
  

 

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS 

AGENTŪROS STEBĖTOJŲ TARYBOS NEPRIKLAUSOMO NARIO ATRANKA 

 

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), 6-erius metus veikianti LR Finansų ministerijos įsteigta 

uždaroji akcinė bendrovė - finansų įstaiga, turinti Nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) statusą, skatina 

ilgalaikes ir tvarias investicijas Lietuvai strategiškai svarbiose srityse, kuriose egzistuoja finansavimo 

nepakankamumas. VIPA teikia, įgyvendina ir administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus 

investicijoms, viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui.  

Pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra  

Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė 

Kodas: 303039520 

Buveinė: Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius 

Bendrovės strategijos santrauka: https://www.vipa.lt/apie-vipa/veiklos-planai-ir-rezultatai/ 

Interneto svetainės adresas: https://www.vipa.lt/ 

Valdymo koordinavimo centro informacija apie bendrovę: https://vkc.sipa.lt/vvi/viesuju-investiciju-

pletros-agentura/ 

Bendrovės adresai, kuriais teikiami kandidatų dokumentai: Gedimino pr. 18/Jogailos g. 2, LT-01103 

Vilnius, el. paštas karjera@vipa.lt 

Atrankos būdas: pokalbis 

Nario veiklos laikotarpis: iki Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1K -
144 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos paskyrimo“ 
paskirtos uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos kadencijos 
pabaigos (iki 2021 m. balandžio 11 d.)  
 

Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos 

kompetencija: 

1. svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie 

Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų 

susirinkimui; 

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

taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas; 

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;  

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

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

strategijos ir planuojamų pasiekti strateginio laikotarpio veiklos rodiklių iki Lietuvos Respublikos finansų 

https://www.vipa.lt/apie-vipa/veiklos-planai-ir-rezultatai/
https://www.vipa.lt/
https://vkc.sipa.lt/vvi/viesuju-investiciju-pletros-agentura/
https://vkc.sipa.lt/vvi/viesuju-investiciju-pletros-agentura/
mailto:karjera@vipa.lt
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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, patvirtintos 

Bendrovės strategijos ir jos įgyvendinimo pagal kalendorinių metų ketvirčius;  

6. pateikia Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už 

trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui ir jam priimti sudarytam tarpinių f inansinių 

ataskaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui;  

7. teikia siūlymus valdybai ir generaliniam direktoriui atšaukti jų sprendimus, kurie 

prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar Visuotinio susirinkimo 

sprendimams; 

8. priima sprendimus dėl sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos valdyboje sąlygų, įskaitant 

atlygį už darbą valdyboje, nustatymo ir asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, 

paskyrimo; 

9. pritaria Bendrovės valdybos tvirtinamai Bendrovės valdymo struktūrai ir darbuotojų 

pareigybėms; 

10. pritaria Bendrovės valdybos tvirtinamiems Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatams;  

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

steigėja, dalyve; 

12. pritaria Bendrovės valdybos sprendimams steigti Bendrovės filialus ir atstovybes ar nutraukti 

jų veiklą, skirti ir atšaukti jų vadovus; 

13. sprendžia kitus šiuose įstatuose, taip pat Visuotinio susirinkimo sprendimuose stebėtojų 

tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus. 

 
Reikalavimai kandidatui, pretenduojančiam tapti nepriklausomu uždarosios akcinės bendrovės 

Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos nariu: 

 

Bendrieji reikalavimai: 

1. Aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas; 

2. neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms 

pareigoms priskirtas funkcijas; 

3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus 

organo dėl netinkamo pareigų atlikimo; 

4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos valstybės ar savivaldybės valdomos 

bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas. 

 

Specialieji reikalavimai: 

1. Ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtis einant akcinės bendrovės ar uždarosios 

akcinės bendrovės arba kitos teisinės formos organizacijos generalinio direktoriaus, direktoriaus arba struktūrinio 

padalinio, kuris nėra kito struktūrinio padalinio sudėtyje, direktoriaus pareigas; 

2. ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis šiose srityse: 

3. paskolų, garantijų, rizikos kapitalo investicijų arba kitų finansinių priemonių portfelio rizikos 

vertinimo patirtis arba vidaus kontrolės ar rizikos valdymo sistemos formavimo ir taikymo organizacijoje, kurios 

balanse turtas iš viso paskutinius 2 metus buvo ne mažesnis kaip 30 mln. eurų, patirtis; 

4. akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės arba valstybės įmonės strateginis veiklos 

planavimas, vystymas ar pokyčių valdymas; 

5. korporatyvinio valdymo principų išmanymas bei darbo patirtis akcinės bendrovės, uždarosios 

akcinės bendrovės, valstybės įmonės arba kitos teisinės formos juridinio asmens kolegialiuose priežiūros ar 

valdymo organuose (būtų vertinama kaip privalumas). 

6. Kandidatui taikomi nepriklausomumo kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir 
kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų 
priežiūros ar valdymo organą  atrankos aprašo patvirtinimo“: 
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➢ kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti 
tos valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės vadovas ir paskutinius 
3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat tos valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės, į kurią 
pretenduoja, ir susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat 
kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos valstybės ar savivaldybės 
valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario 
pareigas; 

➢ kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės, į kurią 
pretenduoja, arba su ja susijusios bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas; 

➢ kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti 
ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta valstybės ar savivaldybės valdoma įmone, į kurią 
pretenduoja, ir su susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, 
vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių 
pajamų iš valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės arba susijusios bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus 
organo nario pareigų ėjimą); 

➢ kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti 
ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos valstybės ar savivaldybės 
valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus 
organo nariu arba darbuotoju; 

➢ kandidatas neturi būti ėjęs tos valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, 
kolegialaus organo nario pareigų 2 iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius; 

➢ kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti 
konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės, į kurios 
kolegialaus organo nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja ar savininko teises ir pareigas 
įgyvendinanti institucija, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų; 

➢ valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nariu nebūtų skiriamas (renkamas) 
asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje. 

