
Jonavos vaikų lopšeliui-darželiui „Dobilas“ reikalingas direktoriaus pavaduotojas ūkiui. 

Darbo užmokesčio koeficientas priklauso darbo stažo ir nustatomas vadovaujantis Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. 

  
Reikalavimai pretendentams: 

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. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir 

kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, viešuosius pirkimus, darbo 

santykius, priešgaisrinę, darbuotojų saugą ir sveikatą; 

3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų 

valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; 

4. mokėti bent vieną iš trijų ES darbo kalbų; 

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

6. mokėti sudaryti pirkimo sutartis, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti 

informaciją, rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus. 

 

 

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: 

 paruošia darželio patalpas ir teritoriją  vaikų ugdymo poreikių tenkinimui; 

 rūpinasi  remonto darbų organizavimu darželyje ir darbų sąmatų sudarymu; 

 kartu su komisija rengia defektinius bei darbų priėmimo aktus; 

 vykdo  saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus; 

 rengia  ir papildo  pareigybių aprašymus, saugos ir sveikatos instrukcijas  

nepedagoginiam personalui, įvadines saugos ir priešgaisrines instrukcijas  

vadovaujantis LR Vyriausybės  dokumentais (pagal poreikį); 

 organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos instruktažų pravedimą ( įvadinį, darbo 

vietoje, priešgaisrinį) vieną kartą metuose (ir pagal poreikį);   

 rūpinasi darbuotojų darbo saugos priemonėmis, inventoriumi ir įrengimų priežiūra 

saugai užtikrinti; 

 rengia tvarkos aprašus saugos ir sveikatos klausimais, ūkinės veiklos klausimais, 

įgyvendinant LR Vyriausybės nutarimus, įsakymus ar instrukcijas, konsultuoja 

darželio bendruomenę ūkiniais klausimais; 

 vykdo darželio ilgalaikio ir mažaverčio turto nurašymą, kasmet pasirengia jo 

inventorizacijai; 

 organizuoja pavadavimus nepedagoginio personalo darbuotojų ligos ar kitais atvejais; 

 paskutinę mėnesio dieną su duomenų įvesties operatoriumi patikrina nepedagoginio 

personalo  darbo laiko apskaitos žiniaraštį;  

 rengia aptarnaujančio personalo darbo grafikus vieną kartą metuose (ir pagal poreikį); 

 pildo vandens sunaudojimo pažymas ir direktorės patvirtintas pateikia paslaugas 

tiekiančioms įmonėms, kartą per mėnesį; 

 rengia paslaugų ir prekių  pirkimo paraiškas, organizuoja viešuosius pirkimus; 

 rengia darželio metinį pirkimų planą; 



 rudenį organizuoja šildymo sezono pradžią; 

 organizuoja skalbinių pridavimą skalbimo paslaugas teikiančiai įmonei; 

 kasdien rūpinasi darželio teritorijos tvarkymo priežiūra; 

 prižiūri ir užtikrina baldų ir įrengimų saugumą darželio patalpose ir teritorijoje; 

 rūpinasi LR valstybinės vėliavos iškėlimu valstybinių švenčių metu. 

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

2. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopiją; 

3. gyvenimo aprašymą. 

 

  

Pretendentai dokumentus pateikia per valstybės tarnybos portalą iki spalio 12 d. imtinai. 

  
  

Atranka įstaigoje vyks spalio 14 d. Atrankos būdas – pokalbis. Apie jo laiką atrinkti kandidatai bus 

informuojami asmeniškai. 

Tel. pasiteirauti (8 349) 65083 
  

  

 
 
 


