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SKELBIAMA AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS NAFTA” STEBĖTOJŲ
TARYBOS NARIŲ ATRANKA
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija), juridinio asmens kodas
302308327, adresas Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, įgyvendinanti akcinės bendrovės „Klaipėdos
nafta“ (toliau – KN arba Bendrovė), teisinė forma akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas
110648893, buveinės adresas Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda, akcininko teises ir pareigas skelbia 3
(trijų) kandidatų į akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos narius atranką:
•

2 (dviejų) nepriklausomų stebėtojų tarybos narių:
- Finansų valdymo ir audito sritis;
- Strateginio planavimo ir valdymo sritis.

•

1 (vieno) stebėtojų tarybos nario – valstybės tarnautojo.

Stebėtojų tarybos narių atrankos procedūra vykdoma vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintu
Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos
dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu (toliau – Atrankos
aprašas), Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairėmis,
patvirtintomis LR energetikos ministro 2022 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Asmenų parinkimo
į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairių patvirtinimo“ (toliau – Gairės), Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu (toliau
– Įstatymas), Bendrovės vidaus teisės aktų reikalavimais.

1. Atrankos procedūrų vykdymas
•

Atrankos procedūra bus vykdoma etapais:

I etapas: Atranka pagal gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ir kituose pateiktuose
dokumentuose nurodytus duomenis.
II etapas: Pokalbiai su atrinktais kandidatais, kurie geriausiai atitinka reikalavimus.
III etapas: Atrinkto kandidato patikra Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti
svarbių objektų apsaugos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.
IV etapas: Sprendimas dėl atrinkto kandidato skyrimo.

2. Apie KN
•

KN yra valstybės valdoma akcinė bendrovė, kurios veiklos tikslas – Lietuvos energetinę
nepriklausomybę užtikrinusią bendrovę paversti į regione lyderiaujančią ir saugos kultūrą
puoselėjančią naftos ir SGD paslaugų centro operatorę bei tarptautinėje erdvėje vertinamą
SGD projektų partnerę. Taip pat prisidėti prie šalies konkurencingumo stiprinimo, ilgalaikės
vertės akcininkui, Lietuvos žmonėms ir verslui kūrimo bei visuomenės gerovės didinimo.

•

KN akcininko lūkesčių raštas: https://www.kn.lt/apie-mus/geroji-valdysena/78

3. KN stebėtojų taryba
•

KN stebėtojų tarybą iš viso sudaro 3 (trys) nariai, įskaitant stebėtojų tarybos pirmininką, iš
kurių ne mažiau kaip 2 (du) turi būti nepriklausomi, siekiant užtikrinti tinkamą akcininko
atstovavimą, gerąją valdymo praktiką bei nepriklausomų narių kompetencijų teikiamas
galimybes.
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•

Stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

•

Bendrovės stebėtojų tarybos narių kadencija – 4 (ketveri) metai.

•

Stebėtojų tarybos nariams, kurie nėra nepriklausomi arba yra valstybės tarnautojai, arba yra
valstybei atstovaujančios institucijos darbuotojai, už darbą Stebėtojų taryboje atlygis nėra
mokamas. Nepriklausomų KN stebėtojų tarybos narių atlygis nustatomas vadovaujantis
Bendrovės atlygio politika.

4. Aktualios nuorodos:
•

Platesnė informacija apie Bendrovę skelbiama KN interneto svetainėje (Bendrovės
strategijos santrauka įprastai skelbiama KN interneto svetainėje, tačiau šiuo metu yra
atliekama strategijos peržiūra):
www.kn.lt

•

Valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje skelbiama
informacija apie Bendrovę:
https://governance.lt/vvi/klaipedos-nafta/

•

Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos skelbiama informacija apie Bendrovę:
https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/LT0000111650/trading

•

Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar
savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų
priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr

•

Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairės, patvirtintos LR
energetikos ministro 2022 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Asmenų parinkimo į įmonės
priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairių patvirtinimo“:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1ca7f5d08dd611ec9e62f960e3ee1cb6?jfwid=bfzq4nlxb

•

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D5496D69DF98/asr

5. Reikalavimai kandidatams
•

Pretenduojantys į Bendrovės stebėtojų tarybos narius kandidatai turi atitikti Įstatymo 231
straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nustatytus:

-

Specialiuosius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu
[2022 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 1-170 ,,Dėl kandidatų į akcinės bendrovės ,,Klaipėdos
nafta“ stebėtojų tarybą atrankos vykdymo“](pridedama kaip priedas Nr. 1).

