
 

Skelbimas dėl laikino darbo (šešiems mėnesiams) 

Italijos Ambasadorius Lietuvoje 

ATSIŽVELGDAMA į 1967.01.05 Respublikos Prezidento dekretą Nr. 18 dėl Užsienio reikalų ministerijos 

Administracijos nuostatų ir vėlesnius pakeitimus bei papildymus, atkreipiant ypatingą dėmesį į 2000 m. balandžio 7 d. 
Įstatyminį dekretą Nr. 103, kuris pakeitė Respublikos Prezidento dekreto Nr. 18/67  IV Antraštinę dalį, susijusią su 

tarnautojais pagal sutartį užsienio atstovybėse;  

ATSIŽVELGDAMA į 1967.01.05 Respublikos Prezidento dekreto Nr. 18, 153 straipsnio, II dalį, kuris leidžia samdyti 

laikinus darbuotojus;  

ATSIŽVELGDAMA į 2001.03.16 Ministerijos potvarkį Nr. 032/655, registruotą Audito Rūmuose 2001.04.27 (Reg. 4, 

lapai 296), aprašantį „tarnautojų pagal sutartį Diplomatinėse atstovybėse, Konsuliniuose skyriuose ir Italų kultūros 

institutuose įdarbinimo reikalavimus ir būdus“; 

ATSIŽVELGDAMA į leidimą, suteiktą 2021 m. liepos 29 d. Ministerijos pranešime Mae-106800; 

 

PRANEŠA 

 

k a d  I t a l i j o s  A m b a s a d a  L i e t u v o j e  k e t i n a  į d a r b i n t i  a d m i n i s t r a c i j o s  

d a r b u o t o j ą ,  s u d a r y d a m a  t e r m i n u o t ą  6  m ė n e s i ų  s u t a r t į  ( k u r i  g a l i  b ū t i  

p r a t ę s t a  d a r  š e š i e m s  m ė n e s i a m s  v i e n ą  k a r t ą ) .  

 
1. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI – Atrankoje gali dalyvauti bet kuris asmuo, atitinkantis šiuos 

reikalavimus: (1) šio pranešimo paskelbimo dieną yra 18 metų amžiaus; (2) turi vidurinės mokyklos baigimo ar 

kitą ekvivalentišką diplomą; (3) turi puikias lietuvių kalbos žinias; (4) yra geros sveikatos būklės. 

2. PARAIŠKŲ PRISTATYMAS – Paraiškos, kurias sudaro gyvenimo aprašymas ir trumpas motyvacinis laiškas 

laisva forma, turi būti pristatytos iki 2021 m. rugpjūčio 13 d. 12 val., paštu, adresu Italijos Ambasada Lietuvoje, 

Žvejų g. 14A, 09310 Vilnius, arba elektroniniu paštu: ambasciata.vilnius@esteri.it. Paraiškos bus laikomos 

pateiktomis laiku, jei jos bus gautos iki aukščiau nurodyto termino.  

3. PRIĖMIMAS Į ATRANKOS POKALBIUS – Pasiliekama teisė kviesti į atrankos pokalbius kandidatus, 

kurie, remiantis pateiktais dokumentais, yra tinkamiausi eiti šias pareigas. 

4. ATRANKA – Atrinkti kandidatai bus pakviesti į pokalbį, kurio tikslas – išsiaiškinti jų profesinius gabumus. 

5. DOKUMENTAI – Laimėjęs/-usi kandidatas/-ė turės pristatyti žemiau išvardintus dokumentus: (a) gimimo 

liudijimą; (b) medicininę pažymą; (c) mokslo baigimo pažymėjimą (ne itališki diplomai turės būti pristatyti kartu 

su oficialiu vertimu, apostile ir vertės patvirtinimu (dichiarazione di valore)); (d) (tik kandidatams, kurių pilietybė 

yra kita nei tos šalies, kurioje jie dirbs) leidimo gyventi Lietuvoje kopija. Atsižvelgiant į (d) punktą, pabrėžiama, 

kad neturint šio dokumento nebus galima tęsti įdarbinimo procedūros. 

 

Pažymos išduotos ne italų kalba, turės būti turi būti išverstos ir atitinkamai patvirtintos. 

 

Tik Italijos ir Europos Sąjungos piliečiams: vietoj dokumentų, išvardintų punktuose (a) ir (c), galės būti 

pristatyta atitinkamas savarankiškai parašytas pareiškimas, remiantis 2000 m. gruodžio 28 d. Respublikos 

Prezidento dekretu Nr. 445, tačiau tik tais atvejais, kai statusai, asmeniniai duomenys ir faktai yra įtraukti į Italijos 

ar Europos Sąjungos viešuosius registrus ir mūsų Atstovybės, norėdamos patikrinti, turėtų prie jų prieigą.  

 



Jeigu atliekant papildomą patikrinimą išaiškėtų, kad savarankiškai parašytame pareiškime pateikti duomenys nėra 

teisingi, asmeniui bus taikoma baudžiamoji atsakomybė, pagal anksčiau nurodyto Respublikos Prezidento dekreto 

Nr. 445/2000 76 straipsnį, atleidžiant tuojau pat iš darbo ir prarandant bet kurią kitą naudą, kurią gavo remiantis 

netiesa.  

