PATVIRTINTA
Pasvalio kulturos centro direktoriaus
2021 m.balandZio 6 d. isakymtNr. V -

(

DARBUOTOJU, DIRBANdIV PAGAL DARBO SUTARTIS, ATRANKOS
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, atrankos organizavimo tvarkos apra5as (toliau
- Apra5as) nustato atrankos i laisvas darbuotojo, dirbandio pagal darbo sutarli (toliau -darbuotojas),
pareigas, organizavimo tvark4 Pasvalio kulturos centre (toliau *Centras).
2. Apra5as netaikomas:
2.7.kar i laisvas pareigas darbuotojo pra5ymu Centro skyriaus darbuotojas direktoriaus
sprendimu perkeliamas (priimamas) dirbti i Centr4;
2.2. kat i laisvas pareigas darbuotojo sutikimu, Centro direktoriaus sprendimu perkeliamas
Centro ar jo skyriaus darbuotojas, dirbantis toki pati ar pana5q darbqpagal terminuot4 darbo sutart!
bei atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus;
2.3. darbuotojus priimant i pareigas konkurso budu (pareigos itrauktos ipareigybiq s4ra54, del
kuriq rengiamas konkursas);
2.4. darbuotojus priimant ipareigas pagal terminuotas darbo sutartis:
2.4.1. ne ilgesniam nei 3 menesiq laikotarpiui arba
2.4.2. pagal programas, kuriomis siekiama skatinti kuo didesni gyventojq uZimtum4, darbo
vietq kfirim4 ir darbo paklaus4;
2.4.3. del mentorystes;
2.4.4. ne5tumo ir gimdymo atostogq laikotarpiui.
3. Atrankos organizavimas apima:
3. l .sprendimo skelbti atrankq,priemim4;
3 .2. atrankos paskelbim4;
3.3. dokumentq, kuriuos bttina pateikti norint dalyvauti atrankoje (toliau - dokumentai),
pateikim4 ir priemim4;
3.4.pretendentq atrankos komisijos sudarym4 ir atrankos vykdym4.

II

SKYRIUS
ATRANKOS PASKELBIMAS
4.Centro direktorius:
4. l.priima sprendim4 skelbti atrank4;
4.2.nustato pretendentq atrankos bUd4 - pokalbis arba testas raStu arba pokalbis ir testas ra$tu.
4.3. paveda Centro direktoriaus pavaduotojui atlikti atrankos paskelbimo, dokumentti
priemimo, jq vertinimo funkcijas.

5.Atranka skelbiama Pasvalio kultfiros centro (toliau Centro) interneto svetaineje
www.pasvaliokc.lt, rajono laikra5tyje. Informacija apie atrankq gali btti skelbiama ir kituose

informacij os Saltiniuose.
6.Atrankos skelbime nurodoma:
6. 1. istaigos pavadinimas;
6.2. pareigybes pavadinimas, grupd, lygis;
6.3. specialls reikalavimai, keliami Sias pareigas einandiam darbuotojui (iSsilavinimas, darbo
patirtis, profesine kvalifi kacij a) ;
6.4. trumpas darbo apra5ymas (darbo funkcijos);
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6.5. kokius dokumentus biitina pateikti;
6.6. dokumentq pateikimo biidas ir terminas;
6.7. pretendentq atrankos bUdas;
6.8. informacija apie tai, kur galima gauti i5sami4 informacij4 apie skelbiam4 atrankq.

III SKYRIUS
DOKUMENTU PATEIKIMAS IR PRIEMIMAS
T.Pretendentas, skelbime nurodytu budu, privalo pateikti :
7.1. pra5ym4 dalyvauti atrankoje (toliau - Pra5ymas). PraSyme turi btiti nurodyta, kokiu bfidu
(el. pa5tu, telefonu, ra5tu) pretendentas pageidauj a gauti informacij4 apie atrank4;
7.2. gyvenimo apra5yme (CV);
7.3. uilpildfi4 pretendento anket4 (Apra5o 1 priedas);

