PRANEŠIMAS APIE VALSTYBĖS ĮMONĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO
DIREKCIJOS AUDITO KOMITETO NARIŲ ATRANKĄ
Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – įmonė), juridinio asmens kodas
240329870, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje, skelbia 2 kandidatų atranką į VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto direkcijos audito komitetą 4 metų laikotarpiui.
Įmonės interneto svetainės adresas http://www.portofklaipeda.lt/
Nuoroda internete į įmonės strategijos santrauką http://www.portofklaipeda.lt/misija-veikloskryptys-tikslai-ir-kt
Nuoroda internete į valdymo koordinavimo centro svetainėje skelbiamą informaciją apie įmonę
http://vkc.turtas.lt/imones/klaipedos-valstybinio-juru-uosto-direkcija
Atrankos būdas: pateiktų dokumentų vertinimas ir pokalbis.
Kandidatai, pretenduojantys į įmonės audito komiteto narius, turi atitikti šiuos bendruosius ir
specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turi būti nepriekaištingos reputacijos;
1.3. turi būti nesusijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų
konfliktas.
2. Specialieji reikalavimai:
2.1. Turėti kompetenciją bent vienoje iš šių sričių:
2.1.1. turi turėti žinių finansų, buhalterinės apskaitos ar finansinių ataskaitų audito ir
sektoriaus, kuriame veikia įmonė, srityse;
2.1.2. turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių
ataskaitų audito srityse patirtį.
3. Nepriklausomumo kriterijai:
3.1. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos
negali būti esamas ar paskutinius 3 metus buvęs šios įmonės darbuotojas;
3.2. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi
gauti, ir per praėjusius metus neturi būti gavęs atlygio (bet kurios rūšies išmokų, mokėjimų,
pajamų ir panašiai) iš šios įmonės, išskyrus atlygį už veiklą vykdant Audito komiteto nario
pareigas;
3.3. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali
turėti ir per praėjusius metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su šia įmone nei tiesiogiai, nei
kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus valdymo organo narys ar
vadovas; turinčiu verslo ryšių su įmone laikomas fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris yra
prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines
paslaugas), klientas ar asmuo, kuris gauna pajamų iš įmonės;

3.4. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali
būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs šios įmonės finansinių ataskaitų auditą
atlikusios audito įmonės dalyviu, kolegialaus valdymo organo nariu, vadovu ar darbuotoju;
3.5. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi
būti ėjęs šios įmonės Audito komiteto nario pareigų ilgiau kaip 12 metų;
Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
1.
kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir nepriekaištingos reputacijos bei
nepriklausomumo deklaracija.
2.
kandidato gyvenimo aprašymas;
3.
motyvacinis laiškas;
4.
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
5.
aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
6.
reikalaujamą patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
7.
kitus, kandidato manymu, svarbius dokumentus;
8.
atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus,
patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei
nepriklausomumo kriterijams.
Kandidatai privalo nurodyti, į kurią kompetencijų sritį, nurodytą šio skelbimo
2.1.1–2.1.2 papunkčiuose, kandidatuoja.
Kandidatas gali kandidatuoti į kelias kompetencijų sritis, nurodytas šio skelbimo
2.1.1–2.1.2 papunkčiuose.
Įmonės audito komiteto nario atlygis. Komiteto nario veiklos valandinis įkainis – 40 eurų.
Maksimalus apmokamų komiteto nario valandų skaičius per metus – 80 val.

Kandidatai teikia dokumentus įmonei iki š. m. spalio 31 d. įskaitytinai.
Kandidatai dokumentus įmonei gali pateikti šiais būdais:
1. Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba
juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai
priimami adresu: J. Janonio g. 24, Klaipėda.
2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) adresu: J. Janonio g. 24, Klaipėda.
Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas
bus pripažintas atrankos laimėtoju.
3. Elektroniniu paštu personalas@port.lt patvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio
pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais. Jeigu pridedamos
dokumentų kopijos, dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas
atrankos laimėtoju.
Kontaktinis asmuo – Akvilė Rupainytė, Personalo skyriaus viršininkė, tel. (8 46) 499 612, mob. tel.
8 698 571 17, el. paštas personalas@port.lt.
Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Vykintė
tel. (8 46) 499 631, el. paštas v.masaityte@port.lt.

