
 
 
UAB Lietuvos monetų kalykla – įmonė, teikianti apyvartinių ir kolekcinių monetų kūrimo ir gamybos 
paslaugas Lietuvoje ir užsienyje. 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.   

Šiuo metu UAB „Lietuvos monetų kalykla“ skelbia atranką į  
 

Direktoriaus (-ės) pareigas 
 
 
Direktoriaus kompetencija nesiskiria nuo UAB Lietuvos monetų kalykla įstatuose nustatytos bendrovės 
vadovo kompetencijos.  
 
Visi kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir patirtį, reikalingą bendrovės 
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.  
 
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.  
 
 
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 7000 iki 8440 eur iki mokesčių. 
Siūlomos papildomos naudos: automobilis, mobilus telefonas, lankstus darbo grafikas. 
 
 
KANDIDATŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR ATRANKOS EIGA 
 
Pateikiami 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. 
Atrankos aprašą, dalį „Atrankos vykdymas“). 

Laikoma, kad kandidatai, pateikdami dokumentus: 

• 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. 


