
 

 

 

SKELBIAMA ATRANKA 

 

 

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ ŪKVEDŽIO 

PAREIGOMS UŽIMTI 

 

 

1. Įmonės, įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas. 

Biržų r. Vlado Jakubėno muzikos mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Adresas: Kęstučio g. 6, 

41174 Biržai įm. Kodas 190547931 

2. Pareigybė ūkvedys. 

Pareigybės paskirtis –  organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus; išmanyti darbų saugos, geros 

higienos praktikos, gaisrinės ir civilinės saugos bei sveikatos saugos įstatymus, mokėti valdyti, 

kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti reikalingus mokyklai vidaus 

tvarkomuosius, informacinius dokumentus. Vykdyti turto priežiūrą ir valdymą. Planuoti ir 

organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, savarankiškai vykdyti kitas direktoriaus pavestas 

funkcijas.  

3. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui. 

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą. 

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus, civilinį, darbo, profesinės etikos kodeksus, korupcijos prevencijos, viešojo 

administravimo, viešųjų pirkimų, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymus. 

3. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programų paketu („MS Word“, „Excel“, 

„Outlook“, „Internet Explorer“, elektroniniu paštu), naudotis naujomis ryšių ir kitomis 

organizacinėmis technikos priemonėmis (privalumas teikiamas pristačius Microsoft Office programų 

valdymo pažymą). 

4. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo ar vadovavimo asmenų 

grupei patirtį (pristatyti tą patvirtinančius dokumentus). 

5. Gerai mokėti lietuvių kalbą. 

6. Gebėti dirbti komandoje, spręsti konfliktus, glaustai pateikti informaciją, būti 

komunikabiliam, nešališkam, žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei 

etikos normas. 

4. Privalumai:  

1. Panašaus ar pedagoginio darbo patirtis. 

2. Turėti automobilį ir vairuotojo pažymėjimą.  

3. Geri informacinių technologijų naudojimosi įgūdžiai (multimedia, Microsoft Office: 

Word, Excel, PowerPoint). 

4. Geri dokumentų valdymo bei archyvavimo įgūdžiai. 

5. Viešųjų pirkimų įstatymo išmanymas.  

6. Mokyklos veiklos darbo ypatumų išmanymas.  

7. Darbų saugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, higienos įgūdžių išklausyti kursai 

(pagal galimybes pristatyti išklausytų kursų pažymėjimus). 

5. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.  

Pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai 

informuojami asmeniškai telefonu.  
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6. Pretendentai privalo patekti šiuos dokumentus: 

6.1.  Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.     

6.2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, 

kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams. 

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

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

6.4. Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. 

 

7. Dokumentai priimami iki 2020 m. rugsėjo 29 d.  Pretendentas dokumentus teikia 

asmeniškai raštu, gali siųsti registruotu laišku arba skenuotus el. paštu birzai.muzika@gmail.com 

iki 2020 m. rugsėjo 29 d. 15.00 val. 

  Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos. Pretendentų 

pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus 

grąžinami pretendentui.  

Pretendentams neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų reikiamų 

dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka kopijų, 

neleidžiama dalyvauti atrankoje ir į pokalbį nekviečiami. 

8. Atrankos būdas – pokalbis žodžiu. 

9. Pretendentai atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį kuris vyks 2020 m. rugsėjo 30 d. 

11.00 val. muzikos mokyklos kabinete. Direktorius, pasikalbėjęs su visais pretendentais, 

išklausęs komisijos narių nuomonę, priimą sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus. 

 

10. Informacija teikiama.  

Telefonu: 8 450 32947, el. paštas birzai.muzika@gmail.com  

11. Darbo sutartis - neterminuota.  

12.  1 etatas, koeficientas – 4,0 – 7,7 baziniais algos dydžiais priklausomai nuo profesinio darbo 

patirties.  

 


