
 Priedas Nr. 2 

PATVIRTINTA 

UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ valdybos 

2019 m. gruodžio 6 d. protokolo V4-7-(1.7) 

sprendimu Nr. 2.2. 

 

ATRANKOS UAB „RIETAVO KMUNALINIS ŪKIS“ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 

PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Atrankos UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ (toliau – Bendrovė) direktoriaus pavaduotojo 

pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atrankos UAB 

„Rietavo komunalinis ūkis“ direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti skelbimo, organizavimo ir 

vykdymo tvarką. 

2. Atrankos organizavimas apima: 

2.1. atrankos paskelbimą; 

2.2. dokumentų, kuriuos būtina pateikti norint dalyvauti atrankoje (toliau – Dokumentai), 

pateikimą ir priėmimą; 

2.3. asmenų, pageidaujančių dalyvauti atrankoje (toliau – Pretendentai), atranką.  

 

II SKYRIUS 

ATRANKOS PASKELBIMAS 

 

3. Atranką UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti 

skelbia ir pretendentų atrankos būdą – Bendrovės direktoriaus pavaduotojo veiklos programos-

vizijos pristatymą ir pokalbį – nustato UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ direktoriaus įsakymu 

sudaryta komisija (toliau – Komisija). 

4. Atranka skelbiama Rietavo savivaldybės interneto svetainėje www.rietavas.lt ir UAB 

„Rietavo komunalinis ūkis“ interneto svetainėje www.rietkom.lt. 

5. Atrankos skelbime nurodoma:  

5.1. Bendrovės pavadinimas ir buveinė; 

5.2. pareigos, kurioms skelbiama atranka; 

5.3. pretendentų kvalifikacijos reikalavimai; 

5.4. kur ir kokius dokumentus būtina pateikti; 

5.5. kad pretendentų dokumentai priimami ne trumpiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo 

atrankos paskelbimo dienos, įskaitant paskelbimo dieną; 

5.6. pretendentų atrankos būdas; 

5.7. kur galima gauti išsamią informaciją apie skelbiamą atranką; 

5.8. informacija apie tai, kur ir kokiu būdu galima pateikti dokumentus.  

 

III SKYRIUS 

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS 

 

6. Pretendentas privalo pateikti:  

6.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ Komisijai 

(Aprašo 1 priedas); 

6.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; 

http://www.rietavas.lt/
http://www.rietkom.lt/


6.3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas; 

6.4. B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopiją; 

6.5. darbo patirtį patvirtinantį dokumentą (darbo sutarties, įsakymo dėl paskyrimo į pareigas 

kopiją, SODROS išrašą ar kt.); 

6.6. gyvenimo aprašymą (CV); 

6.7. užpildytą pretendento anketą (Aprašo 2 priedas); 

6.8. savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, kvalifikacinių kursų ir seminarų 

išklausymą patvirtinančių dokumentų sąrašą (raštu); 

6.9. savo, kaip direktoriaus pavaduotojo, veiklos programą-viziją (raštu).  

7. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ – 

Kvėdarnos g. 4, Vatušių k., Rietavo sav., arba siųsti juos registruotu laišku. 

8. Jeigu pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai, šio Aprašo 6.2. ir 6.3. punktuose 

nurodytų dokumentų originalai grąžinami pretendentui dokumentų pateikimo metu. 

9. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, vietoje šio Aprašo 6.2. ir 6.3. punktuose 

nurodytų dokumentų ir jų kopijų teikiamos tik šių dokumentų kopijos. 

10. Pretendentui, kuris atitinka atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir 

kuris neigiamai atsakė į pretendento anketos 4–10 klausimus, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 

Komisija per 20 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo registruotu laišku išsiunčia pranešimą 

apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, nurodydama jos datą, vietą ir laiką. Pretendentui, kuris 

neatitinka atrankos skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) kuris teigiamai atsakė į 

bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ Komisija ne 

vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo registruotu laišku išsiunčia 

motyvuotą pranešimą, kodėl jam neleidžiama dalyvauti pretendentų atrankoje.  

 

IV. SKYRIUS 

PRETENDENTŲ ATRANKA 

 

11. Komisijos nariai privalo pasirašyti pasižadėjimą (Aprašo 3 priedas) neatskleisti 

pretendentų asmens duomenų. Pasižadėjimas pridedamas prie atrankos protokolo. 

