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LŠS RINKTINĖS KUOPOS SUSIRINKIMO DARBO REGLAMENTAS  

 

I. Kuopos susirinkimo sušaukimo tvarka 

 

1. Visuotinis (ataskaitinis – rinkiminis) kuopos susirinkimas yra aukščiausioji kuopos 

institucija, ją sudaro visuotinis kuopos šaulių susirinkimas. 

2. Visuotinis (ataskaitinis – rinkiminis) kuopos susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame 

dalyvauja ne mažiau kaip 50 proc. visų kuopos šaulių. Į šį susirinkimą atvykus mažiau kaip 50 proc. 

visų kuopos šaulių, per 15 dienų kuopos susirinkimas sušaukiamas antrą kartą. Antrą kartą sušauktas 

kuopos susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 30 proc. visų kuopos šaulių. 

3. Visuotinį (ataskaitinį – rinkiminį) kuopos susirinkimą rinktinės vadas šaukia kartą per metus 

ir dalyvauja šiame susirinkime arba įgalioja dalyvauti savo pavaduotoją. Neeilinį visuotinį (ataskaitinį – 

rinkiminį) kuopos susirinkimą kuopos vadas šaukia rinktinės vado ar kuopos valdybos siūlymu. 

4. Visuotiniam (ataskaitiniam – rinkiminiam) kuopos susirinkimui, kaip ir visiems kitiems 

kuopos susirinkimams (toliau – Kuopos susirinkimas), vadovauja kuopos vadas arba jo pavedimu 

kuopos vado pavaduotojas, posėdžius protokoluoja kuopos vado paskirtas Kuopos susirinkimo 

sekretorius. 

5. Kuopos vadas ar kuopos vado pavedimu kuopos vado pavaduotojas, likus ne mažiau kaip 15 

dienų iki eilinio kuopos susirinkimo ir pagal galimybes kuo anksčiau prieš neeilinį kuopos susirinkimą, 

raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis ir pagal galimybes paskelbiant kuopos tinklalapyje, 

praneša kuopos susirinkimo datą, vietą ir pateikia kuopos susirinkimo darbotvarkės projektą kuopos 

šauliams. 

6. Į Kuopos susirinkimą rinktinės vado ir (ar) kuopos vado sprendimu gali būti kviečiami 

savivaldybių institucijų atstovai, garbės šauliai bei kiti asmenys. 

 

II. Kuopos susirinkimo kompetencija 

 

7. Kuopos susirinkimas: 

7.1. Siūlo rinktinės vadui kuopos vado, kuopos vado pavaduotojo kandidatūras. 

7.2. Siūlo kuopos vadui būrio vado, būrio vado pavaduotojų ir skyrių vadų kandidatūras. 

7.3. Svarsto kuopos metinius veiklos planus. 

7.4. Sprendžia kitus svarbius kuopos veiklos organizavimo klausimus. 

7.5. LŠS statuto nustatyta tvarka renka ir atleidžia kuopos valdybos narius ir jų pavaduotojus. 

7.6. Renka delegatus ir jų pavaduotojus į Rinktinės suvažiavimą. 

8. Visi klausimai Kuopos susirinkime sprendžiami paprasta susirinkime dalyvaujančių LŠS 

narių balsų dauguma. 

 

III. Kuopos susirinkimo darbo organizavimo tvarka 

 

9. Kuopos susirinkimo sekretorius: 

9.1. Registruoja atvykusius kuopos šaulius. 



9.2. Paskelbia, ar pagal susirinkusių šaulių skaičių Kuopos susirinkimas laikomas teisėtu.  

9.3. Protokoluoja susirinkimo eigą. 

9.4. Vykdo kitus Kuopos susirinkimo organizacinius reikalus ir Kuopos susirinkimo 

pirmininko pavedimus. 

10. Kuopos susirinkimo sekretoriui paskelbus, kad pagal atvykusių šaulių skaičių Kuopos 

susirinkimas laikomas neįvykusiu, Kuopos susirinkimas neposėdžiauja ir sprendimų nepriima. 

Rinktinės vadas arba vietoje jo dalyvaujantis rinktinės vado pavaduotojas susirinkusiems Kuopos 

susirinkimo šauliams ir svečiams gali paskelbti aktualią su kuopos veikla susijusią informaciją. 

11. Kuopos susirinkimo sekretoriui paskelbus, kad pagal atvykusių šaulių skaičių Kuopos 

susirinkimas laikomas teisėtu, kuopos vadas pristato Kuopos susirinkimo svečius ir skelbia Kuopos 

susirinkimo pradžią, rinktinės vadas arba vietoje jo dalyvaujantis rinktinės vado pavaduotojas 

pasveikina Kuopos susirinkimo šaulius ir dalyvius. 

12. Pradėjus Kuopos susirinkimą šauliai išrenka iš Kuopos susirinkime dalyvaujančių šaulių 

balsų skaičiavimo komisiją, paprastai sudaromą iš 3 narių. 

13. Kuopos susirinkimas svarsto darbotvarkėje numatytus, taip pat Kuopos susirinkimo metu 

šaulių iškeltus su kuopos veikla susijusius klausimus ir paprasta Kuopos susirinkimo šaulių balsų 

dauguma priima sprendimus dėl šių klausimų. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamu laikomas 

Kuopos susirinkimo pirmininko balsas. 

14. Kuopos susirinkime balsuojama atviru balsavimu. Dėl kuopos vado kandidatūros ir dėl 

nepasitikėjimo kuopos vadu pareiškimo, Kuopos susirinkimui nusprendus, balsuojama slaptu 

balsavimu. 

15. Balsų skaičiavimo komisija skaičiuoja balsavimo rezultatus ir pateikia juos Kuopos 

susirinkimo pirmininkui. Pirmininkas balsavimo rezultatus paskelbia Kuopos susirinkimo dalyviams. 

16. Kuopos susirinkimo sprendimai įforminami: 

16.1. Nutarimais, kai Kuopos susirinkimas pritaria ar nepritaria kuopos vado kandidatūrai, kai 

išrenka kuopos valdybos narius. 

16.2. Rezoliucijomis, kai Kuopos susirinkimas teikia išvadą dėl svarstytos ataskaitos. 

16.3. Pareiškimais, kai Kuopos susirinkimas dėl kuopos veiklos klausimų kreipiasi į rinktinės 

vadą. 

17. Dokumentus, kuriais įforminami Kuopos susirinkimo sprendimai, pasirašo Kuopos 

susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. 

18. Kuopos susirinkimo dokumentacija saugoma rinktinės štabe. 

 


