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VALDYBOS 

DARBO REGLAMENTAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Valdybos darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Savivaldybės įmonės Telšių butų 

ūkio valdybos darbo organizavimo bendrąją tvarką. Reglamentą priima ir keičia valdyba 

savo posėdyje. 

2. Valdyba yra kolegialus organas, kurio veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos 

Savivaldybių įmonių įstatymas, įmonės įstatai ir šis reglamentas. Valdyba savo veikloje 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Savivaldybių įstatymu, įmonės įstatais ir šiuo reglamentu. 

3. Įmonės  likvidavimo atveju valdyba netenka savo įgaliojimų nuo likvidatoriaus  paskyrimo 

dienos. 

4. Valdyba privalo veikti tik įmonės naudai, neturi teisės priimti sprendimų ir atlikti kitų 

veiksmų, kurie pažeidžia įmonės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems įmonės 

tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi 

(prekių, paslaugų ar darbų pirkimas didesnėmis ar pardavimas mažesnėmis nei rinkos 

kainomis, įmonės turto švaistymas) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi. 

5. Šio reglamento nuostatos yra privalomos kiekvienam valdybos nariui. 

 

II. VALDYBOS STRUKTŪRA 

 

6. Įmonės valdyba sudaroma 4 metams iš ne mažiau kaip 5 asmenų. Valdybai vadovauja 

pirmininkas, kurį iš savo narių renka valdyba. 

7. Valdybos nariais gali būti skiriami: 

7.1. valstybės tarnautojai; 

7.2. kiti fiziniai asmenys, kurių skaičius įmonėje turi sudaryti ne mažiau kaip ½ įmonės 

įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus; 

7.3. darbuotojų atstovai, kurie turi sudaryti ne mažiau kaip 1/5 įmonės įstatuose nurodyto 

valdybos narių skaičiaus, bet ne mažiau kaip vieną. 

8. Valdybos nariu gali būti skiriamas ir įmonės vadovas. 

9. Valdybos nariu gali būti tik toks fizinis asmuo, kuris atitinka visus šiuos bendruosius 

reikalavimus: 

9.1. turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

9.2. yra nepriekaištingos reputacijos; 

9.3. nesusijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas. 

10. Kandidatas į valdybos narius ar įmonės valdybos narys nelaikomas nepriekaištingos 

reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka jis pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus 

nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, 

ekonomikai ar verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, 

teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar 

nepanaikintą teistumą. 

11. Specialiuosius reikalavimus valdybos nariams nustato savo įsakymu nustato Telšių rajono 

savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius). 

12. Per 5 dienas nuo specialiųjų reikalavimų valdybos nariui nustatymo dienos apie valdybos 

nario atranką įmonė turi viešai paskelbti elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams 



skelbti, kurį Vyriausybės nustatyta tvarka leidžia juridinių asmenų registro tvarkytojas bei 

įmonės interneto svetainėje. 

13. Fiziniai asmenys, atitinkantys valdybos nariui nustatytus bendruosius ir specialiuosius 

reikalavimus, paraiškas tapti įmonės valdybos nariu gali teikti Vyriausybės nustatyta tvarka, 

20 dienų nuo nurodyto viešo paskelbimo. Kandidatus į įmonės valdybos narius, parenka 

personalo paieškos (atrankos) paslaugas teikiantys asmenys, parinkti Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Kandidatų į įmonės valdybos narius parinkimo 

tvarką nustato Vyriausybė. 

14. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, turėdama duomenų, keliančių 

pagrįstų abejonių dėl kandidato į valdybos narius ar valdybos nario atitikties, turi teisę 

motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar 

įmones, kad šios pateiktų apie tokį asmenį jų turimą informaciją. Institucijos, įstaigos ir 

įmonės tokią informaciją turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti 

tokią informaciją gavimo dienos, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip. 

15. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija gali atšaukti visus ar pavienius 

valdybos narius nepasibaigus laikotarpiui, kuriam valdyba sudaryta. Jeigu atšaukiami ar 

atsistatydina pavieniai valdybos nariai, pavieniai valdybos nariai skiriami į valdybą iki 

veikiančios valdybos laikotarpio, kuriam ji buvo sudaryta, pabaigos. 