 

Pasirinktas kandidatas negalės pradėti darbo, kol negaus Italijos Respublikos Užsienio reikalų ir tarptautinio 

bendradarbiavimo ministerijos Centrinės biudžeto tarnybos patvirtinimo apie ministerijos nuostatą dėl sutarties 

patvirtinimo.  

 

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO INFORMACIJA – Asmens duomenų tvarkymas, dėl kvietimo į 

pokalbius ir galimo įdarbinimo, bus grindžiamas sąžiningumo ir skaidrumo principais, siekiant apsaugoti 

pagrindines asmenų teises ir laisves.  

Šiuo tikslu pateikiama ši informacija: 

1. Duomenų valdytojas yra Italijos Respublikos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo 

ministerija, šiuo konkrečiu atveju veikianti per šią Diplomatinę / Konsulinę atstovybę (kontaktus galima rasti 

atstovybės internetiniame puslapyje). 

2. Dėl klausimų ar skundų dėl privatumo suinteresuotoji šalis gali kreiptis į Italijos Respublikos Užsienio 

reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos duomenų apsaugos pareigūną (RPD) (MAECI - RPD, 

Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma; tel. 0039 0636911; el. paštas: rpd@esteri.it; sertifikuotas el. paštas: rpd 

@cert.esteri.it). 

3. Tvarkomų asmens duomenų vienintelis tikslas yra galimų kandidatų pakvietimas pokalbiui bei darbo 

santykių tvarkymas su konkurso laimėtoju/-a, kaip numatyta 2000 m. balandžio 7 d. Įstatyminio dekreto Nr. 103, 

kuris pakeitė Respublikos Prezidento dekreto Nr. 18/67  IV Antraštinę dalį ir 2010 m. kovo 16 d. Ministerijos 

potvarkį Nr. 032/655; 

4. Konkurso laimėtojo/-os duomenų, kurie bus registruojami Italijos Respublikos Užsienio reikalų ir 

tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos DGRI-Ufficio VI esančiose informacijos/duomenų talpyklose 

popieriniu ir skaitmeniniu formatu, pateikimas yra privalomas pagal įstatymą. Bet koks nenoras pateikti aukščiau 

minėtų duomenų gali apriboti galimybę dalyvauti pokalbiuose ir būti priimtam į darbą. 

5. Duomenys bus tvarkomi mišriu būdu (rankiniu būdu ir automatizuotai) specialiai tam paskirtų darbuotojų. 

6. Laimėtojo duomenys bus perduoti Ekonomikos ir finansų ministerijai – Italijos Respublikos Užsienio 

reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos Centrinei biudžeto tarnybai, pagal 2001.06.30 Įstatyminio 

dekreto Nr. 123 5 straipsnį ir Italijos ir vietos įstatymuose numatytiems subjektams: Ekonomikos ir finansų 

ministerijai – Centriniam biudžeto biurui, išmokų patvirtinimui, AGS, dėl jų nuomonės, teisininkams, dėl 

atstovavimo vietiniame teisme, Ekonomikos ir finansų ministerijai, Darbo Ministerijai, privačioms draudimo 

bendrovėms, dėl įsipareigojimų, pagal Respublikos Prezidento dekreto Nr. 18/67 158 straipsnį, INPS, INAIL, 

vietinėms socialinės apsaugos agentūroms, vietinėms institucijoms, būtiniems formalumams atlikti. 

7. Nelaimėjusių kandidatų duomenys, jei nebus kitokių normatyvinių reikalavimų, bus saugomi 15 metų nuo 

atrankos datos, laikantis Baudžiamojo kodekso 317, 157 ir 161 straipsnių, tuo tarpu dėl teisinio tikrumo, kandidatų 

duomenys bus saugomi neribotą laiką jų pačių asmeninėse bylose, pagal Respublikos Prezidento dekreto Nr. 

445/2000 68 straipsnį ir Italijos Respublikos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos 

Aplinkraščio Nr. 25/1972 5 punktą. 

8. Suinteresuotoji šalis gali paprašyti prieigos prie savo asmens duomenų ir atsižvelgiant į galiojančius 

įstatymus, juos koreguoti. Pagal galiojančius įstatymus ir išskyrus dalyvavimo šioje viešoje procedūroje 

pasekmes, šalys taip pat gali prašyti panaikinti šiuos duomenis, taip pat apriboti arba prieštarauti duomenų 

tvarkymui. Minėtais atvejais suinteresuotoji šalis turi kreiptis į Diplomatinę / Konsulinę atstovybę, kuriai pateikė 

prašymą, informuodama taip pat Italijos Respublikos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo 

ministerijos duomenų apsaugos pareigūną. 

9. Jei suinteresuotosios šalys mano, kad buvo pažeistos jų teisės į privatumą, gali pateikti skundą Italijos 

Respublikos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos duomenų apsaugos pareigūnui. Jei jų 

netenkina atsakymas, jie gali kreiptis į Asmens duomenų apsaugos garantą (adresas: Piazza Venezia 11, 00187 

Roma, tel. 0039 06696771, el. paštas: garante@gpdp.it, sertifikuotas el. paštas: protocol@pec.gpdp .com). 

 

Vilnius, 2021 m. liepos 29 d.  


