
VILNIAUS PATAISOS NAMŲ
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ATRANKOS Į DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS,

PAREIGYBES ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO 
PATVIRTINIMO

2021 m. gruodžio       d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis  Vilniaus  pataisos  namų  nuostatų,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos
teisingumo ministro  2014 m.  kovo 6  d.  įsakymu Nr.  1R-65 ,,Dėl  Kalėjimų  departamentui  prie
Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  pavaldžių  įstaigų  nuostatų  patvirtinimo“  (su
vėlesniais pakeitimais), 17.5 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo
įstaigų  profesinės  sąjungos 2021 m. lapkričio  29 d.  raštą  Nr.  VA17-133(21)  „Dėl  informacijos
pateikimo“:

1. T v i r t i n u  Atrankos į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybes 
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 m. lap-
kričio 

7 d. įsakymą Nr. 3-310 „Dėl atrankos į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybes orga-
nizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

       3.  P a v e d u Veiklos organizavimo skyriui:
       3.1. supažindinti su šiuo įsakymu direktoriaus pavaduotojus, direktoriaus patarėją ir

struktūrinių padalinių vadovus;
       3.2. paskelbti šį įsakymą Vilniaus pataisos namų interneto svetainėje.

Direktorius                Viktoras Davidenko



                 PATVIRTINTA
 Vilniaus pataisos namų direktoriaus
 2021 m. gruodžio     d. įsakymu Nr.   

ATRANKOS Į DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS,
PAREIGYBES ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atrankos į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojas), pareigybes 
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atrankos organizavimą
ir  vykdymą Vilniaus  pataisos  namuose  (toliau  -  įstaiga  ),  kai  atranką  laimėję  fiziniai  asmenys
priimami į laisvas, įstaigos darbuotojų pareigybių sąraše nurodytas pareigybes. 

2. Šis Aprašas netaikomas ir atranka nerengiama, jei:
2.1. pareigybė nurodyta Pareigybių,  dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše, patvirtintame

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1162 redakcija) ,,Dėl Lietuvos Respublikos darbo
kodekso įgyvendinimo“ (su vėlesniais pakeitimais);

2.2.  reorganizavimo  ar  kitokių  įstaigos  ar  jos  padalinių  struktūrinių  pertvarkymų  metu
darbuotojo darbo santykiai tęsiasi;

2.3.  įstaigos darbuotojas perkeliamas į laisvą pareigybę; 
2.4. darbuotojas priimamas į pareigas  pagal terminuotas darbo sutartis, bet   ne ilgesniam

negu 1 metų laikotarpiui; 
2.5. projekte, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos

finansinės paramos ir tarptautinės paramos lėšų, numatyta, kad darbą atliks įstaigos darbuotojas. 
3. Atrankos organizavimas ir vykdymas apima:
3.1. atrankos paskelbimą ir atšaukimą;
3.2. dokumentų, kuriuos būtina pateikti norint dalyvauti atrankoje, pateikimą ir  atitikties

pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams vertinimą;
3.3. atrankos komisijos sudarymą;
3.4. atrankos vykdymą atrankos komisijoje;
3.5. atranką laimėjusio pretendento skyrimą į pareigas.
4.  Atrankos  komisijos  posėdžiai  gali  būti  vykdomi  kontaktiniu  būdu  arba  naudojantis

telekomunikacijų galiniais įrenginiais. 

II SKYRIUS
ATRANKOS PASKELBIMAS IR ATŠAUKIMAS

5. Sprendimą  dėl  atrankos  organizavimo,  atsižvelgdamas  į  darbuotojų  poreikį,  priima
įstaigos vadovas.

6. Informacija apie paskelbtą atranką ir pareigybės, kuriai eiti paskelbta atranka, aprašymas
skelbiami   įstaigos  interneto  svetainėje  ir  skelbimų  lentoje.  Apie  paskelbtą  atranką  gali  būti
papildomai skelbiama  kitose pasirinktose visuomenės informavimo priemonėse. 

