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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
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Nr.
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Pakeisti Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų
finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra
valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos
darbo kodekso įgyvendinimo“:
1. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:
„8. Pretendentas dokumentus įmonei, įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo
informacinę sistemą.“
2. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9. Priėmusi dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasibaigus pretendentų
dokumentų priėmimo terminui konkursą organizuojanti įmonė, įstaiga, o jeigu įstaigoje pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimą Nr. 126 „Dėl buhalterinės
apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ personalo
administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai (toliau – įstaiga, kurioje personalo
administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai), įstaiga, centralizuotai atliekanti
personalo administravimo funkcijas, (toliau – Centras) Valstybės tarnybos valdymo
informacinėje sistemoje pažymi, ar pretendentas atitinka konkurso skelbime nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus pagal pretendento pateiktų dokumentų duomenis.“
3. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:
„10. Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus bei neigiamai atsakė į pretendento
anketos (Aprašo 1 priedas) 4–10 klausimus, konkursą organizuojanti įmonė, įstaiga, o jeigu
tai įstaiga, kurioje personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, Centras, per
22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo
informacinę sistemą išsiunčia pranešimą apie dalyvavimą pretendentų atrankoje (nurodo jos
datą, vietą ir laiką). Pretendentui, kuris neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių
reikalavimų ar nepateikė tai patvirtinančių dokumentų ir (ar) kuris teigiamai atsakė į bent
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vieną iš pretendento anketos (Aprašo 1 priedas) 4–10 klausimų, konkursą organizuojanti
įmonė, įstaiga, o jeigu tai įstaiga, kurioje personalo administravimo funkcijos atliekamos
centralizuotai, Centras, per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės
tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčia motyvuotą pranešimą ir nurodo, kodėl jam
neleidžiama dalyvauti pretendentų atrankoje.“
4. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:
„14. Jeigu konkursą organizuojančioje įmonėje ar įstaigoje yra darbuotojų atstovų,
išskyrus atvejus, kai konkursas skelbiamas įmonės, įstaigos vadovo pareigybei, konkurse
stebėtojų teisėmis gali dalyvauti ne daugiau kaip du darbuotojų atstovai, kurie Lietuvos
Respublikos darbo kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka įgyvendina darbuotojų
atstovavimą (informavimą, konsultavimą ir dalyvavimą priimant darbdavio sprendimus)
įmonėje ar įstaigoje.
Konkurse stebėtojų teisėmis gali dalyvauti ne daugiau kaip po vieną iš dviejų Lietuvos
Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų (toliau – viešasis juridinis asmuo),
išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgaliotą atstovą (toliau – visuomenės
atstovai). Prašymą leisti visuomenės atstovams stebėti konkursą viešieji juridiniai asmenys ne
vėliau kaip iki pretendentams nustatytos dokumentų pateikimo termino pabaigos elektroniniu
paštu pateikia konkursą organizuojančiai įmonei ar įstaigai. Konkursą organizuojanti įmonė,
įstaiga, o jeigu tai įstaiga, kurioje personalo administravimo funkcijos atliekamos
centralizuotai, Centras, apie konkurso laiką ir vietą praneša viešiesiems juridiniams
asmenims, pirmiems dviem pateikusiems prašymą leisti visuomenės atstovams stebėti
konkursą, elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki konkurso. Viešiesiems
juridiniams asmenims, įmonei, įstaigai pateikusiems prašymus leisti visuomenės atstovams
stebėti konkursą vėliau už pirmuosius du viešuosius juridinius asmenis, įmonė, įstaiga, o jeigu
tai įstaiga, kurioje personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, Centras,
praneša elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki konkurso, kad leidimas
stebėti konkursą visuomenės atstovams nesuteikiamas.
Konkurse stebėtojų teisėmis dalyvaujantys visuomenės atstovai komisijos sekretoriui
prieš konkursą privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir
nuotrauka, įgaliojimą dalyvauti konkurse stebėtojo teisėmis ir pasirašyti pasižadėjimą (Aprašo
2 priedas) neatskleisti pretendentų asmens duomenų. Pasižadėjimas pridedamas prie konkurso
protokolo.
Konkurse stebėtojų teisėmis dalyvaujantys visuomenės atstovai turi teisę stebėti
konkurso eigą. Jiems draudžiama konkurso metu daryti garso ar vaizdo įrašus, naudoti kitas
technines priemones. Šias technines priemones naudojantys ar komisijos darbui trukdantys
visuomenės atstovai komisijos pirmininko sprendimu gali būti pašalinami iš konkurso ir apie
tai pažymima protokole.“

Ministras Pirmininkas

Saulius Skvernelis
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