
PATVIRTINTA 

Klaipėdos rajono savivaldybės   

visuomenės sveikatos biuro direktoriaus  

2016 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. N-10 

KONKURSO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO VISUOMENĖS SVEIKATAI 

PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 101 straipsnio 2 dalimi 

ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301 „Dėl konkursinių pareigų 

valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo 

biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose 

sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimais.  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Konkurso į Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau tekste – 

Biuro) direktoriaus pavaduotojo visuomenės sveikatai pareigas organizavimo tvarkos aprašas (toliau 

– Tvarka) reglamentuoja atviro konkurso organizavimo tvarką. 

2. Šioje Tvarkoje vartojama sąvoka „pretendentas“ – asmuo, siekiantis užimti direktoriaus 

pavaduotojo visuomenės sveikatai pareigas. 

3. Konkursą direktoriaus pavaduotojo visuomenės sveikatai pareigoms užimti įsakymu skelbia 

Biuro direktorius. Skelbime nurodomas įstaigos pavadinimas, pareigybės pavadinimas, būtinas 

išsilavinimas, reikalavimai pretendentams, kur ir iki kada priimami prašymai ir privalomi pateikti 

dokumentai, telefonų numeriai pasiteirauti ir kita reikalinga informacija (1 priedas). Konkursas 

skelbiamas Biuro svetainės tinklalapyje adresu www.visuomenessveikata.lt ir Valstybės tarnybos 

departamento interneto svetainėje. 

II. REIKALAVIMAI PRETENDENTUI 

4. Pretendentui keliami reikalavimai: 

4.1. Aukštasis universitetinis visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (išskyrus 

Veterinarinės maisto saugos studijų programos) ir magistras – viešojo administravimo, visuomenės 

sveikatos, sveikatos politikos ir vadybos magistro laipsnis. 

4.2. Mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės 

aktus; 

4.3. Gerai išmanyti šiuolaikinę vadybą, mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti 

komandoje; 

4.4. Žinoti suprasti ir gebėti: 

4.4.1. Šiuolaikinę visuomenės sveikatos priežiūros sampratą, jos teoriją, tikslus, informacijos 

rinkimo, duomenų analizės, interpretavimo ir platinimo metodus; 

4.4.2. Visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos sveikatos 

sistemos dalies, struktūrą, funkcijas; 

4.4.3. Analizuoti savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo, grąžinimo ir stiprinimo 

priemones; 

4.4.4. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir 

konfliktus; 

4.4.5. Kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

http://www.visuomenessveikata.lt/


4.4.6. Vieną iš užsienio kalbų (anglų arba vokiečių); 

4.4.7. Dirbti kompiuteriu (SPSS, Word, Exel, gebėti naudotis internetu, teisinės bazės 

informacine sistema); 

4.4.8. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

bei Dokumentų rengimo taisykles; 

4.5. Būti pareigingam, darbščiam, iniciatyviam, korektiškam, kūrybiškam, būti 

nepriekaištingos profesinės reputacijos. 

4.6. Vadovaujamo darbo patirtis. 

5. Pretendento privalumai: 

5.1. turėti patirtį organizuojant ir vykdant projektus ir konkursus. 

III. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS 

6. Pretendentas privalo pateikti: 

6.1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse (toliau vadinama – prašymas); 

6.2. Asmens tapatybės, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą, informacinių technologijų 

išmanymą, užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius 

pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas; 

6.3. Gyvenimo aprašymą; 

6.4. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių 

pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. 

kovo 21 d. nutarimu Nr. 301, priedą) (4 priedas). 

6.5. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir 

dalykinės savybės; 

7. Pretendentai asmeniškai pristato dokumentus Įsakymu priskirtam asmeniui; 

8. Pretendentų prašymai registruojami pretendentų prašymų ir kitų pateiktų dokumentų 

registracijos žurnale, kuriame įrašomas pretendento vardas, pavardė, išvardijami pateikti dokumentai 

ir jų priėmimo data. Po registracijos pasirašo pretendentas ir dokumentus priėmęs asmuo. 

9. Jeigu pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai, šio Aprašo 6.2 papunktyje nurodytus 

dokumentus atsakingas asmuo (patikrinus, ar juos atitinka pateiktosios dokumentų kopijos) grąžina 

pretendentui dokumentų pateikimo metu. 

10. Priėmusi dokumentus, dokumentus priimantis asmuo pretendento anketoje pažymi, ar 

pretendentas atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Jo sprendimą 

patvirtinta Biuro direktorius.  

