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AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS 

VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos darbo reglamentas 

(toliau – reglamentas) nustato akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – 

bendrovė) valdybos (toliau – valdyba) posėdžių organizavimo, valdybos nutarimų rengimo ir 

priėmimo tvarką, valdybos narių teises, pareigas ir atsakomybę. Šis reglamentas taip pat nustato 

bendrovės generalinio direktoriaus pareigas, susijusias su bendrovės valdybos veikla, kurių 

tinkamas vykdymas sudaro prielaidas bendrovės veiklos teisėtumui. 

2. Reglamentą priima ir keičia valdyba. Reglamentas įsigalioja nuo jo patvirtinimo 

valdybos posėdžio dienos. Reglamento pakeitimai įsigalioja nuo jų patvirtinimo valdybos 

posėdžio dienos. Reglamente nustatyta valdybos darbo tvarka yra privaloma visiems valdybos 

nariams. 

3. Valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, bendrovės 

akcininko sprendimais ir šiuo reglamentu. 

4.Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja 

daugiau kaip pusė valdybos narių.  

 

II. VALDYBOS SUDARYMAS 

 

5. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurio veiklai vadovauja valdybos 

iš savo narių išrinktas valdybos pirmininkas. 

6. Valdybą sudaro 5 (penki) valdybos nariai, kurie išrenkami Vyriausybės nustatyta tvarka. 

7. Valdybos narius ketveriems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Visuotinis akcininkų 

susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Jeigu 

renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. 

8. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Bendrovės valdybos nariu negali 

būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. 

9. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau 

kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę. Jeigu valdybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl 

kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkas pavienių valdybos narių rinkimui prieštarauja, 

valdyba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa valdyba. 

10. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam 

visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

11. Valdybos darbo planams, protokolams ir kitiems dokumentams tvarkyti skiriamas 

valdybos sekretorius, kurį valdybos pirmininko teikimu paskiria valdyba. Sekretoriaus skyrimo 

klausimą sprendžia valdyba savo posėdyje. 

 

III. VALDYBOS FUNKCIJOS  

 

12. Valdyba svarsto ir tvirtina: 
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12.2. bendrovės veiklos strategiją ir bendrovės veiklos biudžetą 

12.3. bendrovės metinį pranešimą (parengtą pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės 

atskaitomybės įstatymo nuostatas); 

12.4. bendrovės tarpinį pranešimą; 

12.5. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes; 

12.6. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka; 

12.7. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus; 

12.8. bendrovės paramos valdymo taisykles; 

12.9. kitus bendrovės veiklą reglamentuojančius dokumentus (gaires, politikas ir pan.), 

kurie yra susiję su valdybos kompetencijos sritimis. 

13. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlygį, kitas darbo sutarties 

sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Valdyba taip pat pritaria 

filialų ir atstovybių vadovų kandidatūroms. 

14. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) 

paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia 

informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti 

vieša. 

15. Tvirtina Vidaus audito skyriaus vadovo ir darbuotojų priėmimo į pareigas, atleidimo iš 

pareigų, nuobaudų skyrimo ir jų skatinimo tvarką ir atlygio dydį. 

16. Valdyba priima: 

16.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve; 

16.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes; 

16.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės 

įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo (išskyrus dėl valstybės turto valdomo patikėjimo teise) 

(skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai); 

16.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės 

įstatinio kapitalo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai); 

16.5. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės 

įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma); 

16.6. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės 

įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo; 

16.7. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio 

kapitalo (išskyrus dėl valstybės turto valdomo patikėjimo teise); 

16.8. sprendimus pritarti bendrovės vadovui: 

16.8.1. sudaryti sandorius dėl nuosavybės teise valdomo turto: 

16.8.1.1. prekių ir paslaugų pirkimo sandorius, kurių kiekvieno sandorio vertė yra lygi arba 

didesnė kaip 150 000 be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM); 

16.8.1.2. darbų pirkimo sandorius, kurių kiekvieno sandorio vertė yra lygi arba didesnė 

kaip 300 000 eurų be PVM; 

16.8.2. sudaryti sandorius dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių ir patikėjimo teise 

valdomų valstybinės reikšmė kelių: 

16.8.2.1. prekių ir paslaugų pirkimo sandorius, kurių kiekvieno sandorio vertė yra lygi arba 

didesnė kaip 3 000 000 be PVM; 

16.8.2.2. darbų pirkimo sandorius, kurių kiekvieno sandorio vertė yra lygi arba didesnė 

kaip 5 000 000 eurų be PVM. 

