
                                                                      

                                                                   PATVIRTINTA 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos  

                                                                                                            direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. 

                                                                                                            įsakymu Nr. VK-26 

 

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ATRANKOS IR PRIĖMIMO Į 

PAREIGAS BEI ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

            Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankos ir priėmimo į darbą bei atleidimo iš darbo 

tvarkos aprašas (toliau –  Aprašas) reglamentuoja darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje (toliau – Mokykla) tvarką. 

Šio Aprašo tikslas yra užtikrinti viešumą, palankias ir lygias galimybes, darbuotojų priėmimo į darbą 

atrankos bei darbuotojų atleidimo iš darbo atrankos procesų sistemingumą bei darbuotojų priėmimo 

į darbą atrankos ir darbuotojų atleidimo iš darbo atrankos kriterijų laikymąsi. 

 

II SKYRIUS 

ATRANKOS Į LAISVĄ DARBO VIETĄ PASKELBIMAS 

 

              Sprendimą organizuoti atranką (toliau – atranka)  priima Mokyklos direktorius (toliau – 

direktorius). 

Skelbimą apie laisvas darbo vietas sekretorius skelbia Mokyklos interneto svetainėje. 

Skelbime nurodomas ši informacija: pareigybės pavadinimas, darbo pobūdis, numatomas darbo 

krūvis, kvalifikaciniai reikalavimai laisvai pareigybei užimti, dokumentai, kuriuos būtina pateikti, 

data, iki kurios pateikiami dokumentai, kandidatų teikiamų dokumentų priėmimo būdas ir kt. būtina 

informacija. Taip pat nurodoma, kur galima gauti išsamią informaciją apie paskelbtą atranką. 

Informacija apie laisvas darbo vietas skelbiama ir kituose viešai prieinamuose informaciniuose 

šaltiniuose (Užimtumo tarnybos ir skelbimų portaluose). 

Paskelbta atranka gali būti atšaukiama ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki atrankos pradžios. Apie 

atrankos atšaukimą sekretorius nedelsdamas elektroniniu paštu praneša pretendentams, norintiems 

dalyvauti atrankoje ir pateikusiems dokumentus. 

 

III SKYRIUS 

ATRANKOS PASKELBIMAS IR DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS 

 

           Pretendentai dokumentus siunčia skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu. Dokumentai 

pateikiami per 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo. 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

9.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (toliau – prašymas), kuriame nurodo vardą, pavardę, adresą, 

telefoną ir elektroninio pašto adresą; 

9.2. gyvenimo aprašymą; 

9.3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą; 

9.4. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui 

nustatytas specialusis reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą); 

9.5. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems 

specialiesiems reikalavimams. 

10. Prašymus sekretorius registruoja pretendentų prašymų registravimo žurnale. 
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11. Sekretorius ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo išnagrinėja 

pretendentų pateiktus dokumentus. Prireikus papildomų duomenų ar dokumentų ar kilus abejonių dėl 

pretendento pateiktos informacijos tikrumo, pretendento prašyme nurodytu elektroniniu paštu iš 

pretendento gali būti reikalaujama papildomai pateikti elektroniniu paštu dokumento (-ų) kopiją (-

as). 

12. Pretendentai ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo jų prašyme 

nurodytu elektroniniu paštu informuojami, ar jie atitinka pareigybės aprašyme nustatytus 

specialiuosius reikalavimus ir ar leidžiama dalyvauti atrankoje. Jeigu pretendentas pagal pateiktų 

dokumentų duomenis atitinka pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus, 

elektroniniu paštu siunčiamame pranešime turi būti nurodyta atrankos data, laikas ir vieta. 

 

IV SKYRIUS 

ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMAS 

 

          Atrankai vykdyti direktoriaus įsakymu sudaroma komisija (toliau – Komisija). 

Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 (trijų) narių (komisijos pirmininko, komisijos sekretoriaus ir 

komisijos narių) likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki atrankos pradžios. Komisijos nariai pagal 

kompetenciją paskiriami atsižvelgiant į laisvos darbo vietos, į kurią vykdoma atranka, pobūdį. 

Komisija savo veikloje laikosi nešališkumo, teisėtumo, nediskriminavimo bei kitų lygias, atrankoje 

dalyvaujančių pretendentų, teises užtikrinančių principų. 

Komisijos nariai prieš atranką turi teisę susipažinti su pretendentų pateiktais dokumentais. 

Komisijos darbe turi dalyvauti visi jos nariai. Jeigu komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali 

dalyvauti kuris nors jos narys, ši komisija gali dirbti, jeigu jos darbe dalyvauja daugiau kaip pusė 

komisijos narių. 

