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I. Bendrosios nuostatos 
 

1. Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos (toliau - Asociacija) vidaus darbo 
reglamentas (toliau - Reglamentas) nustato Asociacijos vienasmenio ir kolegialaus 
valdymo organų bei visuomeniniais pagrindais veikiančių struktūrinių padalinių 
(komisijų ir darbo grupių) (toliau – Padaliniai) ir nuolatinių bei laikinųjų projektų grupių 
(toliau- Projektų grupės) veiklos organizavimo bendrąją tvarką siekiant užtikrinti 
konstruktyvius, abipuse nauda pagrįstus gyvybės draudimo bendrovių, klientų ir 
priežiūros institucijų tarpusavio santykius, skatinant ir plėtojant Asociacijos narių veiklą, 
visuomenės švietimą apie gyvybės draudimo produktus: 
• Rengiant ir teikiant pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo, parengtų aktualių teisės 

aktų ir/ar poįstatyminių teisės aktų projektų, formuojant galiojančių teisės aktų 
interpretavimo ir taikymo praktiką; 
• Atstovaujant ir ginant Asociacijos narių interesus santykiuose su Lietuvos banku 

ir kitomis kontrolės/priežiūros institucijomis, pozicijų bei rekomendacijų gavimu, 
siekiant padėti Asociacijos nariams tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimus ir 
sukurti sąžiningą bei vieningą rinkos praktiką, plėtojant gyvybės draudimo produktų 
socialinę naudą; 
• stebėti ir vertinti vartotojų elgsenos pokyčius ir Lietuvos banko, kitų valstybės 

institucijų bei valstybės įgaliotų privačių asmenų (notarų, antstolių) sprendimus, dalintis 
gerąja praktika ir kylančiomis problemomis tarp Asociacijos narių , siekiant apsaugoti 
vartotojų interesus ir formuoti gerąją praktiką  
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• Atstovaujant Asociacijos narių interesus tarptautinėse organizacijose bei 
institucijose, konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose 

 
•  Lietuvos Respublikos įstatymų ribose atliekant kitas funkcijas, tiesiogiai ir 

netiesiogiai susijusias su Asociacijos tikslu ir uždaviniais. 
2. Reglamentas yra dokumentas, detalizuojantis Asociacijos įstatus bei kitus Asociacijos 

lokalinius teisės aktus tvirtinamus Asociacijos visuotinio narių susirinkimo, ir jis 
taikomas tiek, kiek neprieštarauja šiems dokumentams. Kiti Valdybos tvirtinami 
lokaliniai teisės aktai bei Prezidento įsakymais tvirtinami vidaus teisės aktai Reglamento 
reguliavimo objekto atžvilgiu taikomi tiek, kiek neprieštarauja jo nuostatoms. 

3. Valdymo organai, Padaliniai ir Projektų grupės vykdant paminėtą veiklą vadovaujasi ne 
tik šiuo Reglamentu bei kitais lokaliniais teisės aktais, bet ir LR Konstitucija, įstatymais, 
Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, taip pat Asociacijos visuotinio 
narių susirinkimo bei Valdybos nutarimais. 

 
 

II. Asociacijos darbo organizavimas 
 

Asociacijos tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, vykdyti jai pavestus uždavinius, 
savo veikla atstovauti Asociacijos narių ekonominiams interesams ir juos ginti, 
propaguoti Asociacijos narių teikiamas paslaugas ir jų naudą gyventojams, įmonėms ir 
organizacijoms bei tenkinti kitus viešuosius interesus. Todėl Asociacijoje būtina: formuoti 
tarpusavio pasitikėjimo ir solidaraus darbo draudimo rinkos labui atmosferą. Apie visus 
esminius rinką liečiančius klausimus nariai turimą informaciją operatyviai perduoda 
Asociacijai atvirai diskusijai, siekiant suformuoti geriausią rinkai praktiką ir/ar sutarti dėl 
bendrų veiksmų nepažeidžiant konkurencijos teisės. Per Asociaciją taip pat pasidalinama 
bendravimo su priežiūrinėmis institucijomis patirtimi, jei ši informacija nėra 
konfidencialus, kad apie tai žinotų ir kiti nariai ir esant poreikiui būtų apsitarta aktualiais 
klausimais. Veikla Asociacijoje bendriems tikslams turi būti traktuojamas kaip neatsiejama 
Asociacijos narių veiklos dalis. 

 
 

1. Asociacijos narių veiklos koordinavimas 
 

1.1 Asociacijos narių veiklą koordinuoja (pagal kompetenciją planuoja, organizuoja ir jai 
vadovauja) Asociacijos vienasmenis valdymo organas – Asociacijos vadovas 
(Prezidentas). 

1.2 Pagrindinis Padalinys, padedantis Prezidentui realizuoti Asociacijos veiklos 
koordinavimo funkciją su nariais - Veiklos koordinavimo komisija. 

1.3 Prezidentas taip pat organizuoja savanoriškus darbus LR Vyriausybės nustatyta tvarka bei 
Visuotinio narių susirinkimo, Valdybos nutarimų ir Asociacijos pozicijų, priimtų 
vadovaujantis šiuo Reglamentu bei kitais teisės aktais, įgyvendinimą. 

