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DARBUOTOJU ATRANKOS TVARKOS APRASAS /

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

l. VSl ,,Akmenes b0stas" (toliau - lstaiga) darbuotojq atrankos tvarkos apra5as (toliau
Apra5as) reglamentuoja pagrindines darbuotojq atrankos proceso nuostatas ir darbuotojq atrankos

organizavimo lstaigoje tvark4, kurios tikslas - uZtikrinti skaidrum4, palankias ir lygias galimybes
dalyvauti atrankoj e visiems asmenims, siekiantiems dirbti lstaigoje, bei i3 atrankoje dalyvaujandiqjq
pretendentq atrinkti tinkamiausi4. Atrenkant darbuotojus siekiama, kad fstaigoje dirbtq darbuotojai,
kuriq nuostatos atitinka imones vertybes.

2. ApraSe vartojamos s4vokos bei santrumpos:
2.1 . lstaiga - VSf ,,Akmenes biistas";
2.2. vadovas - lstaigos direktorius, ketinantis priimti nauj4 darbuotoj4 i savo

vadovauj am4 lstaig4 ir atsakingas uZ darbuotojq atrankos proceso organizavim4 Istaigoje;
2.3. vidinis kandidatas - fstaigoje darbuotojas, dalyvaujantis darbuotojq atrankoj e ir

pretenduojantis eiti kitas pareigas;
2.4. i5ores kandidatas - asmuo, dalyvaujantis atrankoje i fstaigos darbuotojus;
3. CV - darbuotojq atrankoje dalyvaujandio pretendento gyvenimo apraSymas.
4. Sis Apra5as netaikomas darbuotojams, priimamiems i pareigas konkurso bidu
5. Sis ApraSas gali btiti netaikomas:
5.1. esant poreikiui priimti darbuotojq terminuotam darbui (kito darbuotojo ligos,

atostogrl metu ir kitais atvejais) ne ilgesniam kaip I metq laikotarpiui;
5.2. jei i t4 padiq pareigybg buvo skelbta atranka anksdiau (ne anksdiau kaip prie5 l2

menesiq) ir kandidatai pasirenkami i5 anksdiau atrankoje dalyvavusiq pretendentqi
5.3. jei pareigybei keliamus kvalifikacinius reikalavimus atitinka kitose atrankose

dalyvavE pretendentai ir tinkamq kandidatq galima atrinkti i5 buvusiq atrankq (vykusiq ne anksdiau
kaip prieS 12 menesiq);

5.4. kitais i5imtiniais atvejais lstaigos direktoriaus sprendimu.
6. Atrenkant darbuotojus siekiama, kad darbuotojq procesas bfitq objektyvus,

sistemingas, neialiSkas, teisingas ir nediskiminuojantis, suteikiantis lygias galimybes visiems
pretendentams.

7. Atrenkant darbuotojus nediskiminuojama del lyties, lytines tapatybes, rases,
tautybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, amZiaus, ly,tines orientacijos, negalios, etnines
priklausomybes, religijos, tikejimo, isitikinimq ar paZiUry, Seimines padeties.

8. lstaigos direktoriaus sprendimu specifinemis kompetencijomis pasiZymindiq
darbuotojq ir (ar) vadovaujandiq darbuotojq atrankas gali atlikti patirties ie5kant vadovq ir (ar)
ekspertq turinti personalo atrankos agentira. kurios paslaugos isigyjamos vieSuosius pirkimus
reguliuojandiq teises aktq nustatyta tvarka.

9. Darbuotojq atrank4 sudaro Sie etapai:
9.1 . atrankos paskelbimas;
9.2. kandidatq CV priemimas;
9.3. atrankos procesas;



9.4. sprendimo del tinkamiausio kandidato priemimas, darbo sir-rlymas, atrankos

rezultatq kandidatams praneiimas.

II.,A,TRANKOSPASKELBIMAS

10. Afankos paskelbim4 inicijuoja {staigos vadovas nurodgs pareigybei keliamus

pagrindinius, kvalifikacinius reikalavimus, darbo pob[di, atlygi ir planuojam4 darbo kruvi.

