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LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ NARIŲ SUSIRINKIMO, VYKSTANČIO 
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS, ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Lietuvos architektų rūmų (toliau – Rūmai) narių susirinkimo (toliau – Susirinkimas), 

vykstančio elektroninių ryšių priemonėmis, organizavimo tvarka (toliau – Tvarka), nustato 
Rūmų narių susirinkimo organizavimo elektroninių ryšių priemonėmis tvarką. 

2. Susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu, Susirinkimo metu nariams prisijungiant prie 
dviejų platformų: 
2.1. ZOOM platforma skirta narių diskusijoms, klausimų uždavimui bei įvairiems 

pasisakymams; 
2.2. E. balsavimas platforma skirta narių balsavimui. 

3. Susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Rūmų narių. 
Nesusirinkus daugiau kaip pusei Rūmų narių, skelbiamas pakartotinis Susirinkimas, kurio 
metu balsuojama pagal neįvykusio Susirinkimo darbotvarkę.  
 

II. SUSIRINKIMO NARIŲ REGISTRACIJA 
 

4. Rūmų nariui ne mažiau kaip 7 dienos prieš Susirinkimą elektroniniu paštu išsiunčiamos 
prisijungimo nuorodos į ZOOM ir E. balsavimas platformas. Prisijungimo nuorodos 
siunčiamos Rūmų turimais narių elektroniniais paštais. Rūmai nėra atsakingi už pasikeitusius 
narių elektroninius paštus ir atitinkamai dėl pasikeitimų narius nepasiekusias nuorodas. 

5. Rūmų narys Susirinkime dalyvauja asmeniškai. Prie E. balsavimas platformos narys jungiasi 
identifikuodamas savo tapatybę per e. valdžios vartus. 

6. Nuotolinio susirinkimo metu dėl techninių galimybių nebuvimo naudotis galimybe atstovauti 
kitą Rūmų narį ar balsuoti iš anksto galimybės nėra. 

7. Rūmų narys jungdamasis prie ZOOM platformos turi nurodyti savo pilną vardą ir pavardę, 
taip pat rekomenduojama įsijungti vaizdo kamerą. 

8. Rūmų narys į Susirinkimą jungiasi 1 val. iki Susirinkimo pradžios elektroniniu paštu gautomis 
nuorodomis į abi platformas: ZOOM ir E. balsavimas. 

9. Rūmų narys privalo jungtis naudodamasis tik jam atsiųstomis nuorodomis bei šių nuorodų 
neplatina kitiems asmenims.  

10. Viso Susirinkimo metu Rūmų nariams rekomenduojama išlikti prisijungusiems savo vardu ir 
pavarde, taip pat būti įsijungusiems vaizdo kamerą. 

 
III. SUSIRINKIMO EIGA IR BALSAVIMO TVARKA 

 
11. Susirinkimo metu bus daromas vaizdo ir garso įrašas. Įrašo pagrindu bus sudaromas 

Susirinkimo protokolas. 
12.  Susirinkimo pradžioje bus išrenkami pirmininkaujantys, balsų skaičiavimo komisija ir 

sekretoriai. 



13. Susirinkimo metu Rūmų nariai privalo būti išjungę ZOOM platformoje mikrofonus. 
Mikrofonas įjungiamas tik norint pasisakyti.  

14. Norint diskutuoti, pasisakyti ar iškelti tam tikrą klausimą, Rūmų narys ZOOM platformoje 
turi paspausti rankos simbolį. Nariui pasisakius ar nusprendus nepasisakyti, rankos simbolis 
turi būti išjungiamas. Rūmų nariai privalo pasisakyti nepertraukdami vienas kito, savo 
pasisakymams skirdami preliminariai iki 5 minučių. Susirinkimo pirmininkas turi teisę 
užtildyti pasisakančio nario mikrofoną, jeigu bendraujama neetiškai arba trukdoma pasisakyti 
kitam nariui.  

15. Susirinkimo pirmininkui paskelbus klausimą, vyksta balsavimas per E. balsavimas platformą. 
Susirinkimo pirmininkas skelbia klausimą ZOOM platformoje, taip pat klausimą lygiagrečiai 
galima matyti E. balsavimas platformoje.   

16. Balsavimui suteikiamas laikas iki 3 minučių. Galimi balsavimo variantai: už arba prieš. Rūmų 
narys balsuodamas, kad susilaikė, laikomas nebalsavusiu. 

17. Po kiekvieno balsavimo bus matomi balsavimo rezultatai su Rūmų nario vardu ir pavarde. 
Gauti balsavimo rezultatai susumuojami ir paskelbiamas priimtas sprendimas tam tikru 
darbotvarkės klausimu. 
 

IV. SUSIRINKIMO PABAIGA  
 

18. Po Susirinkimo surašomas protokolas.  
 

 


