Konkursas Regos ugdymo centro direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems
reikalams pareigoms (1,0 et.) užimti
Klaipėdos regos ugdymo centras (biudžetinė įstaiga, buveinė – Baltijos pr. 31, LT-94130
Klaipėda, Juridinio asmens registro kodas - 300044804, skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo
ūkiui ir bendriesiems reikalams (1,0 et.) pareigoms užimti.
Pareigybės darbo pobūdis: paskirsto darbuotojams darbus pagal patvirtintus pareigybių
aprašymus, organizuoja darbus taip, kad ūkio darbuotojų objektai būtų tinkamai prižiūrimi ir
naudojami, kad ūkis funkcionuotų normaliai, nesukeldamas įstaigos veiklos sutrikimų. Sistemingai
vykdo įstaigos pastatų ir patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos
reikalavimus, nustatytu laiku organizuoja pastato ir jo konstrukcijos sezonines bei neeilines apžiūras,
organizuoja apžiūrų metu rastų defektų pašalinimą. Tvarko materialinių vertybių (atsargų, įrenginių,
inventoriaus, baldų ir t.t.) apskaitą. Atsakingas, kad medžiagų, prekių, atsargų likučiai atitiktų
nurodytus buhalterinės apskaitos dokumentuose. Atsakingas už viešuosius pirkimus elektroniniu
būdu, tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir atlieka viešųjų pirkimų iniciatoriaus ir organizatoriaus
funkcijas.
Kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojui, pretenduojančiam užimti direktoriaus pavaduotojo
ūkiui ir bendriesiems reikalams pareigas:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu
išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu
(pageidautinas techninis išsilavinimas);
2. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant
savo pareigas;
3. Taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei raštvedybos taisyklių
reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4. Žinoti ir darbe vadovautis darbo santykius reglamentuojančiais įstatymais, Viešųjų pirkimų
įstatymu, buhalterinės apskaitos pagrindais bei kitais biudžetinės įstaigos veiklą reglamentuojančiais
norminiais teisės aktais, švietimo įstaigos ūkio tvarkymui keliamais reikalavimais;
5. Būti darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, pareigingam, mandagiam, atspariam stresui,
tolerantiškam, gebėti bendrauti su žmonėmis ir dirbti komandoje, savarankiškai planuoti,
organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus.
Privalumai: analogiško darbo patirtis - darbo įgūdžiai ūkio aptarnavimo srityje,
administracinio ar vadovavimo darbo patirtis.
Pretendentai turi atitikti reikalavimus, nustatytus
Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir pokalbis.

kvalifikaciniuose

reikalavimuose.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas).
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų
kopijas, informacinių technologijų išmanymą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį
kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Dokumentus, patvirtinančius darbo patirtį (stažą), kvalifikaciją, ir jų kopijas.
5. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės
savybės.
6. Užpildytą pretendento anketą (pretendento anketa gali būti pildoma vietoje, pateikiant
dokumentus asmeniškai).

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu
dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos. Jeigu pateiktos
dokumentų kopijos nepatvirtintos, pretendentai privalo pateikti originalius dokumentus konkurso
dieną jiems praneštu laiku.
Pareiginės algos dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (Nr.XIII-1712, 2018-12-20, suvestinė
redakcija nuo 2019-01-01) ir, atsižvelgiant į vadovaujamo darbo patirtį nustatomas pastoviosios
dalies koeficiantas (pareiginės algos baziniais dydžiais) 4,18-7,49 koeficiantų ribose.
Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo, t.y. nuo
2019 m. vasario 26 d. iki 2019 kovo 12 d. 12.00 val., Regos ugdymo centro raštinėje, Baltijos pr. 31,
LT-94130, Klaipėda.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis ir testas raštu.
Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 (46) 346033.

Priedas 1
________________________________________________
(vardas, pavardė)
_______________________________________________________________
(adresas, telefonas)
Klaipėdos regos ugdymo centro direktorei
Laimai Glaveckienei

PRAŠYMAS
DĖL LEIDIMO DALYVAUTI KONKURSE
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI IR BENDRIESIEMS REIKALAMS
PAREIGOMS UŽIMTI
2019 m. ___________ mėn. ________ d.
Klaipėda

Prašau leisti dalyvauti konkurse Regos ugdymo centro direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir
bendriesiems reikalams pareigoms (1,0 et.) užimti.
PRIDEDAMA:
1.
2.
3.

______________
(parašas)

________________________________________
(vardas, pavardė)

Priedas 2
PRETENDENTO ANKETA
1.Pretendentas ______________________________________________________________
(vardas ir pavardė, asmens kodas)
2. Valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos (toliau – įmonė, įstaiga) savininko teises ir pareigas
įgyvendinanti institucija arba įmonė, įstaiga, kuriai pateikiama anketa - Klaipėdos regos ugdymo centras
3. Įmonės, įstaigos pavadinimas ir pareigos įmonėje, įstaigoje, į kurias pretenduojama:
Regos ugdymo centro direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems reikalams pareigas
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 mokykloje 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 juose nustatyta tvarka Jums atimta teisė eiti pareigas, nurodytas šios
anketos 3 punkte?
________________________________________________________________________________

6. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka 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 įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės
tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo
apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisinimo dienos nepraėjo 3 metai?
________________________________________________________________________________
(jei taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas)
________________________________________________________________________________

8.
Ar
esate
įstatymų
nustatyta
tvarka
uždraustos
organizacijos
________________________________________________________________________________

narys?

9. Ar buvote atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo,
pareigūno
vardo
pažeminimo
ir
nuo
atleidimo
iš
pareigų
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)
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 nurodytas pareigas
tikslais, taip pat kad bus tikrinamas jų teisingumas.
Man paaiškinta, kad paaiškėjus bent vienai aplinkybei, dėl kurios negaliu būti priimtas į šios anketos
3 punkte nurodytas pareigas, mane gali būti atsisakoma priimti į pareigas arba galiu būti iš jų atleistas.

Pretendentas
___________

____________________
(Vardas ir pavardė)

(Data)

___________

(Parašas)

Žyma apie pretendento atitiktį reikalavimams, kurie paminėti Konkursų pareigoms, įtrauktoms į
konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo 13 punkte
Raštinės vedėja
_____________
(Parašas)

__________________________
(Vardas ir pavardė)

_________________
(Data)

