
 

VALSTYBĖS ĮMONĖ 

IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ 

DĖL PRAKTIKOS ATLIKIMO VĮ IGNALINOS AE  

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE, įmonė) saugiai ir efektyviai įgyvendina 

unikalų projektą – atominės elektrinės su dviem RBMK-1500 tipo reaktoriais eksploatavimo 

nutraukimą bei saugiai tvarko radioaktyviąsias atliekas, užtikrinant, kad ateities kartos nepaveldėtų 

nepagrįstos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo naštos.  

Įmonė yra vienas iš 20-ties didžiausių darbdavių Lietuvoje, kurioje šiuo metu dirba 

beveik 1800 įvairių sričių specialistų. Besikeičiant įmonės veiklos pobūdžiui, atsiranda vis naujų 

poreikių, tad kolektyvas pildomas naujais nariais. Nuolat ieškoma žmonių, nebijančių iššūkių, 

norinčių tobulinti savo profesinius įgūdžius unikaliame, ES finansuojamame Ignalinos AE 

eksploatavimo nutraukimo projekte. IAE kaip darbdavio ar praktikos vietos pasirinkimas – puiki 

galimybė susipažinti su įmonės vykdoma veikla ir tobulinti savo profesines kompetencijas. 

IAE siekdama pritraukti jaunuosius specialistus dirbti įmonėje, kviečia įvairių studijų 

programų studentus atlikti praktiką įmonėje. Studentų praktikos organizavimo IAE atmintinė ir 

prašymo forma paskelbtos IAE internetiniame puslapyje adresu https://www.iae.lt/karjera/91 

Informacija apie siūlomas praktikos atlikimo sritis pateikiama lentelėje žemiau. 

Informuojame, kad asmuo, norintis atlikti praktiką įmonėje, ne vėliau kaip prieš 2 - 3 

mėnesius turi pateikti el. paštu iae@iae.lt užpildytą prašymą dėl praktikos įmonėje atlikimo. 

Išnagrinėjęs pateiktą prašymą, atsakingas įmonės asmuo praneša studentui apie vadovybės priimtą 

sprendimą patenkinti jo prašymą. Atkreipiame dėmesį, kad jaunajam specialistui, dalyvaujančiam 

atrankoje užimti pareigybę IAE ir atlikusiam praktiką įmonėje bei gavusiam praktikos vadovo 

teigiamą rekomendaciją dėl įdarbinimo galimybės įmonėje, yra suteikiama pirmenybė atrankos metu. 

Išsamesnė informacija apie praktikos atlikimo įmonėje galimybes teikiama tel. (8~386) 

28726, el. p. Jurksys@iae.lt arba tel. (8~386) 29004, el. p. Jociute@iae.lt. 

 

VĮ IGNALINOS AE SIŪLOMŲ PRAKTIKOS ATLIKIMO SRIČIŲ SĄRAŠAS 

 

IAE pareigybė IAE veiklos sritis Studijų kryptis 

 

Inžinierius Aplinkos apsauga Aplinkos apsaugos inžinerija 

Taikomoji ekologija 

 

Radiacinė sauga, dozimetrija, 

spektrometrija,  

radiologiniai matavimai,  

radiologinis apibūdinimas 

Inžinerija 

Fizikos mokslai 

Gyvybės mokslai 

Energetika 

 

Branduolinė fizika, energetika Inžinerija 

Fizikos mokslai 

Gyvybės mokslai 

Energetika 
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Radioaktyviųjų atliekų pakuočių 

tvarkymas 

Inžinerija 

Fizikos mokslai 

Chemijos mokslai 

Matematika 

IT technologijos 

 

Energijos išteklių proceso valdymas 

(energijos išteklių planavimas, reikalavimų 

rodikliams nustatymas, rodiklių 

vertinimas, analizė) 

 

Energetika 

Fizikos mokslai 

Chemijos mokslai 

Relinė apsauga ir automatika, skirstomieji 

įrenginiai, pramoninė elektronika 

Automatika 

Elektros energetikos inžinerija 

Elektronikos inžinerija 

Elektros tinklai ir sistemos 

 

Ryšių sistemos.  

SIMATIC valdikliai.  

Valdymo sistemų projektavimas, 

programavimas, priežiūra 

Elektronikos inžinerija 

Mechatroninės sistemos 

Procesų valdymas 

Valdymo sistemos 

 

Radiacinės saugos kontrolinių matavimo 

prietaisų priežiūra ir remontas 

Elektronikos inžinerija 

Automatinio valdymo sistemos 

 

Išmontavimo projektų techninių 

dokumentų rengimas.  

Projekto eigos dokumentų analizė ir 

atitikimo kitiems dokumentams kontrolė.  

Statybos inžinerija 

Statinių inžinerinės sistemos 

Mechaninių technologijų 

inžinerija 

 

Statybos inžinerija, statybos proceso 

organizavimas ir įgyvendinimo priežiūra 

Statybos inžinerija 

Statinių inžinerinės sistemos 

Mechaninių technologijų 

inžinerija 

 

Darbas su kompiuterio programine įranga 

IT įranga IAE technologinėse sistemose 

Kompiuterių inžinerija  

Programų sistemos 

Sistemų inžinierius 

 

Jaunesnysis 

programuotojas 

Taikomosios programinės įrangos 

priežiūra 

Informacinės sistemos 

Informatikos inžinerija 

Informacinės technologijos 

 

Specialistas Vidaus auditas, apskaita. Auditas 

Finansų apskaita ir atskaitomybė 

Darbų sauga 

 

Inžinerija  

Technologijos mokslai 

Materialinio techninio aprūpinimo 

duomenų apskaita (įmonei reikalingų 

prekių pirkimo planavimas, gavimas ir 

nurašymas) 

Verslo ekonomika 

Verslo vadyba 

Verslo analitika 
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Planavimas. Remonto techninio 

aptarnavimo planavimas. Darbų 

normavimas ir analizė 

Inžinerija 

Verslo ekonomika 

Verslo ir viešoji vadyba 

Verslo analitika 

 

Įmonės viešųjų pirkimų procedūrų 

organizavimas ir vykdymas.  

Viešojo pirkimo sutarčių įgyvendinimo 

priežiūra ir administravimas 

Verslo ir viešoji vadyba 

Teisė 

Ekonomika 

Inžinerija 

 

Vertėjas Dokumentų vertimas iš/į anglų k.  

 

Anglų filologija 

Cheminės 

analizės 

laborantas 

Mėginių paruošimas cheminės analizės 

tyrimams  

Cheminės analizės tyrimų atlikimas 

Cheminė analizė 

Fizikos mokslai 

Gyvybės mokslai 

Aplinkos apsaugos inžinerija 

 

Radiometrijos 

laborantas 

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų radiologinio 

apibūdinimo vykdymas 

Cheminė analizė 

Fizikos mokslai 

Gyvybės mokslai 

Aplinkos apsaugos inžinerija 

 

__________________ 

 

 

 