-

Bendruosius ir nepriklausomumo reikalavimus (pridedama kaip priedas Nr. 2).

•

Visi kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir funkcinę patirtį, reikalingą
Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigų vykdymui, kad stebėtojų taryboje būtų visų
reikalingų kompetencijų derinys. Atrinkti kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos,
taip pat atitikti kitus Bendrovės įstatuose nustatytus reikalavimus.
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6. Kandidatai privalo pateikti
•

pasirašytą kandidato paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją, pagal Aprašo
priedą (pridedamas kaip skelbimo priedas Nr. 3). Prašyme kandidatas nurodo į kurią sritį
kandidatuoja;

•

Pasirašytą Nepriekaištingos reputacijos ir nepriklausomumo deklaraciją (pridedamas kaip
skelbimo priedas Nr.4);

•

Pasirašytą kandidato sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pridedamas kaip skelbimo
priedas Nr. 5). Ši sutikimą turi pateikti tik kandidatai į nepriklausomus KN stebėtojų tarybos
narius;

•

kandidato gyvenimo aprašymą (CV);

•

kandidato motyvacinį laišką;

•

kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją.
Kandidato gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį
nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei kitiems teisės aktų
nustatytiems reikalavimams.
Kandidatuojantys asmenys, teikdami aukščiau nurodytus dokumentus ir sutikdami, kad dėl
jų būtų priimtas sprendimas skirti kolegialaus organo nariais arba siūlyti už juos balsuoti
valstybės valdomos bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu sutinka, kad prieš
priimdama šį sprendimą, Energetikos ministerija turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu
kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos
apie tokius asmenis pateikimo.

7. Kandidatų dokumentų pateikimo terminas 2022 m. birželio 16 d. (įskaitytinai).
Nepriklausomų stebėtojų tarybos narių atranką vykdo atrankos komisija, sudaryta iš penkių
atstovų: vieno Ministro Pirmininko pasiūlyto atstovo, vieno Lietuvos Respublikos energetikos
ministerijos atstovo, vieno ekonomikos ir inovacijų ministro pasiūlyto atstovo, vieno finansų
ministro pasiūlyto atstovo ir vieno Valdymo koordinavimo centro atstovo; pasitelkdama
išorinę atrankos agentūrą UAB „AMSTON“, kuri atrankos komisijos posėdžiuose gali
dalyvauti konsultanto teisėmis.
Parinkimo procedūrą į KN stebėtojų tarybos nario – valstybės tarnautojo vietą vykdo
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Vadovaujantis Gairėmis, energetikos ministro
įsakymu iš ne mažiau kaip 3 Energetikos ministerijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, bus sudaroma parinkimo procedūrų komisija.

8. Dokumentų pateikimo vieta ir būdai
Kandidatai į nepriklausomus KN stebėtojų tarybos narius dokumentus turi pateikti atrankos
agentūrai UAB „AMSTON“ el. paštu: elze@amston.eu, laiško temoje nurodant „Atranka į
nepriklausomus AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos narius“. Kontaktinis atrankos
agentūros UAB „AMSTON“ asmuo – Elzė Sidorenkaitė (tel. +370 696 32900 , el. paštas:
elze@amston.eu).
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Kandidatai į KN stebėtojų tarybos nario – valstybės tarnautojo vietą dokumentus turi
pateikti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai el. paštu: ieva.sedbariene@enmin.lt,
laiško temoje nurodant „Parinkimo procedūra į AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos
narius“ arba paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą), adresu Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius.
Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos kontaktinis asmuo: Teisės ir personalo
grupės patarėja Ieva Šedbarienė, (tel. +370 668 34320, el. paštas:
ieva.sedbariene@enmin.lt;
Visų kandidatų į Stebėtojų tarybos narius konfidencialumas bus užtikrintas.

Kviečiame Jus tapti energetikos istorijos dalimi ir jungti energetikos rinkas kartu su KN.
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PRIEDAS NR. 1
Specialieji reikalavimai kandidatams į nepriklausomo finansų valdymo ir audito srities AB „Klaipėdos nafta“
stebėtojų tarybos nario vietą:
Reikalavimo
pobūdis

1.

Privalomieji reikalavimai

1.1.