17. Valdyba gali spręsti ir kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, šiuose 

įstatuose ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus 

klausimus. 

18. Valdyba, priėmusi sprendimus, numatytus šių įstatų 16.3–16.7 papunkčiuose, turi gauti 

visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą. Šie valdybos sprendimai įsigalioja gavus visuotinio 

akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nepanaikina 

valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus. 
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19. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, 

turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, 

jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio 

kapitalo. 

20. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie: 

20.1.bendrovės veiklos strategijos ir biudžeto įgyvendinimą; 

20.2. bendrovės veiklos organizavimą; 

20.3. bendrovės finansinę būklę; 

20.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto 

pasikeitimo apskaitos duomenis. 

21. Valdyba svarsto bendrovės vadovo pateiktus prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo, 

kurio numatoma vertė sudaro šių įstatų 16.8 papunktyje nurodytą vertę, dokumentų projektus 

(prieš bendrovei paskelbiant tokį prekių, paslaugų ar darbų viešąjį pirkimą). 

22. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno 

(nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų ir bendrovės metiniu 

pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui 

taip pat teikia šių įstatų 19.1 papunktyje nurodytą informaciją. 

23. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai 

metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, 

kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų ir bendrovės tarpiniu pranešimu teikia 

visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

24. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas: 

24.1 prižiūri bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui 

atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės vadovo veiklos; 

24.2. svarsto, ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai 

ar yra kitų aplinkybių, keliančių akcininko ar valdybos abejonių dėl bendrovės vadovo tinkamumo 

eiti šias pareigas; 

24.3. teikia siūlymus bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja 

įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos 

sprendimams, viešajam interesui ar nacionaliniam saugumui; 

24.4. sprendžia kitus šiuose įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo 

sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir bendrovės vadovo veiklos 

priežiūros klausimus. 

25. Valdyba atsako, kad visuotiniai akcininkų susirinkimai būtų sušaukti ir rengiami laiku. 

26. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, 

konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais. 

 

IV. PASIRENGIMAS VALDYBOS POSĖDŽIAMS 

 

27. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. 

28. Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Eiliniai valdybos posėdžiai 

šaukiami pagal valdybos patvirtintą grafiką. Neeiliniai valdybos posėdžiai šaukiami pagal poreikį. 

29. Valdybos posėdžių darbotvarkė sudaroma vadovaujantis valdybos kompetencijai 

priskirtais nagrinėti klausimais. 

30. Valdybos pirmininkas pasirašo darbotvarkę ir paveda bendrovės generaliniam 

direktoriui organizuoti valdybos posėdžio medžiagos rengimą ir jos pateikimą valdybos 

pirmininkui ir valdybos nariams ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki valdybos posėdžio 

dienos. Valdybos nariams pateikiamoje darbotvarkėje turi būti nurodyta posėdžio data, vieta, 

laikas, svarstomi klausimai, pranešėjai, į posėdį kviečiami asmenys. 

31. Kiekvienu teikiamu valdybai svarstyti klausimu turi būti parengtas aiškinamasis raštas 

ir valdybos nutarimo projektas. Aiškinamasis raštas turi būti parengtas pagal šio reglamento 

Priedų Nr. 1-3 reikalavimus. 
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32. Už aiškinamojo rašto ir kitos posėdžio medžiagos parengimą, pateiktų duomenų 

teisingumą atsako bendrovės generalinis direktorius. 

33. Valdybos posėdžio darbotvarkė ir posėdžio medžiaga gali būti pateikiama valdybos 

nariams paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis, arba įteikiama 

asmeniškai. 