7.4. asmens tapatybg, i5silavinim4 patvirtinandius dokumentus;
7.5. kitus skelbime nurodytus dokumentus.
8. Terminas dokumentams pateikti negali buti ilgesnis nei 10 (de5imt) darbo dienq nuo
atrankos paskelbimo Centro intemeto svetainej e www.pasvaliokc. lt dienos.
9. Centro direktoriaus pavaduotojas vertina pateiktus pretendentq dokumentus, ar jie atitinka
pareigybes apra5yme keliamus reikalavimus, ir pretendentams per 3 (tris) darbo dienas nuo
dokumentq pateikimo dienos Pra5yme nurodytu biidu pranesa apie:
9.1. atitikim4 nustatytiems reikalavimams, atrankos datq,laikq, viet4 bei kokius dokumentus
bfltina tureti atvykstant i atrank1;
9.2. neatitikim4 nustatytiems reikalavimams;
9.3. btitinum4 patikslinti tam tikrus duomenis.
10. Duomenys gali biiti tikslinami iki 3 (trrjrl) darbo dienq nuo pranesimo pretendentui
i5siuntimo dienos. Pretendentui nustatytu terminu patikslinus duomenis, per 3 (tris) darbo dienas
Apra5o 9 punkte nurodytas subjektas pretendentui parnesa apie jo atitikim4 (neatitikim4) nustatytiems
reikalavimams (ApraSo 9.1 punktas). Pretendentui nustatytu terminu nepatikslinus duomenq,
laikoma, kad pretendentas atsisake toliau dalyvauti atrankoje. Informacijos keitimasis del duomenq
tikslinimo vyksta PraSyme nurodytu btidu.

IV SKYRIUS
KOMISIJOS SUDARYMAS IR PRETENDENTV ATRANKA

ll.Jei bent vienam pretendentui i5siundiamas Apra5o 9.1 punkte nurodytas pranesimas,
atrankai vykdyti Centro direktoriaus isakymu sudaroma komisija i5 ne maZiau kaip 3 (trrjrt) nariq,
vienas iS jq
komisijos pirmininkas. komisijos sudeti turi b[ti itrauktas tiesioginis busimo
darbuotojo vadovas ar kitas ji pavaduojantis specialistas. Komisijos darbe turi dalyvauti visi jos
nariai. Komisijai aptamauti skiriamas sekretorius, kuris gali btiti komisijos narys.
l2.Komisijos nariais negali buti skiriami asmenys, kurie yra pretendentq tdvai, iteviai, broliai,
ibroliai, seserys, iseseres ir jq vaikai, ivaikiai, seneliai, vaikaidiai, sutuoktinis, sugyventinis, vaikai,
ivaikiai, jq sutuoktiniai ir jq vaikai, ivaikiai, taip pat pretendentq sutuoktiniq, sugyventiniq tevai,
iteviai, broliai, ibroliai, seserys, iseseres ir jq vaikai, ivaikiai.
l3.Komisijos nariai, pasira5g pasiZadejim4 neatskleisti pretendentq asmens duomenq (ApraSo
2 priedas), ne anksdiau nei 2 darbo dienos iki atrankos, turi teisg susipaZinti su pretendentq pateiktais
dokumentais. PasiZadejimas yra pridedamas prie atrankos medZiagos.
l4.Pretendentai, atvykg i atrank4, privalo pateikti galiojanti asmens dokument4, kuriame yra
asmens kodas ir nuotrauka. Pretendentams, nepateikusiems dokumento, nelei dLiama dalyvauti
atrankoje, apie tai paiymint pretendentq atrankos protokole (toliau - Protokolas) (Apra5o 3 priedas).
l5.Pretendentq atrankos budas - pokalbis:

-

I
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15.1. vertinama pretendento profesine patirtis, kompetencija, dalykines savybes. Jeigu
pareigybei uZimti btitini tam tikri igndi:iai,Sie igudZiai turi biiti vertinami. Jei pretendentas pateikia
dokumentus, patvirtinandius atitinkamq igudZiq igrjimq, Sie lg[dZiai gali b[ti netikrinami;
I 5.2. pretendentai kviediami abeceles tv arka;
15.3. komisijos nariai visiems pretendentams pateikia vienodus klausimus. Gali bfti
uZduodami patikslinantys klausimai;
15.4. eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso ira5as, i5skyrus tuos atvejus, kai nera
techniniq galimybiq. fraSas, perkelus kompiutering laikmen4, pridedamas prie Protokolo ir
saugomas teises aktq nustatyta tvarka bei terminais;
15.5. kiekvienas komisijos narys pretendentus vertina individualiai, balais nuo 1 (vieno) iki
10 (de5imt), kur blogiausias ivertinimas - 1 (vienas), o geriausias - 10 (de5imt). Vertinimai ira5omi i
individualaus vertinimo lentelg (Apra5o 4 priedas), pasiraSomi ir perduodami sekretoriui;
15.6. kiekvienam pretendentui skirti balai susumuojami
dalijami i5 komisijos nariq
skaidiaus;
15.7. pretendentams gali biiti pateikiama praktine uZduotis. Tokiu atveju, iki atrankos
pradZios komisija nusprendZia, kuris komisijos narys ivertins prakting uZduoti. UZduotis vertinama 0
(nuliu), 1 (vienu) ar2 (dviem) balais, kurblogiausias ivertinimas - 0 (nulis), o geriausias-2 (du)
balai. Komisijos narys, ivertings prakting uZduoti, jos ivertinimo bal4 ira5o individualaus vertinimo
lenteleje. Ra5tu atliktos praktines uZduotys pridedamos prie Protokolo. Praktines uZduoties balas
pridedamas prie pokalbio balo vidurkio.
l6.Pretendentq atrankos budas - testas ra5tu:
16.1. Centro direktoriaus pavedimu test4 ra5tu (nuo 10 iki 20 klausimq) parengia:
16.1.1 . direktoriaus pavaduotojas (ei reikalinga - Centro skyriaus darbuotojas);
16.2. testqparenggs subjektas privalo i5saugoti testo ra5tu turinio konfidencialum4;
16.3. testui sprgsti skiriama iki 30 min. Pretendentui i5sprendus test4 ar pasibaigus laikui,
kuris buvo skirtas testui sprgsti, komisijos sekretorius surenka testus, dalyvaujant pretendentams juos
tikrina, neteisingus atsakymus palymedamas kita spalva nei testo rezultatus Zymdjo pretendentas;
16.4. atsakymai ivertinami tokiatvarka-teisingq atsakymq skaidius dauginamas i5 0,1. Gauti
rczultatai ira5omi i Protokol4.
lT.Pretendentq atrankos biidas pokalbis ir testas ra5tu. Atranka vyksta Apra5o 15, 16
punktuose nustatyta tvarka.
lS.Atrank4laimi daugiausia balq surinkgs pretendentas, bet ne maZiau kaip:
18.1. 6 balus (atrankos bfidas - pokalbis);
18.2. pusg testo klausimq teisingai atsakgs pretendentas (atrankos bUdas - testas ra5tu);
18.3. 6 balus ir ne maiiau kaip pusg testo klausimq teisingai atsakgs pretendentas (atrankos
b[das - pokalbis ir testas ra5tu).
l9.Atrankos rezultatai iforminami Protokolu, kuri pasiraSo komisijos pirmininkas, nariai ir
sekretorius. Laimejgs atrank4 pretendentas privalo pasira5yti Protokole, kad sutinka eiti pareigas.
20.Atrankoje dalyvavg pretendentai turi teisg susipaiinti su Protokolu, savosios dalies
pokalbio skaitmeniniu garso ira5u (ei daromas), testo rezultatais (ei buvo sprendZiamas).

i

ir

-

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Atra*a turi ivykti ne veliau nei kaip per 35 darbo dienas nuo jos paskelbimo Centro
interneto svetainej e www.pasvaliokc. lt. lt dienos.
22. Atranka laikoma neivykusia, jeigu nebuvo dokumentus pateikusiq pretendentq arba nei
vienas pretendentas neatitiko skelbime nustatytq reikalavimq arba nei vienas pretendentas nesurinko
Apra5o 18 punkte nurodyto balq skaidiaus.
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23. Jei atrank1laimejgs pretendentas atsisako eiti pareigas, i pareigas gali biiti priimamas

antr4 viet4 uZemgs pretendentas, o jam atsisakius, - atitinkamai kitas i5 eiles pretendentas, surinkgs
Apra5o 18 punkte nurodyt4 balq skaidiq.
24. Atrank4 laimejgs asmuo priimamas i pareigas ne anksdiau kaip po 3 darbo dienq po
atrankos pabaigos.

25. Apra5o 22 punktuose nustatytais atvejais atranka skelbiama
26. Duomenys apie pretendentus yra neskelbiami.

i5 naujo.

Darbuotoj q, dirbandiq pagal darbo
sutartis, atrankos organizavimo tvarkos
apra5o
1

priedas

PRETENDENTO ANKETA

(data)

(sudarymo vieta)
1. Pretendentas
(vardas ir pavarde, gimimo data)

2. lstaiga, kuriai pateikiama anketa

3. fstaigos pavadinimas ir pareigybes,

i kuri4 pretenduojama, pavadinimas

4. Ar Sios anketos 3 punkte nurodytoje istaigoje dirba asmenys, su kuriais Jus sieja artimi
giminystes ar svainystes rySiai (tevai, iteviai, broliai, ibroliai, seserys, iseseres ir jq vaikai,
ivaikiai,
seneliai, vaikaidiai, sutuoktinis, sugyventinis, vaikai, ivaikiai, jq sutuoktiniai ir jq vaikai,
ivaikiai, taip
pat pretendentq sutuoktiniq, sugyventiniq tevai, iteviai, broliai,
ibroliai, seserys, iseseres ir jq vaikai,
ivaikiai), ar kurio nors i5 Siq asmenq ir Jtisq darbas istaigoje taptq susijgs su vieno tiesioginiu
pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kit4?
(eigu taip, nurodykite tokio

asmens pareigas, vard4 ir pavardg)

5. Ar istatymai draudilia arba Jums atimta teise uZimti pareigybg, nurodyt4 Sios anketos
punkte?
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Ar esate pripaZintas kaltu del sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybes
tarnybai ir vie5iesiems interesams ar korupcinio pobudZio nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta
turtine zala valstybei, padarymo ir turite neisnykus! ar nepanaikint4 teistum4?
6.

