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PATVIRTINTA 
Panevėžio „Vilties“ progimnazijos  
direktoriaus 2016 m. sausio 29 d. 
įsakymu Nr. V-16 

 

KONKURSO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS 
PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 101 straipsnio 
2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301 „Dėl 
konkursinių pareigų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio 
socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės 
ir savivaldybių įstaigose sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų 
sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2011 m. birželio 1 d. nutarimo Nr. 630 „Dėl 
konkursinių pareigų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio 
socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės 
ir savivaldybių įstaigose sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų 
sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, 2015 m. lapkričio 18 d. 
nutarimo Nr. 1196 „Dėl konkursinių pareigų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, 
savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų 
finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose bei viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra 
valstybė ir savivaldybė, sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų 
sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimu. 

I. SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Konkurso į progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigas organizavimo 
tvarkos aprašas reglamentuoja konkurso organizavimo tvarką. 
2. Priėmimo į pareigas konkurso būdu procedūra apima: 
2.1. konkurso paskelbimą; 
2.2. dokumentų, kurie turi būti pateikti norint dalyvauti konkurse, priėmimą; 
2.3. konkurso komisijos sudarymą; 
2.4. konkursą; 
2.5. progimnazijos direktoriaus sprendimą (toliau vadinama – įsakymas) dėl direktoriaus 
pavaduotojo ūkio reikalams priėmimo į pareigas.  
3. Asmuo laikomas priimtu į pareigas nuo progimnazijos direktoriaus įsakyme dėl priėmimo į 
direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigas nustatytos dienos.  
 

II. SKYRIUS 
KONKURSO PASKELBIMAS 

 

4. Progimnazijos direktorius įsakymu skelbia konkursą į direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams 
pareigas ir įgalioja atsakingą asmenį įkelti į progimnazijos internetinę svetainę elektroninę konkurso 
paskelbimo formą (šio aprašo 1 priedas).  
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III. SKYRIUS 
DOKUMENT Ų PATEIKIMAS IR PRI ĖMIMAS 

 

5. Pretendentas į direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigas užimti privalo pateikti: 
5.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau vadinama – prašymas); 
5.2.asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, šių dokumentų 
kopijas; 
5.3. gyvenimo aprašymą (CV); 
5.4. užpildytą pretendento anketą (šio Aprašo 2 priedas). Pretendento anketa gali būti pildoma 
vietoje, pateikus prašymą asmeniškai, arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu; 
5.5. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus; 
5.6. veiklos programą ir asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo 
savo gebėjimus ir dalykines savybes. 
6. Pretendentas pateikia dokumentus konkursą organizuojančios progimnazijos raštinės vedėjai 
asmeniškai arba siunčia registruotu laišku. 

7. Jeigu pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai, nurodytų dokumentų originalus, sutikrinusi 
su pateiktomis kopijomis, progimnazijos raštinės vedėja grąžina pretendentui dokumentų priėmimo 
metu.  
8. Jeigu dokumentai siunčiami konkursą organizuojančiai progimnazijai registruotu laišku, 
pateikiamos nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos. 

9. Dokumentai registruojami gaunamų dokumentų registravimo žurnale.  

10. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant 
konkurso paskelbimo dieną.  
11. Pretendentą, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir kuris 
neigiamai atsakė į pretendento anketos 4–11 klausimus, raštinės vedėja informuoja apie konkurso 
datą, vietą ir laiką. Pretendentui, kuris neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių 
reikalavimų ir (ar) kuris teigiamai atsakė į bent vieną iš pretendento anketos 4–11 klausimų, 
pranešama, kodėl jam neleidžiama dalyvauti pretendentų atrankoje. 

