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STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS  

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Šis reglamentas nustato uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros 

agentūra (toliau vadinama – Bendrovė) stebėtojų tarybos (toliau vadinama – Taryba) darbo tvarką.  

1.2. Taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Taryba iš savo 

narių išsirenka Tarybos pirmininką ir Tarybos pirmininko pavaduotoją. 

1.3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymu, Bendrovės 

įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

1.4. Taryba svarsto klausimus ir priima sprendimus kolegialiai.  

1.5. Tarybos darbo techninį aptarnavimą vykdo bendrovės paskirtas sekretorius. 

  

II. TARYBOS FUNKCIJOS 

 

2.1. Taryba gali sudaryti komitetus, kurie rengia ir teikia Tarybai išvadas bei siūlymus jos 

kompetencijai priskirtais klausimais. 

2.2. Taryba atlieka šias funkcijas:  

2.2.1. renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, 

Taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas; 

2.2.2. svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja Bendrovės parengtą 

veiklos strategijos projektą, svarsto ir vertina informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos 

įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui; 

2.2.3. svarsto generalinio direktoriaus teikiamą kandidato, kuris užimtų vidaus audito 

tarnybos vadovo arba vidaus auditoriaus, kai nesteigiama vidaus audito tarnyba, pareigas, kandidatūrą 

ir jai pritaria; 

2.2.4. prižiūri valdybos ir generalinio direktoriaus bei jo pavaduotojo veiklą; 

2.2.5. pateikia Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir (arba) pasiūlymus dėl Bendrovės 

veiklos strategijos projekto ir planuojamų pasiekti strateginio laikotarpio veiklos rodiklių iki Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijai nustatant valstybės valdomų įmonių, kurių savininko teises ir 

pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija arba yra akcijų valdytoja, planuojamus 

pasiekti pagrindinius veiklos rodiklius, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) 

paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos, generalinio direktoriaus bei 

jo pavaduotojo veiklos, Bendrovės valdybos patvirtintos Bendrovės strategijos ir jos įgyvendinimo 

pagal kalendorinių metų ketvirčius; 

2.2.6. pateikia Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl 

dividendų už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto ir jam priimti sudarytam 

tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengto tarpinio pranešimo;  

2.2.7. atsižvelgdama į Tarybai pateiktą/turimą informaciją, teikia siūlymus valdybai ir 

generaliniam direktoriui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės 

aktams, Bendrovės įstatams ar Visuotinio susirinkimo sprendimams; 



 

 

2.2.8. priima sprendimus dėl sutarčių su Bendrovės valdybos nariais, dėl veiklos valdyboje 

sąlygų, įskaitant atlygį už darbą valdyboje, nustatymo ir asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti 

šias sutartis, paskyrimo; 

2.2.9. pritaria Bendrovės valdybos tvirtinamai Bendrovės valdymo struktūrai ir darbuotojų 

pareigybėms; 

2.2.10. pritaria Bendrovės valdybos tvirtinamiems Bendrovės filialų ir atstovybių 

nuostatams; 

2.2.11. pritaria Bendrovės valdybos sprendimams dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų 

steigėja, dalyve; 

2.2.12. pritaria Bendrovės valdybos sprendimams steigti Bendrovės filialus ir atstovybes ar 

nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti jų vadovus; 

2.2.13. pritaria Bendrovės valdybos tvirtinamoms Bendrovės politikoms;  

2.2.14. tvirtina (keičia) Tarybos darbo reglamentą; 

2.2.15. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl valdymo ir kontrolės sistemos Bendrovėje veikimo 

ir (ar) svarbiausių rizikos faktorių bei rizikos valdymo ar prevencinių priemonių įgyvendinimo. 

Prižiūri šių priemonių įgyvendinimą; 

2.2.16. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl audito ir kontrolės sistemos Bendrovėje veikimo. 

Prižiūri audito ir kontrolės sistemso įgyvendinimą; 

2.2.17. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Bendrovės įstatuose, taip pat 

visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose Tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos 

valdymo organų veiklos priežiūros klausimus. 

