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I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Akcines bendroves ,,Kauno energija" valdybos darbo reglamento (toliau - Reglamentas)
paskirtis - Lietuvos Respublikos jstatymy ir akcines bendroves ,,Kauno energjja" (toliau Bendrove) jstaty nustatyta tvarka detaliau reglamentuoti Bendroves valdybos (toliau - Valdyba)
darbo tvarkq - nustatyti, apibreiti ir detalizuoti Valdybos posediiy organizavimo tvarkq, Valdybos
sprendimy rengimo ir priernimo tvarkq bei j y vykdymo kontrolq, nustatyti kompetencijq, uitikrinant
Valdybos sprendimy priemimo teisetumq, tinkamumq ir savalaikigkumq bei nustatyti Valdybos
nariams suteikiamas veiklos garantijas.
2. Reglamentas taip pat nustato Bendroves administracijos bei darbuotojy pareigas, susijusias
su Valdybos veikla, kuriy tinkamas vykdymas sudaro reikiamas prielaidas Valdybos veiklos
teisetumui, tinkamumui bei savalaikiSkumui ir Bendroves veiklos sekmei.
3. Reglamentq priima, pildo ir keiEia Valdyba. Jeigu Bendroves visuotinis akcininky
susirinkimas nusprendiia pakeisti Bendroves jstaty nuostatas, reguliuojanEias Valdybos veiklq,
Valdyba turi atitinkamai pakeisti Reglamentq. Reglamentas jsigalioja nuo jo patvirtinimo momento.
4. Valdyba yra kolegialus Bendroves valdymo organas, per kurj Bendrove gali jgyti teises ir
pareigas bei jas jgyvendinti. Valdybai vadovauja Valdybos pirmininkas.
5. Valdybos nariai privalo veikti Bendroves ir jos akcininky naudai, laikytis Lietuvos
Respublikos jstatymy bei kitq teises aktq, savo veikloje vadovautis Bendroves jstatais, visuotinio
akcininky susirinkimo sprendimais, Bendroves stebetojy tarybos (toliau - Stebetojy taryba)
sprendimais, Reglamentu ir Valdybos priimtais sprendimais.
6. Reglamentu nustatytos darbo tvarkos laikymasis yra privalomas visiems Valdybos
nariams.
7. Reglamento nesilaikymas prilyginamas Bendroves jstaty paieidimui. Valdyba u i savo
veiksmus atsako Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
8. Valdybos priimtq sprendimy vykdymo kontrole pavedama Bendroves generaliniam
direktoriui (toliau - Bendroves vadovas).
I1 SKYRIUS
VALDYBOS SUDETIS, RINKIMAS IR ATSAUKIMAS
9. Valdybq iS 5-iy nariy renka Stebetojy taryba.
10. Valdybos nariu gali biiti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijy skaiEius
neribojamas. Valdybos nariu negali bfiti Stebetojy tarybos narys ir asmuo, kuris pagal teises aktus
neturi teises eiti Siy pareigy.
11. Kiekvienas kandidatas j Valdybos narius privalo pranegti jj renkanEiam organui, kur ir
kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais
juridiniais asmenimis.
12. Valdyba (jos nariai) pradeda eiti savo pareigas nuo to momento, kai pasibaigia Stebetojy
tarybos posedis, kuriame ji (jie) buvo iSrinkta (igrinkti). Kai Bendroves jstatai keiEiami de1
Valdybos sudarymo ar jos nariy skaiEiaus padidinimo, naujai igrinkti Valdybos nariai savo veiklq
gali pradeti tik nuo pakeisty Bendroves jstaty jregistravimo dienos.

