
 

 

    Forma patvirtinta 

    Savivaldybės administracijos direktoriaus 

    2015 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 1429 
 

KONKURSŲ PASKELBIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS INTERNETO 

SVETAINĖS FORMA 

 

2021-01-06 

Šiauliai 

 

Įstaigos pavadinimas: 

Šiaulių lopšelis–darželis ,,Vaikystė“, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Krymo g. 3, 

LT-78254, Šiauliai, kodas - 190528393 

Pareigybių pavadinimas: 

Ūkio dalies vedėjas, A2 lygis, 1 (vienu) etatu. 

Reikalavimai: 

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu 

ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. 

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

kategorijų, patvirtintų LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus. 

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, 

švietimo įstaigų ūkinę veiklą reglamentuojančius dokumentus, higienos normų reikalavimus, 

žinoti Geros higienos praktikos taisykles viešojo maitinimo įmonėms. 

4. Būti išklausius priešgaisrinės, darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos kursus bei turėti 

tai patvirtinančius pažymėjimus. 

5. Gebėti sklandžiai ir nuosekliai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 

6. Mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo 

veiklą. 

7. Mokėti dirbti pagrindinėmis „Microsoft Office“ programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS 

Outlook“, „Internet Explorer“. 

8. Gebėti spręsti techninius klausimus, turėti darbo organizavimo pagrindus, gebėti dirbti 

komandoje ir individualiai. 

9. Išmanyti pastatų, statinių, patalpų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos darbų 

atlikimo tvarką. 

10. Išmanyti maisto sandėliavimo ir saugojimo reikalavimus. 

11. Išmanyti pirkimo – pardavimo sutarčių, sąmatų sudarymo ir įgyvendinimo būdus. 

12. Privalumas – analogiško darbo patirtis. 

Funkcijos: 

1. Organizuoti ir užtikrinti tinkamą lopšelio-darželio statinio, patalpų, elektros, šilumos, 

vandentiekio ir vėdinimo, ūkio, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, ryšio priemonių, 

inžinerinių tinklų sistemų ir įrengimų, žaidimų aikštelės bei kitų materialinių vertybių naudojimą, 

priežiūrą ir remontą. 

2. Organizuoti ir kontroliuoti techninio personalo darbą, sudaryti jų darbo grafikus. 

3. Inicijuoti darbuotojų funkcijų vykdymui reikalingų priemonių pirkimus, organizuoti lopšelio-

darželio aprūpinimą baldais, inventoriumi, organizacine technika, kanceliarinėmis ir kitomis 

priemonėmis, kontroliuoti jų apsaugą ir savalaikį remontą. 

4. Organizuoti lopšelio-darželio įrangos, inventoriaus, baldų montavimo darbus. 

5. Savalaikiai aprūpinti tiesiogiai pavaldžius darbuotojus valymo ir higienos priemonėmis. 

6. Užtikrinti tinkamą materialinių vertybių sandėliavimą ir jų apsaugą. 

7. Organizuoti maisto sandėliavimo ir maisto sandėlio priežiūros darbus, tvarkyti maisto 

apskaitos dokumentus. 

8. Vykdyti skalbinių surinkimą, keitimą, išvežimą į skalbyklą, vesti skalbinių apskaitą. 
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9. Atlikti kasmetinę inventorizaciją, metinį panaudotų medžiagų inventoriaus nurašymą. 

10. Laiku ir teisingai pildyti ir pateikti buhalterinius dokumentus. 

11. Teikti duomenis auditui pagal šios pareigybės kompetenciją. 

12. Rengti ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planą. 

13. Rengti civilinės saugos pratybas, organizuoti civilinės saugos mokymus darbuotojams. 

14. Organizuoti evakavimo planų parengimą. 

15. Instruktuoti aptarnaujantį personalą (techninius darbuotojus) saugos darbe, priešgaisrinės 

saugos ir elektros saugos klausimais bei kontroliuoti saugos ir sveikatos instrukcijų vykdymą. 

Darbo užmokestis: 

Nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 LR valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 2 priedu. Darbo 

apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos 

baziniais dydžiais) priklausomai nuo darbuotojo profesinio darbo patirties (metais) intervale nuo 

5,9 iki 12,2. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse. 

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį 

kvalifikaciniams reikalavimams. 

4. Gyvenimo aprašymą, nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, 

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

(nurodant dalykines savybes). 

5. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. 

birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496). 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentų atranka organizuojama 

naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime 

nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu 

individualiai. 

Dokumentai priimami adresu: 

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo 

modulį). 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: 

Adresas – Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai. 

Pasiteiravimo tel. (8-41) 553021, el. pašto adresas info@siauliuvaikyste.lt  

Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val. (atsakingas asmuo – 

direktorius).  

Skelbimas galioja: 

14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę 

sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje. 

Konkurso paskelbimo data 2021 m. sausio 7 d. 

Skelbimas galioja iki 2021 m. sausio 21 d. 

Skelbimo Nr. 68249 

 

Direktorė                                                                                                                 Reda Ponelienė 

 

SUDERINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  

Žmonių gerovės ir ugdymo departamento 

Švietimo skyriaus vedėja  

 

Edita Minkuvienė 

2021 m.______________________ d.  
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