1.4 Kitas Prezidento funkcijas apibrėžia Asociacijos įstatai, Prezidento pareiginiai nuostatai ir 
šis Reglamentas. 

 
 

2. Asociacijos veiklos metinis planavimas ir veiklos ataskaitos 
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2.1 Kiekvienais metais sudaromas mobilus operatyvinis Asociacijos veiklos planas 
vienerių metų laikotarpiui, kuris pagal poreikį gali būti atnaujinamas.  

2.2 Pirminis plano projektas (aktualių stebėsenai ir veiksmams teisės aktų ir kitų 
dokumentų projektų bei temų sąrašas) sudaromas prieš metinį ataskaitinį Valdybos 
posėdį apklausus Asociacijos narius (per Valdybos narius, Padalinius ir nuolatines 
Projektų grupes). Pirminį plano projektą iš gautų pasiūlymų, juos reitinguodamas ir 
papildydamas savo pasiūlymais, parengia Prezidentas ir pateikia jį per Veiklos 
koordinavimo komisiją Asociacijos narių išvadoms. Gautos išvados derinamos Veiklos 
koordinavimo komisijoje. Pagal derinimo rezultatus plano projektas koreguojamas ir 
pateikiamas Valdybai tvirtinti. 

2.3 Planas sudaromas iš Asociacijos narių ir Prezidento pasiūlymų dėl kokių nors veiksmų 
Asociacijos iniciatyva, pasiūlymų dėl išankstinių veiksmų pasirengiant numatomiems 
valdžios institucijų veiksmams, pasiūlymų dėl jau gautų iš valdžios institucijų nuomonei 
ar derinimui projektų ir kitų dokumentų, kitų asociacijų ir organizacijų aktualių 
pasiūlymų dėl bendrų veiksmų, neužbaigtų ankstesniais metais veiksmų ir pan. 

2.4 Sudarant metinį veiklos planą ir metų eigoje jį pildant ypatingas dėmesys skiriamas 
valstybės institucijų metinių veiklos planų aktualioms priemonėms, LR Seimo sesijų 
darbotvarkėms, Partijų rinkimų programoms, LR Vyriausybės programai ir jos 
realizavimo priemonėms. 

2.5 Komunikavimo darbas organizuojamas, planuojamas, vykdomas ir ataskaitos pateikiamos 
atskirai Valdybos nustatyta tvarka bei laikantis sutarties su pasirinkta viešųjų ryšių 
agentūra nuostatų bei kitų tarpusavio susitarimų. 

2.6 Prezidentas apie atliktus veiksmus Valdybos narius informuoja periodiškai, paprastai 
kartu su pranešimu apie rengiamą eilinį Valdybos posėdį (bet ne rečiau kaip kartą per 
ketvirtį), pateikdamas trumpas einamosios Asociacijos veiklos apžvalgas bei Asociacijos 
biudžeto (administracinių išlaidų sąmatos) vykdymo einamąsias ataskaitas. 

2.7 Metinė Asociacijos veiklos ataskaita kasmet pateikiama derinimui, vertinimui ir 
Visuotinio narių susirinkimo tvirtinimui iki įstatymuose nustatyto termino. 

2.8 Valdybos darbas organizuojamas Asociacijos valdybos darbo reglamente nustatyta 
tvarka. 

2.9 Padalinio eilinio posėdžio datą, apklausus jo narius, parenka ir tvirtina Prezidentas. Kartu 
pateikiamas darbotvarkės projektas. Darbotvarkė pagal poreikį pildoma kitais Padalinio 
narių pateiktais klausimais. Pagal poreikį darbotvarkė persiunčiama ir kitiems 
Padaliniams. Klausimus Padalinio posėdžio darbotvarkei gali siūlyti ir Asociacijos 
valdymo organai bei kiti Padaliniai. 

2.10 Prezidentas apie Padalinių veiklą pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą metuose, 
informuoja Valdybą. Asociacijos nariai kontroliuoja savo atstovų veiklą Asociacijoje. 

 
 

3. Asociacijos raštų  ir kitų dokumentų projektų rengimas, derinimas ir 
pasirašymas 

3.1 Darbas su pirminei nuomonei ar derinimui gautais teisės aktų bei rekomendacinio 
pobūdžio dokumentų (gairių, paaiškinimų, išaiškinimų, rekomendacijų ir pan.) 
projektais, savo iniciatyva rengiamais ar siūlomais parengti paminėtais projektais, bei 
išvadoms ar nuomonei pateiktais analitinio pobūdžio dokumentais (tyrimais, analizėmis, 
motyvuotais pasiūlymais ir pan.) sudaro Asociacijos veiklos pagrindą, o Asociacijos 
nuomonė, pasiūlymai, klausimai, kaip tarpinė ir/ar galutinė pozicijos dėl jų, paprastai 
išdėstomi šiame Reglamente nustatyta tvarka parengtuose raštuose ir/ar kituose 
dokumentuose. 
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3.2 Atsakingas už pozicijos dėl veiksmų poreikio bei jų turinio (priemonių ir pan.) 
suformavimą, raštų ir/ar kitų dokumentų rengimo proceso organizavimą ir tolimesnį 
reikiamų veiksmų koordinavimą yra Prezidentas. 