13. Valdyba iS savo nariy renka Valdybos pirmininkq ir Valdybos pirmininko pavaduotojq.
14. Valdyba savo funkcijas atlieka 4-ius metus arba iki bus iSrinkta ir prades dirbti nauja
Valdyba, bet ne ilgiau kaip iki Valdybos kadencijos pabaigos metais vyksianEio Bendroves eilinio
visuotinio akcininkq susirinkimo. Jeigu renkami pavieniai Valdybos nariai, jie renkami tili iki
veikianEios Valdybos kadencijos pabaigos.
15. Stebetojy taryba gali atSaukti visq Valdybq arba pavienius jos narius nesibaigus jy
kadencijai.
16. Valdybos narys turi teise atsistatydinti iS pareigy kadencijai nesibaigus, apie tai ne veliau
kaip prieg 14 (keturiolika) dieny raStu jspejqs Bendrove. Atsistatydinimo pareiSkimui jsigalioti
nereikia atskiro Valdybos sprendimo.
17. AtSaukus ar atsistatydinus Valdybos pirmininkui, laikinai, kol bus iSrinktas naujas
Valdybos pirmininkas, Valdybos pirmininko pareigas eina Valdybos pirmininko pavaduotojas.
I11 SKYRIUS
VALDYBOS IR JOS NARIV TEISES, PAREIGOS IR KOMPETENCIJA
18. Valdyba turi visus Bendroves jstatuose numatytus jgaliojimus, taip pat tuos, kuriuos
Valdybai priskiria Lietuvos Respublikos jstatymai ar visuotinio akcininky susirinkimo sprendimai.
19. Valdybos nariai turi Sias teises:
19.1. dalyvauti Valdybos posediiuose sprendiiamojo balso teise asmenigkai arba duoti
paprastos ragytines formos jgaliojimq kitam Valdybos nariui, kuris atstovautq jam balsuojant
Valdybos posedyje, igskyrus Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytus atvejus, kai Valdybos narys
balso teises neturi;
19.2. balsuoti ,,ui" ar ,,prieS" sililomq sprendimq Valdybos posediio metu arba iS anksto raStu
ar elektroniniy rySiy priemonemis;
19.3. susipaiinti su darbotvarkes klausimais, sprendimy projektais ir kitais su Valdybos
posediiais susijusiais dokumentais;
to
tvarka;
19.4. siiilyti Valdybos posediio darbotvarkes klausimus ~ e ~ l k e nnustatyta
19.5. inicijuoti Valdybos posedj;
19.6. iSreikSti savo nuomone kiekviename Valdybos posedyje bet kuriuo darbotvarkes
klausimu;
19.7. susipaiinti su Valdybos dokumentais ir, tik pateikus raStiikq pragymq, gauti iS
Bendroves vadovo visq informacijq apie Bendroves veiklq;
19.8. susipaiinti su Valdybos posediio garso jragu Cjeigu jis buvo daromas);
19.9. pareikiti pastabas, pasitilymus de1 parengto Valdybos posediio protokolo;
19.10. ui veiklq Valdyboje gauti iSmokas (tantjemas) Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka bei atlygj pagal visuotinio akcininky susirinkimo patvirtintos Valdybos nario
veiklos sutarties sqlygas;
19.11. kitas Lietuvos Respublikos jstatymuose, Bendroves jstatuose, Reglamente ir Valdybos
nario veiklos sutartyje nustatytas teises.
20. Valdybos nariai turi Sias pareigas:
20.1. saugoti Bendroves komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialiq informacjjq, kurias
suiinojo blidami Valdybos nariais;
20.2. nenaudoti informacjjos, gautos vykdant Valdybos nario pareigas, savo asmeninei naudai
ar treEiqjy asmeny naudai, kitaip nei leidiia visuotinis akcininky susirinkimas ir Stebetojy taryba;
20.3. Bendroves jstatuose ir Lietuvos Respublikos jstatyrny nustatyta tvarka informuoti apie
savo sudarytus sandorius su Bendrove;
20.4. dalyvauti Valdybos posediiuose;
20.5. teikti siulymus Bendroves vadovui atSaukti sprendimus, kurie prieStarauja Lietuvos
Respublikos jstatymams ir kitiems teises aktams, Bendroves jstatams ar visuotinio akcininky
susirinkimo, Stebetojy tarybos bei Valdybos sprendimams;

