – fizinis ar juridinis asmuo, kuris dar neturi profesionalaus buhalterio
vardo, tačiau siekia jį gauti, kelia kvalifikaciją, laikosi etikos kodekso bei moka
nario mokestį;
4.3. Garbės nariai – fiziniai ar juridiniai asmenys, ženkliai prisidėję ar prisidedantys
prie LBAA veiklos ir uždavinių įgyvendinimo;
4.4. LBAA komercinė paslaptis- yra visa informacija susijusi su asociacija, išskyrus
šią informaciją:
4.4.1. Kuri atskleidimo metu jau yra žinoma visuomenei;
4.4.2. viešai skelbiama informacija LBAA viešame puslapyje www.lbaa.lt;
4.4.3. viešai skelbiama informacija pagal teisės aktų reikalavimus;
4.4.4. informacija, kuri yra paskelbta FB arba LBAA uždaroje svetainėje ir
informacijos skelbėjas asmeniškai raštu davė leidimą ją paviešinti.
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II.
REIKALAVIMAI TIKRIESIEMS NARIAMS, JŲ PRIĖMIMAS, TEISĖS IR
PAREIGOS
LBAA tikrieji nariai yra asmenys, turintys LBAA buhalterio profesionalo vardą ir
mokantys narystės mokestį.
6.
Asmuo, norintis tapti LBAA tikruoju nariu turi pateikti prašymą ir dokumentus
patvirtinančius LBAA buhalterio profesionalo vardą.
7.
Sprendimą dėl tikrojo nario priėmimo priima LBAA kolegija.
8.
Tikrųjų narių teisės:
8.1.
dalyvauti LBAA veikloje;
8.2.
naudotis LBAA teikiamomis paslaugomis;
8.3.
naudotis LBAA sukaupta informacija;
8.4.
gauti informaciją apie LBAA veiklą;
8.5.
balsuoti LBAA konferencijose, rinkti ir būti renkamas į LBAA valdymo organus;
8.6.
dalyvauti LBAA komitetų veikloje.
9.
Tikrųjų narių pareigos:
9.1.
tarpusavio santykius grįsti demokratiškumu, kolegiškumu ir sąžininga
konkurencija;
9.2.
laikytis Buhalterių profesionalų etikos kodekso;
9.3.
mokėti nario mokestį;
9.4.
nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją ir pateikti kvalifikacijos kėlimo
įrodymus;
9.5.
laikytis LBAA konferencijos, kolegijos ir komitetų priimtų nutarimų;
9.6.
teikti informaciją LBAA pagal LBAA kolegijos nustatytą tvarką.
5.

III.
10.

11.
12.
13.
14.

REIKALAVIMAI NARIAMS, JŲ PRIĖMIMAS, TEISĖS IR PAREIGOS
LBAA nariai – fizinis ar juridinis asmuo, kuris dar neturi profesionalaus buhalterio
vardo, tačiau siekia jį gauti, kelia kvalifikaciją, laikosi etikos kodekso bei moka nario
mokestį.
Kandidatai į narius turi pateikti prašymą tapti LBAA nariu internetinėje svetainėje
www.lbaa.lt ir atitikti nustatytus reikalavimus.
Pretendentas, siekiantis tapti LBAA nariu, privalo būti nepriekaištingos reputacijos ir
siekti būti tikruoju LBAA nariu.
Sprendimą dėl priėmimo į LBAA narius priima LBAA direktorius.
LBAA narių teisės:
14.1. dalyvauti LBAA veikloje;
14.2. naudotis LBAA teikiamomis paslaugomis;
14.3. naudotis LBAA sukaupta informacija;
14.4. gauti informaciją apie LBAA veiklą;
14.5. balsuoti LBBA konferencijose;
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14.6. dalyvauti LBAA komitetų veikloje.
15.
LBAA narių pareigos:
15.1. tarpusavio santykius grįsti demokratiškumu, kolegiškumu ir sąžininga
konkurencija;
15.2. laikytis Buhalterių profesionalų etikos kodekso;
15.3. mokėti nario mokestį;
15.4. nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją ir siekti buhalterio profesionalo vardo;
15.5. laikytis LBAA konferencijos, kolegijos ir komitetų priimtų nutarimų;
15.6. teikti informaciją LBAA kolegijos nustatyta tvarka.
16. LBAA nariai turi siekti tapti LBAA Tikruoju nariu ir išlaikyti egzaminus LBAA
buhalterio profesionalo vardui įgyti.
IV.

LBAA GARBĖS NARIAI

17.

Garbės nariai – fiziniai ar juridiniai asmenys, ženkliai prisidėję ar prisidedantys prie
LBAA veiklos ir uždavinių įgyvendinimo.
LBAA garbės nariai neturi balso teisės ir gali nemokėti nario mokesčio.
LBAA garbės narius gali teikti LBAA tikrieji nariai, nariai bei LBAA kolegija ar
prezidentas.
Sprendimą dėl LBAA garbės nario priima LBAA kolegija kartu su prezidentu.
LBAA garbės narių teisės:
21.1. dalyvauti LBAA veikloje;
21.2. gauti informaciją apie LBAA veiklą;
21.3. nemokamai dalyvauti LBAA konferencijose.

18.
19.
20.
21.

V.

ESAMOS NARYSTĖS
NARYSTEI

PANAIKINIMAS,

NEPRITARIMAS

NAUJAI

22. Pagal LBAA įstatų 47.5 p. LBAA kolegija „priima sprendimus dėl LBAA narių ir
LBAA tikrųjų narių pašalinimo, LBAA narystės sustabdymo ar atnaujinimo. Jei LBAA
kolegija nusprendžia, kad LBAA narys arba LBAA tikrasis narys vykdo veiklą,
priešišką LBAA tikslams ir uždaviniams, ji turi teisę panaikinti narystę ir nedelsiant apie
tai informuoja LBAA direktorių“.
23. Prieš priimant tokį sprendimą, narys arba asmuo norintis juo tapti yra kviečiamas
susitikti su kolegijos nariais, kad paaiškintų kokių tikslų siekia norėdamas tapti
asociacijos nariu, kaip gali paaiškinti savo veiklą, kuri kolegijos nuomome yra priešiška
LBAA tikslams ir uždaviniams.
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VI.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. LBAA narystės nuostatai tvirtinami ir keičiami LBAA kolegijos sprendimu. LBAA

narystės nuostatai gali būti keičiami, papildomi ir tobulinami. Iniciatyvą teikti
pasiūlymus dėl nuostatų keitimo turi LBAA kolegija, prezidentas, LBAA direktorius.
Pasiūlymai turi būti apsvarstyti LBAA kolegijos posėdyje.
25. Tvarkos patvirtinimas:
2016 m. vasario 2 d
Kolegijos posėdžio protokolas nr. 2016-1
2018 m. birželio 6 d
Kolegijos posėdžio protokolas nr. 2018-3
Atnaujinta tvarka taikoma nuo sekančios dienos po jos patvirtinimo.
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