
 
 

Vadovas kandidatams 

Duomenų bazė pastatų srityje (III pareigų grupė) 
 
 
 

Kad galėtumėte pateikti paraišką šioje duomenų bazėje, turite turėti paskyrą platformoje 
APPLY4EP. Ši platforma yra vienintelis būdas pateikti paraišką. 
 

Susikurti paskyrą 
 

Galite susikurti tik vieną paskyrą.  
 
Norėdami susikurti paskyrą, pasirinkite puslapį https://apply4ep.gestmax.eu ir atidžiai 
perskaitykite ten pateikiamą informaciją. 

 

Teikti paraišką 
 
Spustelėkite nuorodą Pateikite paraišką internetu. Įrašykite visą žvaigždute pažymėtą 
privalomą informaciją.  

Tada spustelėkite nuorodą Kitas žingsnis. Įkelkite savo gyvenimo aprašymą Europass 
formatu ir užpildykite deklaracijų dalį.   
Paskui spustelėkite nuorodą Kitas žingsnis ir užpildykite visas žvaigždute pažymėtas 
privalomas paraiškos formos dalis.  

 
Profesiniai patirčiai skirtos dalies laukelyje Eitos pareigos, jeigu turite darbo užsienyje arba 
tarptautinėje organizacijoje patirties, pirmiausia turite įrašyti kodą „INText“ ir tada pateikti 
išsamų eitų pareigų aprašymą. Visus susijusius dokumentus (pvz., buvusių darbdavių 

pažymą, laišką dėl įdarbinimo, pareigybės aprašymą, sutartį, atlyginimo lapelį ir kt.) turite 
įkelti viename dokumente PDF formatu. 
Jei norite pateikti daugiau profesinės patirties pavyzdžių, spustelėkite nuorodą Ar norite 
pateikti daugiau profesinės patirties pavyzdžių? Galite pateikti ne daugiau kaip 12 profesinės 

patirties pavyzdžių. 
 
Laukelyje Diplomo pavadinimas nurodykite turimus vidurinio mokslo baigimo pažymėjimus 
ir atitinkamas akademines kvalifikacijas lotynų kalba bei galutinį juose nurodytą balą.  

 
Į dokumentus, kurie atsiunčiami ne kaip paraiškos internetu priedai, neatsižvelgiama.  
 
Reguliariai tikrinkite savo paskyrą. Pasirūpinkite, kad jūsų užregistruoti kontaktinia i 

duomenys, ypač telefono numeris ir e. pašto adresas, būtų nuolat atnaujinami. Įdarbinančios 
tarnybos gali bandyti su jumis susisiekti telefonu ar elektroniniu paštu. Savo kontaktinius 
duomenis galite atnaujinti pasirinkę skiltį Mano paskyra.   
 

 
 

https://apply4ep.gestmax.eu/


Lygios galimybės 
 
Europos Parlamentas užtikrina, kad nebūtų jokių formų diskriminacijos. 
 

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos 
nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar 
socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors 
kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės 

orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties. 
 
Visos šio vadovo nuorodos į vyriškos lyties asmenį taip pat taikomos moteriškos lyties 
asmeniui ir atvirkščiai. 

 

Asmens duomenų apsauga 
 
Europos Parlamentas, kaip atrankų rengėjas, užtikrina, kad kandidatų asmens duomenys būtų 
tvarkomi visiškai laikantis 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms 

ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (2018 m. 
lapkričio 21 d. Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 295), ypač garantuojant šių duomenų 
konfidencialumą ir saugumą. 

 

SPECIALŪS KODAI 

 

Toliau pateikiami kodai (pvz., [TArch], vienodi visomis kalbomis) skirti tam, kad būtų 

galima nustatyti konkrečių techninių įgūdžių turinčius kandidatus. Kandidatų prašoma 

naudoti šiuos kodus paraiškoje (jei reikia, skiltyje „Profesinė patirtis“ ir (arba) 

„Išsilavinimas ir mokymai“), kad, aprašydami profesinę patirtį ir (arba) išsilavinimą ir 

mokymus, pabrėžtų tam tikrus įgūdžius. Kandidatai, priklausomai nuo jų patirties, gali 

naudoti kelis kodus.  

 

Pastatų valdymas. Pastatų priežiūros technikas (III pareigų grupė) 

 

Jei tinka, naudoti šiuos specializacijos kodus: 

 [TArch]Architektūra, interjero projektavimas 

 [TRef] Renovacija ir apdaila 

 [TStru] Konstrukcijos 

 [TElec] Elektra, vidutinė ir žema įtampa 

 [THvac] Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 

 [TIfir] Priešgaisrinės saugos infrastruktūra 

 [TIbms] Pastatų valdymo sistema 

 [TCstr] Statybos, statybvietės valdymas 

 [TFm] Infrastruktūros valdymas, eksploatavimas 

 [TImms] Techninės priežiūros valdymo sistema 

 [TGcad] Grafika, kompiuterinis projektavimas 



 [TGbim] Grafika, statinio informacinis modeliavimas 

 [TSafe] Saugos ir sveikatos koordinavimas 

 [TCouns] Konsultacijos prevencijos klausimais 

 

Aiškinamieji kodų, nurodytų dalyje „Paraiškos“, pavyzdžiai. 

 
 

 