Dvipakopis arba magistro laipsniui prilyginamas aukštasis universitetinis
išsilavinimas
Ne mažesnė nei 10 metų profesinė patirtis finansų valdymo, konsultavimo,
finansinių paslaugų, audito srityse
Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo (pvz.
įmonės vadovo, finansų vadovo, strateginio planavimo projektų vadovo,
valdybos ar priežiūros kolegialaus organo nario pareigose) patirtis įmonėje,
turinčioje ne mažiau kaip 70 darbuotojų
Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė kaip 3 metų juridinio asmens kolegialaus
valdymo ar priežiūros organo nario darbo patirtis

Privalomas

1.5.

Geras anglų kalbos mokėjimas (ne mažesnis kaip B2 lygis)

Privalomas

1.6.

Patirtis, susijusi su tarptautinių investicinių projektų vertinimu bei finansavimu

Privalomas

1.2.

1.3.

1.4.

Privalomas

Privalomas

Privalomas

2.

Vertinamos kompetencijos ir jų santykinis svoris

Maksimali
kompetencijos
vertė

2.1.

Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis
šalimis gebėjimai

10

2.2.

Vadovaujamo darbo patirtis tarptautinėje listinguojamoje įmonėje

10

2.3.

Patirtis ir kompetencijos audito srityje ir galimybė dalyvauti bendrovės Audito
komiteto veikloje
Patirtis vidaus audito, kontrolės, rizikų valdymo ar veiklos kokybės užtikrinimo
srityse
Juridinių asmenų veiklos finansų ir (ar) rizikų valdymo, finansinio planavimo,
vykdymo, analizės bei kontrolės patirtis
Juridinių asmenų strateginio planavimo, organizacinio vystymo ar organizacijos
pokyčių įgyvendinimo patirtis

10

2.7.

Energetikos srityje veikiančių įmonių veiklos ir reguliavimo principų išmanymas

10

2.8

Įmonių korporatyvinio valdymo, paremto gerąja praktika, išmanymas

10

2.9.

Nacionalinių ir regioninių strateginių energetikos tikslų išmanymas

10

2.10.

Bendrovių įsigijimo, susijungimo ir jų vertės nustatymo patirtis

10

Maksimali galima balų suma:

100

2.4.
2.5.
2.6.

10
10
10
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Specialieji reikalavimai kandidatams į nepriklausomo strateginio planavimo ir valdymo srities AB „Klaipėdos
nafta“ Stebėtojų tarybos nario vietą:
1.

Privalomieji reikalavimai

Reikalavimo
pobūdis

1.1.

Dvipakopis arba magistro laipsniui prilyginamas aukštasis universitetinis
išsilavinimas

Privalomas

1.2.

Ne mažesnė nei 10 metų profesinė patirtis energetikos, verslo plėtros,
organizacijos vystymo ar infrastruktūros projektų įgyvendinimo srityse.

Privalomas

1.3.

1.4.

Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo (pvz.
įmonės vadovo, finansų vadovo, strateginės plėtros ar komercijos vadovo,
valdybos ar priežiūros kolegialaus organo nario pareigose) patirtis įmonėje,
turinčioje ne mažiau kaip 70 darbuotojų
Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė kaip 3 metų juridinio asmens
kolegialaus valdymo ar priežiūros organo nario darbo patirtis

Privalomas

Privalomas

1.5.

Juridinių asmenų strateginio planavimo, strategijos rengimo, organizacinio
vystymo ir organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirtis

Privalomas

1.6.

Geras anglų kalbos mokėjimas (ne mažesnis kaip B2 lygis)

Privalomas

2.

Maksimali
kompetencijos
vertė

Vertinamos kompetencijos ir jų santykinis svoris

2.1.

Puikūs lyderystės, komandinio
suinteresuotomis šalimis gebėjimai

2.2.

Vadovaujamo darbo patirtis tarptautinėje listinguojamoje įmonėje

10

2.3.

Organizacijos veiklos rizikų valdymo patirtis

10

2.4.

Veiklos kokybės valdymo patirtis

10

2.5.

Bendrovių ar verslų strategijos rengimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo
patirtis
Energetikos srityje veikiančių įmonių veiklos ir reguliavimo principų
išmanymas

2.6.

darbo

ir

bendradarbiavimo

su

10

10
10

2.7.

Įmonių korporatyvinio valdymo, paremto gerąja praktika, išmanymas

10

2.8.

Nacionalinių ir regioninių strateginių energetikos tikslų išmanymas

10

Maksimali galima balų suma:

80
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Specialieji reikalavimai kandidatams į AB „Klaipėdos nafta“ Stebėtojų tarybos nario, valstybės tarnautojo,
vietą:
Privalomieji reikalavimai

Reikalavimo
pobūdis

1.1.