12. Atrankos metu vertinama pretendento darbo patirtis ir dalykinės savybės. Jeigu eiti 

pareigas būtini tam tikri įgūdžiai (pagal UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ direktoriaus pavaduotojo 

pareigybės aprašymą), vertinami šie įgūdžiai. Pretendentui pateikus dokumentus apie atitinkamų 

įgūdžių įgijimą, šie įgūdžiai gali būti netikrinami. 

13. Atrankos metu taip pat vertinami pretendentų vadovavimo gebėjimai (gebėjimas 

inicijuoti idėjas, planus, numatyti užduotis, veiklos žingsnius, koordinuoti darbus ir panašiai) pagal 

jų, kaip Bendrovės direktoriaus pavaduotojo, pateiktą veiklos programą/viziją. 

14. UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ Komisija vertina atrankoje dalyvaujančius 

pretendentus. Vertinant pretendentus, turi dalyvauti daugiau kaip pusė Komisijos narių. Pretendento 

surinkti balai apskaičiuojami taip:  

14.1. direktoriaus pavaduotojo veiklos programos-vizijos pristatymas vertinamas nuo 1 iki 10 

balų; 

14.2. pokalbis su pretendentu vertinamas nuo 1 iki 10 balų; 

14.3. pretendento surinkti balai sudedami. 

15. Laimėjusiu atranką laikomas atranką perėjęs ir daugiausiai balų surinkęs pretendentas. 

16. Jeigu keli pretendentai surinko vienodą didžiausią balų skaičių, laimėjusiu atranką 

laikomas pretendentas, susirinkęs daugiausiai balų už direktoriaus pavaduotojo veiklos programos-

vizijos pristatymą. 



17. Atrankos rezultatai ir Komisijos sprendimas įforminami protokolu. Protokolą pasirašo 

Bendrovės Komisija. 

18. Atranką laimėjęs pretendentas priimamas į pareigas Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

19. Jeigu atrankoje eiti direktoriaus pavaduotojo pareigas dalyvauja keli pretendentai, o 

atranką laimėjęs pretendentas nepasirašo darbo sutarties, atsisako eiti pareigas arba atranką 

laimėjusį pretendentą į pareigas Komisija, remdamasi kompetentingos valstybės institucijos 

informacija apie atranką laimėjusį pretendentą, priima sprendimą nepriimti į Atrankos būdu 

laimėtas pareigas, atranką laimėjusiu laikomas kitas atranką perėjęs ir surinkęs daugiausiai balų 

(lyginant su kitų atranką perėjusių pretendentų rezultatais) pretendentas. 

20. Jeigu keli pretendentai surinko vienodą didžiausią balų skaičių (bet ne mažiau kaip 6 

balus už testą žodžiu), vertinami šių pretendentų privalumai, nurodyti jų pateiktuose gyvenimo 

aprašymuose, Aprašo 6.9. papunktyje nurodytose veiklos programose-vizijose. Pretendentų 

privalumai ir veiklos programos-vizijos vertinami, kaip nurodyta Aprašo 14 punkte. Jeigu įvertinus 

pretendentų privalumus ir veiklos programas-vizijas Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, 

lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.  

21. Jeigu atrankoje eiti direktoriaus pavaduotojo pareigas dalyvauja tik vienas pretendentas, 

kuris laimi atranką, tačiau nepasirašo darbo sutarties, atsisako eiti pareigas arba atranką laimėjusį 

pretendentą Komisija, remdamasi kompetentingos valstybės institucijos informacija apie atranką 

laimėjusį pretendentą, priima sprendimą nepriimti į atrankos būdu laimėtas pareigas, gali būti 

organizuojama nauja atranka eiti tas pačias pareigas. 

22. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatytais atvejais ir 

tvarka atranką laimėjusį pretendentą į pareigas priimantis asmuo kreipiasi į kompetentingą 

valstybės instituciją dėl informacijos apie atranką laimėjusį pretendentą ne vėliau kaip per 5 

kalendorines dienas nuo atrankos pabaigos. 

23. Sprendimas priimti į pareigas atranką laimėjusį pretendentą arba nepriimti jo į pareigas 

priimamas per 5 kalendorines dienas po to, kai Komisija gauna kompetentingos valstybės 

institucijos informaciją apie pretendentą, siekiantį eiti pareigas įmonėje. Priėmimo į pareigas data 

nustatoma atranką laimėjusio pretendento ir Komisijos susitarimu.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Atranka laikoma neįvykusia, jeigu:  

24.1. paskelbus atranką, nė vienas pretendentas nepateikė šio Aprašo 6 punkte nurodytų 

dokumentų; 

24.2. šio Aprašo 10 punkte nurodytas pranešimas apie dalyvavimą pretendentų atrankoje 

neišsiųstas nė vienam pretendentui; 

24.3. nė vienas pretendentas neperėjo pretendentų atrankos; 

24.4. šio Aprašo 20-22 punktuose nustatytais atvejais nelieka nė vieno pretendento, kuris 

galėtų būti laikomas laimėjusiu atranką.  

