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NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS
2021 m. spalio d. Nr. AVPakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 231 straipsniu, Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 6 d.
nutarimu Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturinių teisių įgyvendinimo savivaldybių
valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Savivaldybių turtinių ir neturinių teisių
įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašu, Pakruojo rajono savivaldybės
tarybos 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T-222 „Dėl akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių
akcijų perdavimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui valdyti, naudoti ir
disponuoti jomis patikėjimo teise“, atsižvelgdama į VšĮ Valdymo koordinavimo centro 2021 m.
rugsėjo 29 d. raštą Nr. S-285 „Dėl reikalavimų kandidatams į UAB „Pakruojo vandentiekis“, UAB
„Pakruojo šiluma“ ir UAB „Pakruojo komunalininkas“ valdybų narius“, į MB „Personalo guru“
2021 m. spalio 5 d. pasiūlymą Nr. 3 „Dėl reikalavimų kandidatams į UAB „Pakruojo vandentiekis“
nepriklausomų valdybos narių pareigas“ bei į UAB „Pakruojo vandentiekis“ 2021 m. spalio 1 d.
raštą Nr. 226,
n u s t a t a u, kad kandidatai į UAB „Pakruojo vandentiekis“ (toliau – Bendrovė)
nepriklausomus valdybos (toliau – valdyba) narius turi atitikti šiuos:
1. Bendruosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant
valdybos nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
1.3. jam turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias
pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
1.4. per pastaruosius 5 metus nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar
kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
2. Specialiuosius reikalavimus:
2.1. kandidatas į valdybos nario (finansų srityje) pareigas turi turėti kompetencijos finansų
valdymo, finansų analizės ar audito srityje, kurią patvirtintų ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo
darbo patirtis finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse arba ne mažesnė
kaip 3 metų darbo juridinio asmens finansininku, darbo finansų konsultavimo, finansinių paslaugų,
audito srityse patirtis, arba aukštasis finansų arba audito srities išsilavinimas (darbo vandentvarkos
sektoriuje veikiančiose įmonėse patirtis (privalumas);
2.2. kandidatas į valdybos nario (strateginio valdymo ir valdysenos srityje) pareigas turi
turėti kompetencijos strateginio valdymo ir valdysenos srityje, kurią patvirtintų ne mažesnė nei 3
metų darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio
padalinio valdymo srityse patirtis, ir turėti bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinių
bei patirties arba verslo strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo patirties;

2.3. kandidatas į valdybos nario (ūkio šakos srityje) pareigas turi turėti kompetencijos
vandentvarkos ūkio šakos srityje, kurią patvirtintų ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo
patirtis vandentvarkos sektoriuje veikiančiose įmonėse arba bent įmonėse, veikiančiose valstybės
reguliuojamuose sektoriuose, arba darbo ar ūkinės komercinės veiklos vykdymo vandentvarkos
ūkio šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis, arba aukštasis atitinkamos srities ir
krypties išsilavinimas, susijęs su vandentvarkos ūkio šakos sritimi;
2.4. kandidatai į valdybos narius, nurodyti 2.1, 2.2, 2.3 papunkčiuose, taip pat turi turėti:
2.4.1. patirties dirbant įmonių kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose;
2.4.2. lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis
gebėjimų;
2.4.3. galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;
2.4.4. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;
2.4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis.
3. Nepriklausomumo reikalavimus:
3.1. nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba
patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar
steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus
juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs
tokių pareigų;
3.2. nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba
patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra
šiame punkte nurodytos bendrovės, kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius
vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį
už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
3.3. paskutinius vienus metus nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos
dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių
asmenų dalyvių atstovas;
3.4. 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 įregistruota įstatymų nustatyta
tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai,
vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
3.5. 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. 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;
3.6. paskutinius 2 metus nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios
kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio
asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;
3.7. nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba
patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis
apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas
būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo
laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;
3.8. nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių
organų narys.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
Administracijos direktorė

Ilona Gelažnikienė
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