VĮ „KELIŲ PRIEŽIŪRA“
SKELBIA NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS
NARIO (-ĖS) ATRANKĄ

ATSAKOMYBĖ IR SPRENDIMAI
•

•
•
•

Teikti įmonės savininko teises ir pareigas
įgyvendinančiai institucijai išvadas dėl
įmonės veiklos strategijos projekto, dėl
įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių)
paskirstymo projekto, metinių turto
įsigijimo ir skolinimosi planų, taip pat dėl
ataskaitinių finansinių metų įmonės
veiklos ataskaitos;
Nustatyti įmonės veiklos rodiklius;
Priimti sprendimus dėl įmonės filialų ir
atstovybių steigimo ir jų veiklos
nutraukimo;
Atlikti kitas LR valstybės ir savivaldybės
įmonių įstatyme ir įmonės įstatuose
valdybos
kompetencijai
priskirtas
funkcijas.

VĮ „Kelių priežiūra“
yra Lietuvos valstybinių kelių priežiūros
darbus atliekanti įmonė.
Žiemą užtikrina, kad keliai būtų
pravažiuojami, pavasarį–rudenį gerina
kelių kokybę.
Įmonė pradėjo veiklą 2017 metais, kai
per dešimtmečius sukaupta ekspertinė
patirtis buvo sujungta su novatorišku
požiūriu.

REIKALAVIMAI
•
•
•
•

Turėti aukštąjį universitetinį ar jam
prilygintą išsilavinimą;
Būti nepriekaištingos reputacijos;
Būti nesusijusiam su kitais juridiniais
asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti
interesų konfliktas;
Turėti
žinias
ir
kompetenciją
infrastruktūros valdymo arba inovacijų
kūrimo
ir
diegimo
srityse
(šią
kompetenciją patvirtina ne mažesnė kaip 3
metų vadovaujamo darbo arba inovacijų
diegimo patirtis bent vienoje iš įvardintų
sričių).

Visus skelbime nurodytus dokumentus prašome
pateikti iki 2018 m. rugpjūčio 16 d.
Garantuojame, kad visų kandidatų į nepriklausomus
įmonės valdybos narius konfidencialumas bus
užtikrintas.
Daugiau informacijos:
http://www.registrucentras.lt/jar/infleid/download.do?
oid=144455

KONTAKTINIS ASMUO

Asta Bardauskienė
Personalo atrankų partnerė
Tel. +370 614 443 56
El. paštas asta.bardauskiene@keliuprieziura.lt
www.keliuprieziura.lt

Valstybės įmonės – „Kelių priežiūra“ pranešimas apie nepriklausomo valdybos nario atranką
Valstybės įmonė „Kelių priežiūra“ (toliau – įmonė), juridinio asmens kodas 232112130, I. Kanto g. 23, Kaunas, skelbia
kandidato atranką užimti įmonės nepriklausomo valdybos nario pareigas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos
t.y. 2021 m. spalio 26 d. arba iki bus išrinkta nauja valdyba.
Įmonės interneto svetainės adresas: www.keliuprieziura.lt
Nuoroda į įmonės strategijos santrauką: http://www.keliuprieziura.lt/apie-mus/veiklos-strategija/
Nuoroda į valdymo koordinavimo centro svetainėje skelbiamą informaciją apie įmonę: http://vkc.sipa.lt/imones/keliuprieziura
Atrankos būdas – pokalbis.
Kandidatas, pretenduojantis į nepriklausomo įmonės valdybos nario vietą, turi atitikti šiuos reikalavimus ir kriterijus.
Bendruosius reikalavimus:
1.
turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2.
būti nepriekaištingos reputacijos;
3.
būti nesusijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas.
Specialiuosius reikalavimus:
1.
turėti žinias ir kompetenciją bent vienoje iš nurodytų sričių:
1.1
infrastruktūros valdymo srityje (šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo
infrastruktūros valdymo, priežiūros, projektavimo, statybos ar rekonstravimo srityse arba 3 metų darbo kolegialiuose
valdymo organuose infrastruktūros valdymo, priežiūros, projektavimo, statybos ar rekonstravimo srityse patirtis)
ir/arba;
1.2
inovacijų kūrimo ir diegimo srityje (šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo
naujų technologijų kūrimo, diegimo, su inovacijomis susijusių projektų, technologijų ir / arba kitų mokslinių išradimų
susisiekimo srityje valdymo ar diegimo patirtis, 3 metų darbo kolegialiuose valdymo organuose, naujų technologijų
kūrimo, diegimo, su inovacijomis susijusių projektų, technologijų ir / arba kitų mokslinių išradimų susisiekimo srityje
valdymo ar diegimo patirtis arba mokslinio darbo naujų technologijų kūrimo, diegimo, su inovacijomis susijusių
projektų, technologijų ir / arba kitų mokslinių išradimų susisiekimo srityje valdymo ar diegimo patirtis).
Nepriklausomumo kriterijai:
1.
kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti valstybės
įmonės „Kelių priežiūra“ vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
2.
kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti valstybės
įmonės „Kelių priežiūra“ darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
3.
kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi gauti ir
paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš valstybės įmonės „Kelių priežiūra“, išskyrus atlygį už kolegialaus
organo nario pareigas;
4.
kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir per
praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su valstybės įmone „Kelių priežiūra“ nei tiesiogiai, nei kaip turinčio
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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);
5.
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 valstybės įmonės „Kelių priežiūra“ auditą,
partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
6.
kandidatas neturi būti ėjęs valstybės įmonės „Kelių priežiūra“ valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose
nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
7.
kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos, kuri yra valstybės įmonės „Kelių priežiūra“ savininko teises ir pareigas įgyvendinanti
institucija, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
8.
kandidatas neturi būti trijų ar daugiau valstybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.
Teikdami paraiškas kandidatai turi nurodyti į kurią (-ias) kompetencijų sritį (-is), nurodytą (-as) šio skelbimo
specialiuose reikalavimuose, kandidatuoja.
Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas);
2. Gyvenimo aprašymas;
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
4. Aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
5. Motyvacinis laiškas;
Atrankos metu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir
specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val.
Kandidatai dokumentus įmonei teikia iki 2018 m. rugpjūčio 16 d.
Kandidatai dokumentus įmonei gali pateikti šiais būdais:
1. Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti,
jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami adresu I. Kanto g. 23, Kaunas. Dokumentai
priimami darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:30 val.
2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą), adresu I. Kanto g. 23, LT-44296, Kaunas. Pridedamos dokumentų
kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
3. Elektroniniu paštu personalas@keliuprieziura.lt, patvirtinus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo
priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.
Kontaktinis asmuo - Asta Bardauskienė Personalo atrankų partnerė, tel. +370 614 44356, el.paštas
asta.bardauskiene@keliuprieziura.lt. Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Ernesta Matusevičienė biuro
administratorė, tel. (8 37) 202 293, el. pastas info@keliuprieziura.lt.
PRIEDAS. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija.
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PRIEDAS
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)

PLATUS
KELIAS

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 ___________________________
(vardas ir pavardė)

______________ 2018 m. ___________ _d.
(parašas)
(data)
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