16. Paaiškėjus, kad valdybos narys neatitinka bendrųjų ar specialiųjų reikalavimų, jis turi būti 

atšauktas iš valdybos. 

 

III. DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

17. Valdyba organizuoja darbą pagal iš anksto sudarytą darbo planą, kuriame numatoma 

posėdžių tematika, orientacinės posėdžių datos ir asmenys, atsakingi už klausimų parengimą, 

kiti valdybos darbai. 

18. Valdybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius.  

19. Pirmas valdybos posėdis kviečiamas iš karto patvirtinus jos sudėtį Administracijos 

direktoriaus įsakymu. Jo metu išrenkamas valdybos pirmininkas. 

20. Posėdžių rūšys: 

20.1. Eiliniai. Juose svarstomi klausimai pagal valdybos priimtą darbo planą. 

20.2. Neeiliniai. Neeilinio posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys, 

įmonės vadovas, kuris dėl neeilinio valdybos posėdžio sušaukimo kreipiasi raštu į valdybos 

pirmininką, kartu pateikdamas posėdžio nutarimo projektus. 

21. Valdybos posėdžius veda jos pirmininkas, o kai jo nėra – dalyvaujančių valdybos narių 

dauguma išrinktas vienas iš narių, sekretoriauja – atsakingas įmonės administracijos įsakymu 

paskirtas darbuotojas, o jam nesant – dalyvaujančių narių dauguma išrinktas vienas iš narių. 

22. Valdybos nariai, kurie negali dalyvauti posėdžiuose, savo nuomonę svarstomais klausimais 

gali išreikšti raštu. 

23. Į valdybos posėdžius patariamojo balso teise turi būti pakviestas įmonės vadovas, jei jis nėra 

valdybos narys. Gali būti kviečiami kiti darbuotojai, kitų valdymo organų nariai, revizorius, 

auditorius. 

24. Medžiagą posėdžiams rengia įmonės darbuotojai. Atskiriems klausimams rengti gali būti 

pakviesti ekspertai ( specialistai ir konsultantai). 

25. Valdybos posėdžio darbotvarkė kartu su valdybos posėdžio medžiaga įteikiama valdybos 

nariams asmeniškai arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip 3 dienos iki posėdžio.  

26. Valdybos posėdžio darbotvarkėje nurodoma valdybos posėdžio data, laikas, vieta, svarstomi 

klausimai ir pranešėjai. 

27. Esant visų valdybos narių sutikimui, skubos tvarka rengiamo valdybos posėdžio darbotvarkė 

ir posėdžiui reikalinga medžiaga valdybos nariams gali būti įteikta prieš pat posėdį, o apie 

tokį posėdį gali būti pranešta tą pačią dieną. 

28. Tuo atveju, kai valdybos posėdis šaukiamas įprasta tvarka, valdybos posėdžio darbotvarkė 

gali būti pildoma valdybos nario siūlymu, jei papildomam klausimui svarstyti reikiama 



medžiaga yra tinkamai parengta ir tam pritaria dauguma posėdyje dalyvaujantys valdybos 

nariai.  

29. Kiekvieno posėdžio pabaigoje turi būti aptariama kito posėdžio darbotvarkė. Pasiūlymus 

darbotvarkei siūlo valdybos nariai ir įmonės vadovas. 

30. Valdybos posėdžio kvorumą ir balsavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir 

įmonės įstatai. 

31. Valdybos pirmininkas ar valdybos narys privalo nusišalinti, kai posėdyje svarstomi 

klausimai, galintys sukelti įmonės ir asmeninių interesų konfliktą. 

 

VI. VALDYBOS FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI 

 

32. Valdyba sprendžia tokius uždavinius: 

32.1. nustato įmonės struktūrą; 

32.2. pritaria įmonės darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisyklėms; 

32.3. teikia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai išvadas dėl įmonės 

veiklos strategijos projekto, dėl įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo 

projekto, dėl įmonės metinių pajamų ir išlaidų sąmatų, metinių turto įsigijimo ir 

skolinimosi planų, taip pat dėl ataskaitinių finansinių metų įmonės veiklos ataskaitos; 

32.4. teikia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai  pasiūlymus dėl įstatų 

pakeitimo; 

32.5. įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos  įsakymus ir 

pavedimus; 

32.6. tvirtina įmonės investicinius projektus ir priima nutarimus dėl investicijų pagrįstumo arba 

teikia pasiūlymus projektams tobulinti. 

