
 
 
SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMŲ KANDIDATŲ ATRANKOS Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PLAČIAJUOSTIS 
INTERNETAS“ VALDYBĄ 

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Įstaiga), Įstaigos kodas 300149794, adresas: Sausio 13-
osios g. 10, LT 04347 Vilnius, skelbia 2 nepriklausomų kandidatų atranką į Įstaigos valdybą 4 metų 
laikotarpiui.  
Informacija apie Įstaigą skelbiama internetinėje svetainėje adresu www.placiajuostis.lt.  

Atrankos būdas – pokalbis. 

Kandidatai, pretenduojantys į Įstaigos valdybos narius (toliau – kandidatai), turi atitikti šiuos bendruosius 
ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus. 
 
Bendrieji reikalavimai: 
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 
2. turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas 
funkcijas; 
3. per pastaruosius 5 metus kandidatas neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar 
kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo; 
4. kandidatas neturi būti asmeniu, kuris yra viešosios Įstaigos „Plačiajuostis internetas“ dalininkas, ir 
asmeniu, kuris yra tokio dalininko atstovas. 
Specialieji reikalavimai: 
5. turėti kompetenciją bent vienoje iš šių sričių: 
5.1. strateginio planavimo ir valdymo srityje (šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė kaip 3 metų darbo 
juridinio asmens vadovu, 3 metų vadovaujamo darbo strateginio palavimo ir valdymo srityje arba 3 metų 
darbo kolegialiuose valdymo organuose patirtis); 
5.2. telekomunikacijų valdymo srityje (šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo 
darbo telekomunikacijų valdymo srityje arba 3 metų darbo kolegialiuose valdymo organuose 
telekomunikacijų valdymo srityje patirtis); 
5.3. infrastruktūros valdymo srityje (šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo 
darbo infrastruktūros valdymo, priežiūros, projektavimo, statybos ar rekonstravimo srityse arba 3 metų 
darbo kolegialiuose organuose infrastruktūros valdymo, priežiūros, projektavimo, statybos ar 
rekonstravimo srityse patirtis); 
5.4. finansų (finansų valdymo, finansinės analizės ar audito) srityje (šia kompetenciją patvirtina 3 metų 
vadovaujamo darbo finansų valdymo, finansų analizės ar audito srityje arba 3 metų darbo kolegialiuose 
valdymo organuose finansų valdymo, finansų analizės ar audito srityje patirtis). 
Nepriklausomumo kriterijai: 
1. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti 
viešosios Įstaigos „Plačiajuostis internetas“ vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų. 



 
 

 

 

2. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti 
viešosios Įstaigos „Plačiajuostis internetas“ darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių 
pareigų. 
3. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi gauti ir 
paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš viešosios Įstaigos „Plačiajuostis internetas“, išskyrus 
atlygį už kolegialaus organo nario pareigas. 
4. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir 
per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su viešąja Įstaiga „Plačiajuostis internetas“ nei 
tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, dalininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. 
Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš valstybės ar 
savivaldybės valdomos įmonės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą). 
5. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti ir per 
paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko viešosios Įstaigos „Plačiajuostis 
internetas“ auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju.  
6. kandidatas neturi būti ėjęs viešosios Įstaigos „Plačiajuostis internetas“ valdybos nario pareigų 2 iš eilės 
įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius. 
7. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, kurį yra viešosios Įstaigos „Plačiajuostis internetas“  
savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs 
tokių pareigų. 
8. kandidatas neturi būti 3 ar daugiau valstybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje. 
 
Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai: 
1. kandidato prašymą dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją, užpildytą pagal 1 priede pateiktą 
formą; 
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
3. kandidato gyvenimo aprašymą; 
4. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančius dokumentus; 
5. motyvacinį laišką; 
6. atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį 
nurodytiems bendriesiems ir specialiesiemsreiklalavimams bei nepriklausomumo kriterijams 
 
Kandidatai privalo nurodyti į kurią kompetencijų sritį, nurodytą šio skelbimo 5.1 – 5.4 papunkčiuose, 
kandidatuoja. 
 
Kandidatai gali kandidatuoti į kelias kompetencijų sritis, nurodytas šio skelbimo 5.1 – 5.4 papunkčiuose. 
 
Kandidatai dokumentus teikia Įstaigai  iki 2019 m. kovo 21 d.  
 
Kandidatai dokumentus Įstaigai 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 Sausio 
13-osios g. 10, LT 04347 Vilnius. Už dokumentų priėmimą atsakinga teisininkė Jelena Streikuvienė, Tel.:  
8 5 243 0882, el. p.: j.streikuviene@placiajuostis.lt 
2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą), adresu Sausio 13-osios g. 10, LT 04347 Vilnius. 
Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti jei kandidatas bus 
pripažintas atrankos laimėtoju; 
3. Elektroniniu paštu info@placiajuostis.lt, patvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo 
priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais. 
 
Kontaktinis asmuo – Jelena Streikuvienė, teisininkė, tel.: 8 5 243 0882, el. p. 
j.streikuviene@placiajuostis.lt. 
 
Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Eglė Misienė, Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė, tel.: 8 
5 243 0882, el.p. e.misiene@placiajuostis.lt. 
 
Dokumentai priimami: pirmadienis - ketvirtadienis nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadienis nuo 8:00 iki 15.45 
val. 
 