20.6. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos jstatymuose, Bendroves jstatuose, Reglamente ir
Valdybos nario veiltlos sutartyje nustatytas pareigas.
2 1. Valdyba svarsto ir tvirtina:
21.1. Bendroves metinj praneSimq;
2 1.2. Bendroves tarpinj pranegimq;
2 1.3. Bendroves valdymo struktiirq ir darbuotojy pareigybes;
21.4. pareigybes, j kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
21.5. Bendroves filialy ir atstovybiy nuostatus;
2 1.6. tvarkas, kurias Valdyba paveda parengti Bendroves administracijai.
22. Valdyba renka ir atgaukia ar atleidiia iS pareigy Bendroves vadovq, nustato.jo atlyginimq,
kitas darbo sutarties sqlygas, tvirtina pareigybes nuostatus, skatina j j ir skiria nuobaudas.
23. Valdyba nustato informacijq, kuri laikoma Bendroves komercine (gamybine) paslaptimi
ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali
biiti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos akciniy bendroviy jstatyrnq ir kitus
jstatymus turi biiti vieSa.
24. Valdyba priima:
24.1. sprendimus Bendrovei tapti kity juridiniy asmeny steigeja, dalyve;
24.2. sprendimus steigti Bendroves filialus ir atstovybes bei nutraukti jy veiklq, patvirtinti jy
nuostatus;
24.3. sprendimus de1 ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kaip 3 mln. (trys milijonai)
Eur, investavimo, perleidimo, nuomos (skaieiuojama atskirai kiekvienai sandorio fiSiai);
24.4. sprendimus de1 ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kaip 3 mln. (trys milijonai)
Eur, jkeitimo ir hipotekos (skaieiuojama bendra sandoriy suma);
24.5. sprendimus del kitq asmeny prievoliy, kuriy suma didesne kaip 3 mln. (trys mil.jjonai)
Eur, jvykdymo laidavimo ar garantavimo;
24.6. sprendimus jsigyti ilgalaikio turto u i kainq, didesne kaip 3 mln. (trys milijonai) Eur;
24.7. sprendimus del Bendroves vykdomos pagrindines veiklos paslaugq I produkty kainy ir I
ar kainy projektq nustatymo;
24.8. kitus Bendroves jstatuose ar visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimuose Valdybos
kompetencijai priskirtus sprendimus.
25. Valdyba, prieS priimdama Reglamento 24.3-24.6 punktuose nurodytus sprendimus, turi
gauti visuotinio akcininkq susirinkimo ar Stebetojy tarybos pritarimq. Visuotinio akcininky
susirinkimo ar Stebetojy tarybos pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybes ui priimtus
sprendimus.
26. Valdyba, prieS priimdama sprendimq investuoti leSas ar kitq turtq j kitq juridia asmeni,
turi apie tai praneiti kreditoriams, su kuriais Bendrove yra neatsiskaieiusi per nustatytq terminq,
jeigu bendra jsiskolinimo suma Siems kreditoriams yra didesne kaip 3 mln. (trys milijonai) Eur.
27. Valdyba analizuoja ir vertina Bendroves vadovo pateiktq mediiagq apie:
27.1. Bendroves veiklos organizavimq;
27.2. Bendroves finansine btikle;
27.3. iikines veiklos rezultatus, pajamy ir iSlaidy sqmatas, inventorizacijos ir kitus turto
pasikeitimo apskaitos duomenis.
28. Valdyba analizuoja, vertina Bendroves vadovo pateiktq veiklos strategijos projektq ir
informacijq apie Bendroves veiklos strategijos jgyvendinimq ir juos kartu su atsiliepimais ir
pasiiilymais del j y teikia Stebetojy tarybai.
29. Valdyba analizuoja, vertina Bendroves metiniy finansiniy ataskaity rinkinj, pelno
(nuostoliy) paskirstymo projektq ir kartu su atsiliepimais ir pasitilymais del jy bei Bendroves metiniu
praneSimu teikia Stebetojy tarybai bei visuotiniam akcininkq susirinkimui.
30. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo del dividendy u i trumpesnj negu finansiniai metai
laikotarpj skyrimo projektq ir jam priimti sudarytq tarpiniy finansiniy ataskaity rinkinj, kuriuos kartu
su atsiliepimais ir pasitilymais de1 jy bei Bendroves tarpiniu pranegimu teikia Stebetojy tarybai ir
visuotiniam akcininkq susirinkimui.