7. Atrankos skelbime nurodoma:
7.1. įstaigos pavadinimas; 
7.2. pareigybės, į kurią paskelbta atranka, pavadinimas, pareigybės lygis, pareiginės algos

pastoviosios dalies koeficientas arba koeficientų intervalas;



7.3  patvirtintas  pareigybės  aprašymas  arba  specialieji  reikalavimai,  nurodyti  pareigybės,
kuriai skelbiama atranka, aprašyme; 

7.4. dokumentai, kuriuos būtina pateikti, jų pateikimo būdai ir terminai;
7.5. informacija apie tai, kur galima gauti išsamią informaciją apie skelbiamą atranką.
8. Sprendimą dėl atrankos organizavimo priėmęs įstaigos vadovas atranką, paskelbtą Aprašo

5 punkte,  motyvuotu sprendimu gali  atšaukti  ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Aprašo V
skyriuje nustatytos pretendentų vertinimo komisijoje atrankos pradžios (toliau -atrankos pradžia).
Informacija apie atrankos atšaukimą ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki atrankos pradžios,
išsiunčiama pretendentams, pateikusiems prašymą leisti dalyvauti atrankoje ir paskelbiama įstaigos
interneto svetainėje ir kituose informacijos šaltiniuose, jei juose buvo paskelbta informacija apie
atranką. 

III SKYRIUS
DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR ATITIKTIES PAREIGYBĖS APRAŠYME
NUSTATYTIEMS SPECIALIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS

9. Pretendentų, pageidaujančių dalyvauti atrankoje, dokumentai priimami įstaigos Veiklos
organizavimo  skyriuje  10  darbo  dienų   nuo  atrankos  paskelbimo  įstaigos  interneto svetainėje
dienos.

10. Pretendentas  privalo pateikti:
10.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 
10.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus; 
10.3. profesinio darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kuriai eiti

paskelbta atranka, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti profesinio darbo
patirtį (stažą);

10.4.  gyvenimo aprašymą – nurodyti  vardą,  pavardę,  gimimo datą,  gyvenamosios  vietos
adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą
(nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei,  kuriai  skelbiama atranka,  užimti  būtini tam tikri
įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

10.5. užpildytą Pretendento anketą (Aprašo 1 priedas);
10.6. pretendento sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (Aprašo 2 priedas);
10.7.  kitus  skelbime  apie  atranką  nurodytus  dokumentus, būtinus  patvirtinti  pretendento

atitiktį pareigybės, kuriai eiti paskelbta atranka, aprašyme nustatytiems reikalavimams. 
11.  Pretendentas šio Aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus gali pateikti asmeniškai arba

siųsti registruotu paštu,  elektroniniu paštu  arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais.
            12.  Jeigu pretendentas  pateikia  dokumentus  asmeniškai,  Aprašo 10.2,  10.3 ir  10.7
papunkčiuose  nurodytų  dokumentų  originalus,  Veiklos  organizavimo  skyriaus  darbuotojas,
atsakingas už personalo administravimo ar valdymo funkcijas (toliau – VOS darbuotojas), padaręs
kopijas, grąžina pretendentui dokumentų priėmimo metu.
            13.  Jeigu  dokumentai  siunčiami  įstaigai  paštu,  elektroniniu  paštu  arba  kitais
telekomunikacijų  galiniais  įrenginiais,  pateikiamos  Aprašo  10.2,  10.3  ir  10.7  papunkčiuose
nurodytų  dokumentų  kopijos,  o  šių  dokumentų  originalai  pateikiami  VOS darbuotojui  atrankos
dieną. 

