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VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR KITŲ SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PASIRINKTŲ
ASMENŲ Į VALSTYBĖS VALDOMOS ĮMONĖS VALDYBĄ PARINKIMO PROCEDŪRŲ
GAIRĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybės tarnautojų ir kitų Susisiekimo ministerijos pasirinktų asmenų į valstybės
valdomos įmonės valdybą parinkimo procedūrų gairės (toliau – Gairės) reglamentuoja valstybės
tarnautojų ir kitų Susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) pasirinktų asmenų (toliau visi kartu
– ministerijos atstovai) parinkimo į valstybės valdomų įmonių (toliau – VVĮ) valdybos narius
tvarką, kai valdybos narius skiria ministerija arba renka valstybės valdomos bendrovės visuotinis
akcininkų susirinkimas.
2. Gairėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Kandidatų į valstybės
ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės
kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės
įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų
priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atrankos aprašas).
3. Ministerijos atstovai, sutikdami, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas išrinkti/skirti
valdybos nariais, kartu sutinka, kad, prieš priimdama tokį sprendimą, ministerija turi teisę
motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones
dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo.
4. Ministerija, priimdama sprendimą dėl ministerijos atstovų išrinkimo/skyrimo užtikrina,
kad:
4.1. VVĮ valdyboje ministerijos atstovų skaičius sudarytų mažiau nei 1/2 VVĮ įstatuose
nurodyto kolegialaus organo narių skaičiaus;
4.2. nebūtų valdybos narių, kurių veikla yra susijusi su VVĮ, į kurios
valdybą pretenduojama, taip, kad einant valdybos nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
4.3. nebūtų valdybos narių, kurių veikla ir atliekamos funkcijos yra susijusios su tos ūkio
sektoriaus šakos, kurioje veikia VVĮ, politikos formavimu;
4.4. nebūtų valdybos narių, įstatymų nustatyta tvarka išrinktų ar paskirtų valstybės politikais,
ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų;
4.5. nebūtų valdybos narių, kurie į valdybą buvo deleguoti kaip valstybės tarnautojai, šiems
asmenims netekus valstybės tarnautojo statuso arba pasibaigus jų tarnybos santykiams su
ministerija.
II SKYRIUS
REIKALAVIMAI KANDIDATAMS
5. Ministerija, laikydamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų,
konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų, užtikrina, kad:
5.1. valstybės tarnautojai, už kuriuos siūloma balsuoti renkant valstybės valdomos
bendrovės valdybą, atitiktų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – Įstatymas) 231 straipsnio 5 dalyje nustatytus
bendruosius reikalavimus ir ministerijos nustatytus specialiuosius reikalavimus;
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5.2. kiti ministerijos pasirinkti asmenys, už kuriuos siūloma balsuoti renkant valstybės
valdomos bendrovės valdybą, atitiktų Įstatymo 231 straipsnio 5 dalyje nustatytus bendruosius
reikalavimus, ministerijos nustatytus specialiuosius reikalavimus ir Įstatymo 231 straipsnio 7 dalies
3–6 punktuose nustatytus nepriklausomumo reikalavimus;
5.3. valstybės tarnautojai, skiriami į valstybės įmonės valdybos narius, atitiktų Valstybės ir
savivaldybės įmonių įstatyme (toliau – VSĮĮ) nustatytus bendruosius ir ministerijos nustatytus
specialiuosius reikalavimus;
5.4. būtų įvertinta, ar šiame punkte nurodyti asmenys turi atitinkamą kvalifikaciją ir įgūdžių
einant valdybos nario pareigas ir pasižymi tokiomis savybėmis, kurios leistų geriausiai prisidėti
prie įmonės strateginių tikslų įgyvendinimo.
6. Ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyrius:
6.1. apie inicijuojamą ministerijos atstovų parinkimo procedūrą į VVĮ valdybą informuoja
viešąją įstaigą Valdymo koordinavimo centrą (toliau – VKC) ir VVĮ į kurios valdybą numatoma
atranka, dėl specialiųjų reikalavimų kandidatuojantiems asmenims nustatymo pateikimo;
6.2. per 7 dienas įvertina iš VKC ir VVĮ gautus pasiūlymus ir pateikia susisiekimo ministrui
įsakymo projektą dėl specialiųjų reikalavimų kandidatuojantiems asmenims nustatymo.
III SKYRIUS
PARINKIMO PROCEDŪRA
7. Apie vykdomą parinkimo procedūrą per 5 dienas nuo specialiųjų reikalavimų ministerijos
atstovams nustatymo paskelbiama ministerijos ir VVĮ interneto svetainėse bei juridinių asmenų
registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje.
8. Skelbime apie parinkimo procedūrą nurodoma informacija turi atitikti Atrankos aprašo 31
punkto nuostatas.
9. Paraiškas kandidatai gali teikti 20 dienų nuo skelbimo apie parinkimo procedūrą
paskelbimo.
10. Ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyrius, gavęs skelbime nurodytus
kandidatų dokumentus, per 20 dienų patikrina, ar kandidatai pateikė visus skelbime nurodytus
dokumentus ir, įvertinęs kandidatų tinkamumą, užpildo ministerijos atstovo į VVĮ valdybą
kompetencijų vertinimo matricą pagal pavyzdinę formą (priedas), sudaro kandidatų eilę ir su
išvadomis ir pasiūlymais informaciją pateikia ministrui.
IV SKYRIUS
VALDYBOS NARIO SKYRIMAS AR IŠRINKIMAS EITI PAREIGAS
11. Priimant sprendimą išrinkti/skirti ministerijos atstovą VVĮ valdybos nariu turi būti
laikomasi Gairių 4 punkto nuostatų.
12. Prieš priimant Gairių 11 punkte nurodytą sprendimą, ministras turi teisę:
12.1. pareikalauti ministerijos atstovo per ministerijos nustatytą ne trumpesnį kaip 5 darbo
dienų terminą nuo pareikalavimo jam išsiuntimo dienos pateikti jo atitiktį reikalavimams
patvirtinančių dokumentų originalus, nurodžius vietą ir laiką, kur ir kada dokumentai turi būti
pateikti. Esant nenumatytoms aplinkybėms dokumentų pateikimo terminas papildomai gali būti
vieną kartą pratęsiamas ne ilgiau kaip 2 darbo dienoms. Dokumentus patikrinęs asmuo patvirtina
dokumentų kopijų tikrumą, o dokumentų originalus grąžina ministerijos atstovui;
12.2. motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas,
įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų apie ministerijos atstovą turimą informaciją.
13. Ministerijos atstovui nepateikus prašomų dokumentų, iš teisėsaugos, kontrolės, kitų
institucijų, įstaigų ar įmonių gavus duomenų, keliančių pagrįstų abejonių dėl ministerijos atstovo
tinkamumo būti VVĮ valdybos nariu, ministerijos atstovui iki išrinkimo ar paskyrimo VVĮ valdybos
nariu atsisakius eiti šias pareigas ministras nepriima Gairių 11 punkte nurodyto sprendimo arba, jei
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toks sprendimas jau priimtas, pripažįsta jį netekusiu galios. Šiuo atveju kartojamos Gairių 12 punkte
nurodytos procedūros kito kandidatų eilėje esančio ministerijos atstovo atžvilgiu.
14. Aprašo 11 punkte nurodytas sprendimas turi būti priimamas:
14.1. per 5 darbo dienas nuo teisėsaugos, kontrolės ir kitų institucijų, įstaigų ar įmonių
atsakymų gavimo dienos, jei į šias institucijas buvo kreiptasi Aprašo 12.2 punkte nustatyta tvarka.
14.2. per 30 dienų nuo teisėsaugos, kontrolės ir kitų institucijų, įstaigų ar įmonių atsakymų
gavimo dienos, jei į šias institucijas buvo kreiptasi Aprašo 12.2 punkte nustatyta tvarka, kai
valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas.
15. VVĮ valdybos narys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo elektroniniu
paštu apie jo skyrimą ar išrinkimą gavimo dienos turi kreiptis į VVĮ dėl sutarties tarp VVĮ ir
valdybos nario sudarymo ir pasirašyti šią sutartį.
16. Ministerijos atstovų dokumentai saugomi ministerijoje, vadovaujantis Lietuvos
vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle.
_________________________________________________