Masaitytė,

personalo

specialistė,

Dokumentai priimami darbo dienomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais
penktadieniais 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

8.00–17.00

PRIDEDAMA. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir nepriekaištingos reputacijos bei
nepriklausomumo deklaracija.

val.,

KANDIDATO PRAŠYMAS DALYVAUTI ATRANKOJE IR NEPRIEKAIŠTINGOS
REPUTACIJOS BEI NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA
__________________
(data)

__________________
(sudarymo vieta)

Aš,___________________________________________________________________,
(vardas ir pavardė)
prašau leisti dalyvauti atrankoje į VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (toliau – Uosto
direkcija) nepriklausomus audito komiteto narius kandidatuojant į
__________________________________________________________________________ ,
(nurodyti kompetencijų sritį)
ir tuo tikslu pateikiu savo nepriekaištingos reputacijos bei nepriklausomumo deklaraciją.
Prašau pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų siųsti toliau nurodytais kontaktais:
Elektroninio pašto adresas:
Mobilusis telefonas:

Kandidatas _______________________ ____________ 20___m. ___________ _____ d.
(vardas ir pavardė)

(parašas)

––––––––––––––––––––

(data)

KANDIDATO Į VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS
NEPRIKLAUSOMUS AUDITO KOMITETO NARIUS NEPRIEKAIŠTINGOS
REPUTACIJOS BEI NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA
Pasirašydamas bei pateikdamas šią deklaraciją patvirtinu:
Žemiau lentelėje kiekvienas patvirtinimas žymimas „X“ šia tvarka: kai kandidatas atitinka patvirtinimą – žymimas
langelis „Taip“, kai kandidatas neatitinka patvirtinimo, žymimas langelis „Ne“.
1. Nepriekaištinga reputacija
1.1.
1.2.
1.3.

Neturiu neišnykusio teistumo už bet kokią nusikalstamą veiką.

1.5.

Nepiktnaudžiauja alkoholiu, psichotropinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką
veikiančiomis medžiagomis.

1.6.

Nesu uždraustos organizacijos narys.

1.7.

Man nėra žinoma kitų reikšmingų aplinkybių, dėl kurių mano reputacija negali
būti laikoma nepriekaištinga.
2. Nepriklausomumas

2.1.

Nesu šios įmonės vadovas ir paskutinius penkerius metus nesu ėjęs šių pareigų;

2.2.

Nesu įmonės darbuotojas ir paskutinius trejus metus nesu ėjęs šių pareigų;

2.4.

2.5.

2.6.

Ne

Taip

Ne

Teisės aktų nustatyta tvarka man nėra atimta ir nėra apribota teisė eiti audito
komiteto nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas.
Per pastaruosius 5 metus nebuvau atšauktas iš juridinio asmens organo dėl
netinkamo pareigų vykdymo.
Nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių
negalėčiau dirbti valstybės valdomos bendrovės vadovu ar būti kolegialaus organo
nariu.

1.4.

2.3.

Taip

Negaunu ir nesu gavęs reikšmingo, palyginti su Audito komiteto nario
gaunamomis pajamomis, papildomo atlyginimo iš įmonės, išskyrus atlygį už
veiklą, vykdant audito komiteto nario pareigas;
Neturiu turėti ir per praėjusius metus neturėjau svarbių verslo ryšių su šia įmone
nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus
valdymo organo narys ar vadovas; turinčiu verslo ryšių su įmone laikomas fizinis
asmuo ar juridinis asmuo, kuris yra prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant
finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), klientas ar asmuo,
kuris gauna pajamų iš įmonės;
Nesu ir per paskutinius trejus metus nebuvau šios įmonės finansinių ataskaitų
auditą atlikusios audito įmonės dalyviu, kolegialaus valdymo organo nariu,
vadovu ar darbuotoju;
Nesu ėjęs Bendrovės Audito komiteto nario pareigų ilgiau kaip 12 metų

2.7.

Nesu šios įmonės vadovo arba 2.1. – 2.6. papunkčiuose nurodytų asmenų artimas
šeimos narys. Artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai
(įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės).

2.8.

Man nėra žinoma kitų reikšmingų aplinkybių, dėl negalėčiau būti laikomas
nepriklausomu Audito komiteto nariu.

__________________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