(eigu taip, nurodykite, kada ir

uZ k4 nuteistas)

7. Ar esate pripaZintas kaltu del baudZiamojo nusiZengimo valstybes tarnybai ir vie5iesiems
interesams ar korupcinio pobldzio batdhiamojo nusiZengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo
nuosprendZio isiteisejimo dienos nepraejo 3 metai?
(eigu taip, nurodykite, kada ir
8.

Ar

uZ k4 nuteistas)

esate uZdraustos organizacijos narys?

9. Ar buvote atleistas i5 skiriamq arba renkamq pareigybiq del priesaikos ar pasiZadejimo
sulauZymo, pareigiino vardo paZeminimo ir nuo atleidimoiS pareigybiq dienos nepraejo 3 metu?

10.

Ar

esate pripaZintas neveiksniu ar neveiksniu tam

(eigu taip, nurodykite kokioje srityje

tikroje srityje (ribotai veiksniu)?_

esate pripaZintas neveiksniu (ribotai veiksniu)

Patvirtinu, kad pateikta informacija sura5yta asmeniSkai ir yra teisinga. Sutinku, kad visi Sioje
anketoje nurodyti asmens duomenys butq tvarkomi priemimo i Sios anketos 3 punkte nurody4
pareigybg tikslais, taip pat kad bus tikrinama, ar jie teisingi.
Man paai5kinta, kad paaiSkejus bent vienai aplinkybei, del kurios negaliu briti priimtas i Sios
anketos 3 punkte nurodyt4 pareigybg, mane gali buti atsisakoma priimti i pareigas arba galiu btiti
atleistas i5jq.
Pretendentas
(Para5as)

(Vardas ir pavarde)
(Data)

Darbuotoj q, dirbandiq pagal darbo
sutartis, atrankos organizavimo tvarkos
apra5o

2 priedas

V.

PASIZADEJIMAS

(data)
(sudarymo vieta)

(vardas ir pavarde)

pasi

L,

a

du

neatskleisti pretendentq asmens duomenq.

(paraSas)

(vardas ir pavalde)

Darbuotojq, dirbandiq pagal darbo
sutartis, atrankos or ganizavimo tvarkos
apra5o

3 priedas

PASVALIO KULTUROS CENTRAS
PRETENDENTU ATRANKOS

PAREIGAS
PROTOKOLAS

(data)

(sudarymo vieta)

Atrankos komisijos, sudarytos

(isakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

posedis ivyko

posedZio pradLia
(data)
(nurodomas laikas)

posedZio pabaiga
(nurodomas laikas)

Komisijos pirmininkas
(vardas ir pavarde)

Komisijos sekretorius
(vardas ir pavarde)

Komisijos nariai:

Pareigybes, i kuri4 organizuoj am a atranka, pavadinimas

Pretendentai:

(vardai, pavardes)

Pretendentai, kuriems neleista dalyvauti atrankoje, nes nepateike asmens tapatybg
patvirtinandio dokumento

PRETENDENTU POKALBIO VERTINIMO LENTELE
Komisijos narirl
pokalbio ivertinirnas
balais

Balq
vidurkis

Praktines
uZduoties

ivertinimas

PRETENDENTU TESTO VERTINIMO LENTELE
Eil.
Nr.

Teisingq

Testo klausimq

Pretendento
vardas, pavarde

atsakyrnq

skaidius

Balq skaidius

skaidius

1

2.

PRETENDENTU POKALBIO IR TESTO VERTINIMO LENTELE
Eil.
Nr.

Pretendento
vardas, pavarde

I

2

Pokalbio balq

Testo balq

vidurkis

vidurkis

3

4

Bendra gautq

balq suma
(3+4)
5

1

2.

Sprendimas del atrankos laimetojo:

Sutinku eiti laimetas pareigas:
(paraSas)

(vardas, pavarde)

(data)

Su atrankos rezultatais susipaZinome:

(paraSas)

(vardas, pavarde)
(data)

(paraSas)

(vardas, pavarde)
(data)

Atrankoje
uZimta vieta
6

Komisijos pirmininkas
(paraSas)

(vardas, pavarde)

Komisijos sekretorius
(paraSas)

(vardas, pavarde)

Komisijos nariai
(paraSas)

(vardas, pavarde)

(para5as)

(vardas, pavarde)

Darbuotoj q, dirbandiq pagal darbo

sutartis, atrankos organizavimo tvarkos
apraSo

4 priedas

ATRANKOS INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELE

Eil.
Nr.

Pretendento vardas, pavarde

1

2.

Komisijos narys
(para5as)

(vardas, pavarde)

Pokalbio ivertinimas balais