34. Numatyta darbotvarkė valdybos posėdyje gali būti papildyta naujais klausimais, jei 

valdybos nariai sutinka. Jeigu posėdžio metu paaiškėja, kad medžiaga posėdžiui nepakankamai 

parengta, klausimo svarstymas gali būti atidėtas. Tai nurodoma posėdžio protokole.  

 

V. VALDYBOS POSĖDŽIO TVARKA 

 

35. Valdybos posėdžiams pirmininkauja ir jiems vadovauja valdybos pirmininkas ar kitas 

valdybos iš savo narių išrinktas narys, jei valdybos pirmininkas posėdyje nedalyvauja (toliau – 

valdybos posėdžio pirmininkas).  

36. Valdybos posėdžio pirmininkas posėdį pradeda, išvardydamas posėdyje 

dalyvaujančius valdybos narius, kitus į posėdį atvykusius asmenis ir darbotvarkės klausimus.  

37. Jei valdyba nenutaria kitaip, valdybos posėdis vyksta šia tvarka: 

37.1. šio reglamento 39 punkto nustatyta tvarka svarstomi darbotvarkės klausimai; 

37.2. aptariamas valdybos posėdis: vedimas, medžiagos parengimas, pasisakymų 

veiksmingumas ir kt. 

38. Darbotvarkės klausimų svarstymų eiliškumas priklauso nuo svarstomo klausimo tikslo, 

nurodyto pažymoje: pirmi svarstomi klausimai, kurių tikslas – nutarimo priėmimas, antri – 

diskusijos, treti – informacija. 

39. Darbotvarkės klausimas, kurio tikslas yra nutarimo priėmimas, pradedamas svarstyti 

nuo atsakingo už medžiagos parengimą asmens pranešimo. Po pranešimo visi valdybos posėdyje 

dalyvaujantys asmenys turi teisę užduoti klausimus pranešėjui. Klausimai taip pat gali būti 

pateikiami ir kitiems įmonės darbuotojams ar kitiems asmenims, dalyvaujantiems valdybos 

posėdyje. Kai daugiau klausimų nėra, pereinama prie pasisakymų. Pasisakyti gali visi valdybos 

posėdyje dalyvaujantys asmenys. Po pasisakymų valdyba balsuoja. 

40. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 

2/3 ir daugiau valdybos narių. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą 

kitam tos bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės valdybos 

posėdyje. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Balsavimo metu 

kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos 

pirmininko balsas. Valdybos narys savo valią „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio 

projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių 

priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti 

balsavusio asmens tapatybę. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ 

negu „prieš“. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo 

veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

2.87 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju valdyba sprendžia dėl valdybos nario nušalinimo nuo 

balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti 

bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija 

darbotvarkės klausimais. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas. 

 

VI. VALDYBOS KOMITETŲ SUDARYMO TVARKA 

41. Valdyba, siekdama efektyviai vykdyti savo funkcijas ir pareigas, gali priimti 

sprendimus dėl komitetų, kurie yra patariamieji valdybos organai atitinkamais valdybos 

kompetencijai priskirtais klausimais (toliau – komitetai), sudarymo. Komitetai pagal kompetenciją 

savo išvadas, nuomones ir pasiūlymus teikia valdybai. Komitetų veikla, pasiūlymai, sprendimai 

nemažina ir nepanaikina valdybos atsakomybės. 

42. Komitetai sudaromi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais 
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reikalavimais, keliamais konkretiems komitetams ir jų sudėčiai. Jeigu reikalavimų konkrečiam 

komitetui ir jo sudėčiai Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato, toks komitetas sudaromas 

laikantis šio reglamento 43 ir 44 punktuose nustatytų reikalavimų. 

43. Komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Komiteto nariais gali būti skiriami 

valdybos nariai ir kiti asmenys, kurie nėra valdybos nariai. Komiteto pirmininkas turi būti 

nepriklausomas narys. Jeigu komiteto nariais skiriami ne valdybos nariai, jie turi atitikti kolegialių 

organų narių, kuriuos renka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, bendruosius, 

specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

44. Komitetų narius skiria ir atšaukia valdyba. Komitetų pirmininkus renka komitetų 

nariai. Komitetas sudaromas ir jo nariai skiriami ne ilgesniam kaip valdybos kadencijos 

laikotarpiui. Komiteto narių kadencijų skaičius neribojamas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės 

aktai nenustato kitaip. 

