
 

SKELBIMAS 

 

DĖL KANDIDATŲ Į AKCINĖS BENDROVĖS „LIFOSA“ LAIKINOJO 

ADMINISTRATORIAUS POZICIJĄ ATRANKOS 

 

VšĮ Valdymo koordinavimo centras (toliau – VKC) skelbia AB „Lifosa“, juridinio asmens 

kodas 161110455, buveinės adresas: Juodkiškio g. 50, LT-57502, Kėdainiai, interneto svetainės 

adresas: https://www.lifosa.com (toliau – Įmonė), kurią kontroliuojančio asmens atžvilgiu Lietuvos 

Respublikoje yra įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kandidatų atranką į Įmonės laikinojo 

administratoriaus vietą. 

 

Laikinasis administratorius skiriamas vienų metų laikotarpiui. Išimtiniais atvejais laikinojo 

administratoriaus paskyrimo terminas Finansų ministerijos sprendimu gali būti pratęstas. Laikinasis 

administratorius gali būti bet kuriuo metu atšaukiamas, išnykus jo paskyrimo poreikiui.  
 

Atrankos procedūra: 
 

Laikinojo administratoriaus atranką inicijuoja Lietuvos Respublikos Finansų ministerija. 
 

Atrankos tikslas – atrinkti tinkamiausius kandidatus į Įmonės laikinojo administratoriaus 

poziciją. Laikinojo administratoriaus atranka atliekama vadovaujantis lygiateisiškumo, skaidrumo, 

proporcingumo, protingumo principais, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimais. 

 

Atranka vykdoma vadovaujantis Laikinojo administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos 

aprašo, patvirtinto 2022 m. balandžio 28 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-148 „Dėl laikinojo 

administratoriaus atrankos ir skyrimo“1. Su aprašu galima susipažinti:  
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4724dac0c6e911ec8d9390588bf2de65 

 Kandidatų į laikinojo administratorius atranką pagal Finansų ministerijos pateiktą 

informaciją apie poreikį skirti laikinąjį administratorių, jo veiklos aprėptį ir vykdytinas funkcijas, 

organizuoja ir atlieka VKC.  

 Laikinajam administratoriui paskyrimo laikotarpiu numatoma pavesti: 

1) laikinai sustabdyti ir laikinajam administratoriui perimti Įmonės visuotinio akcininkų 

susirinkimo, valdybos ir Įmonės vadovo – Generalinio direktoriaus įgaliojimus;  

2) įgyvendinti visas visuotinio akcininkų susirinkimo teises ir atlikti valdybos ir Įmonės 

vadovo – Generalinio direktoriaus funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 

įstatyme ir Bendrovės įstatuose; 

3) tik esant išankstiniam Finansų ministerijos pritarimui atlikti veiksmus ir (arba) priimti 

sprendimus  įgyvendinant visuotinio akcininkų susirinkimo teises. 

4) peržiūrėti Įmonės galiojančias sutartis siekiant užtikrinti, kad iš Įmonės vykdomų sandorių 

tiesioginės ar netiesioginės naudos negautų sankcionuoti asmenys, juridiniai arba fiziniai asmenys iš 

Rusijos ir Baltarusijos arba juridiniai asmenys, kurių savininkai ar kontroliuojantys asmenys yra 

susiję su šiomis valstybėmis;  

5) įvertinti sankcijų poveikį Įmonės veiklai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo 

sprendimo paskirti laikinąjį administratorių įsigaliojimo pateikti Įmonės veiklos atnaujinimo planą; 

6) atlikti veiksmus ir priimti sprendimus, taikomų sankcijų ir apribojimų aplinkoje 

užtikrinsiančius didžiausią galimą naudą  Įmonei;  

 
1 2022 m. balandžio 28 d. finansų ministro įsakymas Nr. 1K-148 „Dėl laikinojo administratoriaus atrankos ir skyrimo“ 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4724dac0c6e911ec8d9390588bf2de65


7) atlikti visus veiksmus, priimti sprendimus, sudaryti sandorius, reikalingus užtikrinti tolesnę 

Įmonės veiklą bei tarptautinių sankcijų, taikomų Įmonę kontroliuojančiam asmeniui, įgyvendinimą; 

8) kas mėnesį iki kito mėnesio 10 dienos teikti veiklos ataskaitas Finansų ministerijai. 

 
 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas: 

1. Kandidato ir Kandidato planuojamų pasitelkti padėjėjų ir paslaugų teikėjų gyvenimo 

aprašymai (jeigu Kandidatas ir Kandidato planuojami pasitelkti padėjėjai ir paslaugų teikėjai yra 

juridiniai asmenys, tuomet turi būti pateiktas kiekvieno nurodyto juridinio asmens vadovo gyvenimo 

aprašymas). 

2. Laisvos formos aprašymas apie Kandidato patirtį, kuri pagrįstų jo galimybes tinkamai atlikti 

laikinajam administratoriui numatomas pavesti funkcijas, išvardintas šiame skelbime.  

3. Kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. 

4. Dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad nėra aplinkybių, kurios galėtų sukelti interesų 

konfliktą ar kitaip neigiamai paveikti Kandidato ir/arba jo pasitelkiamų padėjėjų ir paslaugų teikėjų 

gebėjimą tinkamai atlikti laikinojo administratoriaus įgaliojimus, funkcijas ir veiksmus (pridedama); 

5. Kandidatų į laikinuosius administratorius deklaraciją, jog jie yra nepriekaištingos 

reputacijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų 

įgyvendinimo įstatymo 131 str. 2 dalyje (pridedama). 