3 1. Valdyba analizuoja, vertina akcijy suteikimo taisykliy projektq, kurl kartu su atsiliepimais
ir pasidymais del jo teikia Stebetojy tarybai ir visuotiniam akcininky susirinkimui.
32. Valdyba atlieka funkcijas, kurios Lietuvos Respublikos jmoniy restruktiirizavimo jstatyme
priskirtos valdymo organo kompetencijai.
33. Valdyba privalo laiku suSaukti ir rengti visuotinius akcininky susirinkimus, sudaryti
visuotiniy akcininky susirinkimy darbotvarkes, pateikti reikiamq informacijq darbotvarkes
klausimams svarstyti.
34. Valdyba privalo pateikti Stebetojy tarybai jos pragomus su Bendroves veikla susijusius
dokumentus, duomenis ir kitq informacijq.
35. Valdyba turi teisq sitilyti papildomus Stebetojy tarybos posediio darbotvarkes klausimus
Stebetojy tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka.
36. Valdyba skiria ir atSaukia iS pareigy Bendroves filialy ir atstovybiy vadovus, nustato jy
atlyginimq, kitas darbo sutarties sqlygas, tvirtina pareigybes nuostatus, skatina juos ir skiria
nuobaudas.
37. Valdyba vykdo akcininko funkcijas bendrovese, kuriose Bendrove yra visy akcijy
savininke, ir Valdybos raStiSki sprendimai jose prilyginami visuotinio akcininky susirinkimo
sprendimams.
38. Valdyba jgalioja konkreEius asmenis atstovauti Bendrovq kitose bendrovese, kuriose
Bendrove yra akcininke ar dalininke.

IV SKYRIUS
VALDYBOS POSED~IVSAUKIMAS
39. Valdybos posediiy Saukimo iniciatyvos teisq turi kiekvienas Valdybos narys, Valdybos
pirmininkas ir Bendroves vadovas.
40. Valdybos posediius Saukia Valdybos pirmininkas, o jam negalint dalyvauti, posediius
Saukia Valdybos pirmininko pavaduotojas.
41. Valdybos pirmininkas Saukia Valdybos posedj ne veliau kaip pries 3 (tris) dienas,
Valdybos nariams iSsiysdamas (ar pavesdamas iSsiysti Bendroves darbuotojui, koordinuojanEiam
Valdybos darbq) informacijq apie Saukiamq Valdybos posedj, kaip nurodyta Reglamento 61 punkte,
ir Valdybos posediio dokumentus, kaip nurodyta Reglamento 52 punkte.
42. Reglamento 52 punkte nurodyti dokumentai pateiltiami (atsiivelgus j dokumento pobiidj
ar apiforminimq) Valdybos nariams faksu, paStu, elektroniniu paStu arba jteikiant asmenigkai
adresais, fakso numeriais, elektroninio pa30 adresais, kuriuos Valdybos nariai nurodo Valdybos
pirmininkui ir Bendrovei. Dokumentai pateikiami lietuviy kalba.
43. Informacijoje apie Saukiamq Valdybos posedj nurodoma Valdybos posediio data, laikas,
vieta, darbotvarke, asmenys, atsakingi u i dokumentq Valdybos posediiui rengimq, kaip nurodyta
Reglamente.
44. Bendroves vadovas, gavqs Bendroves darbuotojy parengtq mediiagq Valdybai, privalo
inicijuoti Valdybos posediio suSaukimq, jeigu:
44.1. Bendrovei reikia atlikti veiksmus (tame tarpe sudaryti sandorius), kuriy negalima atlikti
be atitinkamo Valdybos sprendimo;
44.2. Bendroves veiksmai (tame tarpe ir sandoris) turi btiti apsvarstyti Valdybos ar jiems turi
btiti pritarta sutinkamai su Bendroves jstatais, Lietuvos Respublikos teises aktais ar Reglamentu;
44.3. tap0 iinomos aplinkybes ar atsirado tokiy aplinkybiy tikimybe, kurioms esant
Bendroves finansine biikle gali pablogeti, Bendroves prievoles gali btiti nejvykdytos;
44.4. tap0 iinomi Lietuvos Respublikos jstatymy ir kitq teises akty (tame tarpe ir Bendroves
jstaty, Reglamento) paieidimai ar aplinkybes, numatytos Lietuvos Respublikos akciniy bendroviy
jstatyme bei kituose teises aktuose, kurie reikalauja informacijos pateikimo Bendroves valdymo
organams;
44.5. yra ar turi biiti parengti dokumentai, nurodyti Reglamente.