14.  VOS  darbuotojas,  gavęs  pretendento  dokumentus,  įvertina  ar  pretendentas  atitinka
pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus ir pagal asmens tapatybę patvirtinančių
ir kitų dokumentų duomenis tikrina asmenį valstybės informacinėse sistemose ir registruose. 
            15. Jeigu pretendentas neatitinka pareigybės aprašyme nustatytų reikalavimų arba per
patikrinimą pagal Aprašo 14 punktą nustatytos aplinkybės, dėl kurių asmuo negali būti priimamas į
pareigas  įstaigoje,  pretendentas  ne  vėliau  kaip  per  5  darbo  dienas  nuo  dokumentų  pateikimo
informuojamas  jo  prašyme  nurodytu  elektroninio  pašto  adresu  arba  raštu  apie  tai,  kad  jam
neleidžiama dalyvauti atrankoje.



            16. Jeigu pretendentas atitinka pareigybės aprašyme nustatytus reikalavimus, jis ne vėliau
kaip  per  5  darbo  dienas  nuo  paskutinės  dokumentų  priėmimo  į  paskelbtą  atranką  dienos,
informuojamas jo prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu arba raštu apie tai, kad jam leidžiama
dalyvauti atrankoje ir nurodoma atrankos data, laikas, vieta ir atrankos komisijos posėdžio būdas.

IV SKYRIUS
ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMAS 

17. Įstaigos  vadovo  įsakymu,  ne  vėliau  kaip  per  30  kalendorinių  dienų  nuo  atrankos
paskelbimo dienos, iš ne mažiau kaip 3 narių sudaroma Pretendentų atrankos į darbuotojo pareigas
komisija (toliau – atrankos komisija). 

18. Įsakyme dėl atrankos komisijos sudarymo nurodomi atrankos komisijos pirmininkas, kiti
atrankos komisijos nariai  ir atrankos komisijos sekretorius, kuris nėra atrankos komisijos narys,
atrankos komisijos data, laikas ir vieta. Tuo atveju, jeigu įstaigos vadovas priima sprendimą, kad
atrankos  komisijos  posėdis  bus  vykdomas  naudojantis  telekomunikacijų  galiniais  įrenginiais,
įsakyme dėl atrankos komisijos sudarymo taip pat nurodomas atrankos komisijos posėdžio būdas. 

19. Į atrankos komisijos narius turi būti paskirtas tiesioginis pretendento vadovas arba jį
pavaduojantis darbuotojas ir profesinės sąjungos atstovas. Jeigu įstaigoje veikia kelios profesinės
sąjungos, atstovas į komisijos narius skiriamas bendru veikiančių profesinių sąjungų sutarimu. 

20.  Atrankos  komisijos  nariais  negali  būti  skiriami  asmenys,  kurie  yra  pretendentų
sutuoktiniai,  sugyventiniai  (partneriai),  artimi  giminaičiai  ar  asmenys,  su  pretendentais  susiję
svainystės ryšiais, arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių šių asmenų nešališkumui, o jei
šios aplinkybės paaiškėja vėliau, iki atrankos komisijos posėdžio pradžios atrankos komisijos narys
turi nusišalinti, prireikus vietoj jo įstaigos vadovo įsakymu paskiriamas naujas atrankos komisijos
narys.

21. Atrankos komisijos nariams pretendentų pateikti dokumentai susipažinti pateikiami likus
ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki atrankos komisijos posėdžio dienos.

22. Atrankos komisijos posėdis turi  įvykti  ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo
atrankos komisijos sudarymo. 

V SKYRIUS
ATRANKOS VYKDYMAS ATRANKOS KOMISIJOJE 

23.  Pretendentai,  atvykdami  į  atranką,  privalo  turėti  asmens   tapatybę  patvirtinantį
dokumentą. Atrankos komisijos sekretoriui nustačius pretendento asmens tapatybę, asmens tapatybę
patvirtinantis dokumentas grąžinamas pretendentui, išskyrus tuos atvejus, kai pretendento asmens
tapatybė nustatoma telekomunikacijų galiniais įrenginiais. 

24.  Atrankos  komisijos  posėdyje  turi  dalyvauti  visi  jos  nariai.  Kai  atrankos  komisijos
posėdyje dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti kuris nors jos narys, šis atrankos komisijos posėdis
gali vykti, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė atrankos komisijos narių. 