 

V SKYRIUS 

ATRANKA 

 

          Atranka turi įvykti ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo atrankos paskelbimo Mokyklos interneto 

svetainėje. 

18. Pretendentai, atvykę į atranką, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą (asmens tapatybės 

kortelę arba pasą). Pretendentams, nepateikusiems šio dokumento, neleidžiama dalyvauti atrankoje ir 

apie tai pažymima protokole. 

Atranka pradedama pretendentams praneštu laiku. Atsižvelgiant į pretendentų skaičių, atranka gali 

būti vykdoma kelias dienas. Sekretorius pretendentų dokumentus komisijos nariams pateikia iki 

atrankos likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai. 

Atranka yra protokoluojama. Atrankos protokolą surašo Komisijos sekretorius. Atrankos protokolą 

pasirašo visi atrankoje dalyvavę Komisijos nariai. 

Per pokalbį kiekvienas komisijos narys visiems pretendentams pateikia vienodus klausimus ir (ar) 

praktinę užduotį, siekiant patikrinti pretendento gebėjimus atlikti darbuotojo pareigybės, dėl kurios 

vyksta atranka, aprašyme nustatytas funkcijas. Pretendentams gali būti pateikiami ir jų atsakymus 

patikslinantys klausimai. Pretendentų gebėjimai atlikti darbuotojo pareigybės, dėl kurios vyksta 

atranka, aprašyme nustatytas funkcijas tikrinami individualiai, kitiems pretendentams nedalyvaujant. 

Kiekvienas komisijos narys pretendentų tinkamumą eiti pareigas individualiai vertina pagal savo 

pateiktus klausimus ir (ar) praktinę užduotį nuo 1 iki 10 balų. Blogiausias įvertinimas yra 1 balas, 

geriausias 10 balų. Įvertinę kiekvieno pretendento tinkamumą eiti pareigas, komisijos nariai užpildo 

pretendentų į darbuotojo pareigas pokalbio individualaus vertinimo lentelę (Aprašo 1 priedas) 

Kiekvienam pretendentui skirti balai sumuojami, dalijami iš komisijos narių skaičiaus ir gaunamas 

balų vidurkis. 

Atrankos rezultatai surašomi pretendentų atrankos į darbuotojo pareigas protokole (Aprašo 2 priedas). 

Atranką laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 6 balus surinkęs pretendentas. Jeigu didžiausią 
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vienodą balų skaičių surinko keli pretendentai, konkurso laimėtoją pasirenka būsimo darbuotojo 

tiesioginis vadovas (ar jį pavaduojantis asmuo). 

Atranka laikoma įvykusia, jeigu joje dalyvavo nors vienas pretendentas ir jis surinko Aprašo 24 

punkte nustatytą balų skaičių 

Atrankos rezultatai įforminami protokolu. Atrankos protokolą pasirašo visi Komisijos nariai. 

Atranka laikoma neįvykusia, jeigu: 

nei vienas pretendentas nepateikė dokumentų; 

nei vienas pretendentas neatitiko kvalifikacinių reikalavimų. 

Jeigu atranką laimėjęs pretendentas atsisako eiti pareigas, į pareigas gali būti priimtas antrą vietą 

užėmęs pretendentas, o jam atsisakius, – atitinkamai kitas iš eilės pretendentas. 

Visi atrankoje dalyvavę pretendentai esant poreikiui po atrankos rezultatų paskelbimo turi teisę 

susipažinti su atrankos protokolu. 

 

VI SKYRIUS 

SPRENDIMO DĖL ATLEIDŽIAMŲ DARBUOTOJŲ ATRANKOS VYKDYMO 

PRIĖMIMAS 

 

             Atleidžiamų darbuotojų atranka vykdoma Mokyklos direktoriui įsakymu priėmus  sprendimą 

dėl atleidžiamų darbuotojų atrankos vykdymo, atsižvelgiant į tai, kad atitinkama(-os) darbo funkcija(-

os) Mokyklai tampa pertekline(-ėmis) dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių 

su Mokyklos veikla. 

 

VII SKYRIUS 

ATLEIDŽIAMŲ DARBUOTOJŲ ATRANKOS VYKDYMAS 

 

              Atleidžiamų darbuotojų atrankai vykdyti Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija 

iš ne mažiau kaip 3 (trijų) narių (komisijos pirmininko, komisijos sekretoriaus ir komisijos narių) 

(toliau – Atrankos komisija). Atrankos komisijoje privalo dalyvauti Mokyklos Darbo tarybos narys. 

Kiti Atrankos komisijos nariai pagal kompetenciją paskiriami, atsižvelgiant į atleidžiamų darbuotojų 

pareigybes. Atrankos komisija savo veikloje laikosi nešališkumo, teisėtumo, nediskriminavimo bei 

kitų lygias, atleidžiamų darbuotojų atrankoje dalyvaujančių, darbuotojų teises užtikrinančių principų. 