3.3 Apie poreikį suformuoti poziciją dėl veiksmų ir jų turinio ir/ar parengti raštą bei kitą 
dokumentą Prezidentas informuoja Asociacijos narius paprastai per atsakingų Padalinių 
ir Projektų grupių narius bei Veiklos koordinavimo komisiją. 

3.4. Priklausomai nuo klausimo svarbos jau pradiniame etape informuojama ir Valdyba. 3.4.1. 
Valdyba informuojama visais atvejais, kai siūlomas svarstymo objektas (iš valstybės 
institucijų ar trečiųjų šalių gauti teisės akto jo pakeitimo projektai, prašymai ir 
pasiūlymai aptarti tam tikrus klausimus ir pateikti nuomonę ir/ar pasiūlymus ir 
pan.) yra susijęs su draudimo produktų kainodaros, mokesčių, draudimo sutartims 
taikomu teisiniu reguliavimu. 
3.4.2. Tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad klausimo svarstymas gali būti 
pripažintas ribojančiu konkurenciją, dėl to, ar toks klausimas gali būti svarstomas 
Asociacijoje, sprendžia Valdyba. Esant poreikiui, Valdyba gali kreiptis į Teisės ir 
atitikties darbo grupę, ar advokatus, ar valstybines institucijas dėl nuomonės pateikimo ar 
klausimas gali būti svarstomas Asociacijoje; 
3.4.3. Pagal poreikį prieš pradedant veiksmus dėl pozicijos turinio formavimo 
Prezidentas apklausia narius dėl veiksmų tikslingumo. Esant skirtingoms nuomonėms 
dėl pozicijos rengimo tikslingumo ir konkrečių veiksmų, sprendimas priimamas 
balsų dauguma, Prezidentui apklausiant Valdybos narius arba per eilinį ar neeilinį 
Valdybos posėdį prieš tai klausimą visapusiškai aptarus Padalinyje ar Projekto grupėje. 

3.5 Raštai ir kiti dokumentai išsakantys Asociacijos poziciją (ar išimtinais atvejais - 
žodinę poziciją) paprastai nuo pat pradžių rengiama per Padalinius ar Projektų 
grupes.  

3.6 Be pagrindinės raštų ir kitų dokumentų rengimo tvarkos - nuo pradinės stadijos per 
Padalinius ir/ar Projektų grupes bei derinant su visais, pagal situaciją, galimi dar tokie 
kiti raštų projektų ir kitų dokumentų rengimo būdai: 
o rašto projektą ar kitą dokumentą savo iniciatyva parengia Prezidentas; 
o rašto projektą ar kitą dokumentą savo iniciatyva parengia nario (-ių) atstovas (-ai); 
o rašto projektą ar kitą dokumentą parengia pagal sutartį trečias asmuo (advokatai, 

konsultantai ir pan.); 
o rašto projektą ar kitą dokumentą parengia kita asociacija ir siūlo prisijungti; 
o rašto projektą ar kitą dokumentą parengia Asociacija ir siūlo prisijungti kitą (kitas) 

asociaciją (-as); 
o rašto projektą ar kitą dokumentą kartu rengia kelių Asociacijų atstovai ar bendras jų 

atstovas; 
o raštas ar kitas dokumentas Prezidento dubliuojamas papildomai institucijai; 
o raštas ar kitas dokumentas rengiamas ypatingos skubos tvarka; 
o raštas ar kitas dokumentas liečia tik dalies narių vykdomą veiklą, veiklos Lietuvoje 

formą, modelį ir pan. 
Šiais atvejais pozicija dėl veiksmų ir jų turinio suformuojama bei raštai ar kiti dokumentai 
rengiami laikantis šiame Reglamente nustatytų bendrųjų reikalavimų, bet tam tikrais 
atvejais su objektyviomis išlygomis, aptartomis Valdyboje. 

3.7. Kai rašto projektą ar kitą dokumentą rengia Prezidento pagal kompetenciją paskirtas 
Padalinys ar tam klausimui spręsti sudaryta Projekto grupė, rašto ar kito dokumento 
parengimui paprastai vadovauja Prezidentas. Prezidentas yra atsakingas už pastabų, 
pasiūlymų, klausimų ir reikiamos motyvacijai informacijos (toliau - pastabos) surinkimo 



 5 

ir apibendrinimo organizavimą ir koordinavimą, o esant galimybei šias funkcijas pilnai ar 
atskiruose etapuose atlieka pats. Kai tokios galimybės Prezidentas neturi, tai atlieka 
Padalinio (Projekto) narys savo iniciatyva ar pasiūlius Prezidentui, ar kitiems Padalinio 
(Projekto) nariams bendru visų susitarimu, ar balsuojant. 