5. Informacija apie prašomą atlygį ir kitų su administravimu susijusių išlaidų dydį bei kitas 

keliamas administravimo sąlygas. 

 

Atkreipiame dėmesį, kad 2022 m. balandžio 28 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-148 „Dėl 

laikinojo administratoriaus atrankos ir skyrimo“ yra patvirtinta pavyzdinė Laikinojo 

administravimo sutarties forma, su kuria Kandidatai į laikinuosius administratorius turėtų 

būti susipažinę. Su sutarties forma, galima susipažinti šioje nuorodoje (patvirtinto laikinojo 

administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo priedas): https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/4724dac0c6e911ec8d9390588bf2de65 

 

Kandidatų dokumentų priėmimo terminas – 2022 m. gegužės 3 d. 17.00 val.  

Kandidatai dokumentus turi atsiųsti VšĮ Valdymo koordinavimo centro elektroniniu paštu 

atrankos@governance.lt, laiško pavadinime nurodant „Laikinojo administratoriaus atranka“. 

 

Kontaktai pasiteirauti:  

 

Visais su laikinojo administratoriaus atranka susijusiais klausimais, prašome kreiptis el. p. 

atrankos@governance.lt 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4724dac0c6e911ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4724dac0c6e911ec8d9390588bf2de65
mailto:atrankos@governance.lt
mailto:atrankos@governance.lt


 

 

DEKLARACIJA APIE INTERESŲ KONFLIKTO NEBUVIMĄ  

 

20 ___ m. ______________________ ____ d.  
(data) 

_________________ 
(sudarymo vieta) 

  

Aš,_______________________________________________________________________,  
(Kandidato vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, vadovo pareigos, vardas ir pavardė, parašas) 

 

kandidatuojantis (-i) į: 

 

________________________________________________________________________________ 
(įmonės pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas) 

  

Į laikinojo administratoriaus pareigas: 

 

Patvirtinu, kad nėra aplinkybių, kurios galėtų sukelti mano ar mano atstovaujamo juridinio 

asmens interesų konfliktą dėl paskyrimo laikinuoju administratoriumi, nei su administruojamu 

juridiniu asmeniu, nei su Lietuvos Respublikos Finansų ministerija. Taip pat nėra jokių kitų 

aplinkybių, kurios kaip nors kitaip galėtų neigiamai paveikti mano ar mano atstovaujamo juridinio 

asmens ir/arba pasitelkiamų padėjėjų ir paslaugų teikėjų gebėjimą tinkamai atlikti laikinojo 

administratoriaus funkcijas.  

Patvirtinu, jog aš ar mano atstovaujamas juridinis asmuo atitinkame visus kandidatui į 

laikinuosius administratorius keliamus reikalavimus. 

Patvirtinu, kad šioje deklaracijoje pateikiama informacija yra teisinga:  

 

________________________________________________________________________________ 
(Kandidato vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, vadovo pareigos, vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

KANDIDATO NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS DEKLARACIJA 

                                                            

 

20 ___ m. ______________________ ____ d.  
(data) 

_________________ 
(sudarymo vieta) 

  

Aš,_______________________________________________________________________,  
(Kandidato vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, vadovo pareigos, vardas ir pavardė, parašas) 

 

kandidatuojantis (-i) į: 

 

________________________________________________________________________________ 
(įmonės pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas) 

  

laikinojo administratoriaus pareigas, 

 

patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių 

sankcijų įgyvendinimo įstatymo 131 str. 2 dalies nuostatomis dėl nepriekaištingos reputacijos 

reikalavimų ir neatitinku nei vieno iš žemiau išvardintų reikalavimų: 
 

Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu: 

1) asmuo įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus 

nusikaltimo, nepaisant, ar teistumas išnykęs ar panaikintas; 

2) asmuo įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl apysunkio nusikaltimo ir 

turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 

3) asmuo yra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam taikomos 

priverčiamosios medicinos priemonės; 

4) asmuo dėl Lietuvos Respublikai priešiškų interesų bendradarbiauja ar yra bendradarbiavęs, 

palaiko ar palaikė ryšius su užsienio valstybės žvalgybos ar saugumo tarnyba arba su asmenimis, 

bendradarbiaujančiais ar palaikančiais ryšius su užsienio valstybės žvalgybos ar saugumo tarnyba; 

5) asmuo dalyvauja ar dalyvavo teroristinės organizacijos ar teroristinės grupės veikloje arba 

palaiko ar palaikė ryšius su asmeniu, priklausančiu teroristinei organizacijai ar grupei; 

6) asmeniui taikomos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės pagal Lietuvos 

Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą;  

7) asmuo per paskutinius 3 metus buvo įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl 

alkoholizmo ar narkomanijos; 

8) asmuo daugiau negu vieną kartą per pastaruosius 3 metus buvo baustas už administracinio 

nusižengimo, susijusio su alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimu, padarymą; 

9) Finansų ministerija konstatuoja kitas aplinkybes, dėl kurių asmuo negali eiti laikinojo 

administratoriaus pareigų. 



 

 

Patvirtinu, kad šioje deklaracijoje pateikiama informacija yra teisinga:  

 

________________________________________________________________________________ 

___________(Kandidato vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, vadovo pareigos, vardas ir pavardė, parašas) 

 

 