45. Valdyba, sudarydama atitinkamą komitetą, tvirtina jo nuostatus, kuriuose nustatomos 

komiteto funkcijos, uždaviniai, darbo tvarka, narių teisės ir pareigos ir kiti su komiteto veikla 

susiję klausimai. 

46. Už veiklą komitete jo nariams gali būti mokamas atlygis Lietuvos Respublikos teisės 

aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka. 

 

VII. BALSAVIMAS IR VALDYBOS SPRENDIMAI 

 

47. Balsavimą skelbia valdybos posėdžio pirmininkas. 

48. Valdybos posėdyje visi valdybos nariai turi lygias sprendžiamojo balso teises 

balsuojant „už“ arba „prieš“. Balsuojama pakeliant ranką.  

49. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis 

susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu (pasirašant el. parašu, o nesant galimybės – 

fiziniu parašu). Iš anksto raštu balsavęs valdybos narys laikomas dalyvaujančiu posėdyje svarstant 

klausimus, dėl kurių šis valdybos narys balsavo raštu. Balsavimas raštu ar elektroniniu paštu 

siunčiamas valdybos pirmininkui ir sekretoriui. 

50. Sprendimas yra priimtas, jeigu už jį balsavo 2/3 ar daugiau posėdyje dalyvavusių 

valdybos narių.  

51. Balsavimo rezultatus skelbia valdybos posėdžio pirmininkas, jis taip pat skelbia, ar 

sprendimas priimtas, ar ne. 

52. Valdybos sprendimai įforminami nutarimu arba protokoliniu sprendimu. Nutarimą 

pasirašo valdybos posėdžio pirmininkas ir posėdyje dalyvavę valdybos nariai. Nutarimas 

registruojamas, protokolų žurnale (gali būti kompiuterinėje laikmenoje), vadovaujantis 

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 

m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 118. Už nutarimų registravimą atsakingas Valdybos sekretorius. 

53. Valdybos sprendimas gali būti priimtas nešaukiant valdybos posėdžio (apklausos 

būdu), jei tokiam sprendimui pritaria visi valdybos nariai ir nereikalauja sušaukti valdybos 

posėdžio. Tokiu atveju valdybos posėdžio protokolas nerašomas, o valdybos sprendimas 

įforminamas nutarimu, nurodant jo priėmimo datą, teisinį pagrindą, valdybos sprendimą pasirašo 

visi valdybos nariai.  

 

VIII. VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

54. Valdybos posėdis yra fiksuojamas surašant posėdžio protokolą. Valdybos posėdžio 

metu gali būti daromas garso įrašas, kuris privalo būti sunaikintas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 

dienas po to, kai valdybos protokolą pasirašo visi valdybos nariai  

55. Protokolą surašo valdybos sekretorius, o jo nesant – valdybos pirmininko paskirtas 

valdybos narys. Protokole turi būti nurodyta: 

55.1. posėdžio data ir trukmė; 

55.2. dalyviai; 
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55.3. darbotvarkė; 

55.4. pranešėjai ir kiti kalbėtojai, trumpas pasisakymų turinys; 

55.5. priimto nutarimo tekstas; 

55.6. įrašyti balsavimo rezultatai; 

55.7. valdybos narių atskiroji nuomonė, jei ji buvo pareikšta. 

56. Protokolo projektas surašomas ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas po posėdžio. 

Valdybos nariai pastabas ir pasiūlymus protokolo projektui turi pateikti per 2 darbo dienas nuo 

projekto pateikimo. Protokolas pasirašomas ne vėliau kaip  septintą darbo dieną po posėdžio. 

57. Valdybos posėdžio protokolas saugomas bendrovėje, taip pat pateikiamas bendrovės 

akcininkui ne vėliau kaip  kitą darbo dieną po protokolo pasirašymo. Valdybos posėdžio protokolai 

registruojami bendrovėje, protokolų žurnale (gali būti kompiuterinėje laikmenoje), vadovaujantis 

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 

m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 118. 