3.8 Prezidentas nustato terminą per kurį Padalinio ar Projekto grupės nariai bei kiti 
Asociacijos narių atsakingi asmenys gali pateikti pastabas pirminio projekto parengimui. 
Toliau pateikiama tik nuomonė dėl kitų narių pastabų bei redakcinio pobūdžio pastabos. 

3.9 Pastabos teikiamos el. paštu, siūlant konkrečius redakcinius pasiūlymus ir juos 
argumentuojant. Susirašinėjimo procese laikomasi tokios tvarkos: 
• siekiama nesudaryti perteklinį adresatų sąrašą, ypač tarpiniame susirašinėjime; 
• el. pašto laiškų pavadinimai turi atitikti susirašinėjimo tikslą ir turinį; 
• Prezidento persiunčiama informacijos el. pašto laiške turi būti bent trumpai 

apibūdinama; 
• pastabos turi būti teikiamos ant paskutiniojo aktualaus el. pašto laiško; 
• laikomasi nustatytų terminų pastaboms pateikti, o nespėjant apie tai informuojamas 

Prezidentas nurodant kada jos bus pateiktos, bet visais atvejais ne vėliau nei jas reikia 
pateikti institucijoms; 

• reaguoti į el. pašto laiškus ir atsakyti į užduotis arba informuoti, kad klausimas 
neaktualus ir pastabų neteiks turi visų narių atstovai. 

Tokia pati tvarka taikoma ir teikiant prašytą informaciją, atsakymus, klausimus, 
pasiūlymus ir pan. 

3.10 Gavus pastabas, 3.7 punkte nustatyta tvarka, parengiamas pirminis rašto projektas, į 
kurį turi būti įtrauktos visų Asociacijos narių pastabos, bei rengėjas jas išsiunčia 
Padalinio ar Projekto grupės nariams suderinimui, nustatydamas terminą iki kada turi 
būti pareikšti atsiliepimai bei pažymėdamas, kurioms pastaboms ir kodėl jis nepritaria. 

3.11 Jei iki nustatyto termino Padalinio ar Projekto grupės narys nepareiškia pastabų dėl 
tarpinių ir/ar galutinio projekto variantų laikoma, kad projektui pastabų neturi. 

3.12 Po termino pateiktos pastabos priimamos tik tuo atveju, jeigu rašto ar kito 
dokumento pateikimo terminas dar nesibaigęs ar atsakinga institucija jį pratęsia ir šioms 
pastaboms pritariama šiame Reglamente nustatyta tvarka. 

3.13 Padalinio ar Projekto grupės nariai yra atsakingi už pastabų suderinimą savo įmonėje. Jo 
pareikštos pastabos laikomos Asociacijos nario pozicija. 

3.14 Jei Padalinio ar Projekto grupės narių pozicijos išsiskiria neprincipiniais klausimais 
(formuluotės, stilius ir pan.) Prezidentas organizuoja atskirą diskusiją Padalinyje ar 
Projekto grupėje susirašinėjant el. paštu ar renkantis pasitarti ir po jos, įvertinant 
daugumos išsakytą nuomonę, parengia galutinį projektą. 

3.15 Jei nuomonės išsiskiria dėl, bent vieno nario nuomone, esminio klausimo, ir 
pateiktam pasiūlymui jis prieštarauja iš esmės, sprendimas dėl Asociacijos pozicijos 
priimamas balsų dauguma. Tokiu atveju reiškiant Asociacijos poziciją pažymimas pats 
faktas, kad nuomonės išsiskyrė ir nurodoma, kurios Asociacijos narės savo 
nuomonę pateiks ir gins atskirai, tačiau bet kuriuo atveju informuojant Asociaciją 
(pvz. pateikiant rašto kopiją ar įtraukiant į susirašinėjimą ir pan.). 

3.16 Tokiu atveju jeigu kelioms skirtingoms neesminėms nuomonėms (redakcinio ir pan. 
pobūdžio) niekas iš esmės neprieštarauja, be atskiro aptarimo ir balsavimo, teikiami 
alternatyvūs pasiūlymai. 

3.17 Padalinio narys galutinę savo nuomonę gali išsakyti ir prieš tai ją aptaręs bendrovėje, 
kuri jį delegavo. 

3.18 Išankstiniam klausimo aptarimui ar jau gautų pastabų aptarimui esant poreikiui gali būti 
organizuojami Padalinio ar Projekto grupės narių susirinkimai. 
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3.19 Parengus galutinį rašto ar kito dokumento variantą Prezidentas, priklausomai nuo 
parengto rašo ar kito dokumento svarbumo, priima sprendimą dėl jo pateikimo 
susipažinimui Valdybai. Esant poreikiui organizuojamas bendras atsakingo Padalinio (-
ių) narių ir Valdybos narių (jų atstovų) pasitarimas. 