Dvipakopis arba magistro laipsniui prilyginamas aukštasis universitetinis
išsilavinimas

Privalomas

1.2.

Geras anglų kalbos mokėjimas (ne mažesnis kaip B2 lygis)

Privalomas

1.3.

Eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigas

Privalomas

1.4.

Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą
informaciją

Privalomas

1.5.

Energetikos srityje veikiančių įmonių veiklos ir reguliavimo principų
išmanymas

Privalomas

1.6.

Įmonių korporatyvinio valdymo, paremto gerąja praktika, išmanymas

Privalomas

1.7.

Vadovaujamo darbo patirtis

Privalomas

1.

2.

Vertinamos kompetencijos ir jų santykinis svoris

2.1.

Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su
suinteresuotomis šalimis gebėjimai
Europos Sąjungos, nacionalinių ir regioninių energetikos strateginių tikslų
išmanymas

2.2.

Maksimali
kompetencijos
vertė
10
10

2.3.

Ūkio šakos, kurioje veikia bendrovė, išmanymas

10

2.4.

Motyvacija

10

2.5.

Darbo patirtis energetikos srityje

10

2.6.

Valstybės valdomų įmonių teisinio reglamentavimo išmanymas

10

2.7.

Kolegialaus valdymo ar priežiūros organo nario darbo patirtis

10

Maksimali galima balų suma:

70
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PRIEDAS NR. 2
BENDRIEJI LŪKESČIAI AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAMS*
Aukštas įsitraukimo lygis

Įgūdžiai ir kompetencijos
Aukštų etikos normų laikymasis
Įvairovė

Iš kolegialaus organo narių tikimasi, kad kiekvienas narys tinkamai įsitrauks į kolegialaus organo veiklą bei galės skirti pakankamai
laiko savo funkcijų įgyvendinimui.
Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai. Visi stebėtojų tarybos nariai turi
turėti išlavintus sisteminio, strateginio ir kritinio mąstymo gebėjimus, gebėjimą aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą
informaciją.
Visi Stebėtojų tarybos nariai privalo vadovautis Bendrovės Elgesio standartu ir Bendrovės vertybėmis bei būti šių vertybių
ambasadoriais.
Stebėtojų taryboje siekiama užtikrinti kvalifikacijos, profesinės patirties ir kompetencijų̨ įvairovę̨, taip pat siekti lyčių̨ pusiausvyros.
Kandidatas į bendrovės kolegialaus organo narius privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

Nepriekaištinga reputacija ir
nepriklausomumas

Turi nebūti aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme, dėl kurių
Kandidatas negali būti Kolegialaus organo nariu.
Turi nebūti aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17
straipsnyje, dėl kurių Kandidatas negali būti skiriamas Kolegialaus organo nariu.
Kandidatu negali būti svarstomas asmuo, kuriam neišnykęs teistumas už bet kokią nusikalstamą veiką.
Kandidatu negali būti svarstomas asmuo, kurio įgaliojimas atstovauti valstybei ar savivaldybei per pastaruosius 5 metus panaikintas
dėl netinkamo atstovavimo.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAMS

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.
jam turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas
funkcijas.

3.
4.

per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

*Su nepriklausomumu susiję lūkesčiai taikomi kandidatams į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario vietą.
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NEPRIKLAUSOMUMO REIKALAVIMAI AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ NEPRIKLAUSOMIEMS STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAMS
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

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;
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;
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;
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;
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
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
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
turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.
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PRIEDAS NR. 3
_________________________________________________
(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)
Valdybos / Stebėtojų tarybos / Komiteto nario pareigas (nereikalingą žodį 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, kolegialaus organo ar komiteto narys (-ė), vadovas (-ė) ar darbuotojas (-a).
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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: _______________________________________________
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PRIEDAS NR. 4

KANDIDATO Į AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS NAFTA“ STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIUS NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS BEI NEPRIKLAUSOMUMO
DEKLARACIJA (PAVYZDINĖ)
Kandidato vardas ir pavardė
Gimimo data
Adresas
Deklaracijos pasirašymo data

Pasirašydamas (-a) bei pateikdamas (-a) šią deklaraciją akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“, kodas 10648893 (toliau – Bendrovė) ... patvirtinu:
*žymima „X“ atitinkame langelyje
1.

NEPRIEKAIŠTINGA REPUTACIJA

1.1.

Nebuvau įstatymų nustatyta tvarka pripažintas (-a) kaltu (-a) dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimo ir neturiu neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.

1.2.

Nebuvau įstatymų nustatyta tvarka pripažintas (-a) kaltu (-a) dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms
teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės
saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.

