AB „Lietuvos veislininkystė“ – viena didžiausių veislinių bulių spermos gamyba ir pardavimais
užsiimančių įmonių Lietuvoje. Įmonės komanda bendradarbiauja su Lietuvos ūkininkais ir vysto
verslo ryšius su partneriais Lietuvoje ir užsienyje. Įmonėje dirba 36 darbuotojai.

Šiuo metu įmonė ieško direktoriaus (-ės), kuris būtų veržlus, strategiškai mąstantis vadovas,
gebantis telkti komandą, kurti ir vystyti rezultatyvią įmonės veiklą:
Direktorius (-ė)
Visi kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir patirtį, reikalingą
direktoriaus pareigų vykdymui, atitikti bendruosius, specialiuosius ir vertybinius reikalavimus.
Papildomos kompetencijos ir patirtys bus vertinami kaip privalumas.

Bendrieji reikalavimai (privaloma):


Aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas;



Geri anglų kalbos įgūdžiai (ne žemesnės nei B1 lygis);



Ne trumpesnė nei 3 (trijų) metų vadovaujamo darbo patirtis.



Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);.

Specialieji reikalavimai (vertinama):


Įmonės strategijos formavimo ir įgyvendinimo gebėjimai bei patirtis;



Veiklos, finansų ir rizikų valdymo patirtis;



Verslo plėtros patirtis;



Bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;



Sėkminga pokyčių valdymo ir organizacijų vystymo patirtis;



Teisės aktų, reglamentuojančių valstybės valdomų įmonių veiklą, darbo
santykius, viešuosius pirkimus, finansinę atskaitomybę, korupcijos prevenciją ir
kitų, susijusių su įmonės tinkamos veiklos užtikrinimu, išmanymas;



Efektyvus vadovų komandos motyvavimas.

Bus laikoma privalumu (vertinama):



Gyvulininkystės, veterinarijos mokslų studijų krypties aukštasis universitetinis
išsilavinimas;



Patirtis ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje;



Lyderystės gebėjimai;



Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.

Vertybiniai reikalavimai (privaloma):


Turi būti nepriekaištingos reputacijos;



Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant
pareigas, kiltų interesų konfliktas;



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



Per pastaruosius 5-erius metus kandidatas turi būti neatšauktas iš juridinio asmens
vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.



Nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatyme, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės valdomos įmonės
vadovu.

Atlygis:


Nuo 2900 iki 3448 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių.
ir kintamas metinis priedas – maksimaliai 4 (keturi) pastovaus darbo užmokesčio dydžiai
(priklausomai nuo rezultatų).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:


Paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas nr.1);



Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (priedas Nr.2);



Gyvenimo aprašymas (CV) (laisva forma);



Motyvacinis laiškas (laisva forma).

AB „Lietuvos veislininkystė“ valdybos atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus
dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams
bei nepriklausomumo kriterijams.

Terminai ir kontaktai:


Dokumentų pateikimo terminas iki 2022 m. lapkričio 30 d. imtinai.



Dokumentus prašome siųsti el. paštu: atrankalv@gmail.com, temoje nurodant
„Atranka į AB „Lietuvos veislininkystė“ direktoriaus (-ės) pareigas“.



Kontaktinis asmuo – AB „Lietuvos veislininkystė“ valdybos pirmininkė Ligita Ralienė
tel. +370 699 45872

Paskutinė dokumentų pateikimo data 2022 m. lapkričio 30 d.
PRIEDAI:
1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;
2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