3.20 Valdybai visada siunčiami galutiniai rašto projektai ar kito dokumento svarbiausiais 
veiklos klausimais bei išsiskyrus nuomonei dėl esminių klausimų. Jeigu Valdyba 
galutiniam rašto ar kito dokumento projektui turi pastabų, ji gali grąžinti jį Padaliniui ar 
Projekto grupei tobulinimui arba pati priimti galutinį sprendimą balsuojant bei įforminant 
Asociacijos poziciją 3.15 punkte nustatyta tvarka. Valdybos nuomonė gali būti 
išreiškiama apklausos būdu. Apklausą organizuoja Prezidentas. Esant poreikiui, 
bendrai pozicijai suformuoti, tuo atveju, jei nagrinėjamas klausimas yra skubus, gali būti 
kviečiamas neeilinis Valdybos posėdis, o kitais atvejais klausimas įtraukiamas į 
artimiausio eilinio Valdybos posėdžio dienotvarkę. 

3.21 Jei Asociacijos Valdybos narių pozicijos dėl rašto ar kito dokumento poreikio ar turinio 
iš esmės išsiskiria gali būti priimamas sprendimas iš viso nereikšti bendros 
nuomonės arba balsuojama dėl visų nuomonių įforminant Asociacijos poziciją 3.15 
punkte nustatyta tvarka. 

3.22 Jei per nurodytą terminą, o jo nenurodžius - per dvi darbo dienas nuo projekto 
išsiuntimo Valdybos nariams, iš jų negaunama pastabų ar papildymų, laikoma, kad 
projektui pritarta ir jo galutinis variantas išsiunčiamas atitinkamoms valstybės 
institucijoms ar kitiems adresatams. 

3.23 Galutinį rašto ar kito dokumento projektą pasirašo Prezidentas. Jei Prezidentas rašto 
pasirašymo metu nebūna darbe (liga, atostogos ir pan.), jis su Valdyba suderina atsakingą 
asmenį, kuris turi teisę pasirašyti raštą ir atstovauti Asociaciją susitikimuose. Paprastai 
tokiu asmeniu tvirtinamas Valdybos pirmininkas, jei Valdyba nenustato kitaip. Teminiais 
klausimais, kurie liečia tik mažumos Asociacijos narių interesus, tokių funkcijų atlikimui 
gali būti tvirtinamas suinteresuotas Valdybos narys. 

3.24 Kai poziciją reikia skubiai pateikti ir/ar kitais būtinais atvejais gali būti panaudojamas ir 
faksimilinis parašas, tačiau apie jo panaudojimą visada informuojamas Prezidentas. 

 
4. Padalinių ir Projektų grupių darbo organizavimas 

 
4.1 Padaliniai – Asociacijos Valdybos įsteigti ir Asociacijos struktūroje pastoviai 

(neterminuotai kol yra poreikis), arba laikinai (iki konkretaus projekto atlikimo), 
visuomeniniais pagrindais veikiantys, Valdybai atskaitingi funkciniai vienetai. Jų veiklą 
koordinuoja Prezidentas. 

4.2 Padalinių pagrindinė užduotis – pagal kompetenciją analizuoti teisės aktus ir jų 
projektus, kitus dokumentus, susijusius su Asociacijos narių veikla ir jų vykdomu verslu, 
bei rengti motyvuotą poziciją (pastabas, pasiūlymus) dėl jų tobulinimo, rengti teisės aktų 
ir kitų dokumentų, jų pakeitimų ir (ar) papildymų projektus. Kitas, tikslines užduotis 
nustato Valdyba. 

4.3 Padaliniai sudaromi iš Asociacijos narių deleguotų atitinkamos darbo srities specialistų, o 
Projektų grupės iš Padalinio (-ių) narių ar/ir Asociacijos narių deleguotų, atsakingų už 
konkretų klausimą, atstovų.  

4.5 Padalinio sudėtis gali keistis. Asociacijos narė, norėdama pakeisti savo deleguotą 
darbuotoją kitu, privalo informuoti Prezidentą raštu, el. paštu nurodydama naujo 
Padalinio nario anketinius bei kontaktinius duomenis. 

4.6 Padalinio narių sudėtį/pakeitimus tvirtina Valdyba. Pasikeitus Padalinių narių 
sudėčiai Prezidentas artimiausiam Valdybos posėdžiui teikia tvirtinimui atnaujintą 
Padalinio sudėtį. 
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4.7 Į Projektų grupes sudarytas iš Asociacijos narių deleguotų atsakingų už konkretų 
klausimą atstovų sudėtį narius deleguoja, keičia ir atšaukia Asociacijos nariai. 

4.8 Narius į Projektų grupes, sudarytas iš Padalinio atstovų, atsižvelgdamas į Padalinio narių 
nuomonę, įtraukia ir išbraukia Prezidentas. 

4.9 Asociacijos nario deleguotų atstovų į Padalinį ar Projekto grupę skaičius neribojamas, 
jeigu nenustatyta kitaip. Nepriklausomai nuo deleguotų asmenų skaičiaus kiekvieno 
Asociacijos nario balsų skaičius vienodas. 

4.10  Deleguoti atstovai privalo dalyvauti Padalinio ir/ar Projekto grupės veikloje, bent po 
vieną posėdžiuose ir/ar konkrečiuose projektuose. Visais atvejais turi būti siekiama, 
kad darbo krūvis rengiant raštus, pastabas, sekant ir reaguojant į aktualius įvykius 
nariams būtų vienodas. 

