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VALDYBOS SUDĖTIS 
 

 

Akcininko nominuojamos valdybos narių 
kompetencijos 

Nepriklausomų valdybos narių kompetencijos 

Valdybos narys 
(valstybės 

tarnautojas) Nr.1 

Valdybos narys 
(valstybės 

tarnautojas) 

Nr.2 

Valdybos 
narys Nr.3 

Valdybos 
narys Nr.4 

Valdybos 
narys Nr.5 

Valdybos narys 
Nr.6 

 
 

KOMPETENCIJŲ SRITYS 
 
 

VALDYMO TEISĖS ŪKIO ŠAKOS, 
KURIOJE 
VEIKIA 

BENDROVĖ  

STRATEGINIO 
PLANAVIMO 
IR VALDYMO 

ŪKIO ŠAKOS, 
KURIOJE 
VEIKIA 

BENDROVĖ 

FINANSŲ 
(VALDYMO, 

ANALIZĖS AR 
AUDITO) 

 
Bendrieji reikalavimai 

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas 
 

PR PR PR PR PR PR 

Nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl 
kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario 
pareigas kiltų interesų konfliktas 

PR PR PR PR PR PR 

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

PR PR PR PR PR PR 

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

PR PR PR PR PR PR 

 
Specialieji reikalavimai 

Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo juridinio asmens 
valdyboje patirtį arba ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo 
darbo patirtį 

PR  PR    

Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo žemės ūkio srityje 
patirtį arba ne mažesnę nei 3 metų ūkinės veiklos vykdymo 
žemės ūkio srityje patirtį 

PR PR PR    



Mokėti valstybinę kalbą PR PR PR PR PR PR 

Lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su 
suinteresuotomis šalimis gebėjimai 

PR PR PR PR PR PR 

Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties 
aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, teisės 
bakalauro arba magistro, arba teisininko profesinį 
kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį 
išsilavinimą) 

 PR     

Turėti ne mažesnę nei 1 metų teisinio darbo patirtį  PR     

Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo juridinio asmens 
valdyboje patirtis arba ne mažesnę nei 3 metų darbo 
juridinio asmens vadovu, arba ne mažesnę nei 3 metų 
vadovaujamo darbo strateginio planavimo srityje patirtis 

   PR   

Turėti ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtis ūkio šakos, 
kurioje veikia bendrovė, srityje, iš kurios ne mažesnė nei 3 
metų vadovaujamo darbo patirtis augalininkystės (grūdinių 
kultūrų) ar su ja susijusioje prekybos veiklą vykdančioje 
įmonėje, arba ne mažesnę nei 3 metų ūkinės komercinės 
veiklos, apimančios augalininkystę (grūdinių kultūrų) ar su ja 
susijusios prekybos veiklos vykdymo patirtis 

  PR  PR  

Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtis juridinio 
asmens vyriausiuoju finansininku arba ne mažesnę nei 3 
metų vadovaujamo darbo patirtis finansų valdymo ar 
finansų konsultavimo, ar finansinių paslaugų teikimo, ar 
finansų analizės, ar finansinio audito srityse 

     PR 

Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu    PR  PR 

Organizacijų vystymo ir (ar) organizacijos pokyčių 
įgyvendinimo patirtis 

  PR PR   

Galimybė skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės 
veiklos specifiką 

  PR PR PR PR 

 
Papildomai vertinami privalumai  

Darbo patirtis juridinio asmens kolegialiuose priežiūros ir 
(ar) valdymo organuose 

PRIV PRIV     

Darbo patirtis įmonės kolegialiuose priežiūros ir (ar) 
valdymo organuose 

  PRIV PRIV PRIV PRIV 

Juridinio asmens veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros 
žinios bei patirtis 

PRIV PRIV     

Žinios ir patirtis finansinio planavimo, analizės ir kontrolės 
srityse 

PRIV      



Vadovaujamo darbo patirtis  PRIV PRIV    

Gebėjimai sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti 
analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus 

PRIV PRIV PRIV PRIV PRIV PRIV 

Patirtis formuojant ir įgyvendinant juridinio asmens 
strategiją 

PRIV PRIV PRIV PRIV   

Patirtis formuojant ir įgyvendinat įmonės strategiją      PRIV 

Užsienio kalbos mokėjimas B1 lygiu PRIV PRIV     

Anglų kalbos žinios pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu   PRIV  PRIV  

Bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei 
patirtis 

  PRIV PRIV PRIV PRIV 

Žinios ir patirtis bendrovių finansinio planavimo, analizės ir 
kontrolės srityse 

   PRIV PRIV  

Patirtis dirbant pardavimų (komercijos) plėtros ir vystymo 
srityje 

  PRIV PRIV   

Verslo plėtros žemės ūkio sektoriuje patirtis   PRIV  PRIV  

Investicinių projektų vertinimo ir finansavimo patirtis      PRIV 

 
Nepriklausomumo reikalavimai nepriklausomiems valdybos nariams 

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 

   PR PR PR 

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 

   PR PR PR 

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 

   PR PR PR 



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 

  PR PR PR PR 

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 

   PR PR PR 

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 

  PR PR PR PR 

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 

   PR PR PR 

Turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių 
valdomų įmonių kolegialių organų narys 

  PR PR PR PR 

ŽYMĖJIMŲ REIKŠMĖS: 
PR – privalomi reikalavimai 
PRIV – papildomai vertinami privalumai 

 


