
SKELBIMAS DĖL KANDIDATO Į UAB “TRAKŲ PASLAUGOS“ NEPRIKLAUSOMO
VALDYBOS NARIO ATRANKOS

UAB ”Trakų paslaugos“ (toliau – bendrovė),  adresas: Aukštadvario g. 5, Trakai,  įmonės
kodas:  181522014.  Atranką  inicijuojantis  subjektas-Trakų  rajono  savivaldybės
administracija.  Bendrovė   nuo  1998  m.  teikia  žaliųjų  plotų  ir  aplinkos  priežiūros,  kelių
važiuojamųjų dalių, šaligatvių ir automobilių stovėjimo aikštelių šlavimo ir valymo, gerbūvio
atstatymo  paslaugas.Taip  pat  įmonė  prižiūri  žaliųjų  atliekų  kompostavimo  aikštelę  Trakų
mieste, teikia automobilių stovėjimo aikštelių, technikos ir įrankių nuomos paslaugas, vykdo
vietinės  rinkliavos  už  automobilių  stovėjimą  Trakų  mieste  surinkimą,  administravimą,
vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę ir transporto priemonių statymo tvarkos priežiūrą.
Nuoroda  į  bendrovės  interneto  svetainę,  kurioje  galima  susipažinti  su  įmonės  strateginiu
veiklos  planu  ,  akcininko  lūkesčių  raštu  bei  su  nepriklausomo  valdybos  nario  veiklos
sutartimi: https://trakupaslaugos.lt/veikla/administracine-informacija/
Vykdoma   vieno  nepriklausomo  valdybos  nario  atranka  į  bendrovės  valdybą,  turinčio
vadovavimo patirtį ir kompetenciją  komunalinių paslaugų teikimo ir plėtros srityje.
Valdybos  kadencijos pradžia yra 2019 metų lapkričio 22 diena, kadencijos pabaiga 2023
metų lapkričio 22 diena, valdybos narių skaičius – 5. Bendrovė valdybos nariui už veiklą
valdyboje  moka fiksuotą mėnesinį  atlygį,  kuris  lygus 15 procentų nuo bendrovės  vadovo
pastoviosios dalies mėnesinio atlyginimo. Atlygis mokamas tik už tuos mėnesius kai vyksta
valdybos posėdis ar  posėdžiai.  Su nepriklausomo valdybos nario veiklos sutartimi  galima
susipažinti Trakų rajono savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 33, Trakai).
Atranka bus atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17
d. nutarimu Nr. 631 patvirtintu  Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar
savivaldybės  valdomos  bendrovės  ar  jos  dukterinės  bendrovės  kolegialų  priežiūros  ar
valdymo  organą  atrankos  aprašu  (toliau  –  Aprašas).  Internetinio  puslapio  nuoroda:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr.
Darbo aprašymas:
1)dalyvavauja  ir  balsuoja  bendrovės  valdybos  posėdžiuose  siekiant  priimti   aukščiausio

lygio bendrovės valdymo sprendimus;
2) analizuoja  ir  vertina  bendrovės  vadovo  pateiktą  medžiagą  apie  bendrovės  veiklos

organizavimą,  bendrovės  finansinę  būklę,  ūkinės  veiklos  rezultatus,  pajamų ir  išlaidų
sąmatas,  inventorizacijos  ir  kitus  turto  pasikeitimo  apskaitos  duomenis,
bendrovės metinių  finansinių  ataskaitų  rinkinį, pelno  (nuostolių)  paskirstymo  projektą,
metines įmonės veiklos ataskaitas;

3)nustato bendrovės veiklos rodiklius pagal valdybai  teisės aktuose ir bendrovės įstatuose
priskirtą kompetenciją;

4) ruošia valdybos veiklos ataskaitas;
5)generuoja  ir inicijuoja naujas idėjas, siekiant sėkmingo bendrovės veiklos vystymo;
6) atlieka  kitas  teisės  aktuose  ir  bendrovės  įstatuose  valdybos  kompetencijai  priskirtas

funkcijas.
Kandidatas į valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:
1) turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2)  turi  būti  nesusijęs  su  kitais  fiziniais  ir  juridiniais  asmenimis  ryšiais,  dėl  kurių  einant
kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
3) jam turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama,
ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
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4)  per  pastaruosius  5  metus  turi  nebūti  atšauktas  iš  juridinio  asmens  vienasmenio  ar
kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
5)   turi  būti  nepriekaištingos  reputacijos  (nepriekaištingos  reputacijos  asmuo  nelaikomas,
jeigu jis įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi
neišnykusį  ar  nepanaikintą  teistumą  arba  nepasibaigusį  laidavimo  terminą  arba  įstatymų
nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams
ar dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimo, kaip jis apibrėžtas teisės aktuose, padarymo ir turi
neišnykusį  ar  nepanaikintą  teistumą  arba  nepasibaigusį  laidavimo  terminą  ar   įstatymų
nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, ir
turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą bei kitais teisės
aktų nurodytais pagrindais).