 

 

III. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

3.1. Tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą.  

3.2. Tarybos nariai turi teisę nebalsuoti svarstomu klausimu (nusišalinti), jeigu tai gali 

sukelti viešų ir privačių interesų konfliktą. Tokiu atveju stebėtojų posėdžio protokole įtraukiama 

informacija apie galimą ar esamą interesų konfliktą. Pasirašomas pareiškimas dėl nusišalinimo 

(Priedas Nr. 2). 

3.3. Tarybos nariai gali teikti pasiūlymus dėl svarstytinų klausimų ir kviečiamų į Tarybos 

posėdį asmenų. 

3.4. Tarybos narys, negalintis atvykti į posėdį, savo valią − už ar prieš balsuojamą 

sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, – gali pranešti balsuodamas raštu (Priedas Nr. 1), 

telekomunikacinių  ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu taip balsuojant yra aiškiai išreiškiama 

balsuojančio Tarybos nario valia, užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir 

galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. 

3.5. Tarybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą (Priedas Nr. 4) 

kitam Bendrovės Tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Bendrovės Tarybos nariui, kuris 

atstovautų jam balsuojant Bendrovės Tarybos posėdyje, tačiau Taryba ir jos nariai neturi teisės 

pavesti ar perduoti savo funkcijų kitiems Bendrovės organams ir (ar) asmenims. Įgaliotas Tarybos 

narys turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas Tarybos narys, ir tame pačiame Tarybos 

posėdyje gali būti įgaliotas daugiau negu vieno Tarybos nario. Įgaliotas Tarybos narys Tarybos 

posėdyje turi balsuoti laikydamasis atstovaujamo Tarybos nario duotų nurodymų. Jeigu įgaliotas 

Tarybos narys tame pačiame Tarybos posėdyje yra įgaliotas daugiau negu Tarybos nario, jis gali 

balsuoti skirtingai pagal kiekvieno Tarybos nario duotus nurodymus. 

3.6. Taryba turi teisę prašyti Bendrovės valdybą ir Bendrovės vadovą pateikti su Bendrovės 

veikla susijusius dokumentus, duomenis ar kitą informaciją. 

3.7. Tarybos nariai gali atsistatydinti iš Tarybos kadencijai nepasibaigus, apie tai ne vėliau 

kaip prieš 14 dienų raštu įspėję Bendrovę. 

3.8. Visuotinis susirinkimas gali atšaukti visą Tarybą ar pavienius jos narius, atšaukęs 

pavienius narius, paskirti naujus jos narius nesibaigus Tarybos kadencijai likusiai kadencijos daliai. 

3.9. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, 

konfidencialią informaciją, kurias jie sužinojo būdami stebėtojų tarybos nariais. 

http://turtasvpn1/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=19525&Zd=turto%2Bbanko%2B%E1stat&BF=4#159z#159z
http://turtasvpn1/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=19525&Zd=turto%2Bbanko%2B%E1stat&BF=4#160z#160z
http://turtasvpn1/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=19525&Zd=turto%2Bbanko%2B%E1stat&BF=4#162z#162z


 

 

3.10. Visi išrinkti Tarybos nariai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą (Priedas Nr. 5), 

įsipareigodami neatskleisti Bendrovės ir jos pavaldžių įmonių komercinių paslapčių ir 

konfidencialios informacijos. Tarybos kadencijos metu, o taip pat ir neterminuotą laikotarpį jai 

pasibaigus, Tarybos narys įsipareigoja laikytis ir neatskleisti be išankstinio raštiško Bendrovės 

sutikimo jokiai trečiai šaliai Bendrovės konfidencialios informacijos. 

3.11. Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 str. 1 d. „<....Stebėtojų tarybos narys privalo 

deklaruoti privačius interesus...>“) Tarybos narys privalo elektroniniu būdu per Vyriausiosios 

tarnybinės etikos komisijos administruojamą deklaravimo sistemą kiekvienais metais deklaruoti 

privačių interesų deklaracijas.  

