
 

KONKURSO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠIRVINTŲ AUTOBUSŲ PARKO 

DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI  

SKELBIMAS 

 

Širvintų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą uždarosios akcinės bendrovės Širvintų 

autobusų parko (buveinė: Zibalų g. 43, Širvintos, įmonės kodas 178242493, teisinė forma – uždaroji 

akcinė bendrovė) (toliau – UAB Širvintų autobusų parkas, Bendrovė) direktoriaus pareigoms eiti. 

Pareiginės algos dydis – 1 400,00 Eur (neatskaičius mokesčių). 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui į UAB Širvintų autobusų parko direktoriaus 

pareigas: 

 

1. Turėti ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtį. Vadovaujamojo darbo patirtimi 

laikoma patirtis, įgyta vadovaujant organizacijai ar padaliniui ir atliekant funkcijas, kai reikia 

organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti asmenų grupės darbą. 

2. Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešojo transporto srityje. Patirtimi viešojo 

transporto srityje laikoma patirtis, įgyta dirbant įmonėje, turinčioje Lietuvos Respublikoje 

išduotą licenciją vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais arba Lietuvos 

Respublikoje išduotą licenciją vežti keleivius autobusais vidaus maršrutais. 

3. Žinoti Bendrovės struktūrą ir funkcijas, ūkinę veiklą, jos vystymosi tendencijas. 

4. Išmanyti Bendrovės pagrindinės veiklos organizavimą ir valdymą, darbo santykius, kuriuos 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 

5. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti Bendrovės veiklą, operatyviai 

reaguoti į pokyčius. 

6. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, įstatymų 

ir norminių teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius Bendrovės veiklą. 

7. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir 

gebėti priimti sprendimus. 

8. Turėti kompiuterinio raštingumo pagrindus. 

9. Būti nepriekaištingos reputacijos. 

10. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse UAB Širvintų autobusų parko direktoriaus pareigoms 

eiti (toliau – pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus: 

 

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, adresuotą Širvintų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriui. 

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento 

atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams. 

3. Vadovaujamo darbo ir darbo viešojo transporto srityje patirtį patvirtinančius dokumentus. 

4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, 

telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą 

(nurodyti dalykines savybes). 



5. Užpildytą pretendento anketą (Konkurso uždarosios akcinės bendrovės Širvintų autobusų 

parko direktoriaus pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas). 

 

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia asmeniškai Širvintų rajono savivaldybės 

administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, siunčia juos registruotu laišku 

arba elektroniniu paštu. Asmeniškai pateikiant dokumentus, turi būti pateikti dokumentų originalai ir 

kopijos (dokumentus priėmęs asmuo, patikrinęs, ar dokumentų originalus atitinka pateiktosios 

dokumentų kopijos, grąžina dokumentų originalus pretendentui dokumentų priėmimo metu). 

Registruotu laišku ar elektroniniu paštu pateikiamos dokumentų kopijos, kurios konkurso dieną 

sutikrinamos su dokumentų originalais. 

Dokumentai priimami Širvintų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės 

metrikacijos skyriuje, 317 kab. (Vilniaus g. 61, Širvintos), taip pat elektroniniu paštu 

savivaldybe@sirvintos.lt iki 2022 m. gruodžio 15 d.  

Pateikiant dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime 

nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo 

(sprendimą priima Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius), terminas gali būti 

pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų 

dokumentų pateikimo. 

 

Pasiteirauti ir gauti išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima telefonu 8 670 44 841 ir 

elektroniniu paštu indre.vasiliauskaite@sirvintos.lt. 

 

Konkurso paskelbimo data – 2022 m. gruodžio 1 d. 

 

Pretendentai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę privalomus nurodytus 

dokumentus, apie pokalbio datą ir laiką bus informuoti atskiru pranešimu.  

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). 

____________________ 
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