Priedas
SUSISIEKIMO MINISTERIJOS ATSTOVŲ Į VVĮ (nurodyti pavadinimą) VALDYBĄ
KOMPETENCIJŲ VERTINIMO MATRICA

Privalomieji, nepriklausomumo reikalavimai

Reikalavimo
pobūdis

[kandidato
nr.1 vardas,
pavardė]

[kandidato
nr.2 vardas,
pavardė]

[kandidato
nr.3 vardas,
pavardė]

I. Privalomieji reikalavimai, taikomi visiems ministerijos pasirinktiems kandidatams į VVĮ valdybas
Privalomas
1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas
2. Jam turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias
Privalomas
pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas
3. Per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar
Privalomas
kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
II. Nepriklausomumo reikalavimai nustatyti VSTVNDĮ 231 straipsnio 7 dalies 3-6 punktuose taikomi kitiems ministerijos pasirinktiems asmenims,
kandidatuojantiems į bendrovės valdybą
1. paskutinius vienus metus turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą
Privalomas
pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio
asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas
2. turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba
patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių
organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė
Privalomas
įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai
(įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar
partneriai
3. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta bendrove, į kurios kolegialų organą
pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu
asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas.
Privalomas
Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš
įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra
didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar
komiteto nario pareigas
4. paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į
kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar
Privalomas
susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys
arba darbuotojas

[kandidato
nr.1 vardas,
pavardė]
III. Vertinami specialieji reikalavimai, kompetencijų sritys ir privalumai nustatyti susisiekimo ministro įsakymu*
Užsienio kalbos ______________mokėjimas (___lygiu)
2
Darbo patirtis pagal nustatytą kompetencijos sritį
5
Vadovaujamo darbo patirtis
5
Darbo patirtis juridinio asmens valdyboje
5
Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo gebėjimai
4
Korporatyvinės valdysenos principų išmanymas
4
BENDRAS SURINKTŲ BALŲ SKAIČIUS
25
Vertinamos kompetencijos/privalumai

Vertinimo
balai (max)

[kandidato
nr.2 vardas,
pavardė]

[kandidato
nr.3 vardas,
pavardė]

*Kiekvienu konkrečiu atveju vertinamos sritys turi būti tikslinamos pagal susisiekimo ministro įsakymu patvirtintus reikalavimus kandidatui, o maksimalūs vertinimo balai koreguojami.


Vertinant privalomuosius reikalavimus žymima „x“, kai kandidatas atitinka privalomąjį reikalavimą, jei
neatitinka – paliekamas tuščias laukelis. Jei kandidatas neatitinka bent vieno privalomojo reikalavimo, toks
kandidatas turėtų būti laikomas netinkamu nepriklausomai nuo surinktų balų skaičiaus.
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