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l. T v i r t i n u

:

Vallstybes imones Rol*iSkio miSkq
darbuotoj q parei gas tvarkos apfaS4 @ridedama).
2.Ipare i g o j u informatikos specialistgNijolg lsodi
2.1. paskelbti Atranko$ ilaisvas V{ Roki5l{io rpiSkq uredi
apraS4 uredijos interneto svetai[reje per 3 darbo dienas nuo jo patv
2.2. skelbti informacij{ apie V{ Roki5kio migkq uredij
internetines svetaines skyriarfs "Veikla" srityje "A{ranka i
informacij4 apie konkurs4 i l4isv4 vyriausiojo buhallerio parei
"Konkursas i vyriausioj o buhallterio pareigas".
3. P a v e d u vyriapsiajam mi5kininkui J{liui A
vykdym4.
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ATRANKOS I LATSVAS

\4 ROKISxro MrSKU UREDUOS ARBUOTOJU

PARE GAS

TVARKOS APNESAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Pavyzdiniarne atrankos i laisvas Vl Rokigkio miSkq u ijos darbuotojq parei tvarkos
apra5e (oliau apraSas) nustdtyta atrankos i laisvas da
pareigas (toliau - atranka)
organizavimo Vf RokiSkio mi5kq lrredijoje (toliau - miSkq uredija)
rka. Atrankos tikslas - ustatyti,
ar asmuo tinkamas dirbti miSkq ur$dijoje.
Apra5as reglamentuoja asryenq, parei5kusiq npr4
miSk uredijoje, atrank4 i 5i
laisvas
darbuotojq pareigas:
vyriausiojo miSkininko;
vyriausiojo inZinieriaus;
juriskonsulto;
medelyno vir5ininko;
medienos ruoSos, prekybos ir techninio padalinio vlrSininko;
girininko;
girininko pavaduotoj o;
eigulio.
2. Atrankos procedDra apir4a:
2. 1. atrankos paskelbimE;

2.2. dokumentq, kurie tu4i biiti pateikti norint dalyvauti

priemimE;

2.3. atrankos
sudarym4;

i

laisvas

V[

mi5kq uredijos darbuofiojq pare

je

(toliau

-

komisijos (toliau

tai),

-

isrja)

2.4. atrankos vykdym4;
2.5. atrinkto pretendento papkyrim4 i pareigas.

II. ATRANKOS PASKELBIMAS
3. Sprendim4 del atrankos grganizavimo priima mi$kq uredijos miSku uredas.
4. Apie atrank4 skelbiama rpi5kq uredijos interneto svetaineje.
5. Skelbime apie atrank4 nqrodoma:
skelbimo idejirno i mi5kq uledijos interneting svetalng data;
miSkq uredijos pavadinimaq ir buveine;
pareigos (trumpai apra5omals darbo pobUdis), kuriorlrs skelbi
atranka;
pretendentq kvalifikaciniai leikalavimai;
kur ir kokius dokumentus bfltina pateikti;
kad pretendentrl dokumentf,i priimami 14 kalendofiniq dienq nuo atrankos paskel
uredij os internetinej e svetainej e;
pretendentq atrankos biidas;