3.12. Vadovaujantis ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Nr. 2016/679 ir Tarybos 

nario sutikimo pagrindu (Priedas Nr. 6) Bendrovė užtikrindama veiklos viešumą bei skaidrumą ir 

atliekant išorinę komunikaciją, vykdant teisines prievoles, tvarko Tarybos narių asmens duomenis: 

vardas, pavardė, asmens nuotrauka, asmens atvaizdas bendrose nuotraukose, nuoroda į asmeninę 

socialinių tinklų paskyrą. 

3.13. Tarybos nariams Visuotinio susirinkimo sprendimu gali būti mokamas atlygis už veiklą 

Taryboje, jeigu galimybė gauti tokį atlygį numatyta.  

3.14. Taryba kartą per metus atlieka savo veiklos vertinimą. Tarybos veiklos vertinimo 

procesą inicijuoja ir įgyvendina Tarybos pirmininkas, kuris priima sprendimą tiek dėl metodų, kuriais 

bus remiamasi atliekant vertinimą, tiek dėl procedūrų atlikimo bei rezultatų apibendrinimo 

 

IV. TARYBOS POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS 

 

4.1. Tarybos darbas vyksta posėdžių forma. Tarybos posėdžiai gali būti organizuojami 

apklausos būdu (raštu). 

4.2. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. 

4.3. Tarybos posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. 

4.4. Tarybos posėdžius inicijuoja Tarybos pirmininkas ir (arba) Bendrovės valdybos 

pirmininkas, ir (arba) bendrovės generalinis direktorius arba jo įgaliotas asmuo.  

4.5. Tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių 

sprendimu. 

4.6. Tarybos posėdžiui sekretoriauja Tarybos išrinktas sekretorius, kurio funkcijas atlieka 

bendrovės generalinio direktoriaus siūlomas darbuotojas. 

4.7. Tarybos posėdis sušaukiamas ne vėliau kaip per  10 dienų nuo medžiagos siūlomu 

svarstyti klausimu pateikimo Tarybos pirmininkui dienos. 

4.8. Tarybos posėdyje svarstytinus klausimus siūlo Bendrovės valdybos pirmininkas ir 

(arba) Tarybos nariai. 

4.9. Kai klausimą svarstyti siūlo Bendrovės valdybos pirmininkas, medžiagą rengia ir teikia 

Bendrovės valdyba arba Bendrovės struktūriniai padaliniai, suderinę su Bendrovės valdybos 

pirmininku. Tarybos nario siūlomo svarstyti klausimo medžiagą rengia svarstyti klausimą pasiūlęs 

Tarybos narys. Prireikus, Tarybos nario siūlomu svarstyti klausimu, medžiagą rengia ir teikia 

Bendrovės struktūriniai padaliniai ir/arba Bendrovės valdyba, Tarybos pirmininko pavedimu. 

4.10. Dalyvauti posėdžiuose gali būti kviečiami Bendrovės valdybos nariai ir/arba Bendrovės 

struktūrinių padalinių, rengusių ir teikusių medžiagą posėdyje siūlomais svarstyti klausimais, vadovai, 

Bendrovės direktorius ir jo pavaduotojas. Asmenų, siūlomų dalyvauti posėdyje, kandidatūras kartu su 

medžiaga siūlomu (siūlomais) svarstyti klausimu (klausimais) Tarybos pirmininkui pateikia klausimą 

pasiūlęs Tarybos narys ar Bendrovės valdybos pirmininkas.  

4.11. Tarybos pirmininkas, gavęs medžiagą siūlomu (siūlomais) svarstyti klausimu 

(klausimais), paveda, bet ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio, sekretoriui pateikti 

posėdžio darbotvarkę, kviečiamų asmenų sąrašą ir medžiagą darbotvarkėje nurodytais klausimais 

Tarybos nariams. 