32.7. tvirtina įmonės veiklos planus ir jų pakeitimus ir priima nutarimus dėl jų įgyvendinimo 

organizavimo arba teikia pasiūlymus jiems gerinti. 

32.8. priima nutarimus dėl paskolų, kuriems gauti turi būti įkeičiamas įmonės turtas, 

tikslingumo. 

32.9. derina įmonės reorganizavimo sąlygas. 

33. Įmonės valdyba svarsto ir tvirtina materialiojo ir nematerialiojo  turto įsigijimo sandorius, 

(išskyrus įmonės  veiklai reikalingų medžiagų, kuro , kurių pirkimas vyksta viešųjų pirkimų 

įstatymo nustatyta tvarka) kurių apimtys viršija 15000 €. 

34. Analizuoja ir svarsto finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir jų naudojimo būdus, finansinės 

būklės gerinimo projektus. 

35. Valdyba veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą. 

36. Svarsto audito rezultatus. 

 

IV. VALDYBOS DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS 

 

37. Valdybos dokumentaciją tvarko įmonės direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. 

38. Posėdžiai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius, 

Medžiagą, pridedamą prie protokolo, pasirašo ją rengę asmenys. 

39. Protokole turi būti nurodoma: 

39.1. posėdžio vieta ir laikas; 

39.2. dalyvavę posėdyje valdybos nariai; 

39.3. svarstomi klausimai; 

39.4. priimti nutarimai; 

39.5. už kiekvieną iš nutarimų balsavusių valdybos narių skaičius; 

39.6. balsavę prieš priimtą nutarimą valdybos nariai 

40. Posėdžio sekretorius supažindina su priimtais sprendimais suinteresuotus įmonės 

darbuotojus, kurie pasirašo šiuos dokumentus, patvirtindami, kad su jais susipažino. Taip pat 

šie darbuotojai gali gauti su jų darbu įmonėje susijusių valdybos dokumentų kopijas. 



41. Kai valdybos sprendimams įgyvendinti reikalingi specialūs priemonių planai, juos rengia 

įmonės darbuotojai. 

 

V. VALDYBOS IR JOS NARIŲ TEISĖS 

 

42. Valdybai draudžiama išvardintas funkcijas perduoti vykdyti kitiems įmonės valdymo 

organams ar asmenims. 

43. Valdyba turi teisę: 

43.1. savarankiškai spręsti klausimus pagal šio reglamento funkcijas bei įmonės įstatus; 

43.2. gauti iš įmonės administracijos su įmonės veikla susijusius dokumentus, reikalingus šiame 

reglamente priskirtiems klausimams spręsti; 

43.3. valdyba gali laikinai sustabdyti administracijos sprendimų įgyvendinimą, jeigu jie gali 

pakenkti įmonės interesus; 

44. Valdybos narių teisės lygios. 

 

VI. VALDYBOS ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ 

 

45. Už veiklą valdyboje jos nariams atlyginama įmonės lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka. 

Valdybos nariui išmokama suma per mėnesį negali būti didesnė kaip 1/5 įmonės vadovo 

vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. 

46. Valdybos nariai privalo saugoti įmonės komercines paslaptis ir įstatymų nustatyta tvarka 

atsako už jų atskleidimą. 

47. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo solidariai atlyginti įmonei nuostolius, padarytus dėl 

valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant įmonės įstatus, Lietuvos Respublikos įstatymus. 

Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami asmenys, kurie balsavo prieš tokį sprendimą 

arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir per 7 dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie 

tokį nutarimą, įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą. 

48. Valdybos nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jo nuo padarytų dėl jo 

kaltės nuostolių atlyginimo. 

49. Valdybos narys gali būti atleidžiamas nuo nuostolių atlyginimo, kuriuos jis padarė eidamas 

savo pareigas, jei jis rėmėsi įmonės dokumentais ir kita informacija, kurios tikrumu nebuvo 

pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios gamybinės ūkinės rizikos. 

50. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas. 

51. Valdybos reglamentas įsigalioja nuo jo priėmimo dienos. 
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