
Konkursų Alytaus kraštotyros muziejuje 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo  

2 priedas 

 

 

(Prašymo pavyzdinė forma) 
 

 

______________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

______________________________________________________________________________ 

(adresas, telefonas) 

Alytaus kraštotyros muziejaus direktoriui 

 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL LEIDIMO DALYVAUTI KONKURSE 

_____________________________________________________PAREIGOMS UŽIMTI 
(pareigų pavadinimas) 

 

__________________________ 
(data) 

Alytus 

 

 Prašau leisti dalyvauti konkurse Alytaus kraštotyros muziejaus __________________ 
        (pareigų 

pavadinimas) 

_____________________________________________________________ pareigoms užimti.  

  

PRIDEDAMA: 

 1. ________________________________________________________________ 

 2. ________________________________________________________________ 

 3. ________________________________________________________________ 

 4. ________________________________________________________________ 

 5. ________________________________________________________________ 

 

 

___________       ______________________________________ 

       (parašas)                                          (vardas, pavardė) 



Konkursų Alytaus kraštotyros muziejuje 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo  

3 priedas 

 

 

 

(Anketos pavyzdinė forma) 

 

 

PRETENDENTO ANKETA 

 

__________________ 
(data) 

__________________ 
(sudarymo vieta) 

 

1. Pretendentas  ________________________________________________________________  
(vardas ir pavardė, gimimo data) 

 

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 pareigybė įmonėje, įstaigoje, į kurią 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 Jums atimta teisė užimti pareigybę, nurodytą šios anketos 3 

punkte?  ______________________________________________________________________  

 

6. Ar esate 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 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 uždraustos organizacijos narys?  _________________________________________  

 

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

sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigybių 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 pareigybę)? ____________________________________  

 

_____________________________________________________________________________  
(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 nurodytą 

pareigybę tikslais, taip pat kad bus tikrinama, ar jie teisingi. 

 

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

anketos 3 punkte nurodytą pareigybę, mane gali būti atsisakoma priimti į pareigas arba galiu būti 

atleistas iš jų. 

 

Pretendentas 

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė)  

(Data) 

 

–––––––––––––––––––– 

 
 

 

 

 



BĮ Alytaus kraštotyros muziejui 

 

 

PRETENDENTO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

              ____________________ 
(pildymo data) 

 

Aš,    __________________________________________________________________, 
                                                 (įrašyti pretendento vardą ir pavardę) 

 

1. Sutinku, kad: 

1.1. BĮ Alytaus kraštotyros muziejus (toliau – Muziejus) tvarkytų šiuos mano asmens 

duomenis: 

1.1.1. vardą ir pavardę; 

1.1.2. gimimo datą ir/arba asmens kodą; 

1.1.3. telefono numerį; 

1.1.4. elektroninio pašto adresą; 

1.1.5.  gyvenamosios vietos adresą; 

1.1.6. duomenis, esančius mano gyvenimo aprašyme (CV); 

1.1.7. duomenis apie mano išsilavinimą; 

 

1.2. mano asmens duomenys būtų naudojami siekiant patikrinti ir įvertinti mano, kaip 

kandidato, tinkamumą į siūlomas muziejininko-konsultanto pareigas BĮ Alytaus kraštotyros 

muziejuje;  

1.3. mano kontaktiniai duomenys prireikus ir laimėjus konkursą į muziejininko-konsultanto 

pareigas būtų perduoti trečiosioms šalims naudoti įdarbinimo ir kitais su darbo santykiais 

susijusiais  tikslais.  

2. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose ir Europos Sąjungos BDAR.  

 

Pretendentas  ____________________                             ____________________ 
                                   (parašas)                                                         (vardas ir pavardė) 

 


