
INFORMACIJA APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ 

2016-11-22 

Šiauliai 
 

Įstaigos pavadinimas: ŠIAULIŲ JOVARO PROGIMNAZIJA 

Pareigų pavadinimas: Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas 

Reikalavimai: 

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. 

2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu          

Nr. 1688, reikalavimus. 

3. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus progimnazijos 

bendruomenės narių santykius. 

4. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas. 

5. Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, 

dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles. 

6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir progimnazijos bendruomenės veiklą, derinti 

veiklas su kitais struktūriniais padaliniais, progimnazijos direktoriumi, kitomis institucijomis. 

7. Mokėti naudotis IKT priemonėmis (MS Office ir kitomis programomis bei programiniais paketais, 

interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis). 

8. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, tolerantiškam, gebėti dirbti komandoje. 

9. Turėti patirtį vykdant viešuosius pirkimus, mokėti naudotis Centrine viešųjų pirkimų informacine 

sistema (CVP IS), Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu (CPO LT). 

10. Gebėti rengti dokumentus vadovaujantis teisės aktais. 

11. Žinoti ir taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius turto įsigijimą, apskaitą ir apsaugą, 

pastatų, patalpų eksploatavimą. 

Funkcijos: 

1. Organizuoti progimnazijos ugdymo proceso aprūpinimą materialiniais ištekliais ir 

paslaugomis. 

2. Organizuoti įstaigos pastato, patalpų, teritorijos materialinių vertybių priežiūrą, tvarkymą ir 

apsaugą. 

3. Stebėti pastatų būklę, pildyti statinių priežiūros žurnalus. 

4. Tvarkyti ūkio dalies dokumentaciją. 

5. Apskaityti materialines vertybes, trumpalaikį ir ilgalaikį turtą, rūpintis jo įsigijimu. 

6. Rengti viešųjų pirkimų dokumentus, atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas. 

7. Organizuoti priešgaisrinės, civilinės ir sveikatos saugos reikalavimų įgyvendinimą. 

8. Planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, kontroliuoti ir vertinti atlikimo 

kokybę. 
Darbo užmokestis: 13  (BMA dydžiais) 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse. 

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos. 

3. Gyvenimo aprašymas. 

4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos. 

5. Rekomendacijos (neprivaloma). 

6. Asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo gebėjimus ir dalykines 

savybes (neprivaloma). 

Dokumentai priimami adresu:  

Šiaulių Jovaro progimnazijos raštinėje 

Vytauto g. 132, LT-76341 Šiauliai 

I-IV – nuo 8.00 val. iki 16.45 val. 

V – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.  

arba el. p. info@jovaras.com 

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie 

dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu laišku individualiai. 
Dokumentų originalus turėti atrankos dieną. 

Pretendentų atranka – pokalbis. 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. 8 656 256 75. 
Skelbimas galioja iki 2016-12-19 

mailto:info@jovaras.com
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