25. Atrankos komisijos posėdis protokoluojamas. Pretendentų atrankos į darbuotojo pareigas
komisijos posėdžio protokolą (4 priedas) (toliau – atrankos protokolas) pasirašo atrankos komisijos
posėdyje  dalyvavę atrankos  komisijos  pirmininkas,  kiti  atrankos komisijos  nariai  ir  sekretorius.
Atrankos komisijos narys į atrankos protokolą turi teisę įrašyti savo atskirąją nuomonę.

26. Atrankos eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas, o jeigu atrankos komisijos
posėdis organizuojamas naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais, – skaitmeninis garso ir
vaizdo įrašas. Skaitmeninis garso arba garso ir vaizdo įrašas perkeliamas į skaitmeninę laikmeną,
pridedamas  prie  atrankos  protokolo,  saugomas  įstaigoje  laikantis  asmens  duomenų  apsaugą
reguliuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 

27.  Atranka  vykdoma žodžiu  organizuojant  pokalbį  pretendentams,  kurio  metu,  siekiant
įvertinti pretendento tinkamumą pretenduojamoms pareigoms, užduodami žinių, elgesio,  situaciniai



(hipotetiniai), motyvacijos įvertinimo, savivertės ir kiti klausimai.      
28.  Pokalbis  su  kiekvienu  pretendentu  vykdomas  individualiai,  kitiems  pretendentams

nedalyvaujant. Pretendentų eiliškumas nustatomas pagal abėcėlę. 
29. Kiekvienas atrankos komisijos narys pretendentų atsakymus vertina individualiai – nuo

1 iki 10 balų, pagal Vertinimo skalę (3¹ priedas). Įvertinę kiekvieno pretendento tinkamumą eiti
darbuotojo  pareigas,  atrankos  komisijos  nariai  pildo Pretendentų  atrankos į  darbuotojo  pareigas
individualaus vertinimo lentelę (3 priedas) (toliau - individualaus vertinimo lentelė).  

30. Pasibaigus pokalbiui su atrankoje dalyvavusiais pretendentais, atrankos komisijos narių
siūlomi vertinimai dėl kiekvieno pretendento tinkamumo turi būti fiksuoti darant skaitmeninį garso
įrašą,  kuris  perkeliamas  į  skaitmeninę  laikmeną,  pridedamas  prie  atrankos  protokolo,  saugomas
atranką  organizavusioje  įstaigoje,  laikantis  asmens  duomenų  apsaugą  reguliuojančiuose  teisės
aktuose nustatytų reikalavimų.

31. Įrašęs visų pretendentų įvertinimą individualaus vertinimo lentelėje, atrankos komisijos
narys perduoda ją atrankos komisijos sekretoriui. Atrankos komisijos narių užpildytos ir pasirašytos
individualaus vertinimo lentelės pridedamos prie atrankos protokolo. 

32.  Atrankos  komisijos  sekretorius  visų  atrankos  komisijos  narių  balus,  skirtus
pretendentams,  įrašo  į  atrankos  protokolo  vertinimo suvestinę  lentelę.  Kiekvienam pretendentui
skirti balai susumuojami ir dalijami iš dalyvaujančių atrankos komisijos narių skaičiaus. 

33. Pasibaigus pretendentų vertinimui, balų skaičiavimą turi teisę stebėti visi pretendentai.
Sukviečiami visi pretendentai ir atrankos komisijos pirmininkas paskelbia  pretendentams atrankos
rezultatus  ir  eiliškumą.  Atranką  laimi  daugiausiai  balų,  bet  ne  mažiau  kaip  6  balus,  surinkęs
pretendentas.  

34. Jeigu didžiausią vienodą balų skaičių, bet ne mažesnį nei nustatytas Aprašo 33 punkte,
surenka keli pretendentai, atrankos laimėtoją pasirenka būsimasis tiesioginis pretendento vadovas
arba jį pavaduojantis darbuotojas, nurodydamas tokio pasirinkimo motyvus.