45. Tokia paEia tvarka kaip ir Valdybos nariai apie Valdybos posedj yra informuojamas
(jskaitant informacijos apie Saukiamq Valdybos posedj pateikimq) Bendroves vadovas.
46. 1 Valdybos posedj darbotvarkes klausimams pristatyti gali biiti kvieEiami Bendroves
darbuotojai, atsakingi u i Valdybos posediio dokumenty parengimq.
47.Valdybos pirmininkas turi teisq nesilaikyti Reglamento 61, 62 punktuose nurodyto
termino, jeigu visi Valdybos nariai su tuo sutinka.
48. Pirmo posediio metu kiekvienas Valdybos narys privalo pateikti Valdybos pirmininkui bei
Valdybos darbq koordinuojanEiam Bendroves darbuotojui savo adresq, elektroninio paSto adresq,
fakso numefi, kuriais jis pageidauja gauti informacijq apie posediiy Saukimq, informacijq,
reikalingq Valdybos nario veiklos sutarties sudarymui, ir kitq informacijq. Apie visus prieS tai
iSvardinty duomeny pasikeitimus Valdybos narys privalo nedelsdamas informuoti Valdybos
pirmininkq bei Valdybos darbq koordinuojantj Bendroves darbuotojq. Jeigu Valdybos narys
nepraneSa apie kontaktiniy duomeny pasikeitimus, Valdybos pirmininkas ar kiti posedj
organizuojantys asmenys u i tai neatsako, o informacija apie Valdybos posediio Saukimq bei kita
susijusi informacija laikoma jteikta tinkamai.

v SKYRIUS
VALDYBOS POSED~IVDARBOTVAIUU?
IR DOKUMENTAI
49. Valdybos posediio darbotvarke yra nustatoma Valdybos posedj inicijavusiy asmeny.
50. Valdybos posediio darbotvarkes papildyti ar keisti negalima, jeigu biity neiSlaikytas
terminas, nurodytas Reglamento 6 1,62 punktuose, iSskyrus Reglamente numatytus atvejus.
51. Valdybos posediio darbotvarke gali biiti papildyta ar pakeista (jskaitant papildomos
informacijos ar dokumenty darbotvarkes klausimais priemimq, sprendimo projekto formuluotes
pakeitimq, kt.) nesilaikant terminy, nurodytq Reglamento 61, 62 punktuose (priimant aiSkinarnajj
raStq bei kitus dokurnentus svarstymui tuo klausimu ar papildomq informacijq), jeigu posedyje
dalyvauja ir tam neprieStarauja visi Valdybos nariai, arba, jeigu dalyvauja ne visi Valdybos nariai,
taEiau apie siiilomus papildomus ar keistinus darbotvarkes klausimus jiems buvo praneSta iki
posediio, bet jie nepriegtaravo de1 tokiy veiksmy.
52. Dokumentus, pateikiamus Valdybos nariams, sudaro:
52.1. finansiniai ir kiti veiklos rodikliai;
52.2. pagal kiekvienq Valdybos posediio darbotvarkes klausimq parengtas aiSkinamasis
ragtas;
52.3. papildoma informacija, kaip nurodyta Reglamento 55, 56 punktuose;
52.4. su Valdybos posediio darbotvarkes einamaisiais ltlausimais susijusi informacija ir
dokumentai.
53. U i finansiniy ir kity veiklos rodikliy turinio teisingumq atsako Bendroves vadovas.
54. Bendroves vadovas privalo uitikrinti tinkamq dokumenty parengimq ir pateikimg
55. Papildomq informacijq sudaro dokumentai, kurie papildo ir pagrindiia aiSkinamojo raSto
teiginius.
56. Papildoma informacija yra laikoma tik papildomu informacijos Saltiniu, bet visa svarbi
informacija bei aplinkybes turi biiti nurodytos aigkinamajame raSte ir jo prieduose, neatsiivelgiant j
tai, ar papildoma informacija yra pridedama ar ne.
57. AiSkinamasis raStas ir papildomi dokumentai su juos parengusiy darbuotojy paragais
pateikiami Valdybos darbq koordinuojanCiam Bendroves darbuotojui prieS 3 (tris) darbo dienas iki
numatomos Valdybos posediio datos raStu ir elektroniniu pagtu, igskyrus Reglamente numatytas
igimtis.
58. Gavus papildomq informacijq ar dokumentus ir I ar iSkilus naujoms I nenumatytoms
aplinkybems, susijusioms su Valdybos posediio darbotvarkes klausimu, ar esant siiilyrnams
papildyti darbotvarkq ar jq pakeisti, neiglaikius Reglamento 61, 62 punktuose nustatyty terminy, turi
biiti nedelsiant informuotas Valdybos darbq koordinuojantis Bendroves darbuotojas ir Bendroves

