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BENDRA INFORMACIJA 

BENDROVĖ 

UAB Lietuvos monetų kalyklos pagrindinė veikla yra kaldinti Lietuvos Respublikos apyvartines ir 
kolekcines monetas bei teikti apyvartinių ir kolekcinių monetų gamybos paslaugas užsienio valstybėms, 
neturinčioms savo nacionalinių kalyklų. Pajamos už suteiktas monetų kaldinimo paslaugas paprastai 
siekia daugiau kaip 60 proc. visų Bendrovės metinių pajamų. 

100% bendrovės akcijų priklauso valstybei. Akcijas patikėjimo teise valdo UAB „Lietuvos monetų 
kalykla“ steigėjas – Lietuvos bankas. Bendrovė turi aukštos kvalifikacijos specialistus, modernius 
įrenginius bei technologijas, tarptautinį kokybės standartą ISO 9001 ir ISO 14001, gamina aukštos 
kokybės gaminius, patenkinančius net išrankiausių klientų pageidavimus.  

Bendrovės interneto svetainės adresas www.kalykla.lt 

 
 
PAGRINDINIAI BENDROVĖS 2022 M. TIKSLAI 

• Didinti pardavimus per savos kūrybos produktų (iniciatyvų) pardavimą bei globalių platintojų 
tinklo plėtrą; 

• Matuoti ir didinti klientų pasitenkinimo lygį (NPS); 
• Kelti gaminamų gaminių ir paslaugų kokybę mažinant maksimalų broką; 
• Užtikrinti Bendrovės pagamintos produkcijos atkrovimą laiku; 
• Siekti efektyvesnio atsargų valdymo; 
• Didinti Bendrovės pelningumą; 
• Siekti gerojo valdymo indekso A vertinimo. 

 



BENDROVĖS VIZIJA 
 
Moderni, konkurencinga, klientų lūkesčius pateisinanti ir viršijanti monetų gamybos - prekybos įmonė. 
 
BENDROVĖS MISIJA 
 
Kokybiškai ir profesionaliai teikti apyvartinių ir kolekcinių monetų kūrimo ir gamybos paslaugas globaliu 
mastu, efektyviai vykdyti kitą gamybinę ir prekybinę veiklą monetų gamybai artimose srityse, kurti 
pridėtinę vertę klientams, darbuotojams ir akcininkui. 
 
BENDROVĖS VALDYMAS 
  
 

 
 
2005 metais valstybės įmonė „Lietuvos monetų kalykla“ buvo pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę ir 
tapo UAB „Lietuvos monetų kalykla“, kurios 100% akcijų priklauso valstybei. Lietuvos bankas 
įgyvendina vienintelės visų UAB „Lietuvos monetų kalykla“ akcijų savininkės – Lietuvos Respublikos 
valstybės – teises ir pareigas ir yra nurodęs valstybės lūkesčius. 
 
„Lietuvos monetų kalyklą“ valdo bendrovės valdyba ir vadovas (direktorius). Bendrovės valdybą sudaro 
5 nariai, kuriuos visuotinis akcininkų susirinkimas skiria (renka) ketverių metų laikotarpiui Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 
DIREKTORIAUS ATRANKA - REIKALAVIMAI KANDIDATAMS 
 
Visi kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir patirtį, reikalingą Generalinio 
direktoriaus pareigų vykdymui, atitikti bendruosius, specialiuosius ir vertybinius reikalavimus, taip pat 
Bendrovės taikytinuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Papildomos kompetencijos ir patirtys 
bus vertinami kaip privalumas. 
Direktorius bus atsakingas už bendrovės verslo vertės auginimą, klientų rato plėtrą, produktų portfelio 
vystymą ir veiklos efektyvumą. 
 
Bendrieji reikalavimai (privaloma): 
 
• Aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas; 
• Ne mažesnė nei 5-erių metų sėkminga darbo patirtis vadovaujančioje eksportuojančios 

gamybinės/ pardavimų įmonės vadovo ar įmonės padalinio (departamento, skyriaus) pareigose, 
kurio pavaldume buvo ne mažiau 20 darbuotojų; 

• Labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu);  
• Kompiuterinis raštingumas. 