miSkq

L

telefonq numerriai ir elektroninio paSto adresai, kuriais galima
apie atrank4,

6. Skelbimas paSalinamas pasibaigus skelbimq aple atrankq
pateikimo laikui.

rodytam pretendemtq

umentrl

III. DOKUMENTU PRI
7. Pretendentas mi5kq ure{ijos darbuotojui, atliekar
pateikti:
7.1. praSym4 leisti dalyvauti atrankoje, adrgsuort4 atrank2
mi5kq uredui (toliau - praSymas);
7,2. asmens tapatybg patvirtinanti dokument4, iSsilavinim4
dokumentq kopijas arba tik Siq dokumentq notaro pawirtirntas kopij
7.3. gyvenimo apraSym4;
7.4. kitus skelbime apie atrank4 nurodytus dokun';entus,
pareigybes, kuri4 uZilnti paskelbta atranka, apra5ymp nustatytiems
kopijas.
8. Pretendentai gali pateikti dokumentus aFmeni5kai
atrankoje dalyvauja mi5kq uredijqs darbuotojas, apra5o 1.2 ir 7.4
gali nepateikti, tadiau pra5yme turi nurodyti, kad Siq dpkutnentq k"ptj
9. Jeigu pretendentai pateikia dokumentus asnnefli5kai, apr
dokumentq originalus, sutikrings su pateiktomis kopljonlis,
darbuotoj as gr4Lina pretendentrui {okumentq priem imo motu. Jeigu
asmeni5kai buvo pateiktos apraSo 7,2 punkte nurodytq dokumentq
miSkq uredijoje.
10. Jeigu pretendentai dlokpmentus siundia miSkq uredijai reg
7 .2 punkte nurodytq dokumentq rlotaro patvirtintos kopijos bei
kopijos, patvirtintos teises aktq nustatyta tvarka.
ll. Pateikti dokumentai registruojami pretendontq
registravimo Zurnale.
12. Personalo funkcijas atliekantis darbuotojas pagal pateiktq
pretendentai atitinka pareigybei nustatytus reikalavimus. Jeigu
jis per 5 darbo dienas nuo dokumdntq mi5kq uredijoje gavimo dienos
jam neleidZiama dalyvauti atrankqje. Jeigu pretendentas a,titinka Si
ra5tu apie atrankos dat1, vietq, ir lalk4.
13. Pretendentq dokurnenlai priimami l4 kalendqriniq dien
uredijos interneto svetaineje drienps, termin4 pradedant skaidiuoti k
Pasibaigus dokumentq priemimo laikui, ne veliau kaip per 3
organizuoj ama atranka.
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IV. KOMISIJOS SUDARYMAS
14. MiSkq uredijos mi5krp uredo isakymu i$ ne mazlau
Komisija sudaroma pasibaigus dokumentq priemimo laikui ir ne
atrankos vykdymo pradZios.
15. fsakyme del komisijos sudarymo nurodonli komisijos pi
komisijos sekretorius, kuris nera komisijos narys. KomiEijos narys
atrankos diena.

3 nariq

sudaroma
kaip prieS 3 darrbo

ininkas, kiti komiisijos nanal lr
i biiti pakeistas ir p
entll

16. Komisijos nariais negali buti skiriami asnrenys, kurie y
giminaidiai ar asmenys, su pretendentais susijg svainystds ry5iais,
btiti suinteresuoti atrankos rez;ult6tais, arba yra kitokiq aplinkybiq,

pretendentq sutuoktini
artimi
le tlesloglal ar netlesr
os kelia abejoniq 5i asmenq

neSaliSkumu.

V. ATRANKOS VYKDYMAS

ir

17. I(omisijos pirminiinkui
kitiems komisijos nariams
susipaZinti pateikiami likus ne maliau kaip vienai dienai iki komisij
18. Pretendentai, atvykrlanri i atrankq,privalo tureti asmens

umentai
posedZio dienos.

patvirtinanti doku
tq.
19. Paai5kejus, kad komisijos pirmininkas, ar komisijos
yra pretendento
tinis,
artimas giminaitis ar asmuo, susijgs su pretendentu svainystes rySiai arba, jei yra kitokiq
inkybiq,
kurios kelia abejoniq rJel komisijos pirmininko, jo pavaduotojo ar ko isijos nario ne5ali5kum jis turi
nusiSalinti.

20. Komisijos posedis protokoluojamas. Pretendentq i lai
Vl mi5kq uredijos
pareigas atrankos protokol4 (toliart - protokolas) (apra5o I priedas)
ira5o komisijos pirmini
komisijos nariai ir sekretorius. Komisijos narys i protokolq turi teisg j ytr savo nuomone.
21. Atranka vykdoma Lodiliu organizuojant prEtendentams
i, kurio eigai fiksuoti
skaitmeninis garso ira5as, Skaitmgninis garso ira5as perkoliamas ik piutering laikmen4,
prie protokolo ir saugomas mi5kq uredijoje teises aktq nustatyta
22. Pokalbis su kiel,vionu pretendentu vykdomas indi idualiai, kitiems p
nedalyvaujant. Pretendentq eiliSkumas nustatomas pagal abecelg. Po lbio metu kiekvienas
narys pateikia vienodus klausimus visiems pretendentams. Pre
taip pat gali bUti

otojo

kiti
daromas
edamas

entams

isijos
uodami

j q atsakymus patikslinLantys klarusinrai.

23. Komisija pokalbio metu vertina pretendento profesiona um4, darbing veikl4,
igoms eiti, ir kit4

pretenduoj annom s parei goms, turim4 kval ifi kacij 4, bDtin4 naujoms
charukteizuoj andi 4 pr etendent4.