vadovas. Papildoma infdrmacija ar siiilymai Valdybos pirmininkui bei nariams pateikiami
Reglamento 63 punkte nustatyta tvarka.
59. Valdyba gali priimti sprendimq darbotvarkes klausimu ir nesant aiskinamojo ragto, taEiau
Valdybai vertinant, kad jai yra iinoma ir pateikta pakankamai informacijos bei dokumenty
sprendimo priemimui.
VI SKYRIUS
VALDYBOS POSED~IVTVARKA

60. ISrinkus naujq Valdybq, pirmq jos posedj gali suSaukti bet kuris Valdybos narys. Toks
posedis turi biiti sugauktas ne vkliau kaip per 15 (penkiolika) dieny nuo Stebetojy tarybos posediio,
iSrinkusio naujq Valdybq. Pirmo posediio darbotvarkeje privalomas Valdybos pirmininko ir jo
pavaduotojo iSrinkimo klausimas bei Valdybos darbo reglamento patvirtinimas.
6 1.Valdybos posediius Saukia Valdybos pirmininkas ar jo pavaduotojas Reglamento 42, 43
punktuose nustatyta tvarka, iSsiunEiant apie tai informacijq ir posediio dokurnentus kiekvienam
Valdybos nariui ne veliau kaip pries 3 (tris) dienas iki Valdybos posediio, iSskyrus Reglamento 47,
62 punktuose numatytus atvejus.
62. Valdybos posediio dokumentai, susije su Silumos ir I ar karSto vandens kainy, kurios
jsigalioja nuo kit0 menesio pirmos dienos, nustatymu, Valdybos nariams gali biiti pateikti ne veliau
kaip pries 1 (vienq) dienq iki suSaukto Valdybos posediio, siunEiant dokumentus Valdybos nario
nurodytu elektroniniu paStu, faksu ar jteikiant asmenigkai.
63. Kiekvienas Valdybos narys ir Bendroves vadovas gali siiilyti papildomus posediio
darbotvarkes klausimus ar darbotvarkes klausimy pakeitimus, kuriuos Valdybos pirmininkas privalo
jtraukti j darbotvarkq, jeigu jis raSytinj motyvuotq pasiiilymq de1 papildomy ar keiEiamy klausimy
(kuriame turi biiti detaliai apibiidinamas kiekvienas pasiiilytas klausimas ir pateikiamas sprendimo
del jo projektas) gavo ne veliau kaip prieS 3 (tris) dienas iki Valdybos posediio, o de1 Silumos ir 1 ar
karSto vandens kainy, kurios jsigalioja nuo kit0 menesio pirmos dienos, nustatymo - ne veliau kaip
pries 1 (vienq) dienq iki Valdybos posediio. Veliau pateikti pasiiilymai papildyti ar pakeisti
darbotvarkes klausimus, sprendiiami Reglamento 5 1,70.2 punktuose nustatyta tvarka.
64. Informacija apie Valdybos posediio Saukimq ir su juo susjjusi mediiaga gali biiti
siunEiama elektroniniu paStu, faksu ar jteikiant asmeniikai. Diena, kuriq iisiunEiama atitinkama
informacija apie Valdybos posediius, j Reglamente nustatytus informacijos pateikimo terminus
jskaiEiuojama, o Valdybos posediio diena j Reglamente nustatytus terminus nejskaiEiuojama.
65. Visiems Valdybos nariams sutinkant, Valdyba gali priimti sprendimus balsuojant
balsavimo raStu biuleteniu, neSaukiant posediio. Tokiu atveju ragomas protokolas bei parengiami
balsavimo raStu biuleteniai, kurie pateikiami visiems Valdybos nariams pasiragyti. Sprendimai,
iSdestyti balsavimo raStu biuletenyje, laikomi priimtais, kai balsavimo raStu biuletenius pasirago
daugiau kaip 213 Valdybos nariy, t. y. ne maiiau kaip 4 Valdybos nariai.
66. Valdyba j kiekvienq savo posedj turi kviesti Bendroves vadovq, jeigu jis nera Valdybos
narys, ir sudaryti jam galimybes susipaiinti su informacija darbotvarkes klausimais.
67. Valdybos nariams sutikus, j Valdybos posediius gali biiti kvieEiami Bendroves
darbuotojai, Stebetojy tarybos nariai ir kviestiniai asmenys, jeigu Valdyboje svarstomas klausimas
tiesiogiai susijqs su jais ar reikalingi jy paaiSkinimai svarstomu klausimu.
68. Valdybos posediio metu ragomas protokolas. Valdybos posedis gali biiti fiksuojamas
atliekant garso jraSq, esant visy dalyvaujanEiy Valdybos nariy sutikimui.
69. Valdybos posedyje tinkamq tvarkq uitikrina ir Reglamento nustatytas taisykles
jgyvendina Valdybos posediio pirmininkas, kuris pasirago Valdybos posediio protokolq ir
sprendimus. Valdybos posediio pirmininkas yra Valdybos pirmininkas, o jam nesant - Valdybos
pirmininko pavaduotojas. Jeigu Valdybos posedyje negali dalyvauti Valdybos pirmininkas ir jo
pavaduotojas, Valdybos posediio pirmininkas renkamas iS Valdybos posedyje dalyvaujanEiy
Valdybos nariy.
70. Jeigu Valdybos nariai nenutaria kitaip, Valdybos posedis vyksta pagal Siq tvarkq:

70.1. aptariamas praejusio Valdybos posediio protokolas;
70.2. svarstomi ir tvirtinami darbotvarkes klausimai;
70.3. kiti klausimai.
71. Darbotvarkes klausimy svarstymo eiligkumas priklauso nuo svarstomo klausimo tikslo,

nurodyto aiikinamajame ragte: pirmoje eileje svarstomi klausimai, kuriy tikslas yra sprendimas,
antroje eileje - diskusijos ir sprendimas, treEioje - diskusijos, ketvirtoje - informacija.
VII SKYRIUS
SPRENDIMIJ PRIEMIMAS
72. Balsavimq skelbia Valdybos posediio pirmininkas.
73. Balsavimas vykdomas rankos pakelimu. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vienq

balsq.
74. Balsavimo rezultatus skelbia Valdybos posediio pirmininkas, kuris taip pat paskelbia, ar
sprendimas priimtas, ar ne. Balsams ,,ui" ir ,,prier pasiskirsEius po lygiai, lemia Valdybos
pirmininko balsas.
75. Valdybos narys savo valiq - ,,uY ar ,,priesu balsuojamq sprendimq, su kurio projektu jis
susipaiinqs, gali praneiti balsuodamas ii anksto raitu ar elektroniniy rygiy priemonemis, pateikiant
balsavimo ragtu biuleteni, jeigu uitikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima
nustatyti balsavusio asmens tapatybq.
76. Valdybos nariai Valdybos posedyje gali dalyvauti ir nuotoliniu biidu vaizdo ar balso
perdavimo technologijy pagalba (vaizdo ar telefonines konferencijos, telefoninio pokalbio biidu,
kt.), 1eidiianEiujuos identifikuoti, o dalyvaujantiems posedyje Valdybos nariams girdeti vienas kitq
per telefono ryij, internetq, kt. ir toks dalyvavimas atitinka asmenigkq dalyvavimq Valdybos
posedyje bei toks balsavimas iskaitomas i. Valdybos posediio kvorumq. Valdybos narys savo valiq
balsuojamu sprendimu patvirtina uipildydamas balsavimo raStu biuletenj.
77. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posedis laikomas jvykusiu, kai jame dalyvauja
daugiau kaip 2 I 3 Valdybos nariy, t. y. ne maiiau kaip 4 Valdybos nariai. Valdybos nariai, iS anksto
balsavq ragtu, laikomi dalyvaujaneiais posedyje.
78. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai u i ji gauta daugiau balsy ,,uY negu ,,prier.
79. Valdyba gali priimti kitokios redakcijos sprendimq nei buvo pasiiilytas sprendimo
projektas darbotvarltes klausimu.
80. Valdybos sprendimas isigalioja jo priemimo dienq, nebent sprendime nurodyta kita
sprendimo isigaliojimo data.
81. Valdybos narys neturi teises balsuoti, kai Valdybos posedyje sprendiiamas su jo veikla
Valdyboje susijqs ar jo atsakomybes ltlausimas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
2.87 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju Valdyba sprendiia de1 Valdybos nario nugalinimo nuo
balsavimo priimant sprendimq konkreEiu klausimu.