I 1. lstaigos vadovas parengia darbo skelbim4, kuriame nurodoma:

I L 1 . pareigybes pavadinimas ir funkcijq apraSymas;

1 I .2. bntinieji reikalavimai ir pageidautinos pretendentll kompetencijos;

t I .3. pareigybiq grupes pastoviosios atlyginimo dalies intervalas;

I 1.4. pretendentq CV pateikimo terminas;
1 I .5. informacija apie pretendentr.l asmens duomenq tvarkym4.
12. Istaigos vadovas darbo skelbim4 skelbia darbuotojq paie5kos intemetiniuose

tinklapiuose, darbo skelbim4 viesina lstaigos tinklapyje, socialiniuose tinkluose'

III. PRETENDENTU CV PRIEMIMAS

13. Pretendentai, siekiantys dalyvauti atrankoje, skelbime nurodyu elektroninio paSto

adresu arba per sistem4, kurioje skelbiamas darbo skelbimas, pateikia CV bei kitus, kandidato

manymu, reikiamus pateikti dokumentus.

14. Darbo skelbimo vielinimo terminas yra 14 kalendoriniq dienq. Siekiant pritraukti

daugiau pretendentll, 5is terminas gali buti pratgstas dar l4 kalendoriniq dienq. Atskirais atvejais.

ieskant darbuotojo skubos tvarka, darbo skelbimo vieSinimo terminas, atrenkandiam vadovui

pageidaujant, gali btiti trumpinamas, tadiau negali blti trumpesnis kaip 7 kalendorines dienos.

15. Vidine ir i5orine darbuotojq paie5ka atliekama vienu metu.

IV. ATRANKOS PROCESAS

16. Pasibaigus CV pateikimo terminui, lstaigos vadovas atrenka reikalavimus

atitinkandiq iSores kandidatq CV bei vidiniq kandidatq CV'
17. lstaigos vadovas organizuoja atrankos pokalbius su visais vidiniais ir iSores

kandidatais.
18. Atrankos pokalbio metu {staigos vadovas su atrankos darbuotoju ivertina

kandidatq:
I8. L atitikti specialiesiems reikalavimams;
I 8.2. specifines profesines Zinias ir ig[dZius;
1 8.3. bendr4sias kompetencijas;
1 8.4. dalykines savybes;
18.5. poZi0ri i darb4 ir darbinius santykius;
I 8.6. nuostatas, vertybes ir motyvacij4.

19. Priklausomai nuo pareigybei keliamq kvalifikaciniq reikalavimq ir (ar) numatomo

atsakomybes lygio, gali bfiti rengiamas dar vienas atrankos etapas: stipriausiems kandidatams
pateikiama praktine uZduotis ir (ar) organizuoj amas galutinis pokalbis su lstaigos direktoriumi.

20. Siekiant nustab.ti, ar labiausiai reikalavimus atitinkantis ir geriausiai atrankoje

pasirodgs kandidatas atitinka nepriekaiStingos reputacijos reikalavimus ir (ar) pasiZymi CV



nurodytomis asmeninemis ir dalykindmis savybemis, gali buti renkama papildoma informacija,

kreipiintis i kompetentingas institucijas teises aktq nustatyta tvarka, i ankstesniq darbdaviq

atstovus ir (ar) kandidato nurodytus, rekomendacijas galindius pateikti asmenis.

V. SPRENDIMO DEL TINKAMIAUSIO KANDIDATO PRIEMIMAS,.DARBO
SIULYMAS, ATRANKOS REZULTATU KANDIDATAMS PRANESIMAS

2l . lstaigos vadovo sprendimu labiausiai reikalavimus atitinkandiam ir geriausiai

atrankoje pasirodZiusiam kandidatui siiiloma sudaryti darbo sutani.

22. Sprendim4 del darbo pasi[lymo (darbo uZmokesdio dyd2io. iSbandymo termino,

darbo sutarties termino, kt. nestandartiniq s4lygq) priima {staigos direktorius.
23. Darbo pasi[lym4 rengia ir el. paitu atrinktajam kandidatui siundia fstaigos

vadovas.
24. Atrinktajam kandidatui

antroje vietoje esandiam kandidatui, o, jei
organizuojama i5 naujo.