IV. SKYRIUS 
 

KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMAS IR PRETENDENT Ų ATRANKA 
 

12. Konkursui vykdyti sudaroma konkurso komisija. 

13. Komisija sudaroma progimnazijos direktoriaus įsakymu. 
14. Komisija sudaroma ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki konkurso. Komisijos narys gali būti 
pakeistas ir pretendentų atrankos dieną. 
15. Komisiją turi sudaryti ne mažiau 3 nariai, vienas iš komisijos narių yra raštinės vedėja. 
16. Įsakyme dėl komisijos sudarymo nurodomi komisijos pirmininkas, kiti komisijos nariai ir 
komisijos sekretorius.  

17. Konkursas į direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigas vykdomas direktoriaus įsakymu 
nustatyta data. Konkursas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo paskutinės 
dokumentų priėmimo dienos. 
18. Komisija svarsto pretendentų pateiktus dokumentus ir teikia savo išvadas progimnazijos 
direktoriui: 
18.1. Vertinama pretendento profesinė patirtis ir dalykinės savybės. Jeigu eiti pareigas būtini tam 

tikri įgūdžiai, vertinama kaip šie įgūdžiai taikomi einant konkrečias pareigas.  

18.2. Komisijos pirmininkas ir komisijos nariai vertina atrankoje dalyvaujančius pretendentus už 

testą žodžiu (pokalbį). Vertinant pretendentus, turi dalyvauti daugiau kaip pusė komisijos narių. 

Pretendento pokalbis vertinamas nuo 1 iki 10 balų. Pretendento surinkti balai apskaičiuojami taip: 

pretendentui paskirti balai sudedami ir dalijami iš dalyvavusių komisijos narių skaičiaus. 

18.3. Pretendentas, surinkęs mažiau kaip 50 % balų už vieną testą ( pokalbį ) laikomas neperėjusiu 

pretendentų atrankos. 
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18.4. Jeigu keli pretendentai surinko vienodą didžiausią balų skaičių (bet ne mažiau kaip 6 balus už 
testą), vertinami šių pretendentų privalumai, nurodyti jų pateiktuose privalumų sąrašuose, 

analizuojama pateikta veiklos programa. Pretendentų privalumai ir veiklos pokalbis vertinami, kaip 

nurodyta šio Aprašo 18.2. punkte. 

18.5. Laimėjusiu konkursą laikomas atranką perėjęs ir daugiausiai balų surinkęs pretendentas. 

18.6. Konkurso rezultatai ir komisijos sprendimas įforminami protokolu. Protokolą pasirašo 

komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorius. Protokolas atiduodamas progimnazijos direktoriui. 

18.7. Konkursą laimėjęs pretendentas priimamas į pareigas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. 

18.8. Jeigu konkursą laimėjęs pretendentas nepasirašo darbo sutarties ir atsisako eiti pareigas, 
konkursą laimėjusiu laikomas kitas atranką perėjęs ir surinkęs daugiausiai balų (palyginti su kitų 
atranką perėjusių pretendentų rezultatais) pretendentas.  
19. Sprendimą užimti direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigas priima progimnazijos 
direktorius vadovaujantis konkurso komisijos išvada ir pokalbio rezultatais. 
20. Su konkurso rezultatais pretendentai supažindinami per 1 dieną nuo įvykusio konkurso dienos. 
 
 

V. SKYRIUS 
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 
21. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo nors vienas pretendentas. 
22. Konkursas laikomas neįvykusiu, jeigu: 

22.1. paskelbus konkursą nė vienas pretendentas nepateikė šio Aprašo 5 punkte nurodytų 

dokumentų; 

22.2. šio Aprašo 11 punkte nurodytas pranešimas apie dalyvavimą pretendentų atrankoje 

nepateiktas nė vienam pretendentui; 

22.3. nė vienas pretendentas neperėjo pretendentų atrankos; 

22.4. šio Aprašo 18.8 punkte nustatytu atveju nelieka nė vieno pretendento, kuris galėtų būti 

laikomas laimėjusiu konkursą. 

23. Dalyvavęs pretendentų atrankoje, bet nelaimėjęs konkurso pretendentas per 3 dienas gali 
apskųsti konkurso rezultatus ir komisijos sprendimą progimnazijos direktoriui. 
 