4.12. Posėdžio darbotvarkė, kviečiamų asmenų sąrašas ir medžiaga darbotvarkėje nurodytais 

klausimais Tarybos nariams pateikiama likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki posėdžio. Visa 

medžiaga Tarybos nariams gal būti teikiama el. paštu, išskyrus konfidencialią informaciją. Skubiais 



 

 

atvejais, esant neeilinio posėdžio organizavimo poreikiui, posėdis gali būti organizuojamas likus 

mažiau nei 3 darbo dienoms, jeigu tam neprieštarauja nei vienas Tarybos narys. Kai klausimas siūlomas 

svarstyti iki posėdžio likus mažiau nei 3 darbo dienoms, jis svarstomas jeigu tam pritaria ne mažiau 

kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. 

4.13. Tarybos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, apie tai informuoja Tarybos pirmininką. 

4.14. Jeigu balsavimas vykdomas raštu, tokiu atveju balsavimo biuletenio originalas  privalo 

būti pristatytas ne vėliau kaip 5 darbo dienas posėdžio sekretoriui. (Priedas Nr. 1). Jeigu Tarybos narys 

posėdyje dalyvauja nuotoliniu būdu, naudodamasis tam sukurtomis telekomunikacinėmis priemonėmis 

(vykdant tele-konferencinį pokalbį telefonu arba internetu), tuomet balsavimo biuletenio pildyti 

nereikia. 

4.15.  Posėdžiams pirmininkauja Tarybos pirmininkas. Jeigu posėdyje negali dalyvauti 

Tarybos pirmininkas, posėdžiui pirmininkauja Tarybos pirmininko pavaduotojas. 

4.16. Pagal poreikį gali būti šaukiami neeiliniai Tarybos posėdžiai. Neeilinis posėdis gali būti 

organizuojamas likus mažiau nei 3 darbo dienoms, jeigu tam neprieštarauja nei vienas Tarybos narys. 

Neeilinių posėdžių klausimai svarstomi jeigu tam pritaria ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių 

Tarybos narių. Sekretorius, gavęs pavedimą pateikti neeilinio posėdžio darbotvarkę ir medžiagą 

darbotvarkėje nurodytais klausimais, parengia posėdžio darbotvarkės projektą ir pateikia Tarybos 

pirmininkui ne vėliau nei likus 1 darbo dienai iki neeilinio posėdžio. 

 

V. TARYBOS POSĖDŽIŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS 

 

5.1. Kiekvienu tarybos posėdyje svarstomu klausimu pateikiama: 

5.1.1. Tarybos nutarimo projektas; 

5.1.2. teikimas svarstyti klausimą, kuriame išdėstoma svarstomo klausimo esmė bei 

nurodoma galima įtaka reguliuojamiems santykiams ir pagrindžiamas būtinumas priimti siūlomą 

sprendimą. Teikimas (klausimams, kurie yra teikiami sprendimui/pritarimui) rengiamas pagal 

pavyzdinę formą (priedas Nr.7). Prireikus pridedama papildoma pagrindžianti medžiaga, 

skaičiavimai, sąmatos ir kt. 

 

 

VI. TARYBOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS 

 

6.1. Taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu (posėdis yra teisėtas), 

kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė tarybos narių. Iš anksto balsavę tarybos nariai laikomi 

dalyvavusiais posėdyje. 

6.2.  Tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš, jeigu 

bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos. Sprendimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, 

jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių. 

6.3. Balsuojant kiekvienas tarybos narys turi po vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ 

pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.  

 

VII. TARYBOS SPRENDIMŲ ĮFORMINIMAS 

 

7.1. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Tarybos posėdžio protokolą rašo sekretorius. 

Atskiriems Tarybos posėdžių klausimams, bet kurio Tarybos nario siūlymu, gali būti daromas garso 

įrašas. Taip pat, gavus visų Tarybos narių pritarimą, galima visą Tarybos posėdį protokoluoti garso 

dokumentuose (garso įrašymo priemonių pagalba). Tokiu atveju Tarybos posėdžio sekretorius 

įpareigojamas padaryti posėdžio protokolo išrašą (Priedas Nr. 3), kurį privalo suderinti su posėdyje 

dalyvavusiais Tarybos nariais. Protokolo išrašą pasirašo Tarybos pirmininkas ir Tarybos posėdžio 

sekretorius. 