 

 
Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas: 

1. Prašymą dalyvauti (Priedas Nr.1) atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (jei norite atsisiųsti Word 
formatu, tai spauskite ant šios nuorodos). 

2. Gyvenimo aprašymą. 
4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.  
5. Kitus dokumentus, patvirtinančius kandidatui keliamų reikalavimų atitiktį (pareigybės aprašymo, 

sprendimo, kito dokumento, kuriuo patvirtinama, kad kandidatas turi ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo 
darbo patirtį, darbo akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių arba kitos teisinės formos organizacijų 
kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose patirtį, bendrovės ar organizacijos įstatų ar nuostatų kopijas,  
finansines atskaitomybės dokumentus ir kt.) 

 Dokumentų priėmimo terminas: iki 2019 m. liepos 8 d. (įskaitytinai) 

 Kontaktinis asmuo: Ramunė Kandzežauskienė, uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų 
plėtros agentūros Organizacijos vystymo skyriaus vadovė, tel. (8 5) 203 4665, el. paštas 
ramune.kandzezauskiene@vipa.lt (pavaduojantis asmuo: Irena Kalitkievič, uždarosios akcinės bendrovės 
Viešųjų investicijų plėtros agentūros Organizacijos vystymo skyriaus specialistė, tel. (8 5) 203 4823, el. paštas 
irena.kalitkievic@vipa.lt) 

 
Kandidatuodami Jūs pateikiate savo asmens duomenis VIPA ir sutinkate, kad Jūsų duomenys VIPA duomenų bazėje bus saugomi 36 

mėnesius. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu karjera@vipa.lt. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą 

VIPA galite perskaityti čia: http://www.vipa.lt/apie-vipa/duomenu_sauga/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/KANDIDATO%20PRA%C5%A0YMAS%20DALYVAUTI%20ATRANKOJE%20IR%20S%C4%84%C5%BDININGUMO%20DEKLARACIJA.docx
https://www.vipa.lt/wp-content/uploads/2019/06/Priedas_Nr_1.docx
mailto:karjera@vipa.lt
http://www.vipa.lt/apie-vipa/duomenu_sauga/
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Kandidatų į valstybės įmonės ar  
savivaldybės įmonės valdybą ir 
kandidatų į  
valstybės ar savivaldybės valdomos  
bendrovės visuotinio akcininkų 
susirinkimo  
renkamą kolegialų priežiūros ar 
valdymo  
organą atrankos aprašo 
1 priedas 
 
 

 
(Kandidato prašymo dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracijos formos pavyzdys) 

 
KANDIDATO PRAŠYMAS DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 

 
__________________ 

(data) 

 
__________________ 

(sudarymo vieta) 

 
Aš,________________________________________________, prašau leisti dalyvauti 

(vardas ir pavardė) 
 _____________________________________________________________________________ , 

(valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės pavadinimas, teisinė forma, įmonės kodas) 
 

buveinės adresas _______________________, kolegialaus priežiūros / valdymo organo narių  
(kas nereikalinga, išbraukti) 

atrankoje į _________________________________________________________nario vietą.  
 

Užpildydamas deklaraciją patvirtinu, kad atitinku bendruosius reikalavimus (įskaitant 
reikalavimą būti nepriekaištingos reputacijos ir nesusijusiam su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl 
kurių galėtų kilti interesų konfliktas, kaip jis apibrėžtas Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės 
įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą 
kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės 
įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą 
kolegialų priežiūros ar valdymo organą aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). 
 

1. Ar Jūsų dalyvavimas atrankoje eiti šioje deklaracijoje nurodytos valstybės ar savivaldybės 
valdomos įmonės kolegialaus organo nario pareigas nesukelia interesų konflikto? 
 _____________________________________________________________________________  
(jeigu taip, nurodykite tokį fizinį ar juridinį asmenį, fizinio (-ių) asmens (-ų) pareigas, vardą (-us) ir pavardę (-es),  

dėl kurio (-ių) gali kilti interesų konfliktas, ir to priežastis) 

 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 

2. Ar esate pripažintas neveiksniu juridinių asmenų valdymo srityje?  
 

TAIP  

NE  
(pažymėkite kryželiu) 
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3. Ar Jums draudžiama eiti juridinio asmens valdybos nario / priežiūros organo nario ar kitas 
vadovaujamas pareigas? 
 

TAIP  

NE  
(pažymėkite kryželiu) 

 
4. Ar esate fizinis asmuo, kuris pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, 

nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo 
tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės 
saugumui, valdymo tvarkai? 
 

TAIP  

NE  
(pažymėkite kryželiu) 

 
5. Ar atitinkate Aprašo 9 punkte nustatytus kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos 

įmonės kolegialų organą nepriklausomumo kriterijus? 
 

TAIP  

NE  
(pažymėkite kryželiu) 

 
 
Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti toliau nurodytais kontaktais: 
 
Elektroninio pašto adresas: 
 
Mobilusis telefonas: 
 
 
Kandidatas _______________________ ____________ 20___m. ___________ _____ d.  

(vardas ir pavardė)   (parašas)    (data) 
 
 


