
Skelbiamas Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro veiklų administratoriaus konkursas. 

Pareigybė – veiklų administratorius  – 1 etatas (40 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas – 7,9. 

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai: 

 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesiniu bakalauro laipsniu; 

gebėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer 

programomis ir dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“; 

būti susipažinus ir gebėti taikyti darbe Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Švietimo įstatymą ir kt. 

Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, 

Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, direktoriaus įsakymus, reikalingus 

funkcijoms vykdyti;  

gebėti sisteminti ir apibendrinti gautą informaciją bei priimti optimalius sprendimus;  

žinoti dokumentų valdymo nuostatus, instrukcijas ir kitus normatyvinius dokumentus, dokumentų 

valdymo organizavimą;  

gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl 

valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus; 

žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas, korektiškai elgtis; 

mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti 

komandoje. 

Pagrindinės funkcijos: 

teikia informaciją apie Centro veiklą suinteresuotiems asmenims; 

tvarko Centro dokumentus, siunčiamą ir gaunamą korespondenciją;  

rengia ir registruoja dokumentus Įstaigos dokumentų valdymo sistemoje;  

rengia Centro darbuotojų darbo grafikus; tvarko personalo dokumentus; 

pildo Centro darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;  

protokoluoja Centre vykstančius posėdžius; 

kaupia ir administruoja Centro gaunamus statistinius duomenis; 

padeda Centro vadovui rengti Centro veiklos ataskaitas;  

kaupia ir rengia informacinę medžiagą Centro veiklos sklaidai, skelbia ją Įstaigos svetainėje, socialiniuose 

tinkluose; 

kontroliuoja, kad konkretūs vykdytojai laiku vykdytų įsipareigojimus;  

informuoja direktorių apie gautus pranešimus, rengiamus posėdžius, pasitarimus;  



ruošia direktoriaus įsakymų projektus, ruošia ir tvarko darbo sutartis, asmenines darbuotojų bylas ir kitą 

su personalu susijusią dokumentaciją;  

rengia sutartis pagal įvykusius viešuosius pirkimus ir kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;  

rengia įstaigos bylų nomenklatūrą ir sudaro bylas pagal nustatytus bylų nomenklatūros reikalavimus ir 

užtikrina jų saugumą;  

tvarko archyvą;  

pildo priskirtus pirminius buhalterinius dokumentus;  

informuoja įstaigos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, supažindina su 

darbo planais;  

nuolat gilina žinias, kelia profesinę kvalifikaciją rengiamuose kursuose ir seminaruose, užsiima savišvieta;  

aprūpina Įstaigą kanceliarijos reikmenimis; 

kasmet, likus dviem mėnesiams iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos, sudaro, papildo, pakeičia 

dokumentacijos planą ir pateikia tvirtinti direktoriui; 

tvirtina dokumentų kopijų tikrumą teisės aktų nustatyta tvarka. 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

4. Gyvenimo aprašymą; 

5. Motyvacinį laišką; 

6. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas. 

 Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). 

Pasiteirauti galima: tel. (8 446) 620 18. 

Dokumentų pateikimo variantai: 

1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, Aerodromo g. 

6, Tauragė. 

2. Registruotu laišku – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui, Aerodromo g.  6, LT-72186 

Tauragė 

3. El. paštu – pedagogas@taurage.lt 

 

Pretendentai dokumentus pristato iki 2022 m. rugpjūčio 12 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos 

dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui. 

  

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2022 m. rugpjūčio 18 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką 

pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu. 
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