7.2. Tarybos posėdžio protokole turi būti nurodoma: posėdžio data, vieta ir laikas, protokolo 

eilės numeris, išvardinami posėdžio dalyviai ir jų dalyvavimo būdas, posėdžio pirmininkas, 

nurodoma ar yra kvorumas, posėdžio darbotvarkė, svarstyti klausimai, dokumentai ir informacija, 

kurių pagrindu svarstomas kiekvienas klausimas, pranešėjai, kalbėję asmenys, balsavimo rezultatai, 



 

 

jei buvo balsavusių „prieš“, priimtas sprendimas, taip pat Tarybos narių, nesutikusių su priimtu 

sprendimu, atskirosios nuomonės. Jeigu posėdžio protokolas saugomas kaip garso dokumentas, tokiu 

atveju posėdžio protokolo išraše turi būti nurodoma posėdžio data, vieta ir laikas, protokolo eilės 

numeris, išvardinami posėdžio dalyviai ir jų dalyvavimo būdas, posėdžio pirmininkas, nurodoma ar 

yra kvorumas, posėdžio darbotvarkė, svarstyti klausimai, balsavimo rezultatai, jei buvo balsavusių 

„prieš“, priimtas sprendimas, taip pat Tarybos narių, nesutikusių su priimtu sprendimu, atskirosios 

nuomonės. 

7.3. Prie Tarybos posėdžio protokolo gali būti pridėti dokumentai, kurie buvo pateikti 

svarstant darbotvarkės klausimus. 

7.4. Tarybos sekretorius privalo po posėdžio pabaigos, o kai posėdis vyksta apklausos būdu 

(raštu), gavęs užpildytus Tarybos narių balsavimo biuletenius, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po 

posėdžio pabaigos parengti Tarybos posėdžio protokolą. 

7.5. Surašytas Tarybos posėdžio protokolas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Tarybos 

posėdžio turi būti pateiktas susipažinti visiems, įskaitant ir nedalyvavusiems posėdyje, Tarybos 

nariams, o jei tokios galimybės nėra – nedelsiant, kai tik atsiranda tokia galimybė. Tarybos nariai 

savo pastabas elektroniniu paštu pateikia sekretoriui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Jei Tarybos 

nariai per 3 darbo dienas pastabų nepateikia, laikoma, kad Tarybos nariai pritaria pateiktam protokolo 

projektui. 

7.6. Tarybos posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.  

7.7. Tarybos sprendimai įforminami Tarybos nutarimais, kuriuos pasirašo Tarybos 

pirmininkas. 

7.8. Pasirašius posėdžio protokolą, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, Tarybos nutarimų 

kopijas sekretorius išsiunčia vykdytojams ir/arba kitiems, nutarime nurodytiems adresatams. 

Kiekvienas posėdis pradedamas prieš tai vykusio Tarybos posėdžio protokolo aptarimu. 

7.9. Tarybos sprendimai įsigalioja jų priėmimo dieną, išskyrus atvejus, kai juose nurodoma 

kita įsigaliojimo data. 

7.10. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Tarybos posėdžio, Tarybos sekretorius užpildo 

Tarybos posėdžio nutarimų (užduočių) suvestinę (Priedas Nr. 8). Tarybos nutarimų (užduočių)  

suvestinėje fiksuojami Tarybos narių susitarimai, protokoliniai bei neprotokoliniai sprendimai, 

užduotys ir pavedimai  valdybos ar Tarybos nariams, generaliniam direktoriui ir (ar) atsakingiems 

Bendrovės darbuotojams, kita Tarybos veiklai aktuali informacija. Tarybos pirmininkas atlieka į 

užduočių suvestinę įtrauktų užduočių vykdymo kontrolę.  