25. Dalyvavęs pretendentų atrankoje, bet nelaimėjęs atrankos pretendentas gali teismui 

apskųsti atrankos rezultatus ir Komisijos sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. 

 

 

 



 Atrankos UAB „Rietavo komunalinis ūkis“  

direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti  

organizavimo tvarkos aprašo 4 priedas  

 

UAB „RIETAVO KOMUNALINIS ŪKIS“ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO VEIKLOS 

PROGRAMOS-VIZIJOS PRISTATYMO IR POKALBIO SU PRETENDENTU 

INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ 

 

 
(data) 

 

 

Komisijos pirmininkas/narys  
(nereikalinga išbrauti) (vardas, pavardė) 

 

vertina pretendentus taip: 

Pretendento vardas, pavardė 

Direktoriaus 

pavaduotojo veiklos 

programos-vizijos 

pristatymo įvertinimas 

(nuo 1 iki 10) 

Pokalbio su 

pretendentu 
įvertinimas 

(nuo 1 iki 

10) 

Bendra balų 

suma 

Bendros 

balų sumos 

vidurkis 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Komisijos pirmininkas/narys    
(nereikalinga išbrauti) (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Atrankos UAB „Rietavo komunalinis ūkis“  

direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti  

organizavimo tvarkos aprašo 5 priedas 

 

VERTINIMO SUVESTINĖ 

 

 
(data) 

 

Pretendento vardas ir 

pavardė 

Direktoriaus 

pavaduotojo veiklos 

programos-vizijos 

pristatymo rezultatas 

Pokalbio su 

pretendentu 
rezultatas 

Bendra 

gautų 

balų 

suma 

Atrankoje 

užimta 

vieta 

Pretendento 

parašas 

      

      

      

      

      

 

Duomenys surašyti teisingai:  
 

Komisijos sekretorius (-ė)    
 (vardas, pavardė)  (parašas) 

 

Komisijos pirmininkas (-ė)    
 (vardas, pavardė)  (parašas) 

 

Komisijos nariai:    
 (vardas, pavardė)  (parašas) 

 

   
 (vardas, pavardė)  (parašas) 
    

    
 (vardas, pavardė)  (parašas) 

 

 

Dalyvavę atrankoje pretendentai: 

    
 (vardas, pavardė) (Data) (parašas) 

    

    
 (vardas, pavardė) (Data) (parašas) 

    

    
 (vardas, pavardė) (Data) (parašas) 
    

    
 (vardas, pavardė) (Data) (parašas) 
    

    
 (vardas, pavardė) (Data) (parašas) 
 

 

 



 Atrankos UAB „Rietavo komunalinis ūkis“  

direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti  

organizavimo tvarkos aprašo 6 priedas 

 

ATRANKOS UAB „RIETAVO KOMUNALINIS ŪKIS“ DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI 

 

KOMISIJOS PROTOKOLAS 
 

 
(data) 

 

Rietavas 

 

Posėdis įvyko , posėdžio pradžia  val., pabaiga  val. 

 
Komisijos pirmininkas (-ė)  
 

Komisijos sekretorius (-ė)  
 

Komisijos nariai:  

 
 

Dalyvavę atrankoje pretendentai:  
 

 

 

Komisijos sprendimas dėl atrankos laimėtojo  

 

Protokolo priedai:  

1.  

2.  

3.  

 

Komisijos pirmininkas (-ė)    
 (vardas, pavardė)  (parašas) 

Komisijos sekretorius (-ė)    
 (vardas, pavardė)  (parašas) 

 

Komisijos nariai:    
 (vardas, pavardė)  (parašas) 

 

   
 (vardas, pavardė)  (parašas) 
    

    
 (vardas, pavardė)  (parašas) 
    

 
Atranką laimėjusio pretendento sprendimas  

 
(vardas, pavardė, parašas) 
 

Su atrankos rezultatais susipažinome: 

    
 (pretendento vardas, pavardė) (Data) (parašas) 

    

    
  (pretendento vardas, pavardė) (Data) (parašas) 

    



    
 (pretendento vardas, pavardė) (Data) (parašas) 
    

    
 (pretendento vardas, pavardė) (Data) (parašas) 
    

    
 (pretendento vardas, pavardė) (Data) (parašas) 
 


