
 

 

SKELBIMAS  

DALYVAUTI AKCINĖS BENDROVĖS „INFORMACINIO VERSLO 

PASLAUGŲ ĮMONĖ“ NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ 

ATRANKOJE 

 

 

Pranešimas paskelbtas 

2018 m. rugsėjo 3 d. 

 

 

Valstybės įmonė Turto bankas, patikėjimo teise valdanti akcinės bendrovės „Informacinio verslo 

paslaugų įmonė“ (įmonės kodas 123043773, Juridinių asmenų registras, tvarkytojas Valstybės 

įmonė Registrų centras, Registravimo pažymėjimo Nr.008944, buveinės adresas Eigulių g. 21, 

LT-03150 Vilnius) 51,67 % akcijų ir įgyvendinanti savininko teises bei pareigas, skelbia trijų 

nepriklausomų AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ (toliau - Bendrovė) valdybos 

narių atranką. 
 

1. Bendrovės interneto svetainė: www.ivpi.lt 

 

2. Bendrovės strategijos santrauka: http://ivpi.lt/doc/IVPI_strategijos_santrauka_2018-2020.pdf 

 

3. Informacija apie Bendrovę Valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centro 

interneto svetainėje: http://vkc.sipa.lt/imones/informacinio-verslo-paslaugu-imone 

 

4. Atrankos būdas: pokalbis. 

 

5. Bendrovės valdybos nario kadencija: 4 metai. 

 

6. Pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomus valdybos narius kandidatai (toliau - Kandidatai) 

turi atitikti žemiau nurodytus bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo kriterijus. 

 

7. Bendrovė yra mokėjimo paslaugas teikianti įstaiga, todėl Kandidatai taip pat turi atitikti 

nepriekaištingos reputacijos, kvalifikacijos, patirties, pasirengimo, tinkamumo reikalavimus, 

kurie numatyti: 

7.1. Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatyme; 

7.2. Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 patvirtintuose 

„Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas 

atliekančių asmenų vertinimo nuostatuose“. 

 

Atrinktas kandidatas Bendrovės valdybos nario pareigas pradės eiti tik gavęs Lietuvos banko 

neprieštaravimą jo kandidatūrai. 

 

8. Bendrieji reikalavimai Kandidatams: 

8.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

8.2. Neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti 

toms pareigoms priskirtas funkcijas; 
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8.3. Per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar 

kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo; 

8.4. Kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso Bendrovės arba su ja 

susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas. 

 

9. Specialieji reikalavimai Kandidatams: 

9.1. Turėti kompetenciją vienoje šių sričių: 

9.1.1. finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją  

patvirtina ne trumpesnė nei 3 metų vadovavimo atitinkamos srities įstaigai ar jos 

padaliniui patirtis ir aukštasis finansų arba audito srities išsilavinimas; 

9.1.2. strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne trumpesnė 

nei 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo 

strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse 

patirtis; 

9.1.3. turėti žinių ir kompetencijos mokėjimų įstaigos arba informacinių technologijų / 

duomenų analitikos srities įmonėje. Šias kompetencijas patvirtina ne trumpesnė nei 

3 metų vadovaujančio darbo patirtis atitinkamos srities įmonėje. 

9.2. Privalo mokėti lietuvių ir anglų kalbą. 

 

10. Papildomos kompetencijos Kandidatams, kurios nelaikomos privalomomis 

(privalumai): 

10.1. Kompetencija įmonių susijungimų ir įsigijimų (Mergers & Acquisitions; M&A) ir/arba 

verslo plėtros srityse. 

 

11. Nepriklausomumo kriterijai Kandidatams: 

11.1. Kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, 

negali būti Bendrovės vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų; 

11.2. Kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, 

negali būti Bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų; 

11.3. Kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, 

neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš Bendrovės, 

išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas; 

11.4. Kandidatas neturi turėti nuosavybės teise Bendrovės, į kurią pretenduoja, arba su ja 

susijusios bendrovės akcijų, negali būti tokio akcininko atstovas; 

11.5 Kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, 

negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove nei 

tiesiogiai, nei kaip turinčio 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; 

11.5. 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 Bendrovės ir susijusios bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, 

kolegialaus organo nariu arba darbuotoju. 