35.  Atranką  laimėjęs  pretendentas  turi  pasirašyti  atrankos  protokole,  kad  sutinka  eiti
pareigas, į kurias buvo organizuojama atranka.  Jeigu pretendentų vertinimui atrankos komisijoje
buvo naudojami telekomunikacijų galiniai įrenginiai, atranką laimėjęs pretendentas žodžiu ir (arba)
jo prašyme nurodytu elektroniniu paštu supažindinamas su atrankos rezultatais.  Pretendentai turi
teisę susipažinti su savo pokalbio skaitmeniniu garso arba garso ir vaizdo įrašu. Atrankos protokolas
pateikiamas įstaigos vadovui. 

V SKYRIUS
ATRANKĄ LAIMĖJUSIO PRETENDENTO SKYRIMAS Į PAREIGAS

36.  Jeigu  atranką  laimėjęs  pretendentas  iki  įsakymo  skirti  į  pareigas,  į  kurias  buvo
organizuojama atranka, priėmimo atsisako eiti šias pareigas, į pareigas gali būti skiriamas antrasis
daugiausiai,  bet  ne  mažiau,  nei  nustatyta  Aprašo 33 punkte,  balų  surinkęs  pretendentas,  o  jam
atsisakius – atitinkamai pagal vertinimo rezultatus kitas iš eilės pretendentas, surinkęs ne mažiau,
nei nustatyta Aprašo 33 punkte, balų.

37. Atranką laimėjęs pretendentas skiriamas į pareigas ne anksčiau kaip po 3 darbo dienų ir
ne vėliau kaip po 14 kalendorinių dienų nuo atrankos komisijos posėdžio dienos, o jam atsisakius
eiti  šias  pareigas  Aprašo 36  punkte  nustatyta  tvarka  kitas  pretendentas  skiriamas  į  pareigas  ne
anksčiau kaip po 3 darbo dienų ir ne vėliau kaip po 14 kalendorinių dienų nuo šio  pretendento
sutikimo būti paskirtam į šias pareigas dienos, išskyrus Aprašo 38-41 punktuose nustatytais atvejais.
Atranką laimėjusio pretendento ir įstaigos vadovo susitarimu šiame punkte nustatytas priėmimo į
pareigas terminas gali būti pratęstas.

38. Įstaigos vadovas, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje
nustatytais atvejais ir tvarka priėmęs sprendimą kreiptis į kompetentingą valstybės instituciją dėl
informacijos apie atranką laimėjusį pretendentą, į šią instituciją kreipiasi ne vėliau kaip po 3 darbo
dienų  nuo  atrankos  komisijos  posėdžio  dienos.  Gavus  kompetentingos  valstybės  institucijos
informaciją  apie  atranką  laimėjusį  pretendentą,  jis  į  pareigas  skiriamas  ne  vėliau  kaip  per  14



kalendorinių dienų nuo šios informacijos gavimo.
39.  Gavus  kompetentingos  valstybės  institucijos  informaciją  apie  atranką  laimėjusį

pretendentą ir šios informacijos pagrindu įstaigos vadovui priėmus sprendimą neskirti jo į pareigas,
į  kurias buvo organizuojama atranka,  apie  tai  informuojamas  atranką laimėjęs  pretendentas  ir  į
pareigas gali būti skiriamas antrasis daugiausiai,  bet ne mažiau, nei nustatyta Aprašo 33 punkte,
balų surinkęs pretendentas. Jeigu šis pretendentas sutinka eiti darbuotojo pareigas, į kurias buvo
organizuojama atranka, ne vėliau kaip po 3 darbo dienų nuo šio sutikimo dienos dėl informacijos
apie šį pretendentą kreipiamasi į kompetentingą valstybės instituciją.