11. Iki konkurso komisija peržiūri pretendentų dokumentus. 

12. Pretendentai, kurie neatitinka reikalavimų, į komisijos posėdį nekviečiami. Apie tai jie 

informuojami raštu, nurodant priežastis. Pretendentų prašymai, anketos ir dokumentų kopijos 

negrąžinami.  

13. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į konkurso atrankos komisijos (toliau – 

komisijos) posėdį. Jiems išsiunčiamas pranešimas apie konkurso datą, laiką ir vietą. 

14. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo įstaigos 

internetiniame puslapyje ir valstybės tarnybos departamento puslapyje, įskaitant konkurso 

paskelbimo dieną.  

15. Konkursas turi įvykti per 30 kalendorinių dienų nuo paskutinės dokumentų priėmimo 

dienos.  

16. Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir 

kuris neigiamai atsakė į pretendento anketos 4–10 klausimus, Biuras per 20 kalendorinių dienų nuo 

konkurso paskelbimo registruotu laišku išsiunčia pranešimą apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, 

nurodydama jos datą, vietą ir laiką. Pretendentui, kuris neatitinka konkurso skelbime nustatytų 

kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) kuris teigiamai atsakė į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 



klausimų, Biuras per 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo registruotu laišku išsiunčia 

motyvuotą pranešimą, kodėl jam neleidžiama dalyvauti pretendentų atrankoje. 

IV. KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMAS IR PRETENDENTŲ ATRANKA 

17. Konkursui vykdyti sudaroma konkurso komisija Biuro direktoriaus įsakymu.  

18. Paskiriamas komisijos pirmininkas, kiti komisijos nariai (3 nariai) ir komisijos 

sekretorius. Komisijos narys gali būti pakeistas ir pretendentų atrankos dieną. Vienas iš komisijos 

narių skiriamas darbo tarybos teikimu. 

19. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja nors vienas pretendentas. 

20.  Pretendentai, atvykdami į konkursą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą.  

21. Konkurso komisija vertina: 

21.1. testą žodžiu (pokalbį), siekiant patikrinti pretendento gebėjimus atlikti direktoriaus 

pavaduotojo visuomenės sveikatai pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, įvertinti pretendento 

profesinę patirtį, dalykines savybes, komunikabilumą, gebėjimus bendrauti. Testo žodžiu (pokalbio) 

metu pretendentų eiliškumas nustatomas pagal abėcėlę ir pretendentų atranka vykdoma individualiai, 

kitiems pretendentams nedalyvaujant. 

21.2. testo žodžiu eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas, kuris perkeliamas į 

kompiuterinę laikmeną, pridedamas prie konkurso protokolo ir saugomas Biure teisės aktų nustatyta 

tvarka 

21.3. pokalbis vyksta individualiai su kiekvienu pretendentu. Kiekvienas komisijos narys 

pateikia vienodus klausimus visiems pretendentams. Pretendentams taip pat gali būti užduodami jų 

atsakymus patikslinantys klausimai; 

21.4. pretendento pokalbį komisijos nariai vertina raštu nuo 1 iki 10 balų (kiekvieno vertinimo 

rezultatai įrašomi vertinimo lentelėje atskirai, 3 priedas). Įvertinę kiekvieno pretendento žinias, 

komisijos nariai pildo pretendentų į direktoriaus pavaduotojo visuomenės sveikatai pareigas 

individualaus vertinimo lentelę.  

21.5. pretendento surinkti balai apskaičiuojami taip: pretendentui paskirti balai sudedami ir 

dalijami iš dalyvavusių komisijos narių skaičiaus. Komisijos sekretorius įrašo gautą balų vidurkį 

atitinkamoje egzamino žodžiu vertinimo suvestinės lentelės skiltyje ir pasirašo šią lentelę.  

21.6. Pretendentas, surinkęs mažiau kaip 6 balus už vieną, laikomas neperėjusiu pretendentų 

atrankos.  

21.7. Jeigu keli pretendentai surinko vienodą didžiausią balų skaičių vertinami šių pretendentų 

privalumai, nurodyti jų pateiktuose privalumų sąrašuose ir pretendentų atsakymai į papildomus 

klausimus 

21.8. Konkursą laimi pretendentas, surinkęs daugiausiai balsų. Jeigu nė vienas pretendentas 

nesurenka daugiau nei pusės maksimalios balų sumos, konkursas skelbiamas iš naujo. 

22. Konkursas prasideda ir baigiasi tą pačią dieną. Konkurso komisijos nariai pasirašo 

konkurso posėdžio protokolą (2 priedas). Konkurso rezultatai ir komisijos sprendimas įforminami 

protokolu. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorius.  

23. Pretendentai su rezultatais supažindinami iš karto pasibaigus konkursui. Jie pasirašo 

konkurso protokole. 

