VALSTYBĖS ĮMONĖ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., tel. (8~386) 28985, faks. (8~386) 24396, el. p. iae@iae.lt, www.iae.lt,
duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 255450080
__________________________________________________________________________________________________________

VĮ Ignalinos atominė elektrinė – įmonė, siekianti saugiai ir laiku, racionaliai naudojant išteklius, nutraukti
atominės elektrinės energijos blokų su RBMK tipo reaktoriais eksploatavimą, šiuo metu ieško:

Nepriklausomo Valdybos nario
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – įmonė) planuojama atrinkti 3 kandidatus į nepriklausomus
valdybos narius ir 1 atrinktą kandidatą į nepriklausomus valdybos narius įtraukti į rezervinį kandidatų sąrašą.
• įmonės interneto svetainės adresas: www.iae.lt;
• įmonės strategija – https://www.iae.lt/administracine-informacija/vi-ignalinos-atomines-elektrinesveiklos-strategija/213;
• raštas dėl valstybės lūkesčių - https://www.iae.lt/data/public/uploads/2019/04/lukesciu-laiskas.pdf
• stebėsenos agentūros vykdomos atrankos: https://vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos
• kandidatų atrankos aprašas: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr ;
• valdybos nario veiklos sutarties projektas: https://www.iae.lt/data/public/uploads/2020/01/sutartis-deliae-valdybos-nario-veiklos_2020.pdf
• įmonės valdybos atranką inicijuojantis subjektas – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;
• įmonės valdybos atrankos būdas – pokalbis;
• įmonės valdybos kadencijos pradžia ir pabaiga – valdybos narius planuojama paskirti 2020 m. kovo m.,
4 metams;
• atlygis už valdybos nario veiklą – įmonės valdybos nariui – 55 eurų be PVM už faktiškai sugaištą vieną
valandą vykdant valdybos nario veiklą, tačiau ne daugiau nei 1400 eurų per kalendorinį mėnesį, įmonės valdybos
pirmininkui – 55 eurų be PVM už faktiškai sugaištą vieną valandą vykdant valdybos nario veiklą, tačiau ne daugiau
nei 1700 eurų per kalendorinį mėnesį;

Reikalavimai:
Kandidatai, pretenduojantys į įmonės valdybos narius (toliau – kandidatai), turi atitikti šiuos bendruosius ir
specialiuosius reikalavimus ir nepriklausomumo kriterijus:

1. Bendrieji reikalavimai kandidatams:
1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo
nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
1.3. turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms
pareigoms priskirtas funkcijas;
1.4. turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl
netinkamo pareigų atlikimo;
1.5. turi būti komunikabilus, gebėti pristatyti susistemintą informaciją;
1.6. gebėti strategiškai mąstyti, sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, priimti optimalius sprendimus, geri
planavimo įgūdžiai;
1.7. gali skirti pakankamai laiko įsigilinti į įmonės veiklos specifiką.
2. Specialieji reikalavimai nepriklausomam valdybos nariui su vidaus audito, kontrolės ar rizikų
valdymo kompetencija:
2.1. turi turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį vidaus audito, kontrolės ar rizikų valdymo srityje;
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2.2. turi turėti aukštąjį universitetinį verslo, vadybos, viešojo administravimo, finansų (finansų valdymo,
finansų analizės ar audito), teisės krypties, arba technologijos mokslų ar inžinerijos mokslų krypčių grupės studijų
srityse;
2.3. turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį einant bent vienas iš toliau išvardytų pareigų: vidutinės ir
(ar) didelės įmonės (įmonių kategorijos nurodytos Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme)
valdybos nario, stebėtojų tarybos nario, vidutinės ar didelės įmonės vadovo, vidutinės ar didelės įmonės vadovui
tiesiogiai pavaldaus struktūrinio padalinio vadovo ir tokio padalinio vadovui tiesiogiai pavaldaus struktūrinio
padalinio vadovo pareigas;
2.4. turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį įmonės veiklos strateginiame planavime ir valdyme
(atliekant įmonės veiklos analizę, rengiant įmonės veiklos strategiją, įgyvendinant ją arba prižiūrint jos
įgyvendinimą), arba veiklos procesų valdyme, arba pokyčių valdyme;
2.5. turi gebėti aiškiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu lietuvių ir rusų kalbomis ir gerai mokėti anglų kalbą
pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.6. atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“ ir leidimą patekti į Ignalinos atominės elektrinės saugomas zonas.