40. Jeigu pareigybės,  kurią užimti  paskelbta atranka,  aprašyme yra nustatytas specialusis
reikalavimas  atitikti  teisės  aktuose  nustatytus  reikalavimus,  būtinus  išduodant  leidimą  dirbti  ar
susipažinti su įslaptinta informacija, ar reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su
įslaptinta  informacija,  žymima  slaptumo  žyma  „Riboto  naudojimo“, ir  atranką  laimėjęs
pretendentas  tokio leidimo ar  teisės  neturi, įstaigos  vadovo pavedimu VOS ne vėliau  kaip po
3 darbo dienų nuo atrankos pabaigos pradeda leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija
išdavimo ar teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto
naudojimo“, suteikimo procedūras.  Atranką laimėjęs pretendentas skiriamas į pareigas ne vėliau
kaip per 14 kalendorinių dienų po to, kai gaunama kompetentingos valstybės institucijos išvada, kad
jam gali būti išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikta teisė dirbti
ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. 

41.  Gavus  kompetentingos  valstybės  institucijos  išvadą,  kad  atranką  laimėjusiam
pretendentui negali būti išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikta
teisė dirbti ar susipažinti  su įslaptinta informacija,  žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“,
apie  tai  informuojamas  atranką  laimėjęs  pretendentas  ir  į  pareigas  gali  būti  skiriamas  antrasis
daugiausiai, bet ne mažiau, nei nustatyta Aprašo 33 punkte, balų surinkęs pretendentas. Jeigu šis
pretendentas sutinka eiti darbuotojo pareigas, į kurias buvo organizuojama atranka, ne vėliau kaip
po 3 darbo dienų nuo šio sutikimo dienos VOS pradeda Aprašo 40 punkte nurodytas procedūras.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Atranka laikoma neįvykusia, jeigu:
42.1.  paskelbus  atranką,  nė  vienas  pretendentas  nepateikė  Aprašo  10  punkte  nurodytų

dokumentų; 
42.2.  nė  vienas  pretendentas  neatitiko  pareigybės  aprašyme  nustatytų  specialiųjų

reikalavimų;
42.3.  per  patikrinimą  pagal  Aprašo  14  punktą  nustatytos  aplinkybės,  dėl  kurių  visiems

pretendentams neleidžiama dalyvauti atrankoje;
42.4. nė vienas pretendentas  nesurinko  6  ir daugiau balų.
43. Įstaigos vadovas gali priimti sprendimą dėl naujos atrankos organizavimo, jeigu: 
43.1. atrankoje dalyvauja tik vienas pretendentas, kuris laimi atranką, tačiau atsisako užimti

pareigas;
43.2. atranką laimėjusį pretendentą įstaigos vadovas, remdamasis kompetentingos valstybės

institucijos informacija apie atranką laimėjusį pretendentą, priima sprendimą nepriimti jo į atrankos
būdu laimėtą pareigybę ir Aprašo 39 punkte nustatytu atveju nelieka nė vieno pretendento, kuris
galėtų būti laikomas laimėjusiu atranką;

43.3.  gauta  kompetentingos  valstybės  institucijos  išvada,  kad  atranką  laimėjusiam
pretendentui negali būti išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikta
teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ ir
Aprašo  41  punkte  nustatytu  atveju  nelieka  nė  vieno  pretendento,  kuris  galėtų  būti  laikomas
laimėjusiu atranką.



__________________





Atrankos į darbuotojo, dirbančio pagal darbo
sutartį,   pareigas  organizavimo  ir  vykdymo
tvarkos aprašo 
1 priedas

PRETENDENTO ANKETA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Pretendento vardas ir pavardė ______________________________________________________

2. Pretendento asmens kodas__________________________________________________________

3. Pareigybė, į kurią pretenduojama ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Gimimo vieta ___________________________________________________________________

5. Gyvenamoji vieta_________________________________________________________________

6. Darbas nuo darbinės veiklos pradžios (kartu nurodykite mokymosi ir karinės tarnybos laiką):

DATA
Darbovietės
pavadinimas

Pareigosnuo kada
(metai, mėnuo, diena)

iki kada
(metai, mėnuo, diena)

