
 
 
Daugiau kaip 50 metų veiklą vystantis Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO – pagrindinis ir 
didžiausias Baltijos šalyse parodų ir konferencijų, valstybinės svarbos ir kitokių renginių centras.   
LITEXPO turi moderniausias ekspozicijų ir konferencijų erdves, pritraukia didžiausias Baltijos regiono 
parodas ir tarptautinius renginius. Čia keičiamasi žiniomis ir idėjomis, vyksta tarptautiniai kultūros ir 
mokslo dialogai, formuojamos verslo tendencijos ir gimsta svarbūs susitarimai. Įmonei svarbi 
partnerystė ir skaidri veikla.  
Įmonės siekis – tapti pelninga ir efektyviai dirbančia bendrove, orientuota į tarptautinę veiklos plėtrą, 
optimizavimą ir skaitmenizavimą. 
Šiems ambicingiems siekiams įgyvendinti ieškomas veržlus, strategiškai mąstantis vadovas, -ė, 
gebantis telkti komandą, kurti ir vystyti įmonės veiklą. 
 

Direktorius(-ė) 

Visi kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir patirtį, reikalingą direktoriaus 

pareigų vykdymui, atitikti bendruosius, specialiuosius ir vertybinius reikalavimus, taip pat Bendrovei 

taikytinuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Papildomos kompetencijos ir patirtys bus 

vertinami kaip privalumas. 

 
Bendrieji reikalavimai (privaloma): 

• Aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas; 

• Labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu); 

• Ne trumpesnė nei 5 (penkių) metų ir ne senesnė nei 10 (dešimties) pastarųjų metų patirtis 
įmonės vadovo ar aukščiausio lygmens vadovo pareigose. 
 

Specialieji reikalavimai (vertinama): 

• Įmonės strategijos formavimo ir įgyvendinimo gebėjimai bei patirtis; 

• Veiklos, finansų ir rizikų valdymo patirtis; 

• Inovacijų skatinimo, skaitmeninių produktų/paslaugų diegimo patirtis; 

• Bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai; 

• Korporatyvinio valdymo praktinės žinios, valdysenos principų išmanymas;  

• Lyderystės gebėjimai; 

• Efektyvus vadovų komandos motyvavimas. 
 
Bus laikoma privalumu (vertinama): 

• Parodų, renginių organizavimo patirtis; 

• Verslo plėtros patirtis; 

• Pokyčių valdymo patirtis; 

• Patirtis tarptautinėje veikloje. 
 
 
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 

• Bazinis mėnesinis darbo užmokestis – nuo 6000 EUR neatskaičius mokesčių ir kintamas 
metinis priedas – maksimaliai 4 (keturi) pastovaus darbo užmokesčio (PDU) dydžiai. 



 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai 

 

1. Paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas nr.1); 
2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (priedas Nr.2); 
3. Gyvenimo aprašymas (CV) (laisva forma); 

 

UAB „Litexpo“ valdybai atranką padeda vykdyti vadovų paieškos ir atrankos įmonės “Master Class 
Lietuva.” 
 
 
Valdybos ir / ar vadovų paieškos agentūros Master Class LT, UAB atstovų prašymu gali būti prašoma 
pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems 
reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams. 

Terminai ir kontaktai  

• Dokumentų pateikimo terminas – 17 kalendorinių dienų nuo bendrovės direktoriaus atrankos 
paskelbimo, t. y., iki 2023 m. vasario 17 d. įskaitytinai.  

• Dokumentus prašome siųsti el. paštu renata@masterclass.lt temoje nurodant „Atranka į 
UAB „Litexpo“ direktoriaus (-ės) pareigas.“ 

• Kontaktinis asmuo – atrankos agentūros Master Class Lietuva vadovų paieškos konsultantė 
Renata Ščerbakovienė, tel. +370 620 15494, el. paštas renata@masterclass.lt    
Pavaduojantis asmuo – Laura Duksaitė Iškauskienė, tel +370 699 37170, el. paštas 
laura@masterclass.lt 

Paskutinė dokumentų pateikimo data  

2023 m. vasario 17 d.  
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Atrankos vykdymas  

Atranka bus vykdoma etapais:  

ETAPAI  ETAPO APRAŠYMAS  PATEIKIAMI DOKUMENTAI  TERMINAI*  

I ETAPAS  

Atranka pagal gyvenimo 
aprašyme (CV), ir kituose 
pateiktuose dokumentuose 
nurodytus duomenis, 
agentūros pokalbiai su 
kandidatais.  

