
SKELBIMAS APIE VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ 

TRIJŲ NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKĄ 
 

 

 Valstybės įmonė „Regitra“, juridinių asmenų kodas 110078991, Liepkalnio g. 97, 02121 

Vilnius, skelbia 3 kandidatų atranką Įmonės nepriklausomų valdybos narių pareigoms užimti 

4 metų laikotarpiui. 

 

Nuoroda į įmonės strategijos santrauką, skelbiamą įmonės interneto svetainėje: 

http://www.regitra.lt/lt/imone/veikla/planavimo-dokumentai 

 

Įmonės interneto svetainės adresas: 

http://www.regitra.lt  

 

Nuoroda į valdymo koordinavimo centro svetainėje skelbiamą 

informaciją:http://vkc.turtas.lt/imones/regitra 

 

Įmonės adresas ir elektroninio pašto adresas, kuriais kandidatai turi pateikti 

dokumentus – Liepkalnio g. 97, 02121 Vilnius, el.pašto adresas personalas@regitra.lt 

 

Atrankos būdas: pokalbis. 

 

Kandidatai, pretenduojantys į Įmonės nepriklausomus valdybos narius, turi atitikti 

bendruosius, specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus, nurodytus šiame 

skelbime: 

 

1. Bendrieji reikalavimai: 

 

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

1.2. būti nepriekaištingos reputacijos. Kandidatas nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, 

jeigu įstatymų nustatyta tvarka jis 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 padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 

1.3. būti nesusijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų 

konfliktas. 

 

2. Nepriklausomumo kriterijai: 

 

2.1. prašymo dalyvauti kandidatų į valstybės įmonės „Regitra“ nepriklausomus valdybos 

narius  atrankoje (toliau – atranka) teikimo metu ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti 

valstybės įmonės „Regitra“ vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėję tokių pareigų, taip pat 

valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėję tokių pareigų, taip pat 

neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavę atlyginimo iš valstybės įmonės „Regitra“, 

išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas; 

2.2. prašymo dalyvauti atrankoje teikimo metu ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti 

ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėję verslo ryšių su valstybės įmone „Regitra“ nei tiesiogiai, nei 

kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. 
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Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš valstybės įmonės 

„Regitra“ (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą); 

2.3. prašymo dalyvauti atrankoje teikimo metu ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti 

ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvę audito įmonės, kuri atlieka ar atliko valstybės įmonės 

„Regitra“ auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju; 

2.4. prašymo dalyvauti atrankoje teikimo metu ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal 

darbo sutartį, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėję tokių pareigų; 

2.5. neturi būti ėję valstybės įmonės „Regitra“ kolegialaus organo nario pareigų 2 iš eilės 

įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius; 

2.6. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba galėtų kilti kandidato ir valstybės įmonės 

„Regitra“ interesų konfliktas. 

2.7. valstybės įmonės „Regitra“ nepriklausomu valdybos nariu skiriamas negali būti valstybės 

tarnautojas ar asmuo, jau esantis trijų ar daugiau valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių 

organų sudėtyje. 

 

3. Specialieji reikalavimai: 

 

3.1. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo įmonių valdymo arba priežiūros organuose patirtį; 

3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį; 

3.3. gerai išmanyti teisės aktus, kuriuose reglamentuojama įmonių veikla ir valdymas, 

buhalterinė apskaita ir atskaitomybė, su valstybės įmonės „Regitra“ veikla susijusi sritis; 

3.4. išmanyti valstybės įmonės „Regitra“ veiklos specifiką; 

3.5. būti komunikabilūs, turėti puikių darbo komandoje įgūdžių; 

3.6. gebėti sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti 

optimalius sprendimus; 

3.7. neturi atlikti funkcijų, susijusių su tos ūkio sektoriaus šakos, kurioje veikia valstybės 

įmonė „Regitra“, politikos formavimu. 

 

Kandidatai į valstybės įmonės „Regitra“: 

- pirmo nepriklausomo valdybos nario vietą taip pat privalo turėti kompetenciją vadybos 

srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo vadybos srityje patirtis arba aukštasis universitetinis 

ar jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities verslo arba vadybos, arba verslo ir vadybos krypties 

išsilavinimas; 

 

- antro nepriklausomo valdybos nario vietą taip pat privalo turėti kompetenciją žmogiškųjų 

išteklių valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo žmogiškųjų išteklių valdymo srityje 

patirtis arba aukštasis universitetinis ar jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities žmonių 

išteklių vadybos krypties išsilavinimas; 

 

-  trečio nepriklausomo valdybos nario vietą taip pat privalo turėti ūkio šakos, kurioje veikia 

valstybės įmonė „Regitra“, žinių kompetenciją. Šią kompetenciją patvirtina darbo arba ūkinės 

komercinės veiklos vykdymo ūkio šakoje, kurioje veikia valstybės įmonė „Regitra“, ar šioje ūkio 

šakoje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis arba aukštasis atitinkamos srities ir krypties 

išsilavinimas, susijęs su ūkio šakos, kurioje veikia valstybės įmonė „Regitra“, sritimi. 

 

 

 

 



Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai: 

 

            1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (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, 

patvirtinto 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“ 1 priedas); 

2. kandidato gyvenimo aprašymas; 

3. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka bendruosius, 

specialiuosius reikalavimus ir nepriklausomumo kriterijus. 

 

Kandidatas privalo nurodyti į kurio (-ių), šiame skelbime nurodyto (-ų), nepriklausomo 

(-ų) valdybos nario (-ių) pareigas kandidatuoja. 

 

Kandidatai teikia dokumentus valstybės įmonei „Regitra“ iki 2017 m. lapkričio 14 d., 

kuriuos galima pateikti šiais būdais: 

 

1. asmeniškai. Dokumentai priimami adresu Liepkalnio g. 97, 02121 Vilnius, pirmadieniais-

ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.15 val., penktadieniais – nuo 7.30 iki 15 val. Pristatant dokumentų 

kopijas, su savimi reikia turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas 

bus pripažintas atrankos laimėtoju; 

2. paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą), adresu Liepkalnio g. 97, 02121 Vilnius. 

Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus 

pripažintas atrankos laimėtoju; 

3. elektroniniu paštu personalas@regitra.lt 

 

Kontaktinis asmuo – Administravimo departamento Personalo ir darbuotojų saugos skyriaus 

specialistė Jolanta Petrauskienė, tel. (8 5) 258 9199, el. paštas jolanta.petrauskiene@regitra.lt  

 

Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Administravimo departamento Personalo ir 

darbuotojų saugos skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Dzedzevičienė, tel. (8 5) 266 0756, el. paštas 

dalia.dzedzevičienė@regitra.lt 
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