24. Su protokolu, savo išspręstu testu ir testo žodžiu savosios dalies skaitmeniniu garso įrašu 

turi teisę susipažinti visi atrankoje dalyvavę pretendentai.  

25. Pretendentai, nepatenkinti komisijos sprendimu, turi teisę apskųsti konkurso rezultatus ir 

komisijos sprendimą teismui per 2 darbo dienas. 

26. Sprendimas užimti direktoriaus pavaduotojo visuomenės sveikatai pareigas įforminamas 

direktoriaus įsakymu vadovaujantis konkurso komisijos išvada. 

27. Konkursą laimėjęs asmuo priimamas į pareigas: 



27.1. ne anksčiau kaip po 3 darbo dienų, komisijos sprendimo apskundimo terminui pasibaigus. 

27.2. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatytais atvejais 

ir tvarka konkursą laimėjusį pretendentą į pareigas priimantis asmuo kreipiasi į kompetentingą 

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

kalendorines dienas nuo konkurso pabaigos. 

27.3. apskundus komisijos sprendimą – skundo tyrimui pasibaigus. 

27.4. Jeigu konkursą laimėjęs pretendentas iki įsakymo priimti jį į direktoriaus pavaduotojo 

visuomenės sveikatai pareigas priėmimo atsisako eiti šias pareigas, į pareigas paskiriamas antrasis 

pagal išlaikyto egzamino rezultatus pretendentas, jam atsisakius – kitas ir taip toliau. 

27.5. Sprendimas priimti į pareigas konkursą laimėjusį pretendentą arba nepriimti jo į pareigas 

priimamas per 5 kalendorines dienas po to, kai konkursą laimėjusį pretendentą į pareigas Biuras gauna 

kompetentingos valstybės institucijos informaciją apie pretendentą, siekiantį eiti pareigas Biure. 

Priėmimo į pareigas data nustatoma konkursą laimėjusio pretendento ir konkursą laimėjusį 

pretendentą į pareigas priimančio direktoriaus susitarimu. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

28. Konkursas laikomas neįvykusiu, jeigu: 

28.1. paskelbus konkursą, nė vienas pretendentas nepateikė šio Aprašo 6 punkte nurodytų 

dokumentų; 

28.2. nurodytas pranešimas apie dalyvavimą pretendentų atrankoje neišsiųstas nė vienam 

pretendentui; 

28.3. nė vienas pretendentas neperėjo pretendentų atrankos; 

28.4. nelieka nė vieno pretendento, kuris galėtų būti laikomas laimėjusiu konkursą. 



Konkurso direktoriaus pavaduotojo visuomenės 

sveikatai pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas 

Forma 1 

Įstaigos pavadinimas: 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Biudžetinė įstaiga, įmonės kodas 

300624344, buveinė: Klaipėdos g. 11, Gargždai.  

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės 

tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės): 

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį): 

Direktoriaus pavaduotojas visuomenės sveikatai 

Darbo vieta (miestas): 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Klaipėdos g. 11, Gargždai 

Reikalavimai: 

1. Aukštasis universitetinis visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (išskyrus 

Veterinarinės maisto saugos studijų programos) ir magistras – viešojo administravimo, 

visuomenės sveikatos, sveikatos politikos ir vadybos magistro laipsnis. 

2. Mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir 

kitus teisės aktus; 

3. Gerai išmanyti šiuolaikinę vadybą, mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje; 

4. Žinoti suprasti ir gebėti: 

4.1.Šiuolaikinę visuomenės sveikatos priežiūros sampratą, jos teoriją, tikslus, 

informacijos rinkimo, duomenų analizės, interpretavimo ir platinimo metodus; 

4.2.Visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos sveikatos 

sistemos dalies, struktūrą, funkcijas; 

4.3.Analizuoti savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo, grąžinimo ir stiprinimo 

priemones; 

4.4.Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir 

konfliktus; 

4.5.Kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

4.6.Vieną iš užsienio kalbų (anglų arba vokiečių); 

4.7.Dirbti kompiuteriu (SPSS, Word, Exel, gebėti naudotis internetu, teisinės bazės 

informacine sistema); 

4.8.Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

bei Dokumentų rengimo taisykles; 

5. Būti pareigingam, darbščiam, iniciatyviam, korektiškam, kūrybiškam, būti 

nepriekaištingos profesinės reputacijos. 

