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KLAUSOMĖS. DALINAMĖS. KURIAME. 

BENDROVIŲ VALDYBŲ MOKYMAI: 

BENDROVĖS VALDYBOS IR JOS NARIŲ VEIKLOS PRINCIPAI,  
FUNKCIJOS, ATSAKOMYBĖ 

 
Šiuolaikinėje verslo aplinkoje kylantys nauji iššūkiai ir rizikos, sąlygoja augančius reikalavimus įmonių 
valdymo efektyvumui. Pasaulinė ir Lietuvos verslo praktika rodo, kad įmonės, kuriose veikia profesionali 
valdyba, pasiekia geresnių veiklos rezultatų. Požiūrius, kad valdyba tėra formalus valdymo organas, kad 
valdybos reikalingos tik didelėms įmonėms, keičia supratimas, kad įmonės valdyba gali ir privalo kurti realią 
vertę įmonei. 
 

KTU Vadovų mokykla kviečia į  intensyvius 2 dienų trukmės bendrovių valdybų mokymus, skirtus 
ugdyti darbo įmonės valdyboje kompetenciją. Mokymai skirti esamiems ir būsimiems bendrovių valdybų 
nariams, įmonėms, ketinančioms sudaryti valdybas, įmonių savininkams. 

Kokie pokyčiai įmonių valdymo organuose prognozuojami artimiausiu metu įgyvendinant Akcinių 
bendrovių įstatymo naujos redakcijos nuostatas? Už ką atsakinga valdyba? Ar gali valdybos narys būti 
baudžiamas už prastus įmonės veiklos rezultatus? Ar yra alternatyvų valdybos nario atsakomybei? Kaip 
turėtų būti organizuojamas įmonės valdybos darbas? Kokios sutartys sudaromos su įmonių valdybos 
nariais?  
 

Į šiuos ir kitus įmonėms aktualius klausimus atsakys ekspertų komanda, sudaryta iš teisės, finansų ir 
įmonių valdymo profesionalų. Ekspertai pristatys bendrovių valdybos darbo principus bei teisinius 
aspektus, perteiks gerąją patirtį, komentuos Lietuvos įmonių valdybų darbo aktualijas. 
 
Mokymų programa sudaryta iš keturių dalių: 

I. Bendrovės valdybos vieta ir funkcijos bendrovės valdyme. 
Lekt. dr. A. Kazakevičius, UAB „Auditum“ direktorius. 

II. Bendrovės valdybos vaidmuo užtikrinant veiklos strategiškumą.  
Lekt. prof. R. Jucevičius, Verslo strategijos instituto direktorius. 

III. Valdybos narių veiklos teisiniai aspektai: fiduciarinės pareigos ir atsakomybė.  
Lekt. dr. D. Foigt-Norvaišienė, įmonių teisės ekspertė, advokatė. 

IV. Valdybos darbo organizavimas ir komunikacija. 
Lekt. A. Variakojis, Verslo angelų fondo partneris. 

 

Mokymų trukmė: 16 val. (dvi dienos po 8 val.) 

Artimiausi mokymai: 2015 m. lapkričio 12-13 d.  

Pažymėjimas: Mokymų dalyviams išduodamas KTU pažymėjimas 

Vieta: KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas, Kaunas 

Mokymų kaina: 800 EUR* 
* Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams siūlome pasinaudoti 15 proc. nuolaida.  
* Įmonei, delegavusiai į mokymus daugiau nei 2 asmenis, siūlome 20 proc. nuolaidą. 
Pastaba: nuolaidos nesumuojamos. 

    
Daugiau informacijos apie mokymus ir registracija: http://executive.ktu.edu/valdyba  
 
Kontaktai pasiteirauti: 
Ingrida Šmaižienė, mokymų koordinatorė 
El. paštas: ingrida.smaiziene@ktu.lt 
Tel.: 8 626 32699       

http://executive.ktu.edu/valdyba

