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UAB „Vilniaus Vandenys“   
Generalinio direktoriaus atranka 

 
„Vilniaus vandenys“ yra didžiausia Lietuvoje vandentvarkos įmonė, tiekianti geriamąjį vandenį ir 
tvarkanti nuotekas daugiau nei 270 000 klientų. Bendrovė turi Valstybinės energetikos reguliavimo 
tarybos (VERT) suteiktą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją ir vykdo veiklą 
Vilniaus miesto savivaldybės, taip pat Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybių teritorijose.  

Vilniaus Vandenys, UAB skelbia atranką į Generalinio direktoriaus pareigas 5 metų kadencijai. 

Kandidatams keliami bendrieji, specialieji ir nepriklausomumo reikalavimai 
Kandidatai turi atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, nepriklausomumo ir kitus Atrankos 
apraše bei bendrovės įstatuose nurodytus kriterijus. 

Bendrieji privalomieji reikalavimai 
§ Aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas išsilavinimas; 
§ Turi būti neatimta teisė dirbti ar susipažinti su informacija, sudarančia valstybės ar tarnybos 

paslaptį; 
§ Turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti 

toms pareigoms priskirtas funkcijas; 
§ Per pastaruosius 5 metus kandidatas turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar 

kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo; 
§ Ne mažesnė nei 5-erių metų darbo patirtis per paskutinius 10 metų įmonės vadovo ar įmonės 

padalinio, departamento vadovo pareigose; 
§ Puikios lietuvių ir anglų kalbos žinios (raštu ir žodžiu); 
§ Nepriekaištinga reputacija. 

 
Specialieji reikalavimai (vertinami) 

§ Strategijos formavimo, įgyvendinimo ir tvarumo vertės didinimo patirtis; 
§ Pokyčių valdymo bendrovėje patirtis; 
§ Veiklos efektyvinimo, procesų skaitmenizavimo patirtis; 
§ Bendrovės veiklos ir rizikų valdymo patirtis; 
§ Didelės apimties projektų valdymo patirtis, pageidautina – infrastruktūrinių; 
§ Bendrovės finansų valdymo žinios ir patirtis;  
§ Klientų patirties valdymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo patirtis; 
§ Valdysenos principų išmanymas ir gerosios korporatyvinio valdymo praktikos žinios bei taikymo 

patirtis;  
§ Puikūs lyderystės, komandinio darbo gebėjimai; 
§ Patirtis keičiant, stiprinant organizacinę kultūrą; 
§ Inovacijų diegimo patirtis gamybinėje ar infrastruktūrinėje bendrovėje.  

 
Privalumai (vertinami) 

§ Darbo patirtis privačiame sektoriuje;  
§ Bendrovės veiklos tvarumui skirtų projektų/programų įgyvendinimo patirtis;  
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§ Darbo patirtis įmonės vadovo ar įmonės padalinio, departamento vadovo pareigose, 
bendrovėje, kurioje dirba ne mažiau nei 250 darbuotojų;  

§ Bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis patirtis. 
 

Pateikiami dokumentai: 
§ Gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma); 
§ Motyvacinį laišką (laisva forma); 
§ Sutikimą kandidatuoti į Generalinio direktoriaus pareigas (Priedas Nr. 1). 

 
Asmens tapatybę, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai pateikiami kitame atrankos etape (žr. dalį 
„Atrankos vykdymas“). 
III etapą patekęs kandidatas turės pateikti privačių interesų deklaraciją Lietuvos Respublikos 
viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 5 str. 1 dalyje nustatyta tvarka. 
 
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) 
Generalinio direktoriaus pareigoms. 

Atlygis ir kitos naudos 
Įmonės vadovų atlygį nustato įmonės valdyba įvertinus panašaus dydžio ir (ar) strateginės reikšmės 
valstybės valdomų įmonių vadovų apmokėjimo lygį.  

Šiuo metu numatomas atlygis išrinktam vadovui: nuo 8260 EUR prieš mokesčius. Papildoma kintamoji 
atlygio dalis - už įgyvendintus bendrovės ir asmeninius tikslus. 

Dokumentų priėmimo terminas ir būdas 
Dokumentų pateikimo terminas pratęstas iki 2022 m. balandžio 3 d. įskaitytinai. 

Dokumentus prašome siųsti atrankos agentūrai „Master Class Lietuva“ el. paštu: 
renata@masterclass.lt, laiško temoje nurodant „Atranka į „Vilniaus vandenys“ generalinio direktoriaus 
pareigas.“ 
 
Atrankos komisija ir kontaktiniai asmenys 
Generalinio direktoriaus atranką vykdo Vilniaus Vandenys, UAB Valdyba, 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. +370 620 15 494, el. paštas: renata@masterclass.lt  
 
Bendrovės kontaktinis asmuo – Organizacijos vystymo skyriaus vadovė Ilona Bolšaitienė, tel. +370 
650 28 581, el. paštas: ilona.bolsaitiene@vv.lt 
____________________________________ 

 