 
Specialieji reikalavimai (vertinama): 
 



• Strateginio valdymo, ilgalaikio ir trumpalaikio veiklos planavimo įgūdžiai; 
• Patirtis taikant procesų planavimo ir veiklos efektyvinimo priemones bei žinias vadybos bei 

gamybos procesų tobulinimo, finansų planavimo, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse;  
• Bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis, verslo procesų ir funkcijų 

išmanymas; 
• Stipri orientacija į klientų pasitenkinimą ir naujų verslo galimybių paiešką; 
• Tikslingumas ir orientacija į rezultatą; 
• Labai geri analitiniai įgūdžiai, novatoriškas mąstymas ir gebėjimas spręsti problemas; 
• Organizacijos pokyčių įgyvendinimo žinios ir patirtis; 
• Puikūs lyderystės, komandos motyvavimo bei ugdymo gebėjimai; 
• Komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai; 
• Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją; 

 
Vertinama kaip privalumas 
 
• Sektoriaus veiklos principų išmanymas ir darbo patirtis; 
• Patirtis įmonės veiklos bei procesų efektyvinime; 
• Atvirumas naujoms idėjoms ir pokyčiams, motyvacija prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo;  
• Versto vystymo patirtis. 

 
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.  
 
KANDIDATŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR ATRANKOS EIGA 
 
ATRANKOS PARTNERIS 
 
Atranką vykdo ir rekomendacijas dėl atrinktų kandidatų teikia Atrankos komisija, kuri šiai atrankai 
vykdyti pasitelkia išorinę vadovų paieškos ir atrankos paslaugas teikiančią agentūrą „Master Class 
Lietuva “. 
 
TEIKIAMI DOKUMENTAI 
 
Kandidatai, dalyvaujantys atrankoje, Atrankos komisijai pateikia informaciją apie atitiktį nustatytiems 
reikalavimas, t. y.: 
• Gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma); 
• Motyvacinį laišką (laisva forma); 
• Sutikimą dėl asmens duomenų saugojimo (Priedas Nr. 1). 

 
* Visi dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu arba pasirašyti ranka ir skanuoti. 
**Asmens tapatybę, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai pateikiami kitame atrankos etape (žr. dalį 
Atrankos aprašą, dalį „Atrankos vykdymas“). 
 
Laikoma, kad kandidatai, pateikdami dokumentus: 
• Patvirtina, kad yra nepriekaištingos reputacijos; 
• patvirtina, kad jiems neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, 

ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas bei per pastaruosius 5-erius metus kandidatas nėra 
atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų ėjimo; 

• patvirtina, kad susipažino su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, kai atrenkami ir 
paskiriami į pareigas, bei su jais sudaromos atitinkamos darbo sutartys. 



 
 
TERMINAI IR KONTAKTAI 
 
Dokumentų pateikimo terminas – iki 2022 m. liepos 26 d. įskaitytinai.  
 
Dokumentus prašome adresuoti vadovų paieškos ir atrankos agentūrai „Master Class Lietuva“, el. 
paštu: renata@masterclass.lt , laiško temoje nurodant „Atranka į UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 
direktoriaus pareigas“.  
 
Kontaktinis asmuo: agentūros „Master Class Lietuva“ vadovų paieškos konsultantė Renata 
Ščerbakovienė, tel. Nr. +370 620 15494, el. paštas renata@masterclass.lt  
 
Visų kandidatų į Bendrovės Generalinius direktorius pateiktos informacijos konfidencialumas bus 
užtikrintas. 
 
ATRANKOS VYKDYMAS 
 
Generalinio direktoriaus atranką vykdo ir rekomendacijas dėl atrinktų kandidatų teikia Atrankos 
komisija, kandidatų tinkamumo vertinimui pasitelkdama vadovų paieškos ir atrankos agentūrą “Master 
Class Lietuva”. 
 
Generalinį direktorių, atsižvelgiant į Atrankos komisijos rekomendacijas, skiria bendrovės Valdyba.  
Atranka vykdoma etapais (žr.lentelę) 
 
 

ATRANKOS 
ETAPAI  

ETAPO APRAŠYMAS  PATEIKIAMI DOKUMENTAI  TERMINAI 

I ETAPAS Atranka pagal gyvenimo 
aprašyme (CV)  ir kituose 
pateiktuose dokumentuose 
nurodytus duomenis. 