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8.1. Pasirašytus einamaisiais kalendoriniais metais įvykusių Tarybos posėdžių protokolus ir 

Tarybos nutarimus, kartu su visa prie jų pridedama medžiaga saugo sekretorius ir, pasibaigus 

kalendoriniams metams, perduoda juos Bendrovei saugoti teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

  



 

 
Uždarosios akcinės bendrovės  

Viešųjų investicijų plėtros agentūros 

stebėtojų tarybos darbo reglamento, patvirtinto 

uždarosios akcinės bendrovės  

Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos 

2020 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 2020/8-16 

Priedas Nr. 1  

 

 

 

TARYBOS NARIŲ 

BALSAVIMO BIULETENIS 

 

 

 

BALSAVIMAS RAŠTU 

 

BIULETENIO SIUNTIMO DATA: 

___________________ 

                                                                                               

 

 

NUTARIMAS 

 

[Nutarimo pavadinimas] 

 

[Data ir numeris] 

 

 

 

[Nutarimo tekstas] 

 

 

 

 

 

Pažymėkite reikiamą langelį: 

 

 

UŽ 

 
 

 

PRIEŠ 

 
 

 

 

____________________________ 

 [vardas, pavardė, parašas] 

 

 

____________

_____ 

data 

 

  



 

 
Uždarosios akcinės bendrovės  

Viešųjų investicijų plėtros agentūros  

stebėtojų tarybos darbo reglamento, patvirtinto 

uždarosios akcinės bendrovės  

Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos 

2020 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 2020/8-16 

Priedas Nr. 2 

 

 

(Pareiškimo dėl nusišalinimo forma) 

_____________________________________________ 

(Valdybos nario vardas ir pavardė) 

  

  

 

PAREIŠKIMAS 

DĖL NUSIŠALINIMO 

 

[Data] 

Vilnius 

  

 

Nusišalinu nuo ____ m. ___ mėn. ____ d. stebėtojų tarybos posėdžio Nr. ___ metu priimamo _ klausimo 

sprendimo priėmimo, vadovaujantis aplinkybėmis, nurodytomis uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų 

investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos darbo reglamento 3.4. papunkčio nuostatomis ir pasirašyta 

stebėtojų tarybos nario sutarties dėl veiklos uždarosios akcinės bendrovės viešųjų investicijų plėtros agentūros 

stebėtojų taryboje  _ punkto nuostatomis. 

  

 

 

 

 

 

    (parašas)   (vardas, pavardė) 

  

  



 

 
Uždarosios akcinės bendrovės  

Viešųjų investicijų plėtros agentūros  

stebėtojų tarybos darbo reglamento, patvirtinto 

uždarosios akcinės bendrovės  

Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos  

2020 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 2020/8-16 

Priedas Nr. 3            

                                                                                                                                          Išrašas 

(Protokolo išrašo forma) 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS 

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪROS  

STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020 m.              mėn  d. Nr. XXXX/X-X 

Vilnius 

 

Posėdis vyko: 2020 m.       mėn.    d. nuo    val. iki     val. 

 

Posėdžio pirmininkas – ;  

Posėdžio sekretorius – . 

 

Dalyvavo: 

 

Kvorumas yra. 

 

1. SVARSTYTA. [darbotvarkės klausimas be ,,Dėl”, pavyzdžiui: uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų 

investicijų plėtros agentūros finansinė atskaitomybė] 

 

NUTARTA. Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros finansinė 

atskaitomybę. 

 

      BALSAVIMO REZULTATAI: 

     „Už“ – 4, „prieš“ – 0, nusišalino – 0. 

 

      Sprendimas patvirtintas stebėtojų tarybos nutarimu Nr.XXXX/X-X. 

 

2. SVARSTYTA: [darbotvarkės klausimas be ,,Dėl”] 

 

      NUTARTA: 

 

      BALSAVIMO REZULTATAI: 

     „Už“ – 4, „prieš“ – 0, nusišalino – 0. 

 

      Sprendimas patvirtintas stebėtojų tarybos nutarimu Nr.XXXX/X-X. 