1.3.

Nebuvau atleistas (-a) iš darbo, pareigų ar praradęs (-usi) teisę verstis atitinkama veikla už neatitiktį įstatymuose keliamiems nepriekaištingos
reputacijos reikalavimams, teisės aktuose nustatytų etikos normų pažeidimą arba už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą (tarnybinį nusižengimą)
arba, jei buvau atleistas (-a) iš darbo, pareigų ar praradęs (-usi) teisę vertis atitinkama veikla, kaip nurodyta šiame punkte, tai nuo atleidimo iš
darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos praėjo 3 (treji) metai.

1.4.

Nebuvau atleistas (-a) iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo arba, jei buvau
atleistas (-a) iš pareigų, kaip nurodyta šiame punkte, tai nuo atleidimo iš pareigų dienos praėjo 3 (treji) metai.

1.5.

Nepiktnaudžiauju alkoholiu, psichotropinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.
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1.6.

Nesu uždraustos organizacijos narys (-ė).

1.7.

Man nėra žinoma kitų reikšmingų aplinkybių, dėl kurių mano reputacija negali būti laikoma nepriekaištinga.
2. NEPRIKLAUSOMUMAS
(pildo tik kandidatai į nepriklausomo Stebėtojų tarybos nario vietą)

2.1.

Manęs nesaisto jokie verslo, giminystės arba kitokie ryšiai su Bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali
kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti mano nuomonę.

2.2.

Nesu Bendrovės ir susijusių įmonių vadovas (-ė) ir paskutinius vienerius metus nesu ėjęs (-usi) tokių pareigų ir nesu gavęs (-usi) atlygio iš Bendrovės
ar susijusių įmonių, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas .

2.3.

Nesu Bendrovės ir susijusių įmonių darbuotojas (-a) ir paskutinius vienerius metus nesu ėjęs (-usi) tokių pareigų.

2.4.

Negaunu ir per paskutinius 3 (trejus) metus nesu gavęs (-usi) reikšmingo papildomo atlyginimo iš Bendrovės ir susijusių įmonių, išskyrus užmokestį
už kolegialaus organo nario pareigas.

2.5.

Nesu įmonės, į kurios Kolegialaus organo nario vietą pretenduoju ar susijusio juridinio asmens dalyvis (-ė), šių juridinių asmenų dalyvių atstovas
(-ė).

2.6.

Neturiu ir per praėjusius 3 (trejus) metus neturėjau svarbių verslo ryšių su Bendrove ir su susijusiomis įmonėmis nei tiesiogiai, nei kaip turinčio
tokius ryšius subjekto partneris (-ė), akcininkas (-ė), vadovas (-ė) (turinčiu verslo ryšių laikytinas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės,
jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių yra didesnės nei 1000 (vienas tūkstantis) eurų, išskyrus darbo užmokestį
ar atlygį už Kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas).

2.7.

Nesu ir per paskutinius 2 (dvejus) metus nebuvau audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės arba susijusių įmonių auditą, partneris (-ė), dalyvis
(-ė) darbuotojas (-a), vadovas (-ė) arba Kolegialaus organo narys (-ė).

2.8.

Nesu ėjęs (-usi) akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ ir (ar) susijusios įmonės Kolegialaus organo nario (-ė) pareigų ilgiau kaip 10 (dešimt) metų
(šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų̨ skiriamas, pridedant
praėjusius tos pačios bendrovės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių̨ metų laiko tarpas).

2.9.

Nesu Bendrovės vadovo arba 2.2-2.8 punktuose nurodytų asmenų artimasis asmuo (deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris,
kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai
(įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai).

2.10.

Nesu valstybės tarnautojas (-a) arba valstybei atstovaujančios institucijos darbuotojas (-a).
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2.11.

Nesu Bendrovės akcijų valdytojo valdomos arba kontroliuojamos įmonės darbuotojas (-a) ir per paskutinius vienerius metus nėjau tokių pareigų.

2.12.

Nesu ir per pastaruosius 5 metus nebuvau juridinio asmens, kurio ginčai su Bendrove buvo ar yra sprendžiami teisme, valdymo, priežiūros organų
narys (-ė) arba darbuotojas (-a).

2.13.

Nesu vadovas (-ė) arba valdybos narys (-ė) kitoje bendrovėje, kurioje Bendrovės vadovas arba valdybos narys yra valdybos arba stebėtojų tarybos
narys, taip pat neturiu kitų reikšmingų ryšių su Bendrovės vadovu arba valdybos nariu, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių arba jų
organų veikloje.