11.6. Kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės valdybos nario pareigų 2 iš eilės įstatuose 

nustatytus įgaliojimų laikotarpius; 

11.7. Kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, 

neturi būti Bendrovės akcijų valdytojo darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti 

ėjęs tokių pareigų.  

11.8. Kandidatas neturi būti 3 ar daugiau valstybės valdomų įmonių kolegialių organų 

sudėtyje. 
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12. Dokumentai, kuriuos Kandidatai privalo pateikti: 

12.1. Kandidato prašymą dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją, kurią galima rasti 

http://ivpi.lt/doc/Kandidato_prasymas_dalyvauti_atrankoje_ir_saziningumo_deklaracija

.doc; 

12.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

12.3. Aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

12.4. Kandidato gyvenimo aprašymą (CV); 

12.5. Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, 

patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei 

nepriklausomumo kriterijams. 

 

13. Praėję atranką Kandidatai, kurių kandidatūros bus teikiamos Lietuvos bankui, 

privalės pateikti:  

13.1. Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas 

atliekančio asmens anketą, kurią galima rasti http://ivpi.lt/doc/Kandidato_anketa-

LB_priziurimu_FRD_vad-u_vertinimas.doc; 

13.2. Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas 

atliekančio asmens anketoje nurodytus dokumentus. Pažymėtina, kad vertinimo metu 

Lietuvos bankas gali paprašyti pateikti papildomų dokumentų. 

 

14. Kandidatai dokumentus Bendrovei pateikia per 20 kalendorinių dienų nuo šios atrankos 

paskelbimo Bendrovės ir Valstybės įmonės Turto bankas interneto svetainėse, t.y. iki 2018 

m. rugsėjo 23 d. imtinai. 
 

15. Kandidatai dokumentus pateikia Bendrovei. Gali būti pristatomos dokumentų kopijos, o 

dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos 

laimėtoju. Dokumentai gali būti pateikti žemiau nurodytais būdais: 

15.1. Asmeniškai. Dokumentai priimami iš anksto suderinus laiką, adresu Eigulių g. 21, LT-

03150 Vilnius, 404 kab. (darbo laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 

16.30 val., penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15 val., pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45 

val.); 

15.2. Paštu – registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą, adresu Eigulių g. 21, LT-03150 

Vilnius; 

15.3. Elektroniniu paštu - j.lukaseviciene@ivpi.lt. 

 

16. Kontaktiniai asmenys: 

16.1. Kontaktinis asmuo: Juzefa Lukaševičienė, AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ 

Informacinių sistemų kūrimo ir eksploatavimo skyriaus vedėja, tel. (8 5) 2364 907, 

el.paštas j.lukaseviciene@ivpi.lt. 

16.2. Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo: Vilma Klimčukienė, AB „Informacinio verslo 

paslaugų įmonė“ Informacinių sistemų kūrimo ir eksploatavimo skyriaus Veiklos 

duomenų apdorojimo inžinierė, tel. (8 5) 2364 808, el.paštas  v.klimcukiene @ivpi.lt. 

 

http://ivpi.lt/doc/Kandidato_prasymas_dalyvauti_atrankoje_ir_saziningumo_deklaracija.doc
http://ivpi.lt/doc/Kandidato_prasymas_dalyvauti_atrankoje_ir_saziningumo_deklaracija.doc
http://ivpi.lt/doc/Kandidato_anketa-LB_priziurimu_FRD_vad-u_vertinimas.doc
http://ivpi.lt/doc/Kandidato_anketa-LB_priziurimu_FRD_vad-u_vertinimas.doc
mailto:j.lukaseviciene@ivpi.lt
mailto:j.lukaseviciene@ivpi.lt
mailto:l.ramanauskaite@ivpi.lt