Kandidatai pateikia CV, sutikimus kandidatuoti.  
Iki 2023-
03-03 

II ETAPAS  
Pokalbiai su atrinktais 
kandidatais, kurie geriausiai 
atitinka keliamus reikalavimus.  

Šio etapo metu kandidatų gali būti prašoma 
parodyti asmens tapatybę patvirtinančius 
dokumentus (ID arba pasą) asmenybės 
nustatymo tikslais, išsilavinimą ̨ ir (ar) 
kvalifikacija ̨ patvirtinančius dokumentus ir (ar) 
kitus dokumentus, įrodančius, kad kandidatas 
atitinka privalomus reikalavimus.  

Iki 2023-
03-17 

III ETAPAS  

Atrinktų kandidatų patikra 
remiantis: 
i) Korupcijos prevencijos 
įstatymo 15 straipsniu ir to 
paties įstatymo 17 straipsnio 
nustatyta tvarka.  

Kandidatas pateikia privačių̨ 
interesų deklaracija ̨, 
vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų̨ ir privačių̨ 
interesų derinimo įstatymo 5 
straipsnio 3 dalyje.  

Kandidatas turės pats pateikti pažymas: 
i) kad nėra pripažintas neveiksniu ar ribotai 
veiksniu bet kurioje srityje arba jam taikomos 
priverčiamosios medicinos priemonės; 
ii) per paskutinius 3 metus nebuvo išrašytas į 
sveikatos priežiūros įstaigos iškaitą̨ dėl 
alkoholizmo ar narkomanijos.  

Iki 2023-
04-20 

IV ETAPAS  
UAB Litexpo valdyba priima 
sprendimą ̨ dėl tinkamiausio 
kandidato. 

 Iki 2023-
05-01 

* Proceso eigoje lentelėje nurodyti terminai gali neženkliai keistis.  

 
 
 

PRIEDAI: 

 

1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija; 
 
2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo. 
 

 
 

 
 
                             
 
 
 
 
 
 



 
Priedas Nr.1 

 
 

UAB „Litexpo“ valdybai 

 

KANDIDATO Į UAB „LITEXPO“ DIREKTORIAUS PAREIGYBĘ 

SUTIKIMAS KANDIDATUOTI 

 

[data], Vilnius 

 

 

Aš, [vardas pavardė], pareiškiu ir patvirtinu, kad sutinku kandidatuoti ir būti išrinktas UAB 

„Litexpo“ direktoriumi, -e. 

Teikdamas (-a) dokumentus patvirtinu, kad: 

- esu nepriekaištingos reputacijos; 

- man neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir 

atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas; 

- per pastaruosius 5 metus nesu atšauktas (-a) iš juridinio asmens vienasmenio ar 

kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų ėjimo; 

- susipažinau su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, jei būčiau išrinktas (-a) 

direktoriumi bei sudaryta atitinkama darbo sutartis. 

 

Pranešimus, susijusius su atranka, prašau siųsti šiais kontaktais: 

El.p. [...] 

Tel. Nr. [...] 

PRIDEDAMA: 

1. CV (gyvenimo aprašymas). 

2. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas nr. 2) 

 

_________________________________ 

(kandidato parašas, vardas, pavardė) 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                     



                                                                                                                                                                                           

Priedas Nr.2 

 

 

KANDIDATO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

[data], Vilnius 

 

 

1. Aš, [vardas pavardė], sutinku, kad UAB „Master Class LT“ gautų ir tvarkytų UAB „Litexpo“ 
direktoriaus (-ės) atrankos 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. darbo patirtis; 
1.8. išsilavinimas; 
1.9. bendravimo įgūdžiai; 
1.10. atsiliepimai / rekomendacijos apie mane; 
1.11. kandidato prašyme dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracijoje pateikiami 
duomenys; 
1.12. kandidato nepriklausomumo deklaracijoje pateikiami duomenys. 

2. Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami UAB „Litexpo“ direktoriaus (-ės) atrankai, 

siekiant patikrinti ar aš, kaip kandidatas, atitinku taikomus bendruosius bei specialiuosius 

reikalavimus. Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduodami UAB „Litexpo“ valdybai. 

3. Taip pat sutinku, kad UAB „Master Class LT“ ir UAB „Litexpo“ valdyba 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. 

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           _______________________       ____________ 20___m. ___________ _____ d.  
(vardas ir pavardė)        (parašas)   (data) 

 
 
 
 
   


