Informacija atnaujinta: 2021 06 18

AB „IGNITIS GRUPĖ“ VALDYBOS NARIŲ
KURUOJAMŲ SRIČIŲ PASISKIRSTYMAS
Strategija ir valdymas
Organizacinis vystymas
Finansai ir iždas
Infrastruktūra ir plėtra
Komercija ir paslaugos

STRATEGIJA IR VALDYMAS
Darius Maikštėnas, valdybos pirmininkas, generalinis direktorius
− Grupės strategijos, misijos, vizijos formavimas, plėtros klausimai;
− Grupės strategijos įgyvendinimo ir strateginių tikslų pasiekimo užtikrinimas;
− Grupės įvaizdžio bei reputacijos formavimo klausimai;
− Ryšių su suinteresuotomis šalimis (didžiaisiais Bendrovės akcininkais, investuotojais,
Stebėtojų taryba, valstybės institucijomis, kontrolę ar priežiūrą vykdančiais
subjektais) palaikymas;
− Komunikacijos funkcijos kuravimas;
− Darnios plėtros sritis;
− Verslo atsparumo (verslo saugos, atitikties ir verslo rizikos valdymo, skaitmeninės
saugos) funkcijos kuravimas;
− Teisės funkcijos kuravimas;
− IT funkcijos kuravimas;
− Verslo plėtros, taip pat ir užsienyje, kuravimas;
− Bendrovės inovacijų strategijos formavimo ir Inovacijų funkcijos kuravimas.
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ORGANIZACINIS VYSTYMAS
Živilė Skibarkienė, valdybos narė, organizacinio vystymo direktorė
− Grupės organizacinis vystymas;
− Grupės žmonių ir kultūros funkcijos kuravimas;
− Grupės veiklos efektyvumo ir skaitmenizacijos funkcijos kuravimas;
− Grupės turto valdymo ir administravimo funkcijos kuravimas;
− Grupės projektų valdymo funkcijos kuravimas;
− Grupės pirkimų funkcijos kuravimas;
− Strateginių transformacijų sritis;
− Gerovės, įvairovės ir įtraukties sritis;
− Grupės aptarnaujančių veiklų vystymo sritis.

FINANSAI IR IŽDAS
Darius Kašauskas, valdybos narys, finansų ir iždo direktorius
− Grupės finansiniai, ekonominiai, statistikos ir finansinės informacijos klausimai;
− Grupės finansų funkcijos kuravimas;
− Grupės finansinės, mokesčių ir valdymo apskaitos klausimai;
− Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo ir Bendrovės metinių bei tarpinių
pranešimų parengimo klausimai;
− Grupės finansinių srautų valdymo, finansinių išteklių formavimo bei efektyvaus
panaudojimo, skolintųjų išteklių pritraukimo, Bendrovės vertybinių popierių išleidimo
ir apyvartos klausimai;
− Grupės investavimo, įsigijimų, įskaitant, bet neapsiribojant investicijų analizės,
vertinimo, valdymo, klausimai;
− Ryšių su investuotojais palaikymo klausimai;
− Grupės strateginio veiklos (verslo) planavimo ir planų vykdymo (veiklos rezultatų)
analizės, ataskaitų bei kontrolės klausimai;
− Grupės teikiamų reguliuojamų paslaugų kainų viršutinių ribų bei konkrečių
reguliuojamų paslaugų kainų parengimo ir pagrindimo klausimai;
− Grupės iždo funkcijos kuravimas.
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INFRASTRUKTŪRA IR PLĖTRA
Iki kadencijos pabaigos: Vidmantas Salietis, valdybos narys, komercijos ir paslaugų
direktorius

− Grupės gamybos portfelio formavimo, įskaitant vėjo, saulės, biokuro, atliekų
energetikos vystymo ir atsinaujinančios energetikos vystymo klausimai;
− Kiti gamybos ir infrastruktūros plėtros klausimai, susiję su pagrindinėmis Grupės
veiklomis t. y. klausimai nėra susiję su aptarnaujančiomis veiklomis.

KOMERCIJA IR PASLAUGOS
Vidmantas Salietis, valdybos narys, komercijos ir paslaugų direktorius

− Grupės tiekimo, kitų komercinių veiklų strategijos formavimo ir veiklos
koordinavimas;
− Vieningos Grupės paslaugų, sprendimų klientams vystymo ir klientų aptarnavimo
politikos formavimo klausimai;
− Grupės įmonių technologinės (gamybinės), komercinės, reguliuojamos veiklos,
infrastruktūros aptarnavimo sričių valdymo veiklos klausimai;
− Grupės paslaugų ir produktų strategijos formavimo ir įgyvendinimo koordinavimo
klausimai;
− Grupės pagrindinių veiklų reguliavimo klausimai.