2.14.

Nesu daugiau nei 3 (trijų) (įskaitant Bendrovę) Bendrovės akcijų valdytojo valdomų arba kontroliuojančių įmonių Kolegialių organų narys (-ė).

2.15.

Nėra kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti mano arba mano artimojo asmens (kaip jis apibrėžtas 2.9 punkte) ir Bendrovės interesų konfliktas.

______________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)
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PRIEDAS NR. 5
KANDIDATO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl rinksime ir tvarkysime tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą.
Asmens duomenis mes tvarkysime teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens
duomenis, sieksime, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami kitiems
asmenims be teisėto pagrindo.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikysimės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo,
taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
Kokiu tikslu mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis?
Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis siekdami įvertinti, ar Jūs tinkate tokiam darbui, ir pristatyti Jus savo klientams - darbdaviams. Tam mes ir mūsų klientai turime
įvertinti, ar Jūsų išsilavinimas, patirtis, asmeninės ir kitos savybės atitinka darbdavio reikalavimus.
Kokius asmens duomenis mes tvarkysime?
Siekdami aukščiau įvardintų tikslų mes galime tvarkyti šiuos duomenis: Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, išsilavinimą, patirtį, profesiją, dabar užimamas ir anksčiau
užimtas pareigas, asmenines bei kitas savybes, el.pašto adresą, telefono numerį, Jūsų bendravimo su mumis ir darbdaviu informaciją, Jūsų vertinimo rezultatus ir kt.
Iš kur mes rinksime Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis mes gausime iš skirtingų šaltinių. Dažniausiai – iš Jūsų paties(-ios), kai Jūs mums pateiksite savo gyvenimo aprašymą, dalyvausite pokalbiuose su
mumis ir Klientu ar bendrausite telefonu, el.paštu ar kitomis priemonėmis, atsakinėsite į klausimus ir kt.
Jūsų duomenis mes taip pat gausime iš trečiųjų asmenų, pvz. Jūsų buvusių ar esamų kolegų, darbdavių ar pažįstamų. Šiais būdais informacija ir duomenis apie Jus mes
rinksime tik Jums su tuo sutikus arba Jus iš anksto apie tai informavę.
Jūsų duomenis mes rinksime ir iš kitų šaltinių, pvz. mūsų interneto svetainės, kitų interneto svetainių, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių, duomenų
registrų ir pan.
Visais būdais gautus duomenis mes galėsime apjungti siekdami turėti išsamią ir teisingą informaciją apie Jus.
Kam mes perduosime Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis mes perduosime mūsų klientams – darbdaviams. Kartu su mumis jie bus Jūsų asmens duomenų valdytojai. Klientams mes neperduosime daugiau
Jūsų asmens duomenų nei tvarkysime šio sutikimo pagrindu. Su klientais mes esame sudarę sutartis, kuriomis abi šalys įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis.
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Be to, Jūsų asmens duomenis mes galėsime perduoti kitiems asmenis, kurie mums teikia paslaugas, reikalingas mūsų veiklai vykdyti, pvz. techninių paslaugų ir debesų
kompiuterijos paslaugų teikėjams.
Kiek laiko mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime ne ilgiau nei 5 metus nuo šio sutikimo gavimo dienos. Jei Jūs bet kuriuo metu pareikšite pageidavimą, jog mes nustotume tvarkyti
Jūsų asmens duomenis, mes tai padarysime. Visgi archyvavimo ir sutarties su savo klientu vykdymo tikslais mes galime saugoti Jūsų duomenis iki 10 metų nuo šio sutikimo
gavimo dienos.
Ar mes naudosime Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai?
Taip, mes naudosime Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir
partnerių prekes ir (ar) paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.
Šiuo tikslu mes tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, e. pašto adresą, lytį, amžių, Jūsų išsilavinimą, patirtį, profesiją, dabar
užimamas ir anksčiau užimtas pareigas.
Kaip su mumis susisiekti?
Visais Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimais gali kreiptis į UAB „Amston“ atrankų konsultantę Elzę Sidorenkaitę (elze@amston.lt, +370 696 32900).
SUTINKU, KAD UAB „AMSTON“ TVARKYTŲ MANO ASMENS DUOMENIS ŠIAME SUTIKIME NURODYTAIS TIKSLAIS,
APIMTIMI IR BŪDAIS.
____________________________________

_________________________

__________________

Vardas ir pavardė

Parašas

Data