58. Prie valdybos posėdžio protokolo, kuris saugomas bendrovėje, pridedama valdybos 

posėdžio medžiaga, priimti nutarimai ir valdybos posėdžio darbotvarkė. Po kiekvieno valdybos 

posėdžio valdybos posėdžių sekretorius atnaujina valdybos pavedimų vykdymo suvestinę. Likus 

ne vėliau kaip 1 (vienai) darbo dienai iki valdybos posėdžio, valdybos posėdžių sekretorius 

atnaujintą valdybos pavedimų vykdymo suvestinę išsiunčia visiems valdybos nariams. Valdybos 

pirmininkas organizuoja ir užtikrina reguliarią valdybos priimtų sprendimų ir pavedimų vykdymo 

kontrolę. 

 

IX. VALDYBOS DOKUMENTAI 

 

59. Valdybos dokumentai saugomi, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų 

rodyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, 

nustatyta tvarka. 

60. Valdybos posėdžio protokolai numeruojami eilės tvarka, numeraciją pradedant 

kiekvienais metais. 

61. Valdybos posėdžio nutarimai numeruojami eilės tvarka, numeraciją pradedant 

kiekvienais metais. 

62. Valdybos dokumentai pasirašomi elektroniniais parašais. Nesant galimybės valdybos 

dokumentų pasirašyti elektroniniais parašais, dokumentai pasirašomi fiziniais parašais. 

 

X. VALDYBOS NARIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ  

 

63. Valdybos nariai, be teisių, nustatytų bendrovės įstatuose, kituose teisės aktuose ir 

dokumentuose, valdybos nario funkcijų įgyvendinimui, turi šias teises: 

63.1. susipažinti su bet kuria bendrovės turima informacija ir medžiaga; 

63.2. gauti bendrovės darbuotojų išvadas ir komentarus bendrovės veiklos klausimais; 

63.3. dalyvauti bendrovės organizuojamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir 

kt.; 

63.4. tikrinti bendrovės dokumentus ir turtą; 

64. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, 

konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami valdybos nariais ir kuri buvo nurodyta kaip 

konfidenciali informacija. 

65. Valdybos nario veiklos apmokėjimo tvarka nustatoma bendrovės ir valdybos nario 

pasirašomoje sutartyje dėl valdybos nario veiklos bendrovės valdyboje. 

66. Valdybos nariai turi vengti situacijos, kad jų asmeniniai interesai prieštarautų ar galėtų 

prieštarauti bendrovės interesams. Susidarius tokiai situacijai, valdybos narys privalo apie tai 

pranešti akcininkui: 

66.1. Valdybos nariai, eidami valdybos nario ar valdybos pirmininko pareigas, privalo 

laikytis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020-01-17 įsakymu Nr. 3-16  patvirtintame 
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viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo susisiekimo 

ministrui priskirtose valdymo srityse tvarkos apraše nustatytų valdybos nario pareigų.  

66.2.Valdybos nariai turi vengti situacijos, kad jų asmeniniai interesai prieštarautų ar galėtų 

prieštarauti bendrovės interesams. Susidarius tokiai situacijai, valdybos narys privalo apie tai 

pranešti Susisiekimo ministerijai Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020-01-17 įsakymu 

Nr. 3-16 patvirtinto viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės 

vykdymo susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse tvarkos aprašo nustatyta tvarka. 

67. Valdybos nariai privalo veikti bendrovės naudai, laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, 

vadovautis bendrovės įstatais. Valdybos nariai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų 

veiksmų, kurie akivaizdžiai viršija normalią riziką ar yra akivaizdžiai nuostolingi. 

