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Energy cells, UAB nepriklausomo valdybos nario 
atrankos skelbimas  

Energy cells, UAB akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti UAB „EPSO-G“ skelbia atranką į 1 

(vieno) nepriklausomo valdybos nario vietą finansų valdymo ir įmonių pirkimo - 

pardavimo sandorių sudarymo kompetencijų srityje.  

„Energy cells“, UAB (toliau – Bendrovė arba Energy cells, įmonės kodas: 305689545) yra specialios 

paskirties 100 proc. UAB „EPSO-G“ valdoma dukterinė bendrovė. Pagal patvirtintą nacionalinio 

saugumo interesus užtikrinančio projekto koncepciją Energy Cells funkcija -  įdiegti energijos kaupimo 

įrenginius, kurių bendra suminė galia ir talpa sieks mažiausiai 200 megavatų. Šie įrenginiai tarnaus 

kaip momentinis izoliuoto darbo energijos rezervas, užtikrinant patikimą, stabilų ir vartotojų interesus 

atitinkantį Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą iki sinchronizacijos su kontinentinės Europos 

tinklais, o ateityje – sparčiai augančių atsinaujinančių energijos šaltinių integracijai. 

Kandidatas bus skiriamas į Bendrovės valdybos narius  4 metų kadencijai. 

Atrankos būdas – pokalbis. 

Dokumentai, remiantis kuriais atliekama atranka: 

1) LR Vyriausybės patvirtintu Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės 

valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos 

aprašu (toliau – Vyriausybės patvirtintas aprašas). 

2) UAB „EPSO-G“ įmonių grupės Atrankų politiką. 

3) Atrankos į UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovės Energy cells, UAB nepriklausomo valdybos 

nario vietą aprašas (toliau – Atrankos aprašas). 

Kandidatams keliami bendrieji, specialieji ir nepriklausomumo reikalavimai 

Kandidatai turi atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, nepriklausomumo  bei kitus Atrankos 
apraše bei bendrovės įstatuose nurodytus kriterijus. 

Bendrieji privalomieji reikalavimai 

▪ Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas 

▪ Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus 

organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas 

▪ Turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar 

atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas 

▪ Per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus 

organo dėl netinkamo pareigų atlikimo 

▪ Ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtis juridinio asmens valdyboje, arba darbo juridinio asmens 

vadovu, arba darbo patirtis aukščiausio vadovo (angl. - C level) rolėje strateginio planavimo, 

ar finansų valdymo srityje. 

▪ Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis 

gebėjimai 

▪ Labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu) 

▪ Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją 

▪ Nepriekaištinga reputacija 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/KYBAMhzhJP
https://www.epsog.lt/lt/apie-mus/veiklos-politikos/atranka
https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Energy%20cells%20nepriklausomo%20valdybos%20nario%20atrankos%20aprasas_Skelbimui.docx
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Pagal kompetencijų sritis taikomi specialieji reikalavimai, kurie yra privalomi 
atrenkamam valdybos nariui 

▪ Strateginių tikslų įgyvendinimo patirtis 

▪ Įmonių gerosios valdysenos principų išmanymas bei taikymo patirtis 

▪ Patirtis bendrovių veiklos ir rizikų valdyme 

▪ Ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtis finansų valdymo, konsultavimo, finansinių 

paslaugų srityse 

▪ Patirtis įmonių įsigijimo ir pardavimo srityje 

 

Pagal kompetencijų sritis taikomi specialieji reikalavimai, kurie atrenkamam valdybos 

nariui bus vertinami kaip privalumas 

▪ Infrastruktūros projektų valdymo ir plėtros planavimo patirtis 

▪ Reikalavimų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbioms įmonėms bei projektams išmanymas  

▪ Ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtis energetikos sektoriaus įmonėje ar 

organizacijoje 

▪ Plėtros Lietuvos ir užsienio rinkose ir inovacijų diegimo patirtis energetikos, telekomunikacijų, 

pramonė 4.0, ar panašiose srityse 

▪ ES energetikos sektoriaus ir ateities tendencijų išmanymas 

▪ Gerai išmanyti EPSO-G grupės strategiją ir tikslus 

▪ Patirtis įgyvendinant ES priemonių lėšomis finansuojamus projektus 

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai: 

▪ Kandidato sutikimą kandidatuoti; 

▪ Gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma); 

▪ Motyvacinį laišką (laisva forma); 

▪ Kandidato nepriklausomumo deklaraciją – Interesų valdymo politikos 2 priedas (B dalis); 

▪ Paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją; 

▪ Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateiki papildomus dokumentus, patvirtinančius 

atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams ir nepriklausomumo 

kriterijams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams. 

 

Laikoma, kad kandidatai, pateikdami dokumentus, patvirtintina, kad atitinka atrankos bendruosius ir 

specialiuosius reikalavimus, nepriklausomumo bei kitus Atrankos apraše nurodytus kriterijus, yra 

susipažinę su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, jei būtų atrinktas (-a) ir paskirtas (-a) 
kolegialaus organo nariu (-e), išrinkimo į kolegialų organą atveju, įsipareigoja skirti pakankamai laiko 

ir dėmesio kolegialaus organo nario pareigų vykdymui kolegialaus organo suplanuotuose posėdžiuose, 
susitikimams su bendrovės ir Grupės bendrovių vadovaujančiais darbuotojais ir kt. 

Dokumentų priėmimo terminas ir būdas 

Iki 2022 m. sausio 25 d. (įskaitytinai). 

Dokumentus prašome siųsti atrankos agentūrai „Master Class Lietuva“ el. paštu: 

Renata@masterclass.lt, laiško temoje nurodant „Atranka į  Energy cells nepriklausomus valdybos 

narius“. 

 

mailto:Renata@masterclass.lt
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Atrankos komisija ir kontaktiniai asmenys: 

▪ Nepriklausomo valdybos nario atranką vykdo Atrankos komisija, kurią sudaro trys UAB „EPSO-G“ 

ir po vieną, LR Energetikos ministerijos ir VšĮ valdymo koordinavimo centras atstovą, pasitelkdama 

išorinę atrankos agentūrą „Master Class Lietuva“, kuri Atrankos komisijos posėdžiuose gali 

dalyvauti konsultanto teisėmis. 

▪ Atrankos agentūros kontaktinis asmuo „Master Class Lietuva“ projektų vadovė Renata 

Ščerbakovienė, (tel. Nr. +370 620 15 494, el. paštas: Renata@masterclass.lt). 

▪ Bendrovės kontaktinis asmuo – UAB „EPSO-G“ Organizacijos vystymo vadovė Valentina 

Birulienė (tel. +370 698 73779, el. p. valentina.biruliene@epsog.lt); 

 

Papiloma informacija kandidatams: 

1) Vadovaujantis Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių 

organuose nustatymo gairėmis, nepriklausomiems valdybos nariams už darbą valdyboje mokamas 

atlygis, kurį nustato Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. 

 

____________________________________ 
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