4.11  Laikinai nesant paskirto nario atstovo deleguojamas kitas asmuo, kuris įgyja tas pačias 
teises, pareigas ir atsakomybę kaip ir nuolatinis atstovas. 

4.12  Asociacijos pastoviai veikiantiems Padaliniams pagal kompetenciją vadovauja 
Padalinių vadovai. Vadovus vienerių metų kadencijai, jų sutikimu, renka Padalinio 
nariai, o tvirtina Asociacijos valdyba. Pasibaigus kadencijai, vadovui neišreiškus 
pageidavimo pasitraukti, ir nesant kitų pasiūlymų, jeigu nesutarta kitaip, vadovavimo 
terminas automatiškai prasitęsia sekančių metų kadencijai. Kadencijų skaičius 
neribojamas. 

4.13 Padalinio vadovas : 
4.13.1 Pirmininkauja Padalinio posėdžiams, ypač jeigu svarstomas klausimas reikalauja 
specifinių profesinių žinių ar negalint dalyvauti Prezidentui; 
4.13.2 Nesant Prezidento, padeda Valdybos pirmininkui (ar kitam Reglamento 3 
dalies 3 punkte numatytam atsakingam asmeniui) organizuoti Asociacijos pozicijų 
rengimą bei atstovavimą joms, kiek tai nepriskirta šių Prezidento funkcijų pavadavimą 
atliekančių kitų asmenų kompetencijai. 
4.13.3 Valdybai išsakius pageidavimą, dalyvauja Valdybos posėdžiuose ir/ar pristato 
padalinio išvadą konkrečiu klausimu ar pateikia ataskaitą apie Padalinio atliktus 
darbus. 

4.14 Padalinio posėdžiai, kuriems paprastai pirmininkauja Prezidentas, išskyrus iš anksto 
patvirtintus eilinius, vyksta pagal konkretų poreikį. Prezidentas turi teisę sušaukti neeilinį 
Padalinio posėdį, kai skubiai reikia suformuluoti Asociacijos poziciją tam tikru klausimu. 
Apie neeilinio posėdžio datą ir darbotvarkę Padalinio nariai informuojami iš anksto. 
Esant galimybei data ir laikas derinami. 

4.15 Padalinio posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė jo narių. 
Susirinkus mažiau narių, jie gali organizuoti pasitarimą. Pasitarimu laikomi ir susitikimai 
kai nepriimami nutarimai. 

4.16 Valdyba ir Prezidentas turi teisę inicijuoti skubų probleminių klausimų nagrinėjimą 
Padalinio posėdyje, nors tai ir nenumatyta jo darbotvarkėje. Tokią teisę turi ir Padalinio 
nariai, jeigu dauguma Asociacijos narių tam pritaria. 

4.17 Padalinio narys (Projekto vadovas), rengiantis rašto projektą ar kitą dokumentą ir/ar 
medžiagą posėdžiui ar vykdantis jam pavestą kitą užduotį, projektą ar kitą informaciją, 
ne vėliau kaip dieną iki posėdžio (jei nenustatyta kitaip) pateikia el. paštu Prezidentui, o 
pastarasis - Padalinio nariams, bei šiame Reglamente numatytais atvejais ir Valdybos 
nariams, jeigu jiems tai nepateikta tiesiogiai. 

4.18 Prezidentas gautus atsiliepimus dėl projekto ar dėl pastabų projektui pateikia, jeigu jie 
nepateikti tiesiogiai, Padalinio nariams, o numatytais atvejais ir Valdybos nariams. 

4.19 Padalinio narys (Projekto vadovas), rengiantis projektą ir kitą medžiagą Padalinio 
posėdžiui, iškilus klausimams, turi teisę kreiptis pagalbos į Prezidentą, Valdybos narius, 
šio ar kitų Padalinių narius. 
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4.20 Projekto vadovui negalint dalyvauti iš anksto numatytame Padalinio posėdyje, 
jis informuoja apie tai ne vėliau kaip prie vieną darbo dieną iki posėdžio Prezidentą ir 
Padalinio vadovą bei pasirūpina parengtos medžiagos perdavimu. Prezidentas nustato 
kitą asmenį, kuris pristatys svarstomą klausimą arba klausimo svarstymą nukelia kitam 
posėdžiui. Esant reikalui ir galimybei, gali būti nukeliamas ir pats posėdžio laikas ar 
data. 

4.21 Padalinio posėdžiuose patariamojo balso teisėmis, turi teisę dalyvauti Asociacijos 
darbuotojai, Asociacijos narių darbuotojai ar atstovai bei pakviesti ekspertai. 

4.22 Padalinio posėdžiai yra protokoluojami. Pasitarimų atveju surašoma tik 
reziumė. 

4.23 Padalinio posėdžius protokoluoja posėdžio sekretorius (posėdyje paskirtas: Padalinio 
vadovas ar narys arba Prezidentas). 

