
 

ASMENS, PRIIMAMO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS, KLAUSIMYNO IR ATITIKTIES 

NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLRACIJOS ĮKĖLIMO Į 

ATRANKOS Į VALSTYBĖS TARNYBĄ MODULIO SAVITARNĄ 

INSTRUKCIJA 

 

 

1. Atsisiųskite asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyno (toliau – Klausimynas) ir 

atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos (toliau – Deklaracija) formas.  

 

Klausimyno formą rasite paspaudę šią nuorodą. 

Deklaracijos formą rasite paspaudę šią nuorodą. 

 

 

 

2. Užpildykite atsisiųstas formas ir jas išsaugokite.  

 Svarbu! Formas galite užpildyti tiek elektroniniu būdu, tiek jas atsispausdinę ir vėliau pateikę skenuotą 

variantą. Pildant formą elektroniniu būdu, jos pasirašyti nėra privaloma, nes prisijungdami prie Atrankos 

modulio savitarnos savo tapatybę patvirtinate per Elektroninius valdžios vartus. 

 

 

 

3. Prisijunkite prie savo paskyros Atrankos modulio savitarnoje ir pasirinkite skiltį „Mano dokumentai“. 

 

 

 

 

4. Paspauskite mygtuką „Pridėti“ ir iš sąrašo pasirinkite dokumento tipą „Kita“. 

 

 

 

https://portalas.vtd.lt/upload/Dokumentai/VISUOMENEI/Atranka%20i%20valstybes%20tarnyba/Asmens%20priimamo%20i%20valstybes%20tarnautojo%20pareigas%20klausimynas.doc
https://portalas.vtd.lt/upload/Dokumentai/VISUOMENEI/Atranka%20i%20valstybes%20tarnyba/Atitikties%20nepriekaistingos%20reputacijos%20reikalavimams%20deklaracija.doc


5. Dokumento pridėjimo formoje užpildykite privalomus laukus: įrašykite atitinkamą dokumento pavadinimą ir 

prisekite užpildytą formą. Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“. 

 

 

6. Skiltyje „Mano dokumentai“ matysite sėkmingai sukurtas Klausimyno arba Deklaracijos formas. Šiuos 

dokumentus užteks sukurti vieną kartą. Atnaujinti jų turinį turėsite tik pasikeitus aplinkybėms. 

 

 
 

 

 

7. Atrankos modulio savitarnos meniu punkte „Laisvos darbo vietos“ pasirinkę norimą konkursą ar pakaitinio 

atranką, pridėkite privalomus dokumentus – gyvenimo aprašymą, Deklaraciją bei Klausimyną. 

 

 
 



 Svarbu! Šiuo metu Atrankos modulio savitarnoje esanti nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties 

deklaracijos forma yra aktuali tik tiem konkursams ar pakaitinio atrankoms, kurių procedūros buvo inicijuotos 

iki 2019 m. sausio 1 d. 

 Atrankos modulio savitarna yra sukonfigūruota taip, kad teikiant prašymą dalyvauti konkurse ar pakaitinio 

atrankoje yra privaloma pateikti dokumentą, kurio tipas „Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties 

deklaracija“. Nepridėjus šio dokumento, sistema neleis pateikti prašymo. 

 Atsižvelgiant į tai, norėdami pateikti dokumentus į centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ar 

pakaitinio atrankas, turėsite pridėti ir dokumentą, kurio tipas „Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų 

atitikties deklaracija“. Pabrėžtina, kad šio dokumento turinys vertinamas nebus.  

 

 
  

 Šiuo metu yra planuojami Atrankos modulio savitarnos atnaujinimai, kurie supaprastins dokumentų 

pateikimo tvarką. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.  

 

 