68. Už netinkamą valdybos nario pareigų atlikimą valdybos nariai atsako teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

 

     ____________________________  
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Valdybos reglamento priedas Nr. 1 
Teikimo forma, pildoma, kai klausimas, susijęs su leidimu vykdyti pirkimą 

 

 

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija 

 

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija 

valdybai 

 

TEIKIMAS 

Registracijos data __________-_____-_____ NR. __________ 

 

1.  Darbotvarkės klausimas 

(nurodomas darbotvarkės klausimo 

pavadinimas) 

 

2.  Teisinis pagrindas 

(nurodomas Bendrovės įstatų punktas) 

 

3.  Klausimo tipas 

(sprendimo priėmimui ar informacijai) 

 

4.  Svarstomo klausimo esmė ir siūlomo 

sprendimo pagrindimas  

(trumpai nurodoma: 

1) siekiamas įsigyti pirkimo objektas, jo 

charakteristikos, jo būtinybė, pirkimą 

paskatinusios priežastys ir tikslai, kurių bus 

pasiekta įsigijus pirkimo objektą; 

2) numatoma pirkimo vertė; 

3) finansavimo šaltinis; 

4) esminės techninės sąlygos ir pasirinktų 

atitinkamų pirkimo objekto techninių savybių 

pranašumas palyginus su alternatyvomis; 

5) pasekmės Bendrovei neįsigijus pirkimo 

objekto; 

6) kitos esminės aplinkybės, paskatinusios 

pirkimo objekto įsigijimą. 

 

  

5.  Pagrindinės pirkimo sąlygos 

1) Planuojama pirkimo kaina ir 

apmokėjimo terminai 

2) Pirkimo būdas; 

3) Atrankos kriterijai ir jų reikšmės; 

4) Pagrindiniai kvalifikaciniai atrankos 

kriterijai; 

5) Reikalaujami garantiniai 

įsipareigojimai; 

6) Kitos svarbios pirkimo sąlygos. 
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6.  Svarstomo klausimo ryšys su ankstesniais 

sprendimais 

(nurodoma, ar teikiamas klausimas yra susijęs 

su anksčiau priimtais Valdybos sprendimais) 

 

7.  Svarstomo klausimo ryšys su strategija 

(nurodomas svarstomo klausimo ryšys su 

Bendrovės strategija: 

1) kaip prisideda prie tikslų įgyvendinimo; 

2) jei investicinis projektas – finansavimo 

šaltinis) 

 

8.  Priedai  

9.  Siūlomi priimti sprendimai (protokolinio 

sprendimo formuluotė) 

(nurodoma kokį konkretų sprendimą, 

vadovaujantis Bendrovės įstatų punktu, 

Valdybai siūloma priimti šiuo klausimu) 

 

10.  Finansininkų (auditorių) išvada 

(pasirašo Bendrovės vyr. finansininkas ar jį 

pavaduojantis asmuo, nurodoma pareigos, 

vardas, pavardė, data) 

Priėmus sprendimą neigiamų finansinių pasekmių 

Bendrovei nenumatoma. 

 

_____________________ 

(parašas, vardas ir pavardė) 

____________________ 

(data) 

11.  Teisininkų išvada Pirkimo sąlygos atitinka teisės aktų reikalavimus 

 

_____________________ 

 

(parašas, vardas ir pavardė) 

____________________ 

(data) 

12.  Teikia  Direktorius (jei teikia kitas asmuo, įrašyti 

pareigas) 

 

____________________ 

(parašas, vardas ir pavardė) 

____________________ 

(data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Valdybos reglamento priedas Nr. 2 
Teikimo forma, pildoma, kai klausimas, susijęs su leidimu sudaryti sandorį 

 

 

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija 

 

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija 

valdybai 

 

TEIKIMAS 

Registracijos data __________-_____-_____ NR. __________ 

 

13.  Darbotvarkės klausimas 

(nurodomas darbotvarkės klausimo 

pavadinimas) 

 

14.  Teisinis pagrindas 

(nurodomas Bendrovės įstatų punktas) 

 

15.  Klausimo tipas 

(sprendimo priėmimui ar informacijai) 

 

16.  Svarstomo klausimo esmė ir siūlomo 

sprendimo pagrindimas  

(trumpai nurodoma: 

1) siekiamas įsigyti pirkimo objektas, jo 

charakteristikos, jo būtinybė, pirkimą 

paskatinusios priežastys ir tikslai, kurių bus 

pasiekta įsigijus pirkimo objektą; 

2) finansavimo šaltinis; 

3) apibūdinama pirkimo eiga. Dalyvių skaičius, 

atmesti pasiūlymai, atmetimo priežastys, 

pretenzijų skaičius, jų esminės charakteristikos; 

4) kitos esminės aplinkybės. 