6. Vadovaujamo darbo patirtis. 

7. Pretendento privalumai: 

7.1.Turėti patirtį organizuojant ir vykdant projektus ir konkursus, 

Funkcijos: 

1. Planuoti ir organizuoti vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros įgyvendinimą; 

2. Planuoti ir organizuoti visuomenės sveikatos stebėsenos įgyvendinimą; 

3. Planuoti ir organizuoti sveikatos stiprinimo bendruomenėje įgyvendinimą; 

4. Analizuoti duomenis, interpretuoti duomenis, teikti išvadas ir rekomendacijas; 

5. Rengti Biuro metų, mėnesio veiklos programą; 

6. Pagal kompetenciją atstovauti Biuro interesus įstaigose, organizacijose ir kt.; 



7. Rengti ataskaitų ir atsakymų projektus; 

8. Organizuoti ir įgyvendinti įstaigos ūkinę veiklą; 

9. Organizuoti ir administruoti viešuosius pirkimus; 

10. Pavaduoti Biuro direktorių jam nesant, atliekant visas Biuro direktoriaus pareigybėje 

numatytas funkcijas; 

11.  Vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Biuro Direktoriaus pavedimus, 

atitinkančius biuro tikslus ir funcijas; 

12. Atsakyti už laiku teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą; 

13. Atsako už jam pavaldžių darbuotojų darbą. Sudaro jų darbo grafikus, pildo darbo laiko 

apskaitos žiniaraščius. 

Darbo užmokestis:   

15,5 koeficientas 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse; 

2. Asmens tapatybės, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą, informacinių technologijų 

išmanymą, užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, 

patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų 

kopijas; 

3. Gyvenimo aprašymą; 

4. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių 

pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301, priedą). Pretendento anketa gali būti 

pildoma vietoje pateikus prašymą leisti dalyvauti konkurse. 

5. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir 

dalykinės savybės; 

Dokumentai priimami adresu: 

1. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku adresu 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Klaipėdos g.11, Gargždai. 

Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, nurodytų dokumentų ir jų kopijų teikiamos 

tik šių dokumentų kopijos, patvirtintos notaro. 

2. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, darbo dienomis 

nuo 9.00 iki 16.00 val. 

Pretendentų atrankos būdas:  

Testas žodžiu (pokalbis) 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: 

Ūkvedė 

Vida Dargienė 

tel. (8 46) 45 37 54 

el. paštas ukvede@visuomenessveikata.lt 

Skelbimas galioja iki: 2016 m. balandžio 26 d. 

 

  



Konkurso direktoriaus pavaduotojo 

visuomenės sveikatai pareigoms užimti 

organizavimo tvarkos aprašo 2 priedas 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

 

PRETENDENTŲ Į DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO VISUOMENĖS SVEIKATAI 

PAREIGAS  

 

KONKURSO PROTOKOLAS 

 

__________________ Nr.______ 

Gargždai 

 

Pretendentų į ______________________________________________________________ 

pareigas komisijos, sudarytos ____________________________________________________ 

                                          (įsakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris) 

_______________________________________________________________________________,  

posėdis įvyko _________________________,  

 

posėdžio pradžia __________________________________,  

                                        (data)      (nurodomas laikas) 

posėdžio pabaiga _____________________ . 

                               (nurodomas laikas)     

Komisijos pirmininkas ______________________________________________________ 

Komisijos sekretorius _______________________________________________________ 

Komisijos nariai: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Pareigybės, į kurią organizuojamas priėmimas, pavadinimas ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Pretendentai: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

PRETENDENTŲ VERTINIMO SUVESTINĖ LENTELĖ 

 

Pretendento vardas 

ir pavardė 

Testo žodžiu (pokalbio) 

vertinimas 

Privalumų ir papildomų 

klausimų vertinimas* 

Balų vidurkis 

     B
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u
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* Pildoma keliems pretendentams surinkus didžiausią vienodą balų skaičių. 

 

Pretendentų testo žodžiu (pokalbio) komisijos narių vertinimai Pretendentų vertinimo suvestinėje 

lentelėje įrašyti teisingai. 

Pretendentai, kuriems neleista dalyvauti  konkurse, nes nepateikė asmens tapatybę patvirtinančio 

dokumento: 

_______________________________________________________________________________ 

Komisijos sekretorius  _____________                              

_______________________ 

     (Parašas)                   (Vardas ir pavardė) 

 

Komisijos sprendimas dėl konkurso laimėtojo _____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Komisijos pirmininkas                          ______________   _____________________________________ 

 (Parašas)         (Vardas ir pavardė)  

 

Komisijos sekretorius                            ______________  _____________________________________ 

 (Parašas)         (Vardas ir pavardė) 

                                                                           

Nariai                                                            ______________  _____________________________________  

                                                                             (Parašas)                        (Vardas ir pavardė) 