25. Istaigos vadovas elektroniniu pa5tu ir
dalyvavusius ir atrankos nelaimejusius kandidatus.

(ar) telefonu informuoja darbo pokalbiuose

atsisakius darbo pasillymo, silloma sudaryti sutarti

teigiamai ivertintq kandidatq nera, darbuotojo atranka

26. Su atrinktu kandidatu, kuris nera lstaigos darbuotojas,

esamo darbuotojo, laimejusio atrank4, darbo sutartis yra keidiama.

27. Atranka laikoma neirykusia, jeigu:

27.1. paskelbus atrankq, ne vienas pretendentas nepateike CV;
27.2. ne vienas pretendentas neatitiko nustatytll reikalavimq;

27.3. nei5rinktas atrankos laimetojas.

vr. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

28. Pretendentq, kurie atsiundia CV tiesiogiai elektroniniu paStu ar per darbo skelbimq

portalus, asmens duomenys: asmens vardas, pavarde, gyvenamosios vietos (ar korespondencijos

siuntimo) adresas, elektroninio pa5to adresas ir kontaktiniai telefonq numeriai, duomenys apie

i5silavinim4, kvalifikacij4, darbo staZ4, profesinE patirti, kiti asmens duomenys (iskaitant ir
specialiqjq kategorijq asmens duomenis), kuriuos gyvenimo apra5yme pateikia pats asmuo, -
tvarkomi pretendentq I lstaigos darbuotojus atrankos organizavimo tikslais.

29. Pretendentq Ilstaigos darbuotojus asmens duomenys saugomi 12 mdn. nuo asmens

kandidatavimo ! lstaigos darbuotojus pateikiant duomenis dienos. Ilgiau duomenys gali biiti
saugomi tik tuo atveju, jei tokiE informacij4 butina saugoti igyvendinant teises aktq reikalavimus.

30. Pasibaigus l2 men. po asmens kandidatavimo i lstaigos darbuotoj us terminui,
pretendentq atsiqsti duomenys iStrinami.

31. Pretendentai turi Sias teises, susiiusias sujq asmens duomenimis:
3 I .l . teisg Zinoti (b0ti informuoti) apie asmens duomenq tvarkym4 {staigoje;
31.2. teisE susipaZinti su lstaigoje tvarkomais savo asmens duomenimis;

3 1.3. teisg reikalauti iStaisyti asmens duomenis;
31.4. teisg reikalauti iStrinti asmens duomenis (,,teise bUti pamiritam");
3l .5. teisg apriboti asmens duomenq tvarkym4;
3 1.6. teisg nesutikti su asmens duomenq tvarkymu;
3 1.7. teisg i asmens duomenq perkeliamumq.

32. Pretendentai, pasinaudojg savo teisemis ir papraSg lstaigos i5trintijq asmens

duomenis arba nesutikg ar atiaukg sutikim4 tvarkyti jq asmens duomenis, netenka teises dalyvauti

Istaigos organizuojamoje atrankoje, jei toks praSymas ar at5aukimas pateiktas atrankai nepasibaigus.

sudaroma darbo sutartis, o



vIL DARBUOTOJU ATSAKOMYBE

34. fstaigos vadovas atsako uZ:

34.1. pretendentu asmens duomenq saugojimA ir i5trynimq suejus terminui;

34.2. darbuotojq atrankos proceso organizavim4;

34.3. darbuotojq informavim4 bei konsultavimq klausimais, susijusiais su darbuotoj q

atrankos procesu.
35. lstaigos vadovas atsako uz pretendentq asmens duomenq ir informacijos,

susijusios su atrankos rezultatais, konfidencialum4.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Sis Apraias keidiamas ir atnaujinamas pasikeitus teisOs aktams arba i5kilus

biitinybei. Kitais atvejais Apra5as perZiiirimas ne rediau kaip kartq per 2 metus.

37 . UZ Sio Apra5o atnaujinim4, esant poreikiui, atsakingas lstaigos direktorius'

38. Apra5as skelbiamas lstaigos intemeto svetaineje www.akmenesbustas'lt'