 

 

Posėdžio pirmininkas   

 

 (parašas) (vardas, pavardė) 

Posėdžio sekretorius   

 (parašas) (vardas, pavardė) 



 

 
 

 

Uždarosios akcinės bendrovės  

Viešųjų investicijų plėtros agentūros  

stebėtojų tarybos darbo reglamento, patvirtinto 

uždarosios akcinės bendrovės  

   Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų    tarybos     

2020 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 2020/8-16 

Priedas Nr. 4 

 

 

 

(Įgaliojimo atstovauti uždarosios akcinės bendrovės  

Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos narį forma) 

 

_____________________________________________ 

(Valdybos nario vardas ir pavardė) 

  

  

 

ĮGALIOJIMAS ATSTOVAUTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪROS STEBĖTOJŲ TARYBOS NARĮ [Data] 

STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDYJE 

 

[Data] 

Vilnius 

  

 

           Įgalioju ____________________________ atstovauti mane, _________________________,             (                                            

(įgaliotojo vardas ir pavardė)                                                             (Valdybos nario vardas ir pavardė) 

kaip uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros (įmonės kodas: 303039520) (toliau – 

Bendrovė) stebėtojų tarybos narį, Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje, kuris vyks 20__ m. ______________ 

d. ir balsuoti savo nuožiūra visais Bendrovėsstebėtojų tarybos posėdyje svarstomais klausimais, pasirašyti, 

gauti ir pateikti visus su aukščiau nurodytu pavedimu susijusius dokumentus, daryti mano vardu pareiškimus, 

teikti pasiūlymus bei atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu arba mano, kaip Bendrovės 

stebėtojų tarybos nario, interesais. 

 

 

 

 

 

            (parašas)   (vardas, pavardė) 

  

 

Sutinku:  

 

      (įgaliotojo 

parašas) 

  (įgaliotojo vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 



 

 
Uždarosios akcinės bendrovės  

Viešųjų investicijų plėtros agentūros  

stebėtojų tarybos darbo reglamento, patvirtinto 

uždarosios akcinės bendrovės  

Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos  

2020 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 2020/8-16 

Priedas Nr. 5 

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA 

 

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

2020 m. ___________ d. 

Būdamas uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros (toliau – Bendrovė) 

stebėtojų tarybos nariu (toliau - Tarybos), pasižadu: 

   

1. neatskleisti informacijos apie Bendrovės kuriamus produktus, paslaugas, kainodarą, sutarčių sąlygas, 

esamų ar potencialių klientų, partnerių sąrašus, taip pat bet kokius kitus duomenis, susijusius su Bendrovės 

vykdoma veikla, bei informacija, kurią Bendrovė laiko komercine paslaptimi ir apie tai informuoja (toliau – 

Konfidenciali informacija); 

  

2. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, 

kuri man taps žinoma dirbant Tarybos nariu; 

 

3. man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji 

asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti; 

 

4. neatskleisti konfidencialios informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams; 

 

5. konfidencialią informaciją saugoti visiškoje paslaptyje, jos neaptarinėti ir neperduoti Bendrovės 

tretiesiems asmenimis (įskaitant šeimos narius);  

6. nedelsiant informuoti Bendrovę apie visas žinomas aplinkybes, keliančias grėsmę konfidencialios 

informacijos saugumui bei slaptumui. 

7. Man išaiškinta, kas konfidencialią informaciją sudaro, informacija nelaikoma konfidencialia, kuri yra 

skelbiama viešai teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

8. Tarybos nariai įstatymų nustatyta tvarka atsako už Bendrovės komercinių paslapčių, konfidencialios 

informacijos atskleidimą ir (ar) kadencijos Taryboje metu gautos informacijos naudojimą savanaudiškais 

tikslais. 

 

9. Tarybos nario įsipareigojimai dėl Konfidencialios informacijos neatskleidimo, nenaudojimo ir 

neplatinimo galioja neterminuotai. 

 

      Esu perspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Bendrovei padarytus nuostolius.   

