
KOKIUS LŪKESČIUS KELIAME VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ 

KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIAMS?

2019 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo I rūmuose, Konstitucijos salėje, viešoji

įstaiga „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ – Valdymo koordinavimo centras – kartu su

Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija organizuoja konferenciją

„Kokius lūkesčius keliame valstybės valdomų įmonių kolegialių organų nariams?“.

Konferencijos tikslas - aptarti, kaip, pasinaudojant privataus kapitalo įmonių patirtimi,

galima tobulinti valstybės valdomų įmonių (toliau – VVĮ) valdyseną, užtikrinti svarų

nepriklausomų kolegialių organų narių vaidmenį, bei tinkamą jų veiklos rezultatų vertinimą.

Į konferenciją kviečiami valstybės valdomų įmonių kolegialių organų nepriklausomi nariai

bei valstybės institucijų atstovai, kolegialių valdymo ir priežiūros organų nariai.

Atsižvelgiant į ribotą vietų skaičių raginame nedelsti ir registruotis jau dabar. Registracija

privaloma. Apie sėkmingą registraciją informuosime el. paštu. Registracija iki kovo 18 d.

REGISTRACIJA ČIA

VIRGINIJUS SINKEVIČIUS

Ekonomikos ir inovacijųministras

VIRGILIJUS PODERYS

Seimo narys, Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas

VIDAS DANIELIUS

VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ direktorius

KORNELIJUS ČELUTKA

BaltCap UAB partneris

DARIUS MAIKŠTĖNAS

„Lietuvos energija“, UAB generalinis direktorius, valdybos pirmininkas

ROMAS ŠVEDAS

AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos pirmininkas, nepriklausomas narys

DOVILĖ BURGIENĖ

Advokatų kontoros WALLESS vadovaujanti partnerė

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Lpz2EDpIk-6Cmz725MytFOYYDUkmf1FmHm1V3tEMM5UNk5QVk5ON0tEUVpXQTVDR0Q1Q1oxTlRUUS4u


9:00-9:05 Įžanginis žodis

VIRGINIJUS SINKEVIČIUS

Ekonomikos ir inovacijųministras

9:05-9:10 Įžanginis žodis

VIRGILIJUS PODERYS

Seimo narys, Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas

9:10-9:35 Iššūkiai ir pokyčiai VVĮ valdyme: kolegialių organų nariai

VIDAS DANIELIUS

VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ direktorius

9:35-10:00 Kaip privataus kapitalo įmonės užtikrina tinkamą įmonių valdymą: dalyvavimas

valdybose ir orientacija į rezultatus

KORNELIJUS ČELUTKA

BaltCap UAB partneris

10:00-10:20 Tikslų formavimas VVĮ ir privataus kapitalo įmonėse: holdinginės struktūros

vaidmuo

DARIUS MAIKŠTĖNAS

„Lietuvos energija“, UAB generalinis direktorius, valdybos pirmininkas

10:20-10:40 Ką ir kaip atstovauja kolegialių organų nariai?

ROMAS ŠVEDAS

AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos pirmininkas, nepriklausomas narys

10:40-11:00 Kaip teisės aktais sureguliuoti įmonių valdymą?

DOVILĖ BURGIENĖ

Advokatų kontoros WALLESS vadovaujanti partnerė

11:00-12:00 Diskusija. Dalyvauja: Virginijus Sinkevičius, Virgilijus Poderys, Vidas Danielius,

Kornelijus Čelutka, Darius Maikštėnas, Romas Švedas, Dovilė Burgienė

▪ Ko tikisi valstybė iš nepriklausomų kolegialių organų narių?

▪ Kokie santykiai turėtų sieti akcininką ir valdybą? Kur riba tarp aktyvaus akcininko ir

telefoninių pavedimų?

▪ Įmonių komercinės sėkmės siekis ir investicijos pagal valstybės strateginius

prioritetus: kada akcininko pageidavimai gali būti žalingi įmonei?

▪ Valdybų narių motyvacija ir atranka – kuo atranka į VVĮ nepriklausomus kolegialių

organų narius skiriasi nuo privataus sektoriaus?

▪ Nepriklausomų kolegialių organų narių iššūkiai

KONFERENCIJOS PROGRAMA

2019 m. kovo 22 d. Seimo Konstitucijos salė, Seimo I rūmai, Gedimino pr. 53, Vilnius

Konferencija bus tiesiogiai transliuojama internetu ir televizijos programa „Seimas – tiesiogiai“, taip pat Seimo „YouTube“

paskyroje. Asmenys į Seimo rūmus įleidžiami tik pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=2918
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=7715&p_k=1
https://www.youtube.com/user/LTSeimastiesiogiai