24. Kiekvienas komisiijos narys pretendentus pagal
23 punkte nustatytus
vertina individualiai - nuo I iki l0 balq. Blogiausias ivertinimas yra balas, geriausias - l0
25. Fasibaigus pokaltriui, kiekvienas komisijos narys i
visq pretendentq i
Pretendentq i laisvas r/{ mi5kq urQdijos darbuotojo pareigps individ laus vertinimo lenteleje
priedas) ir perduoda j4 komisrjos sekretoriui. Komisijps sekretor us visq komisijos nari
pretendentams balus iraSo

i prrotqkolo vertinimo suvestipg lentelg
nariq uZpildyos ir pasira5yo,s pretendentq laisvas darbuotojo
lenteles pridedamos prie protokolo.
26. P aslbaigus pretendentr4 vertinimui, sukviediami visi
informuoja pretendentus apie atrankos rezultatus. Atra,nk4 laimi dau
Atranka laikoma ivykusia, jeigu joje dalyvavo nors vienps

i

inim4
apra5o 2

i5veda balq vidurki.
igas individualaus

skirtus
isijos
lnlmo

dentai ir komisijos
siai balq surinkgs
ir jis surinko

kaip

tai,

imetoj4

6

balus.

27. Jeigu didZiausi4 .vienod4 balq skaidiq surpnka kel

atrankos

pasirenka komisij os pirmininkars.

28. Protokol4 pasira5o komisijos posedyje dalyvavg komis
sekretorius.
29. Kiekvienas atrankoje dalyvavgs pretendgntao pasira5
rezultatais. Atrank4 laimej gs prretendentas turi pasiraSyti protokole,
pareigas. Pretendentai turi teisg susipaZinti su savo pokalbio skai
pateikiamas rniSkq uredijos miiikq uredui, turindiam teisg skirti iparei

komisijos

inkas

ir

supaZindinamas su rankos
sutinka eiti atrankoje laimetas
iu garso ira5u.
okolas

30. Jeigu atrank4 laimejgs asmuo ifii isakymo
atranka, priemimo atsisako eiti
pareigas, i
rezultatus pretendentas.

del kuriq buvo
zuoJama
iimamas antrasis pagal atrankos

BAIGIAMOSI
31. Dalyvavgs
atrankos rezultatus ir komisijos

atranftoje, bet
im4 [,ietuvos

meJ9s

likos i

pretendentas
nustatyta tvarka

Atrankos i lailvas

Vl

darbuotojrp parfeigas t
2 priedas
Pretendenfq

i laisvas Vf R

darbuotojq parteigas

i5kio mi5kq uredijos
atrankos

protokolo Nr.
priedas

..

PRETENDpNTV
I LATSVAS VI RoK[sKrO MrsKV UndDr.loS ol
INDIVIDUALAUS VERTINIMO L

O PAREIGAS

Komisijos narys
(paraSas)

ir pavarde)

Atrankos ! laisvas Vf
darbuotoljq p4reigas

t

miSkq uredijos
apraSo

I priedaS

vI RqKrSKro MrSKU Un+u.n
PRETENDENTU I LAISVAS VI ROKISTTO MISKU UREDIJ
PAREIGAS ATRANKOS
PROTOKOLA$

DARBUOTOJU

_Nr.(data)

(sudarymo vieta)
Pretendentq
sudarvtos

i laisvas VI

r{riSkrl uredijos darbuotojq pareigas

(isakymo, kut'iuo sudaryta komis[lj
Posedis ivyko

{ata, num

posedZio praQLia
(data)

mas laikas)

posedZio pabaiga
(nurodomag laikas)

Komisijos pirmininkas
Komisijos nariai:
Pareigybes, i kuri4 vykdoma atra4ka, pavadinimas
Pretendentai:

V9rtinimo suvestine lqntele

Komisijos nariq vertinimali suvestineje lenteleje ira5yti teisin

Komisijos sekretorius

(Para5as)

(Vardas ir pavarde)

Komisijos sprendimas de[ atrankos lai
Komisijos pirmininkas
(para5as)

, pavarde)

@ara5as)

pavarde)

(para5as)

as, pavarde)

Komisijos sekretorius
Nariai:

Komisijos nario nuomone

(komisijos nario pareigos)

Sutinku eiti atrankoje laimetas p{reigas
(Atrankos laimetoj o para5as)
(Atrankos laimetojo vardas ir pa{arde)
(Data)

Su atrankos rezultatais susipaZin$me:
(Pretendentq para5ai)
(Vardai ir pavardes)
(Data)

(para5as)

as, pavarde)

