
Lazdijų mokykla-darželis ,,Kregždutė“ (Biudžetinė įstaiga, Kauno g. 23, Lazdijai, į. k. 190607232, 

el.p. info@lazdijukregzdute.lt)  skelbia atranką ūkvedžio pareigoms užimti 

1 pareigybės dydžio darbo krūviu pagal neterminuotą darbo sutartį  

Pareigybės pavadinimas – ūkvedys, pareigybės kodas 515101. 

Pareigybės lygis B. 

       

 1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 

 1.1. Ūkvedžiu gali dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 

metų ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; 

 1.2. kandidatas turi išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų vykdymą, darbuotojų saugos ir 

sveikatos, elektros įrenginių eksploatavimo, priešgaisrinės saugos organizavimą, ilgalaikio materialiojo 

ir nematerialiojo turto, medžiagų ir trumpalaikio turto apskaitą, naudojimą bei apsaugą ir gebėti juos 

taikyti praktiškai; 

 1.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, finansų valdymo ir apskaitos sistema „my 

LOBster“, dokumentų valdymo sistemos – DVS, išmaniąja viešųjų pirkimų sistema EcoCost. 

 

 2. Ūkvedžio funkcijos: 

 2.1. instruktuoja darbuotojus saugos darbe, gaisrinės saugos klausimais bei kontroliuoja 

instrukcijų vykdymą; 

 2.2. organizuoja ir kontroliuoja mokyklos teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūrą pagal saugos 

darbe, gaisrinės saugos ir higienos reikalavimus; 

 2.3. rūpinasi apšvietimo, šildymo, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu, kontroliuoja jų 

techninį stovį;  

 2.4. organizuoja ir esant būtinumui prisideda atliekant remonto darbus; 

 2.5. tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją, vykdo 

viešuosius pirkimus elektroniniu būdu - CVP IS programoje, rengia viešųjų pirkimų ataskaitas; 

 2.6.  tvarko PVM sąskaitas, apklausas, sutartis; 

 2.7. veda materialinių vertybių gavimo ir sunaudojimo apskaitą, organizuoja jų remontą ir 

inventorizavimą; 

 3. Privalumai: 

 3.1. Privalomos asmens savybės – atsakingumas, iniciatyvumas, darbštumas, sklandus minčių 

dėstymas žodžiu ir raštu, organizaciniai gabumai, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, 

imlumas naujovėms, gebėjimas dirbti komandoje;  
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 3.2. darbo patirtis organizuojant ir vykdant projektus ir konkursus. 

         3.3. pedagoginio darbo ypatumų išmanymas; 

         3.4. gebėjimas išmanyti ir prisidėti atliekant smulkius remonto darbus; 

         3.5. išklausyti gaisrinės saugos, darbų saugos kursai bei turimi tai patvirtinantys pažymėjimai. 

 

 Kandidatai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus: 

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 

 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 

 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 

 4. Gyvenimo aprašymą. 

 5. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. 

          6. Motyvacinį laišką. 

 

 Dokumentai teikiami nuo 2023 m. sausio 3 d. iki 2023 m. sausio 16 d. 

 Dokumentai priimami pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 

8.00 iki 15.00 val. Dokumentai pateikiami asmeniškai Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ raštinėje 

adresu Kauno g. 23, Lazdijai arba elektroniniu paštu lina.ceplikiene@lazdijukregzdute.lt Informacija 

teikiama tel.  8 318 51030. 

 Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII -198 

įstatymu. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,6 iki 10 bazinio pareiginės algos 

dydžio.   

 Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 

kviečiami pokalbio. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus. 

 Informacija apie atranką skelbiama Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje 

adresu: www.uzt.lt, Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ svetainėje http://www.lazdijukregzdute.lt/  
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