4.24 Posėdžio sekretorius surašo įvykusio posėdžio protokolo projektą ne vėliau kaip per 
tris darbo dienas pasibaigus posėdžiui ir, suderinęs jo tekstą su Prezidentu, el. paštu 
išsiunčia jį visiems Padalinio nariams. Protokolo gavėjai turi teisę per tris darbo dienas, 
jeigu nesutarta kitaip, atsiųsti posėdžio protokolo projekto pastabas, į kurias 
atsižvelgdamas posėdį protokoluojantis asmuo ne vėliau kaip sekančią darbo dieną 
padaro reikiamus pakeitimus. Pasirašius protokolą, jis el. paštu išsiunčiamas Padalinio 
nariams, o pagal poreikį ir Valdybos nariams bei kitiems Padaliniams. 

4.25 Padalinio posėdžių protokolai yra pasirašomi posėdžio pirmininko (Padalinio vadovo 
ar kito posėdyje paskirto asmens) ir posėdžio sekretoriaus bei saugomi pas Asociacijos 
vadovą – Prezidentą. Valdyba gali nustatyti ir kitus jų saugojimo būdus. 

4.26 Padalinius pagal kompetenciją ir galimybes aptarnauja Prezidentas – renka bei suteikia 
jai reikiamą statistinę, analitinę ir kitokią medžiagą, informuoja apie esamą padėtį 
nagrinėjamais klausimais, teikia kitą pagalbą. 

 
5. Padalinių ir projekto grupių posėdžių ir pasitarimų organizavimo būdai ir 
tvarka 

 
5.1. Prioritetas posėdžių ir pasitarimų organizavimui teikiamas nuotoliniu būdu, per Teams 

platformą. Susitikimai renkantis gyvai organizuojami tik visiems narių atstovams sutarus 
dėl tokios susitikimo formos. 

5.2. Posėdžiams ir pasitarimams renkantis gyvai patalpas Asociacijos narės skiria rotacijos 
tvarka, jeigu nėra pasiūlymo posėdį organizuoti konkrečios Asociacijos narės patalpose. 

5.3. Jeigu neeilinis posėdis ar pasitarimas organizuojamas kurios (kurių) nors Asociacijos 
narės iniciatyva, patalpas, esant galimybei suteikia ši Asociacijos narė (arba viena iš 
iniciatorių jų susitarimu). 

 
III. Asociacijos atstovavimas 

 
1. Asociacijos santykiuose su kitais asmenimis Lietuvos Respublikoje Asociacijos vardu 

veikia Prezidentas. 
2. Prezidentas Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja ir gina narių teises ir 

interesus Lietuvos Respublikos teismuose, valstybinės valdžios ir valdymo bei kitose 
institucijose (visuomeninėse ir tarptautinėse organizacijose ir pan.). 

3. Jei Prezidentas reikiamo atstovavimo metu nebūna darbe (liga, atostogos ir pan.) arba 
svarbūs atstovavimai susidubliuoja laike, jis su Valdyba suderina atsakingą asmenį, kuris 
atstovaus Asociaciją konkretų laikotarpį ar konkrečiuose susitikimuose. Paprastai tokiu 
asmeniu tvirtinamas Valdybos pirmininkas. Teminiais klausimais, kurie liečia tik 
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mažumos Asociacijos narių interesus, tokių funkcijų atlikimui gali būti tvirtinamas 
suinteresuotas Valdybos narys. Svarstant techninio pobūdžio klausimus Asociacijai 
atstovauti gali būti skiriamas ir Padalinio ir/ar Projekto narys (prioritetas teikiamas 
projekto iniciatoriui, pagrindiniams pastabų teikėjams, Padalinio vadovams ar/ir Projekto 
vadovams). 

4. Prezidentas atlikdamas aukščiau nurodytą atstovavimą gali pasitelkti tiek narių atstovus, 
tiek ir specialistus iš šalies, tai suderinęs su Asociacijos valdyba. 

5. Tarptautinėse organizacijose ir susitikimuose su tarptautinių organizacijų atstovais 
Asociacijai atstovauja Asociacijos valdybos pirmininkas ar kitas Asociacijos valdybos 
paskirtas ar suderintas su ja asmuo. 

6. Atitinkamos srities pareigūnų, specialistų problemų ir pasiūlymų aptarimo, teisės aktų 
projektų rengimo ar tyrimų, išvadų, planų ir pan. pristatymuose Asociacijos atstovavimą, 
tame tarpe tarpžinybinėse darbo grupėse, organizuoja ir koordinuoja Prezidentas. 

7. Asociacijos narių atstovai savarankiškai, nesuderinę savo atstovavimo su Prezidentu ar jį 
pavaduojančiu asmeniu, atstovauti Asociacijos neturi teisės. 

8. Apie numatomą bei įvykusį Asociacijos atstovavimą atitinkamuose susitikimuose 
Prezidentas (o jam nedalyvaujant kitas atstovas) privalo el. paštu informuoti Valdybą. Jei 
susitikimas yra susisijęs su atitinkamo Padalinio ar Projekto grupės veikla - taip pat ir jo 
narius. Informacija pateikiama el. paštu (reziumė). 

