
 
UAB „Šilutės polderiai” yra valstybės valdoma įmonė (81,02 proc.).  

Valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 

16 d. nutarimu Nr. 248 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 

161 „Dėl Privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ įtrauktos į privatizuojamų objektų 

sąrašą. Šias akcijas patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja jomis Valstybės įmonė Turto 

bankas. 

 

. 

Valstybei nuosavybės teise priklausančių UAB „Šilutės polderiai” akcijų paketas yra rengiamas 

privatizavimui, todėl direktoriaus/-ės pozicija yra terminuota (Lietuvos Respublikos akcinių 

bendrovių įstatymo 371 straipsnis).  

 

Darbo vieta: Šilutė. Yra galimybė dalį laiko dirbti nuotoliniu būdu. 

Bazinis darbo užmokestis: pagal LRV nutarimo nuostatas - IV kategorijos įmonė, taikant 

koeficientą 9.3 - 12.7 (iki 2 230 EUR/mėn. neatskaičius mokesčių).  

Kintama dalis: taikoma. 

 

PAREIGYBĖS BENDRIEJI REIKALAVIMAI: 

• nepriekaištinga reputacija (forma užpildymui - Priedas Nr. 1.); 

• neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama ir atlikti toms 

pareigoms priskirtas funkcijas; 

• per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar 

kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo; 

• kandidatas nėra susijęs su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant 

pareigas kiltų interesų konfliktas; 

• turėti lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis 

gebėjimų; 

• gebėti dirbti komandoje ir bendradarbiauti; 

• gebėti analizuoti esamą situaciją, aiškiai dėstyti mintis ir teikti konstruktyvius pasiūlymus. 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI: 

• turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir būti vadovavus ne mažesnėje 

kaip 50 darbuotojų turinčioje įmonėje, jos padalinyje ar filiale. Patirtis valstybės valdomos 

įmonės vadovo/-ės ar kitose vadovaujančiose pareigose būtų laikoma privalumu; 

• turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

• patirtis statybos, inžinerijos srityse būtų laikoma privalumu; 

• išmanyti paslaugų teikimo sritį, gerosios valdysenos ir viešojo intereso atstovavimo 

principus; 

• turėti patirties strategijos įgyvendinimo procese, veiklos pokyčių/efektyvumo valdyme; 

• išmanyti ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei 

darbo santykių reguliavimo bei valdysenos pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias 

organizuojant bendrovės veiklą; 



• išmanyti viešųjų pirkimų vykdymo principus, skaidrumo reikalavimus, išmanyti 

antikorupcinės veiklos įgyvendinimo principus; 

• gebėti nustatyti rizikingas bendrovės veiklos sritis ir tas rizikas valdyti; 

• mokėti naudotis kompiuteriu, e-parašu, e-dokumentų laikymo sistemomis ir pan.  

 

 

 

ATRANKOS PROCESAS: 

1. Nurodytu el. adresu  [ martinke.simona@gmail.com ir linas@zum.lt ] iki 2022 lapkričio 29 

d. pateikti šiuos el. parašu pasirašytus dokumentus: 

a. Gyvenimo aprašymą; 

b. Motyvacinį laišką; 

c. Priedą Nr. 1 dėl nepriekaištingos reputacijos; 

 

Papildomų dokumentų bus prašoma pateikti tik atrinko/-os kandidato/-ės vėlesniuose atrankos 

etapuose. 

2. Atranka bus vykdoma interviu būdu su geriausiai reikalavimus atitinkančiais kandidatais/-

ėmis. 

3. Atrankos metu, siekiant užtikrinti skaidrumą, pokalbiai su kandidatais bus įrašomi. 

 

Detaliau susipažinti su įmonės informacija, galima:  

UAB „Šilutės polderiai“ tinklalapyje  http://polderiai.lt/ 

Valdymo koordinavimo centro tinklalapyje : https://governance.lt/vvi/silutes-polderiai/  
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Priedas nr. 1 

 

 

(Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos forma) 

  

ATITIKTIES NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA 

  

______________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

______________________________________________ 

(data) 

______________________________________________ 

(vieta) 

  

1. Ar buvote atleistas iš valstybės valdomos įmonės darbdavio iniciatyva, kai dėl savo kalto veikimo 

ar neveikimo padarėte pareigų, kurias nustato įmonės vidaus tvarka ar darbo sutartis, pažeidimą ir nuo 

atleidimo dienos nepraėjo 5 metai? Jeigu  taip, – kada? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Ar buvote pripažintas pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

įstatymo reikalavimus ir nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos nepraėjo vieni metai arba ar buvote pripažintas 

šiurkščiai pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus ir nuo pažeidimo paaiškėjimo 

dienos nepraėjo 3 metai? 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Ar buvote paskutinių 3 metų laikotarpyje atleistas iš darbo, pritaikius tarnybinę nuobaudą?  

___________________________________________________________________________ 

 

4. Ar buvote atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už kituose 

įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitiktį ar elgesio (etikos) normų pažeidimą 

ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos nepraėjo 3 metai? 

___________________________________________________________________________ 

 



5. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turite 

neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą? Jeigu taip,  – kada, pagal kokį 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį? 

___________________________________________________________________________ 

  

6. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir 

viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį 

laidavimo terminą? Jeigu taip, – kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį? 

___________________________________________________________________________ 

  

7. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala 

valstybei, ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą? Jeigu taip, – 

kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį? 

___________________________________________________________________________ 

  

8. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės 

tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo, kaip jis apibrėžtas 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio 

įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai arba yra nepasibaigęs laidavimo terminas? Jeigu taip, – kada, pagal kokį 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį? 

___________________________________________________________________________ 

  

9. Ar paskutinių 3 metų laikotarpyje esate arba buvote įstatymų nustatyta tvarka uždraustos 

organizacijos narys? 

___________________________________________________________________________ 

 

          10. Kita informacija, susijusi su Jūsų nusižengimais, pažeidimais, teisminiais ginčais, kuriuose 

dalyvaujate/-vote, jeigu tie atvejai nebuvo paminėti aukščiau: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

  

_________________________                                   ____________________________ 

(parašas)                                                                   (kandidato vardas, pavardė) 

 