 

  

17.  Pagrindinės pirkimo sandorio sąlygos 

7) Apmokėjimo sąlygos; 

8) Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis; 

9) Sankcijos, taikomos dėl sutarties 

nevykdymo ar netinkamo vykdymo; 

10) Sutarties nutraukimo pasekmės; 

11) Garantiniai įsipareigojimai; 

12) Kitos svarbios sutarties sąlygos; 

13) Jei pirkimo sutartis buvo pirkimo 

dokumentų dalimi, esminiai skirtumai 

nuo pirkimo sutarties projekto. 

 

 

18.  Svarstomo klausimo ryšys su ankstesniais 

sprendimais 
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(nurodoma, ar teikiamas klausimas yra susijęs 

su anksčiau priimtais Valdybos sprendimais) 

19.  Svarstomo klausimo ryšys su strategija 

(nurodomas svarstomo klausimo ryšys su 

Bendrovės strategija: 

1) kaip prisideda prie tikslų įgyvendinimo; 

2) jei investicinis projektas – finansavimo 

šaltinis) 

 

20.  Priedai  

21.  Siūlomi priimti sprendimai (protokolinio 

sprendimo formuluotė) 

(nurodoma kokį konkretų sprendimą, 

vadovaujantis Bendrovės įstatų punktu, 

Valdybai siūloma priimti šiuo klausimu) 

 

22.  Finansininkų (auditorių) išvada 

(pasirašo Bendrovės vyr. finansininkas ar jį 

pavaduojantis asmuo, nurodoma pareigos, 

vardas, pavardė, data) 

Priėmus sprendimą neigiamų finansinių pasekmių 

Bendrovei nenumatoma. 

 

_____________________ 

(parašas, vardas ir pavardė) 

____________________ 

(data) 

23.  Teisininkų išvada Sandorio sąlygos atitinka teisės aktų reikalavimus 

ir yra naudingos bendrovei 

 

_____________________ 

 

(parašas, vardas ir pavardė) 

____________________ 

(data) 

24.  Teikia  Direktorius (jei teikia kitas asmuo, įrašyti 

pareigas) 

 

____________________ 

(parašas, vardas ir pavardė) 

____________________ 

(data) 
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Valdybos reglamento priedas Nr. 3 
Teikimo forma, pildoma, kai klausimas, nesusijęs su pirkimu 

 

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija  

 

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija valdybai 

 

TEIKIMAS 

Registracijos data __________-_____-_____ NR. __________ 

 

1.  Darbotvarkės klausimas 

(nurodomas darbotvarkės klausimo 

pavadinimas) 

 

2.  Teisinis pagrindas 

(nurodomas Bendrovės įstatų punktas) 

 

3.  Klausimo tipas 

(sprendimo priėmimui ar informacijai) 

 

4.  Svarstomo klausimo esmė ir siūlomo 

sprendimo pagrindimas  

(trumpai išdėstomos svarstomo klausimo 

priežastys, tikslai, būtinybė) 

  

5.  Svarstomo klausimo ryšys su 

ankstesniais sprendimais 

(nurodoma, ar teikiamas klausimas yra 

susijęs su anksčiau priimtais Valdybos 

sprendimais) 

 

6.  Svarstomo klausimo ryšys su strategija 

(nurodomas svarstomo klausimo ryšys su 

Bendrovės strategija: 

1) kaip prisideda prie tikslų įgyvendinimo; 

2) jei investicinis projektas – finansavimo 

šaltinis) 

 

7.  Priedai  

8.  Siūlomi priimti sprendimai (protokolinio 

sprendimo formuluotė) 

(nurodoma kokį konkretų sprendimą, 

vadovaujantis Bendrovės įstatų punktu, 

Valdybai siūloma priimti šiuo klausimu) 

 

9.  Teikia  Direktorius (jei teikia kitas asmuo, įrašyti pareigas) 

 

____________________ 

(parašas, vardas ir pavardė) 
____________________ 

(data) 
 