9. Pateikiamoje informacijoje apie įvykusį susitikimą turi atsispindėti svarstyti klausimai 
bei rezultatai. 

10. Jei susitikime tikslingesnis atitinkamos srities specialisto dalyvavimas Prezidentas 
paskiria asmenį, kuris susitikime atstovaus Asociacijos poziciją. Asmuo atstovavęs 
Asociaciją po susitikimo apie jo rezultatus bei svarstytus klausimus tokia pat tvarka 
informuoja Prezidentą, Valdybą, atitinkamą Padalinį ar Projekto grupę. 

11. Tiek Prezidentas, tiek kitas atstovaujantis asmuo susitikimuose turi atstovauti visų 
Asociacijos narių interesus, t. y. jei Asociacijos narių nuomonės svarstomu 
klausimu išsiskiria, nuomonės pristatomos tiek ir taip, kaip nuspręsta rengiant 
Asociacijos poziciją konkrečiu klausimu, tačiau visada pažymimas pats faktas, kad 
nuomonės išsiskyrė ir nurodoma, kurios Asociacijos narės turi kitą (atskirąją) 
nuomonę. 

12. Prezidentas ar jį pavadavęs asmuo turi informuoti visus narius apie tai, kokiuose 
oficialiuose susitikimuose kaip Asociacijos atstovas dalyvavo, pateikti trumpas 
apžvalgas ir susitikimų reziumė. 

13. Atstovavimu nelaikoma renginiai, kuriuose neaptariami Asociacijos veiklai aktualūs 
klausimai. 

 
IV. Informacijos pateikimas nariams ir visuomenei 

 
1. Dokumentai ir informacija apie Asociacijos veiklą 

 
1.1 Už Asociacijos veiklos dokumentų tvarkymą, saugojimą ir pateikimą atsakingas 

Prezidentas ir/ar jo paskirtas asmuo. 
1.2 Prezidentas taip pat kaupia ir teikia Asociacijos nariams turimą informaciją įvairiais 

klausimais, susijusiais su Asociacijos narių vykdomu verslu Lietuvoje ir užsienio šalyse. 
1.3 Reikiamos informacinės bazės sukūrimui Prezidentas ir Padaliniai turi: 

1.3.1  Kaupti Asociacijai nustatytiems uždaviniams vykdyti reikalingą informaciją 
apie teisinius, ekonominius, finansinius, mokesčių ir socialinės apsaugos aspektus, 
susijusius su Asociacijos narių vykdoma veikla; 
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1.3.2 Kaupti Asociacijai nustatytiems uždaviniams vykdyti reikalingus statistinius 
duomenis bei ekonominius ir kitus tyrimus. 

1.4 Asociacijos narys turi teisę gauti dokumentus apie Asociacijos veiklą atstovui pagal 
kompetenciją pateikiant Prezidentui prašymą raštu ir suderinant su juo pateikimo terminą 
ir būdą arba kita Valdybos nustatyta tvarka. 

1.5 Asociacijos nario atstovas pagal kompetenciją turi teisę naudotis Asociacijos sukaupta 
informacija, pateikęs prašymą Prezidentui ir suderinęs susipažinimo ar pateikimo terminą 
bei būdą arba kita Valdybos nustatyta tvarka. 

 
2. Viešos informacijos skelbimas ir susipažinimo su ja tvarka 

 
2.1 Prezidentas skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą ar pateikimą 

paskelbimui. 
2.2 Prezidentas sudaro sąlygas kiekvienam pageidaujančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui 

susipažinti su Asociacijos veiklos ataskaita ir kita įstatymuose numatyta vieša 
informacija iš anksto raštu ją įvardinant bei suderintu laiku bei pateikimo būdu. Jeigu ši 
informacija yra viešai paskelbta, pirmiausia pasiūloma su ja susipažinti pateikiant 
tinklapio nuorodą. 

2.3. Kitos aktualios visuomenei informacijos, kuri gali būti viešinama, pateikimui rengiami 
seminarai, konferencijos bei kiti renginiai, dalyvaujama tokiuose renginiuose bei 
visuomenės švietimo ir mokymo akcijose, organizuojamas rekomendacijų, reklaminių 
prospektų, kitų leidinių Asociacijos ir jos narių veiklos klausimais parengimas ar 
dalyvaujama jų parengime. 

 
V. Taikymas ir atsakomybė 

 
  

1. Šis Reglamentas, kuris panaikina Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos 
valdybos 2002 m. kovo 7 d. protokolu Nr. 3 patvirtintą Lietuvos gyvybės draudimo 
įmonių asociacijos valdybos darbo reglamentą, įsigalioja ir taikomas nuo 2021 m. 
sausio 1 d. 

2. Šio Reglamento reikalavimų vykdymas privalomas visiems jo reguliuojamiems 
subjektams. Jo paskelbimas Asociacijos interneto puslapyje www.gda.lt laikomas 
tinkamu supažindinimu. 

3. Padalinio ar Projekto grupės nariams pažeidus šio Reglamento reikalavimus, apie tai 
Prezidentas informuoja atitinkamus Valdybos narius. 

4. Reikalavimų nesilaikymas užtraukia atsakomybę numatytą įstatymuose ir Asociacijos 
lokaliuose teisės aktuose. 

 
 
 
 