 

                                                                      ______________  _____________________________ 

                                                                              (Parašas)                        (Vardas ir pavardė) 

 

                                                                      ______________  _____________________________ 

                                                                              (Parašas)                        (Vardas ir pavardė) 

 

                                                                      ______________  _____________________________ 

                                                                              (Parašas)                        (Vardas ir pavardė) 

 

Sutinku eiti konkurse laimėtas pareigas 

________________________ 

(Konkurso laimėtojo parašas) 

_________________________________ 

(Konkurso laimėtojo vardas ir pavardė) 

________________ 

(Data) 

 

Su konkurso rezultatais susipažinome: 

_________________________ ____________________________     _________________________ 

(Pretendento parašas)                         (Pretendento parašas)                               (Pretendento parašas) 

_________________________ __________________________    __________________________ 

(Vardas ir pavardė)                             (Vardas ir pavardė)                                (Vardas ir pavardė) 

_________________                     ___________________                        ____________________ 

(Data)                                    (Data)                               (Data)                                                           

_______________________  



Konkurso direktoriaus pavaduotojo 

visuomenės sveikatai pareigoms užimti 

organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas 

 

 

PRETENDENTŲ INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ 

 

______________ 
(Data) 

 

Eil.     

Nr. 
Pretendento 

vardas, pavardė 

Testo žodžiu (pokalbio) įvertinimas balais 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Komisijos narys               _________________                   _________________________________ 
                                     (parašas)                                                      (vardas ir pavardė) 

    

 

___________________ 

 

 

  



Konkurso direktoriaus pavaduotojo 

visuomenės sveikatai pareigoms užimti 

organizavimo tvarkos aprašo 4 priedas 

 

PRETENDENTO ANKETA 

 

1. Pretendentas ___________________________________________________________  

(vardas ir pavardė, asmens kodas) 

2. Valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos (toliau – įmonė, įstaiga) savininko teises ir 

pareigas įgyvendinanti institucija arba įmonė, įstaiga, kuriai pateikiama anketa 

______________________  

______________________________________________________________________________  

3. Įmonės, įstaigos pavadinimas ir pareigos įmonėje, įstaigoje, į kurias pretenduojama  

___________________________________________________________________________ 

4. Ar šios anketos 3 punkte nurodytoje įmonėje, įstaigoje dirba asmenys, su kuriais Jus sieja 

artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktinis, 

vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), ar 

kurio nors iš šių asmenų ir Jūsų darbas įmonėje, įstaigoje taptų susijęs su vieno tiesioginiu pavaldumu 

kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą? _  

______________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite tokio asmens pareigas, vardą ir pavardę) 

5. Ar įstatymai draudžia arba juose nustatyta tvarka Jums atimta teisė eiti pareigas, nurodytas 

šios anketos 3 punkte? 

_______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

6. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus 

nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio 

nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, padarymo ir turite neišnykusį ar 

nepanaikintą teistumą? _____________________  

______________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas) 

7. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės 

tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo 

apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai? 

_____________________________________  

______________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas) 

8. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys? ________________  

______________________________________________________________________________  

9. Ar buvote atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo 

sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 

metai?_____________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

10. Ar esate pripažintas neveiksniu ar neveiksniu tam tikroje srityje (ribotai veiksniu)?___  

______________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite kokioje srityje esate pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu) 

11. Ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys (į šį klausimą privalo atsakyti tik 

pretendentas į įmonės, įstaigos vadovo 

pareigas)?__________________________________________________  



______________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite kito juridinio asmens pavadinimą ir jo ryšį su įmone, įstaiga, nurodyta šios 

anketos 3 punkte) 

Patvirtinu, kad pateikta informacija surašyta asmeniškai ir yra teisinga. Sutinku, kad visi šioje 

anketoje nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi priėmimo į šios anketos 3 punkte nurodytas 

pareigas tikslais, taip pat kad bus tikrinamas jų teisingumas. 

Man paaiškinta, kad paaiškėjus bent vienai aplinkybei, dėl kurios negaliu būti priimtas į šios 

anketos 3 punkte nurodytas pareigas, mane gali būti atsisakoma priimti į pareigas arba galiu būti iš 

jų atleistas. 

 

 

Pretendentas                                            (Parašas)                             (Vardas ir pavardė) 

  

(Data) 

 

 

Žyma apie pretendento atitiktį reikalavimams, kurie paminėti Konkursų pareigoms, 

įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo 13 punkte  

  

______________________________________________________________________________  

  

  

  

Personalo tarnybos vadovas                    (Parašas)                             (Vardas ir pavardė) 

  

(Data) 