7. Jūsų artimieji (sutuoktinis, tėvas, motina, pilnamečiai broliai, seserys ir vaikai, sutuoktinio tėvas,
motina, pilnamečiai broliai ir seserys):

Giminystės
ryšys

Vardas ir pavardė,
asmens kodas

Gimimo data
ir vieta

Darbovietė ir
pareigos

Gyvenamoji vieta



8. Ar šiuo metu esate įtariamas ar kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu? _________________
_________________________________________________________________________________
9. Ar buvote įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu už tyčinio nusikaltimo padarymą, nesvarbu,
ar  teistumas  išnyko,  ar  yra  panaikintas,  arba  pripažintas  kaltu  dėl  kitos  nusikalstamos  veikos
padarymą ir nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 5 metai, arba turite teistumą dėl
padaryto  nusikaltimo?  Jei  taip  –  kada,  pagal  kurį  Lietuvos  Respublikos  baudžiamojo  kodekso
straipsnį? 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Ar Jus sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai,
seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai,
seserys  ir  jų  vaikai)  su  asmenimis,  atliekančiais  laisvės  atėmimo  bausmę?  Jei  taip,  nurodykite
asmens vardą ir pavardę bei kokioje įstaigoje šis asmuo atlieka laisvės atėmimo bausmę:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

11. Ar Jus sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai,
seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai,
seserys  ir  jų  vaikai)  su  asmenimis,  jau  dirbančiais  Kalėjimų  departamente  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministerijos  ar  šiam  departamentui  pavaldžiose  įstaigose?  Jei  taip,
nurodykite įstaigą, asmens vardą ir pavardę, pareigas: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

12. Ar buvote atleistas iš valstybės tarnybos, pareigų ar darbo už tarnybinį (drausmės) nusižengimą?
Jeigu taip, kada ir už kokį tarnybinį nusižengimą? ________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Patvirtinu, kad  pateikta  informacija  yra  teisinga.  Sutinku, kad  visi  šioje  anketoje  nurodyti
duomenys būtų patikrinti valstybės informacinėse sistemose ir registruose.

_______________________
(Pretendento vardas ir pavardė)
_________________________                           
(Parašas)
_______________________
(Data)

_________________________________________



Atrankos į darbuotojo, dirbančio pagal darbo
sutartį,   pareigas  organizavimo  ir  vykdymo
tvarkos aprašo 
2 priedas

Vilniaus pataisos namų 
direktoriui

PRETENDENTO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

_____________ Nr. ____________

Vilnius 

Aš,    __________________________________________________________________,
                                                 (pretendento(-ės) vardas ir pavardė)

1.    Sutinku, kad:
1.1.  Vilniaus pataisos namai tvarkytų šiuos mano asmens duomenis:
1.1.1. vardą ir pavardę;
1.1.2. gimimo datą ir/arba asmens kodą;
1.1.3. telefono numerį;
1.1.4. elektroninio pašto adresą;
1.1.5.  gyvenamosios vietos adresą;
1.1.6. duomenis, esančius mano gyvenimo aprašyme (CV);
1.1.7. duomenis apie mano išsilavinimą;
1.2.  mano asmens duomenys būtų naudojami siekiant patikrinti ir įvertinti mano, kaip pretendento,
tinkamumą  ________________________________________________________  pareigoms
užimti. 
                                        (įrašyti pareigybės, į kurią pretenduoja, pavadinimą)
2.  Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos teisės
aktuose ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR). 

Pretendentas (-ė)                ____________________                      ____________________
                                                      (parašas)                                                        (vardas ir pavardė)



Atrankos į darbuotojo, dirbančio pagal darbo
sutartį,   pareigas  organizavimo  ir  vykdymo
tvarkos aprašo 
3 priedas

Pretendentų atrankos į darbuotojo pareigas
komisijos posėdžio protokolo 

                                                                                       Nr.   _______ 
      priedas

Pretendentų atrankos į darbuotojo pareigas  
individualaus vertinimo lentelė

Eil
Nr.