Kandidatai pateikia CV, 
motyvacinį laišką, sutikimus 
kandidatuoti, ir sutikimą 
tvarkyti kandidato asmens 
duomenis. 

Iki 2022 m. liepos 26 
d. įskaitytinai. 

II ETAPAS Agentūros pokalbiai* su 
atrinktais kandidatais, kurie 
geriausiai atitinka keliamus 
reikalavimus, trumpojo 
sąrašo sudarymas.  

Pirmuosius pokalbius vykdo 
vadovų paieškos agentūra 
Master Class Lietuva 

 Iki 2022 m. rugpjūčio 
9 d. 

III ETAPAS Valdybos pokalbiai su 
geriausiai reikalavimus 
atitinkančiais kandidatais 

Šio etapo metu iš kandidatų 
prašoma pateikti asmens 
tapatybę patvirtinančius 
dokumentus (ID arba paso 
kopiją), išsilavinimą ir (ar) 
kvalifikaciją patvirtinančius 
dokumentus ir (ar) kitus 
dokumentus, įrodančius, kad 
kandidatas atitinka taikomus 
bendruosius bei 
specialiuosius reikalavimus. 

Iki 2022 m. rugpjūčio 
23 d. 



IV ETAPAS Atrinktų kandidatų patikra 
Lietuvos Respublikos 
nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbių objektų 
apsaugos įstatymo ir jį 
įgyvendinančių teisės aktų 
nustatyta tvarka  

Pirmoje vietoje esančio 
kandidato bus prašoma 
užpildyti interesų ir 
nepriklausomumo 
deklaraciją. Kandidatas turės 
pats pateikti kompetentingų 
institucijų išduotus 
dokumentus, patvirtinančius 
Nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbių objektų 
apsaugos įstatymo 17 
straipsnio 2 dalies 3 ir 7 
punktuose nurodytų 
aplinkybių buvimą 
(nebuvimą), t.y., kad nėra 
pripažintas neveiksniu ar 
ribotai veiksniu bet kurioje 
srityje arba jam taikomos 
priverčiamosios medicinos 
priemonės; per paskutinius 
3m. nebuvo įrašytas į 
sveikatos priežiūros įstaigos 
įskaitą dėl alkoholizmo ar 
narkomanijos. 

Preliminariai iki 2022 
m. rugsėjo 6 d. 

V ETAPAS Sprendimas dėl atrinkto 
kandidato skyrimo. 
Informuojami atrankoje 
dalyvavę pretendentai. 

 Iki 2022 m. rugsėjo 
15 d. 

 
*Gali būti vykdomi daugiau nei vienas pokalbis. 
**Lentelėje nurodytos etapų trukmės yra preliminarios ir gali nežymiai keistis. 

 
 
 

 

  



Priedas Nr. 1 

 

KANDIDATO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 
 

[data],  
Vilnius 

 
 

1. Aš, [vardas pavardė], sutinku, kad UAB „Lietuvos monetų kalykla“ gautų ir tvarkytų iki 
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. darbinė patirtis; 
1.8. išsilavinimas; 
1.9. bendravimo įgūdžiai; 
1.10. atsiliepimai / rekomendacijos apie mane; 
1.11. kandidato gyvenimo aprašyme pateikiami duomenys; 
1.12. kandidato motyvaciniame laiške pateikiami duomenys. 

2. Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami UAB „Lietuvos monetų kalykla“ Direktoriaus 
atrankai, siekiant patikrinti ar aš, kaip kandidatas, atitinku taikomus bendruosius bei specialiuosius 
reikalavimus.  

3. Taip pat sutinku, kad UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 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, personalo atrankos paslaugas teikiantys asmenys ar kiti paslaugų teikėjai, kurių 
paslaugos susijusios su mano asmens duomenų saugojimu.  Šią atranką vykdo UAB „Master Class 
LT“,  atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – atrankų konsultantė Renata Ščerbakovienė, tel. nr. 
+370 620 15 494, el.p. renata@masterclass.lt  

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 ________________________________________________             ____________  
           (vardas ir pavardė)                                            (parašas) 
 
 

2022 m. ___________ _____ d.  
                    (data) 
 

 
 
 
 