Mokyklos direktorius turi teisę nutraukti terminuotą arba neterminuotą darbo sutartį dėl šių 

priežasčių: 

darbuotojo atliekama funkcija darbdaviui tampa perteklinė dėl darbo organizavimo pakeitimų, ar kitų 

priežasčių, susijusių su darbdavio veika; 

darbuotojas nepasiekia sutartų darbo pagal numatytą rezultatų gerinimo planą; 

darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba 

keiti darbo laiko režimą arba vietovę; 

darbuotojas nesutinka su darbo santykiu tęstinumu įstaigos ar jo dalies perdavimo atveju; 

teismas arba Biržų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl įstaigos reorganizavimo ar 

uždarymo; 

Darbo organizavimo pakeitimai, ar kitos priežastys, susijusios su mokyklos veikla, gali būti priežastis 

nutraukti darbo sutartį tik tuo atveju, kai jie yra realūs, ir lemia konkretaus darbuotojo, ar jų grupės 

atliekamos darbo funkcijos, ar darbo funkcijų nereikalingumą, perteklių. Darbo sutartis šiuo pagrindu 

gali būti nutraukta tik tada, kai laikotarpiu nuo įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą iki 5 darbo 

dienų iki įspėjimo laikotarpio pabaigos, darbovietėje nėra laisvos darbo vietos, į kurią darbuotojas 

galėtų būti perkeltas jo sutikimu. 

Jeigu perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų,  atleidžiama tik dalis iš jų, atleidžiamų 

darbuotojų atrankos kriterijus tvirtina mokyklos direktorius, suderinęs su darbo taryba. Atranką 

vykdo ir pasiūlymus dėl darbuotojų atleidimo teikia darbdavio įsakymu sudaryta darbo grupė, 

įformindama siūlymą direktoriui protokolu. 
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Atranka yra protokoluojama. Atrankos protokolą surašo Komisijos sekretorius. Atrankos protokolą 

pasirašo visi atrankoje dalyvavę Komisijos nariai. 

Atleidžiamų darbuotojų atranka vykdoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekse, 

Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintoje Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos lygių 

galimybių politikos ir kontrolės darbo vietoje tvarkoje numatytais bei šiais atleidžiamų darbuotojų 

atrankos kriterijais: 

dalykinės kompetencijos (išsilavinimas, darbo patirtis, dalykinės žinios, įgūdžiai, sugebėjimai 

reikalingi darbui atlikti, atsižvelgiant į pareigybės aprašyme nustatytus reikalavimus); 

asmeninės savybės; 

formalūs kriterijai (išsilavinimą ar patirtį patvirtinantys dokumentai, sertifikatai ar kiti būtini 

dokumentai). 

Mokyklos direktoriaus įsakymu gali būti patvirtinti papildomi atleidžiamų darbuotojų kriterijai, jei 

įvertinama, kad siekiant tinkamai organizuoti atleidžiamų darbuotojų atranką, tokie kriterijai yra 

būtini. 

Nustatyti, kad darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa perteklinė dėl darbo 

organizavimo pakeitimų, ar kitų priežasčių, susijusių su darbo veikla, ir ją apibrėžti taip: „kai tą pačią 

funkciją atliekantiems mokytojams, t. y. tą patį dalyką dėstantiems bent 2 mokytojams, dėl mokinių 

skaičiaus sumažėjimo, nėra galimybės sudaryti dėstomo dalyko kontaktinių valandų skaičiaus 

(dėstomo dalyko pamokų skaičiaus), laikoma, kad tokiu atveju atliekama darbo funkcija tampa 

perteklinė dėl darbo organizavimo pakeitimų“. 

Organizuojant atleidžiamų darbuotojų atranką, turi būti užtikrinama darbuotojo pirmenybės teisės 

būti paliktam dirbti ir kitos Lietuvos Respublikos darbo kodekse įtvirtintos darbuotojų teisės. 

Nustatyti, kad be pirmenybės teisę turinčių būti paliktais dirbti esamose pareigose kriterijų, taikomi 

kiti papildomi šie mokytojų atrankos kriterijai: 

darbuotojo prisiimti įsipareigojimai vykdyti ir koordinuoti tarptautinius, šalies projektus, teikti 

ataskaitas, užtikrinti finansinį projektų vykdymą it atsiskaitymą; 

vadovavimas mokinių klasei ir dėstomo dalyko pamokų vedimas jos mokiniams, siekiant užtikrinti 

tęstinumą, mokinių saugumą, bendradarbiavimą su mokinių tėvais; 

didesnė patirtis ir indėlis metodinėje veikloje – vadovavimas metodinei tarybai, grupėms, 

kvalifikacijos tobulinimui; 

mokytojo darbo patirties sklaida (vykdomi projektai, skaitomi pranešimai, vedami seminarai ar pan.) 

tarptautiniu, šalies ar rajono mastu; 

diegiamos inovacijos ir jų sklaida; 

gebėjimas dirbti su specialiųjų poreikių mokiniais; 

bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis, partneriais ir būtinybė jo tęstinumui; 

veiklos įsivertinimo metu pateikti aukštesnę kompetenciją ir pasiektus rodiklius įrodantys veiksniai, 

dokumentai; 

vadovavimas Mokyklos darbo grupėms, komisijoms. 