Priedas Nr.1

KANDIDATO PARAIŠKA DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA
2022 m. ______________________ ____ d.
(data)
__________________
(sudarymo vieta)
Man,________________________________________________, prašau leisti dalyvauti
(vardas ir pavardė)
atrankoje į AB „Lietuvos veislininkystė“
_______________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas, teisinė forma)
direktoriaus (-ės) pareigybę.
Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės
valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės
valdomos įmonės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatomis,
atitinku visus kandidatams keliamus reikalavimus, nei aš, nei man artimi asmenys nėra susiję ryšiais su įmone, į kurios
valdymo organą pretenduoju, ar su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, dėl kurių, man einant valdymo organo nario
pareigas, galėtų kilti interesų konfliktas.
Patvirtinu, kad toliau pateikiama informacija ir atsakymai į klausimus yra sąžiningi ir teisingi. Nurodau visus
juridinius asmenis, su kuriais aš esu ar per paskutinius vienerius metus buvau susijęs (-usi) kaip to juridinio asmens
dalyvis, kolegialaus organo ar komiteto narys, vadovas ar darbuotojas.
Sutinku, kad atranką inicijuojantis subjektas turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos,
kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų apie mane turimą informaciją.
___________________(kandidato parašas)
Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas

Klausimai, į kuriuos atsakoma „Taip“ arba „Ne“:

Ryšio su juridiniu asmeniu pobūdis

Priedas Nr.1

1. Ar nurodėte visus juridinius asmenis, su kuriais esate ar per pastaruosius metus buvote susijęs
kaip to juridinio asmens dalyvis, kolegialaus organo ar komiteto narys, vadovas, darbuotojas arba
prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas?
2. Ar Jūs veiksnus?
3. Ar Jums atimta arba apribota teisė eiti juridinio asmens valdymo / priežiūros organo nario ar
kitas vadovaujamas pareigas?
4. Ar esate pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos
nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų
sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui ar
valdymo tvarkai ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą?
5. Ar Jūs atitinkate nustatytus nepriklausomumo reikalavimus ir ar įsipareigojate nepertraukiamai
jų laikytis visą kolegialaus organo nario atliekamų pareigų laikotarpį?
6. Ar Jūs per pastaruosius 5 metus buvote atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar
kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo?
Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti elektroniniu paštu:
________________________________________________________________________________
Mobilusis telefonas:________________________________________________________________
Kandidato parašas, vardas ir pavardė:

Priedas Nr. 2

KANDIDATO Į AB „LIETUVOS VEISLININKYSTĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGAS SUTIKIMAS
DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
[data], Vieta
1.

Aš, [vardas pavardė], sutinku, kad AB „Lietuvos veislininkystė“ valdyba gautų ir tvarkytų
iki AB „Lietuvos veislininkystė“ direktoriaus paskyrimo ir paskyrimo tikslais šiuos mano, kaip
kandidato, pateiktus asmens duomenis:
1.1. vardas, pavardė;
1.2. pašto adresas;
1.3. el. pašto adresas;
1.4. telefono numeris;
1.5. gimimo data/ asmens kodas;
1.6. mano nuotrauka;
1.7. darbo patirtis;
1.8. išsilavinimas;
1.9. bendravimo įgūdžiai;
1.10. atsiliepimai / rekomendacijos apie mane;
1.11. kandidato paraiškoje dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracijoje pateikti
duomenys;
1.12. kandidato CV ir motyvaciniame laiške pateikiami duomenys.

2. Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami AB „Lietuvos veislininkystė“ direktoriaus
atrankai, siekiant patikrinti ar aš, kaip kandidatas, atitinku taikomus bendruosius bei specialiuosius
reikalavimus.
3. Taip pat sutinku, kad AB „Lietuvos veislininkystė“ gali pasitelkti tam tikrus duomenų tvarkytojus,
kuriems gali būti perduoti mano asmens duomenys. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų
centrų paslaugas teikiančios įmonės, el. pašto ar kitų informacinių technologijų infrastruktūrų
paslaugas teikiančios įmonės. Šią atranką vykdo AB „Lietuvos veislininkystė“ valdyba, atsakingas
asmuo už dokumentų priėmimą – valdybos pirmininkė Ligita Ralienė tel. nr. +370 699 45872 , el.
p. ligitaral@gmail.com.
4. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Europos parlamento ir tarybos
reglamente (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
Kandidatas _______________________ ____________ 2022 m. ___________ _____ d.
(vardas ir pavardė)
(parašas)
(data)