VIII SKYRIUS
VALDYBOS POSED~IOPROTOKOLAS
82. Valdybos posediiai protokoluojami.
83. Valdybos posediio protokolq surago Valdybos posediio sekretorius, kuri paskiria

Valdyba. Bendroves vadovas savo jsakymu skiria Bendroves darbuotojq, koordinuojantj Valdybos
darbq.
84. Protokole turi biiti nurodyta: posediio vieta ir laikas, dalyviy skaiEius, kvorumo buvimas,
balsavimo rezultatai, sprendimai, kita reikalinga informacija. Prie protokolo turi biiti pridedamas
dalyviy sqragas (su dalyvavimq patvirtinanEiais paragais) ir balsavimo ragtu biuleteniai bei
informacija apie Valdybos posediio (susirinkimo) sugaukimq. Posedyje dalyvaujanEiy asmeny
reikalavimu j protokolq turi biiti jraSoma jy pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai
protokole turi biiti aptarti Valdybos nariy. Prie Valdybos posediio protokolo pridedami Valdybos

sprendimai, visi dokumentai, pateikti Valdybos posediiui ir garso jraSas (jeigu jis buvo daromas),
igsaugotas kompaktiniame diske ar USB laikmenoje.
85. Protokolai, kartu su Reglamento 83 punkte nurodytais dokumentais ir garso jraSu, turi biiti
saugomi nuolat. Kiekvieno Valdybos nario, dalyvavusio ar turejusio teisq dalyvauti Valdybos
posedyje, reikalavimu turi biiti igduodama Valdybos posediio protokolo ar sprendimo kopija.
86. Protokolq pasirago Valdybos posediio pirmininkas ir Valdybos posediio sekretorius.
Visq kitq informacijq, pridedamq prie protokolo, pasirago jq parengq asmenys. Per 5 (penkias) darbo
dienas nuo jvykusio posediio dienos, Valdybos posediio pirmininkas pasirso Valdybos sprendimq.
Esant skubiam atvejui ir Valdybos posediio pirmininkui nesant Bendroveje, Valdybos posediio
pirmininkas gali pateikti pasiraSytq Valdybos sprendimq elektroniniy rySiy priemonemis.

IX SKYRIUS
KITOS NUOSTATOS
87. Valdybq technigkai aptarnauja Bendroves adrninistracija.
88. Po jvykusio Valdybos posediio per 5 (penkias) darbo dienas Valdybos posediio
sekretorius su Valdybos priimtais sprendimais elektroniniu paStu supaiindina Bendroves vadovq,
darbotvarkes klausimo iniciatoriy (kai klausimas svarstytas be pateikto aigkinamojo raSto - ui
Valdybos sprendimo jgyvendinimq atsakingo Bendroves struktiirinio padalinio vadovq) cir kitus
aiSkinamaji raStq teiktu darbotvarkes klausimu pasiraSiusius Bendroves darbuotojus.
89. Priklausomai nuo Valdybos priimto sprendimo pobiidiio, Bendroves administracija
tiesiogiai vykdo Valdybos priimtq sprendimq arba Bendroves vadovas, vadovaudamasis Valdybos
sprendimu, iSleidiia jsakymq jo jgyvendinimui.
90. Pasikeitus Lietuvos Respublikos teises akty imperatyviosioms nuostatoms, Bendroves
jstatams, kol nebus atitinkamai pakeistas Bendroves valdybos darbo reglamentas, taikomos
imperatyvios teises akty, Bendroves jstaty nuostatos.
Mes, akcines bendroves ,,Kauno energija" valdybos nariai, su akcines bendroves
,,Kauno energija" valdybos darbo reglamentu, patvirtintu 2019 m. geguies 24 d. akcines bendroves
,,Kauno energija" valdybos sprendimu Nr. 2019-8-1 susipaiinome ir jj vykdysime:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vardas, pavarde

ParaSas

Data