Pretendento vardas ir pavardė Pokalbio įvertinimas
balais (nuo 1 iki 10 balų, pagal vertinimo

skalę)

Komisijos narys (-ė)  _____________________                                              ____________

                      (vardas, pavardė)                                                                               (parašas)

Atrankos į darbuotojo, dirbančio pagal darbo
sutartį,   pareigas  organizavimo  ir  vykdymo
tvarkos aprašo 
3¹ priedas

Vertinimo skalė

1-2 balai Visiškai  nepateikia  atsakymo  į  klausimus  (tyli  arba  sako,  kad  nežino  atsakymo,
nesugebės  atsakyti)  arba  atsakymai  yra  mažai  susiję  arba  visai  nesusiję  su
klausimais. 

3-4 balai Atsakymai į daugumą klausimų yra neišsamūs, nekonkretūs.
5 balai Išsamiai, konkrečiai atsako į pusę (ne mažiau nei 50 proc.) klausimų.

6-7 balai Išsamiai, konkrečiai atsako į daugiau nei pusę (ne mažiau nei 60 proc.) klausimų.
8-9 balai Išsamiai, konkrečiai atsako į daugumą (apie 80–90 proc.) klausimų. 
10 balų Išsamiai, konkrečiai atsako į visus klausimus. 



Atrankos į darbuotojo, dirbančio pagal darbo
sutartį,   pareigas  organizavimo  ir  vykdymo
tvarkos aprašo 
4 priedas         

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ
PRETENDENTŲ ATRANKOS Į DARBUOTOJO PAREIGAS  KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

_____________ Nr. ____________

Vilnius

Pretendentų   į  darbuotojo,  dirbančio  pagal  darbo  sutartis  pareigas,  atrankos   komisijos,
sudarytos
_______________________________________________________________________________,

(įsakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

posėdis įvyko __________________________,
(data)

posėdžio pradžia _______________________,
(nurodomas laikas)

posėdžio pabaiga _______________________,
(nurodomas laikas)

Komisijos pirmininkas _______________________________________________________

Komisijos sekretorius (-ė) ____________________________________________________

Komisijos nariai:   __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
            Pareigybės, į kurią vykdoma atranka, pavadinimas    _______________________________
  

Pretendentai: ______________________________________________________________

Pretendentai, kuriems neleista dalyvauti atrankoje, nes nepateikė dokumentų: 
____________________________________________________________________________

Vertinimo suvestinė lentelė

Eil.
Nr.

Pretendento vardas
ir pavardė

Atrankos komisijos
narių įvertinimas

(balais)

Pokalbio
balų vidurkis

Atrankoje
užimta
vieta

1.
2.

Komisijos narių vertinimai suvestinėje lentelėje įrašyti teisingai.



Komisijos sekretorius  _____________________ _________________________
           (parašas)                                                     (vardas,pavardė)

Komisijos sprendimas dėl atrankos laimėtojo  _____________________________________

________________________________________________________________________________

Komisijos pirmininkas  _____________________ _________________________
           (parašas)                                                     (vardas ir pavardė)

Komisijos nariai:           _____________________ _________________________
           (parašas)                                                     (vardas ir pavardė)

                                      _____________________ _________________________
           (parašas)                                                     (vardas ir pavardė)

                                      _____________________ _________________________
           (parašas)                                                     (vardas ir pavardė)

                                     _____________________ _________________________
           (parašas)                                                     (vardas ir pavardė)

Komisijos sekretorius  _____________________ _________________________
           (parašas)                                                             (vardas ir pavardė)

Sutinku eiti atrankoje laimėtas pareigas

_________________________
       (atrankos laimėtojo parašas)

_________________________
   (atrankos laimėtojo vardas, pavardė)

_________________________
                   (data)
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