 

____________________                        

(Parašas)    (Vardas, pavardė) 



 

 
Uždarosios akcinės bendrovės  

Viešųjų investicijų plėtros agentūros  

stebėtojų tarybos darbo reglamento, patvirtinto 

uždarosios akcinės bendrovės  

Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos  

2020 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 2020/8-16 

Priedas Nr. 6 

 

 

UAB „VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪROS“ 

STEBĖTOJŲ NARIO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

Aš, _________________________________________________________________________,  

(įrašyti darbuotojo/valdymo organo nario vardą ir pavardę) 

 

Sutinku, kad veiklos viešumo bei skaidrumo tikslais bei atliekant išorinę komunikaciją VIPA internetiniame 

puslapyje bei VIPA socialinėje paskyroje Linkedin mano darbo VIPA laikotarpiu būtų naudojami šie mano 

asmens duomenys (pažymėti X): 

□ asmens nuotrauka; 

□ nuoroda į asmeninę socialinių tinklų paskyrą. 

Sutinku, kad veiklos viešinimo tikslais bei atliekant išorinę komunikaciją VIPA internetiniame puslapyje bei 

VIPA socialinėje paskyroje Linkedin mano darbo VIPA laikotarpiu (o jiems pasibaigus, terminą, per kurį 

informacija lieka aktuali viešinimo tikslais) būtų naudojami šie mano asmens duomenys (pažymėti X): 

□ asmens nuotrauka; 

□ asmens atvaizdas bendrose nuotraukose. 

 

   

Vardas pavardė Parašas  Data  

 

Prašome grąžinti užpildytą formą per 5 darbo dienas nuo jos gavimo _____________, uždarosios akcinės 

bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros administracijos specialistei (_______@vipa.lt).  

Jei per nustatytą terminą nepateiksite užpildytos formos, bus laikoma, kad nesutinkate su aukščiau nurodytų 

duomenų naudojimu. 

Informuojame, kad bet kuriuo metu, po šios formos pateikimo, Jūs galite raštu atšaukti savo sutikimą dėl visų 

ar atskirų aukščiau nurodytų duomenų naudojimo. 

 

 

 



 

 
Uždarosios akcinės bendrovės  

Viešųjų investicijų plėtros agentūros 

stebėtojų tarybos darbo reglamento, patvirtinto 

uždarosios akcinės bendrovės  

Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos 

2020 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 2020/8-16 

Priedas Nr. 7  

 

 

TEIKIMAS STEBĖTOJŲ TARYBAI 

 

20     -        -          

Vilnius 

 

Siūlomo svarstyti klausimo 

pavadinimas  

 

Klausimo pranešėjas bei 

iniciatoriai (jei inicijuoja ST 

nariai) 

 

Klausimo tipas: pateikiamas 

informacijai ar sprendimui? 

 

Teisinis pagrindas ST svarstyti 

klausimą 

 

Svarstomo klausimo esmė, 

pagrindinės prielaidos 

 

Esamas reglamentavimas, 

svarstomo klausimo ryšys su 

ankstesniais sprendimais 

 

Siūlomo sprendimo pagrindimas  

Siūlomas priimti sprendimas 

(tikslios formuluotės) 

 

Priedai  

Teikimą parengęs (-ę) asmuo (-

enys)  

 

Klausimo teikimo svarstymui 

suderinimas su generaliniu 

direktoriumi (nurodoma taip arba 

ne) 

 

 

  



 

 
Uždarosios akcinės bendrovės  

Viešųjų investicijų plėtros agentūros 

stebėtojų tarybos darbo reglamento, patvirtinto 

uždarosios akcinės bendrovės  

Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos 

2020 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 2020/8-16 

Priedas Nr. 8 

 

 

 

STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ NUTARIMŲ (UŽDUOČIŲ) SUVESTINĖ  

 
 Konfidencialu 

   
 20     -    -      

    

Eil. 

Nr. 

Priimta 

data 
Nutarimas 

Tipas: 

P/n 
Tema Atsakingas Terminas Vykdymas Būklė 

Įgyvendinimo 

kontrolės data  

Vykdymo 

aprašymas 

           

           

           

           

 

 

 

 