3. Specialieji reikalavimai nepriklausomam valdybos nariui su projekto valdymo kompetencija:
3.1. turi turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį inicijuojant, planuojant ir vykdant projektus, kurių bent
vieno vertė ne mažesnė kaip 5 mln. Eurų;
3.2. turi turėti aukštąjį universitetinį verslo, vadybos, viešojo administravimo, finansų (finansų valdymo,
finansų analizės ar audito), teisės krypties, arba technologijos mokslų ar inžinerijos mokslų krypčių grupės studijų
srityse;
3.3. turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį einant bent vienas iš toliau išvardytų pareigų: vidutinės ir
(ar) didelės įmonės (įmonių kategorijos nurodytos Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme)
valdybos nario, stebėtojų tarybos nario, vidutinės ar didelės įmonės vadovo, vidutinės ar didelės įmonės vadovui
tiesiogiai pavaldaus struktūrinio padalinio vadovo ir tokio padalinio vadovui tiesiogiai pavaldaus struktūrinio
padalinio vadovo pareigas;
3.4. turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį įmonės veiklos strateginiame planavime ir valdyme
(atliekant įmonės veiklos analizę, rengiant įmonės veiklos strategiją, įgyvendinant ją arba prižiūrint jos
įgyvendinimą), arba veiklos procesų valdyme, arba pokyčių valdyme;
3.5. turi gebėti aiškiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu lietuvių ir rusų kalbomis ir gerai mokėti anglų kalbą
pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
3.6. atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“ ir leidimą patekti į Ignalinos atominės elektrinės saugomas zonas.

4. Specialieji reikalavimai nepriklausomam valdybos nariui su organizacijos vystymo ir
organizacijos pokyčių įgyvendinimo kompetencija:
4.1. turi turėti organizacijos vystymo ir organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirties;
4.2. turi turėti aukštąjį universitetinį verslo, vadybos, viešojo administravimo, finansų (finansų valdymo,
finansų analizės ar audito), teisės krypties, arba technologijos mokslų ar inžinerijos mokslų krypčių grupės studijų
srityse;
4.3. turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį einant bent vienas iš toliau išvardytų pareigų: vidutinės
ir (ar) didelės įmonės (įmonių kategorijos nurodytos Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės
įstatyme) valdybos nario, stebėtojų tarybos nario, vidutinės ar didelės įmonės vadovo, vidutinės ar didelės įmonės
vadovui tiesiogiai pavaldaus struktūrinio padalinio vadovo ir tokio padalinio vadovui tiesiogiai pavaldaus
struktūrinio padalinio vadovo pareigas;
4.4. turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį įmonės veiklos strateginiame planavime ir valdyme
(atliekant įmonės veiklos analizę, rengiant įmonės veiklos strategiją, įgyvendinant ją arba prižiūrint jos
įgyvendinimą), arba veiklos procesų valdyme, arba pokyčių valdyme;
4.5. turi gebėti aiškiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu lietuvių ir rusų kalbomis ir gerai mokėti anglų kalbą
pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.6. atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“ ir leidimą patekti į Ignalinos atominės elektrinės
saugomas zonas.
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5. Nepriklausomumo reikalavimai kandidatams:
5.1. kandidatas turi nebūti VĮ IAE, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ar jam pavaldaus juridinio
asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir pastaruosius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
5.2. kandidatas turi nebūti VĮ IAE ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir pastaruosius
vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus
atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
5.3. kandidatas turi nebūti VĮ IAE ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių
atstovas;
5.4. kandidatas turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su VĮ IAE 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
pastaruosius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar
komiteto nario pareigas;
5.5. kandidatas pastaruosius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko VĮ IAE ar susijusio
juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
5.6. kandidatas turi nebūti VĮ IAE kolegialaus organo nariu 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;
5.7. kandidatas turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) Lietuvos
Respublikos energetikos ministerijos valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:
• kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (kandidatų atrankos aprašo priedas);
• kandidato gyvenimo aprašymas;
• kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
• kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
• kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems ir specialiesiems
reikalavimams, nurodytiems šio skelbimo 1-4 punktuose, bei nepriklausomumo kriterijams, nurodytiems šio
skelbimo 5 punkte;
• atrankos agentūros atstovo prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius
atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.
Dokumentai teikiami iki 2020 m. sausio 22 d. UAB „AIMS International Lietuva“, S. Daukanto a. 2, 01122
Vilnius; el. p. ieva.maniusiene@aims.lt;
Daugiau informacijos atrankos dokumentų priėmimo klausimais suteiks atrankos agentūros atstovas –
UAB „AIMS International Lietuva“ atstovė Ieva Maniušienė, tel. (8 5) 203 0887, el. p. ieva.maniusiene@aims.lt;
Daugiau informacijos atrankos atlikimo klausimais suteiks – Energetikos ministerijos Organizacijos valdymo
skyriaus vedėja Snieguolė Kanapickaitė, tel. (8 5) 203 4830, papild. 1, el.p. snieguole.kanapickaite@enmin.lt.
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