Kandidatas į kolegialaus organo nepriklausomus narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo
reikalavimus:
1)  turi  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 (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką
inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas
ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
2)  turi  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  (toliau  –  susiję  juridiniai  asmenys),
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) paskutinius vienus metus turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos
dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių
asmenų dalyvių atstovas;
4)  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  įregistruota
įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys
(įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
5) 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. 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;
6) paskutinius 2 metus turi 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;
7)  turi  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;
8)  turi  nebūti  daugiau  negu keturių  valstybės  ar  savivaldybių  valdomų įmonių  kolegialių
organų narys.



Specialieji  reikalavimai kandidatui,  pretenduojančiam  (-iai) į  bendrovės  nepriklausomo
valdybos nario, turinčio vadovavimo patirtį ir kompetenciją  komunalinių paslaugų teikimo ir
plėtros srityje, vietą:
1) aukštasis universitetinis verslo vadybos srities arba jam prilygintas  išsilavinimas;
2) ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtis ir kompetencija komunalinių paslaugų
teikimo ir plėtros srityje.

 Kandidatas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1) Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo priedas);
2) Kandidato gyvenimo aprašymas;
3) Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
4) Kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija.

Dokumentus  (“pdf”  formatu  arba  pasirašytus  elektroniniu  parašu)  galima  pateikti  šiuo
elektroniniu paštu: neringa@amston.lt

Papildoma informacija
Nuoroda į VKC interneto svetainėje skelbiamą informacija apie atrankas:
https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos
Apie atrankoje priimtus sprendimus dėl kandidato tinkamumo (netinkamumo) informuosime
kiekvieną  dokumentus  pateikusį  asmenį.  Konfidencialumą  garantuojame.  Nustatomas  20
dienų  terminas  nuo  skelbimo  apie  atranką  paskelbimo,  per  kurį  nustatytus  bendruosius,
specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus atitinkantys kandidatai gali teikti paraiškas ir
skelbime  nurodytus  dokumentus.  Kontaktinis  asmuo –atrankos  agentūros  atstovė Neringa
Plečkaitytė, tel. +370 659 94 348, el. pastas: neringa@amston.lt
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Kandidato paraiškos dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracijos forma

_________________________________________________
(kandidato vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis)

________________________________________
(telefono Nr., el. paštas)

____________________________________
(gavėjas)

KANDIDATO PARAIŠKA DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO
DEKLARACIJA

20___m. ______________________ ____ d. 
(data)

Aš,________________________________________________,  prašau  leisti
dalyvauti 

(vardas ir pavardė)
atrankoje į 
__________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, teisinė forma)

valdybą / stebėtojų tarybą (nereikalingus žodžius išbraukti) šiose paskelbtose kompetencijų
srityse:

1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________.

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės,
valstybės  ar  savivaldybės  valdomos  bendrovės  ar  jos  dukterinės  bendrovės kolegialų
priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015  m.  birželio  17  d.  nutarimu  Nr.  631  „Dėl  Kandidatų  į  valstybės  ar  savivaldybės
valdomos  įmonės  kolegialų  priežiūros  ar  valdymo  organą  atrankos  aprašo  patvirtinimo“
(toliau – Aprašas), nuostatomis, atitinku visus kandidatams keliamus reikalavimus.

Patvirtinu,  kad toliau pateikiama informacija yra teisinga.  Nurodau visus juridinius
asmenis,  su kuriais  aš esu ar per paskutinius vienerius metus buvau susijęs (-usi)  kaip to
juridinio  asmens  dalyvis  (-ė),  kolegialaus  organo ar  komiteto  narys  (-ė),  vadovas  (-ė)  ar
darbuotojas (-a).

Juridinio asmens teisinė forma ir
pavadinimas

Ryšio su juridiniu asmeniu pobūdis



Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti elektroniniu paštu
___________________________________________________________________________

Mobilusis 
telefonas_____________________________________________________________

Kandidato parašas, vardas ir 
pavardė_______________________________________________


