PATVIRTINTA:
MOPT Prezidiumo 2013-02-28
sprendimu Nr. 20/55
(2016 -11-17 sprendimu Nr.
PS/15-27 patvirtinta nauja
redakcija)

MALTOS ORDINO PAGALBOS TARNYBOS
REVIZIJOS KOMISIJOS DARBO NUOSTATAI
BENDROJI DALIS
1. Revizijos komisija - Tai Maltos Ordino Pagalbos Tarnybos (toliau tekste – MOPT)
kontrolės organas, kurios pagrindinis tikslas - periodiškai kontroliuoti ir tikrinti MOPT ir
MOPT grupių finansinę veiklą ir apie patikros rezultatus informuoti MOPT visuotinį
(įgaliotinių) narių susirinkimą. MOPT Prezidiumas informuojamas nuolat, kai vykdoma
bet kokia Revizijos komisijos veikla.
2. Revizijos komisija yra nepriklausoma kolegiali institucija. MOPT revizijos komisijos
įgaliojimų laikas – 4 metai.
3. Revizijos komisijos nuostatus tvirtina ir keičia MOPT Prezidiumas. Revizijos komisija
savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos
Respublikos įstatymais ir teisės aktais, MOPT įstatais bei šiais nuostatais.

REVIZIJOS KOMISIJOS UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR TEISĖS
4. MOPT revizijos komisija:
a. vykdo MOPT ir/ar MOPT grupių lėšų ir turto panaudojimo kontrolę bei MOPT
sudaromų sandorių tikslingumą. Apie pastebėtus trūkumus informuoja MOPT
Prezidiumą.
b. tikrina MOPT finansinės veiklos ataskaitas ir teikia MOPT lėšų bei turto panaudojimo
ataskaitą visuotiniam (įgaliotinių) narių susirinkimui.
c. nagrinėja ir tikrina MOPT narių skundus, susijusius su finansine MOPT veikla.
d. teikia MOPT Prezidiumui pasiūlymus ir/ar pastabas dėl MOPT ir MOPT grupių
finansinės veiklos.
5. MOPT revizijos komisija turi teisę gauti visus su MOPT finansine veikla susijusius
dokumentus.
6. MOPT revizijos komisija iki kiekvienų metų balandžio mėn 15 d. arba iki einamųjų metų
visuotinio (įgaliotinių) narių susirinkimo, atlieka metinę MOPT finansinės veiklos
kontrolę. Išvados pateikiamos tvirtinti visuotiniam (įgaliotinių) narių susirinkimui.
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7. MOPT Prezidiumui, ar 2/3 MOPT narių pareikalavus, revizijos komisija privalo atlikti
neeilinį MOPT finansinės veiklos patikrinimą.
8. MOPT revizijos komisija, MOPT Prezidiumui pritarus, turi teisę finansinė veiklos
patikrinimui kviestis audito įmonę. Patikrinimo kaštus apmoka MOPT.
9. MOPT revizijos komisija atsakinga ir atskaitinga visuotiniam MOPT narių susirinkimui.
Revizijos komisijos išvados pateikiamos raštu. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir
sekretorius.

REVIZIJOS KOMISIJOS SUDARYMO TVARKA
10. MOPT revizijos komisija sudaroma iš 3 narių.
11. MOPT revizijos komisijos nariais negali būti MOPT Prezidiumo nariai ar MOPT
darbuotojai.
Pakeista 2016-11-17 Nr. 15/PS-27

12. Kadencijos laikotarpiu atsiradus laisvai Revizijos komisijos nario vietai,
artimiausiame visuotiniame narių susirinkime renkamas naujas revizijos komisijos
narys.
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DARBO ORGANIZAVIMAS
13. MOPT revizijos komisija, susirinkusi į pirmą posėdį, iš savo narių tarpo, atviru
balsavimu, renka MOPT revizijos komisijos pirmininką.
14. Revizijos komisijos rengiami posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne
mažiau kaip 2 komisijos nariai.
15. Revizijos komisija klausimus sprendžia kolegialiai. Sprendimai priimami paprasta
balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.
16. MOPT revizijos komisijos išvados, rekomendacijos įforminami raštiškai. Išvados,
rekomendacijos turi būti surašyti ir pasirašyti per 5 darbo dienas po MOPT
revizijos komisijos posėdžio. MOPT revizijos komisijos išvados, rekomendacijos
saugomi centriniame MOPT biure.
17. MOPT revizijos komisija, spręsdama skubius klausimus, organizuoja elektroninę
konferenciją informacijos apsikeitimui bei atskiriems sprendimams priimti. Po
kiekvieno revizijos komisijos posėdžio surašomas protokolas.
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