 

VIII SKYRIUS 

BIAGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

41. Duomenys apie pretendentus viešai neskelbiami. 

42. Jeigu atranką laimėjęs pretendentas iki įsakymo priimti jį į pareigas priėmimo dienos atsisako eiti 

šias pareigas, gali būti siūloma eiti pareigas antrajam pagal atrankos rezultatus pretendentui, kuris 

surinko ne mažiau balų, nei nustatyta Aprašo 24 punkte, o jam atsisakius – atitinkamai kitam 

pretendentui iš eilės Jeigu atranką laimėjęs pretendentas iki įsakymo priimti jį į pareigas priėmimo 

dienos atsisako eiti šias pareigas, gali būti siūloma eiti pareigas antrajam pagal atrankos rezultatus 

pretendentui, kuris surinko ne mažiau balų, nei nustatyta Aprašo 24 punkte, o jam atsisakius – 

atitinkamai kitam pretendentui iš eilės. 

43. Visi Mokyklos darbuotojai turi būti supažindinti su šia Tvarka ir privalo jos laikytis. 
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44. Šis aprašas gali būti keičiamas pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šios srities teisės 

santykius. 

45. Atranką laimėjęs asmuo priimamas į pareigas ne anksčiau kaip po 3 darbo dienų ir ne vėliau kaip 

po 14 darbo dienų po atrankos pabaigos, 

_________________________________ 
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Biržų Vlado Jakubėno muzikos  

mokyklos darbuotojų,  

dirbančių pagal darbo sutartis,  

atrankos ir priėmimo  

į pareigas tvarkos aprašo  

1 priedas  

 

Pretendentų atrankos į darbuotojo pareigas komisijos posėdžio (data)__________ 

protokolo Nr. __ _ priedas  

 

ATRANKOS INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ 

 

Eil. 

Nr.  

Pretendento Vardas, Pavardė Pokalbio 

vertinima

s 

Praktinis 

žinių 

vertinimas  

    

    

    

    

    

 Iš viso:    

 

Įvertinimas ___________________ 

 

 

Komisijos narys ______________   ______________________ 

  (parašas)    (vardas, pavardė) 
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Biržų Vlado Jakubėno muzikos  

mokyklos darbuotojų,  

dirbančių pagal darbo sutartis,  

atrankos ir priėmimo  

į pareigas tvarkos aprašo  

2 priedas  

 

 

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLA 

 

PRETENDENTŲ ATRANKOS Į DARBUOTOJO PAREIGAS KOMISIJOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

___________Nr. _______ 

(data) 

_____________________ 

(vieta) 

Pretendentų eiti Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 

____________________________________ pareigas atrankos komisijos, sudarytos  

(pareigų pavadinimas) 

______________________________________________________________________________, 

(įsakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris) posėdis įvyko _______________________, 

posėdžio pradžia ______________ (data) (laikas)  

posėdžio pabaiga _________________________. (laikas)  

Komisijos pirmininkas ___________________________________________________________ 

Komisijos sekretorius ____________________________________________________________ 

Komisijos nariai ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Pareigų, kurioms eiti skelbiama atranka, pavadinimas: __________________________________ 

Pretendentai: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
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Pretendentų atrankos vertinimo suvestinė lentelė: 

Eil. 

Nr.  

Pretendento vardas, pavardė Komisijos nariai Balų 

vidurkis  

Atrankoje 

užimta vieta  

  1 2 3   

       

       

       

       

       

 

Į atranką atvykę pretendentai, kuriems neleista dalyvauti atrankoje, nurodant priežastį: 

 

Komisijos sprendimas dėl atrankos laimėtojo: _____________________________________ . 

 

 

Komisijos pirmininkas _____________   ________________________ 

  (parašas)    (vardas, pavardė) 

Komisijos nariai __________________   ________________________ 

  (parašas)    (vardas, pavardė) 

Komisijos nariai __________________   ________________________ 

  (parašas)    (vardas, pavardė) 

Komisijos sekretorius _____________   ________________________ 

  (parašas)    (vardas, pavardė) 

 

 

 