 

____________________________ 
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                                                                                                                                                                        Konkurso direktoriaus pavaduotojo 
                                                                                                                                                                        ūkio reikalams pareigoms užimti 
                                                                                                                                                                        organizavimo tvarkos aprašo 
                                                                                                                                                                       1 priedas 
 
 
 

Konkursas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti 

Skelbiamas atviras konkursas 
Panevėžio „Vilties“ progimnazijos (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Ramygalos g. 16, LT-36231 

Panevėžys, tel./faks. (845)432472, mob. 865711227, el.p. rastine@vilties.panevezys.lm.lt, 
http://www.vilties.panevezys.lm.lt, mokyklos kodas – 190420040)  

direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms (1 etatas) užimti 
 
Darbo pobūdis:   

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams veiklą reglamentuoja progimnazijos nuostatai,  
direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareiginiai nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, 
administracijos darbo barų paskirstymas. 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams organizuoja ir vadovauja progimnazijos 
techniniam personalui. Planuoja, organizuoja, instruktuoja bei kontroliuoja aptarnaujančio techninio 
personalo darbą, sudaro darbo laiko ir darbuotojų pavadavimo grafikus, pildo darbo laiko apskaitos 
žiniaraštį. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose pateikia informaciją apie realų darbuotojų dirbtą 
darbo laiką. Rengia pavaldžių darbuotojų atostogų grafikus, kontroliuoja apšvietimo, šildymo, 
ventiliacijos, kanalizacijos veikimą, jų techninį stovį, užtikrina, kad ūkio objektai būtų tinkamai 
prižiūrimi ir naudojami, kad progimnazijos ūkis funkcionuotų, nesukeldamas progimnazijos veiklos 
sutrikimų. Užtikrina patalpų ir pastatų priežiūrą pagal darbo saugos, priešgaisrinės saugos, higienos 
ir sanitarijos reikalavimus, rūpinasi patalpų darbui ir renginių organizavimui paruošimu. Užtikrina, 
kad būtų laiku atliktas progimnazijos patalpų ir inventoriaus eilinis remontas. Atsako už: darbuotojų 
saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą, civilinę saugą, švarą ir tvarką progimnazijoje ir jos 
teritorijoje, rengia darbo saugos instrukcijas ir prižiūri jų laikymąsi, viešųjų pirkimų taisykles, 
nuolat jas atnaujina vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, pildo ūkinę-
finansinę dokumentaciją, reikalingų atlikti darbų sąmatas, rengia pavaldžių darbuotojų pareiginių 
nuostatų projektus, ruošia orgtechnikos naudojimo taisykles (kopijavimo aparatų, spausdintuvų ir 
kt.) analizuoja kabinetų tobulinimo programas, vykdo ugdomojo proceso materialinį aprūpinimą, 
mokymo priemonių įsigijimą, viešuosius pirkimus ir viešųjų pirkimų konkursus, nelaimingų 
atsitikimų tyrimą ugdymo procese, neformalaus švietimo veikloje ir darbe, darbuotojų 
supažindinimą su darbo saugos ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis, prižiūri valgyklos veiklą, 
maitinimo organizavimą, informuoja personalą apie įvairius pokyčius, numatomus darbus, 
organizuoja progimnazijos svečių priėmimą, viešųjų bei visuomenei naudingų darbų atlikimą, 
ruošia sutarčių su rangovais, patalpų nuomotojais ir tiekėjais projektus, įformina pirkimus, 
medžiagų ir priemonių pajamavimą, išdavimą ir nurašymą ir vykdo kitą su materialinėmis 
vertybėmis susijusią apskaitą. 

Pareiginės algos koeficientas – 18 (bazinės mėnesio algos dydžio). 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: 
•  Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą. 
• Atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu, reikalavimus. 
• Žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės 

aktus, reglamentuojančius progimnazijos veiklą, ūkinę veiklą. 
• Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, gerai dirbti kompiuteriu (Microsoft 

Office, Word Excel). 



5 

 

• Gerai išmanyti darbų saugą, civilinės, priešgaisrinės saugos, viešųjų pirkimų įstatymus, 
higienos reikalavimus. 

•  Privalo turėti organizacinių sugebėjimų vadovauti personalui.  
• Sugebėti vesti medžiagų apskaitą, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, grafikus, ruošti 

sutarčių su rangovais, patalpų nuomotojais ir tiekėjais projektus, įforminti pirkimus, 
medžiagų ir priemonių nurašymus ir vykdyti kitą su materialinėmis vertybėmis susijusią 
apskaitą.  

• Privalumai:  
• Išklausyti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, higienos įgūdžių kursai. 
• Vairuotojo pažymėjimo ir asmeninio automobilio turėjimas. 
• Vadybos ir verslo žinių išmanymas. 

 

• Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. 
•  Pastaba. Pokalbiui bus kviečiami tik tie pretendentai, kurie atitiks reikalavimus direktoriaus 

pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės funkcijoms vykdyti.  

Pretendentas privalo pateikti: 
• prašymą leisti dalyvauti konkurse; 
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių 

dokumentų kopijas; 
• gyvenimo aprašymą (CV); 
• darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas; 
• veiklos programą; 
• asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo gebėjimus ir 

dalykines savybes;  
• užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2015 m. 

lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1196) (Priedas Nr.2). 
 

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Dokumentai 
priimami Panevėžio „Vilties“ progimnazijos raštinėje, adresu Ramygalos 16, Panevėžys. 
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, nuo 2016- 02-01 iki 2016-
02-14, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val.. 

 
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.  

 

 

 __________________ 
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 Konkurso direktoriaus pavaduotojo 
                                                                                                                                                                         ūkio reikalams pareigoms užimti 
                                                                                                                                                                         organizavimo tvarkos aprašo 
                                                                                                                                                                         2 priedas 

 

PRETENDENTO ANKETA  
 

1. Pretendentas _____________________________________________________________ 
     (vardas ir pavardė, asmens kodas) 

2. Įstaiga, kuriai pateikiama anketa  Panevėžio „Vilties“ progimnazija. 

3. Pretenduojama į Panevėžio „Vilties“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ūkio 

reikalams pareigas (1 etatas). 

4. Ar šios anketos 3 punkte nurodytoje progimnazijoje 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 progimnazijoje taptų susijęs su vieno tiesioginiu pavaldumu 

kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą?  

________________________________________________________________________________ 
(jeigu taip – nurodykite tokio asmens pareigas, vardą ir pavardę) 

5. Ar Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia Jums eiti pareigas, nurodytas šios anketos 3 

punkte, taip pat pareigas šios anketos 3 punkte nurodytoje progimnazijoje? 

________________________________________________________________________________ 
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 įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai?  __________  

 _____________________________________________________________________________  

(jeigu 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? __  

 _____________________________________________________________________________  
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10. Ar esate pripažintas neveiksniu ar neveiksniu tam tikroje srityje (ribotai veiksniu)?
 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite kokioje srityje esate pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu) 

11. Ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys (į šį klausimą privalo atsakyti tik 
pretendentas į įmonės, įstaigos vadovo pareigas)? ______________________________________  

 

 _____________________________________________________________________________  

(jeigu taip, nurodykite kito juridinio asmens pavadinimą ir jo ryšį su įmone, įstaiga, nurodyta šios anketos 3 punkte) 

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     (Parašas)  
 (Vardas ir pavardė) 

                     (Data) 

Žyma apie pretendento atitiktį reikalavimams, kurie paminėti Konkursų pareigoms, 
įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo 13 punkte  

 

 _____________________________________________________________________________  

 
 
Direktorius  _______________________________________________________ 
   (Parašas)   (Vardas ir pavardė) 
2016- _______________ 
             (data) 


