
Konkursas Vystymo skyriaus vedėjo pareigoms užimti (1 pareigybė) 

Marijampolės profesinio rengimo centras 

Kauno g. 117, LT-68223 Marijampolė 

 

Darbo pobūdis. Vystymo skyriaus vedėjo veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai aktai, reglamentuojantys VšĮ  įstaigų 

veiklą, regioninę plėtrą;  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstatymas ir kiti teisės aktai, 

reglamentuojantys švietimo įstaigos veiklą ir profesinį mokymą, Marijampolės profesinio rengimo 

centro įstatai, pareigybės aprašymas, darbo tvarkos taisyklės.  

Vystymo skyriaus vedėjas siekia įgyvendinti ES projektų tikslus ir užtikrinti kokybišką 

projektų organizavimą bei jų valdymą vadovaujamame skyriuje pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

teisės aktus. 

  

 

MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO 

VYSTYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I  SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Marijampolės profesinio rengimo centro Vystymo  skyriaus vedėjas (134503). 

Pareigybės grupė – 2. Struktūrinių padalinių vadovai. Vystymo skyriaus vedėjas pavaldus direktoriui.   

2. Pareigybės lygis – A. 

 

II  SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1.  turi turėti aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) išsilavinimą ir bakalauro laipsnį 

(magistro laipsnis - privalumas),  ne mažesnę kaip 5 metų projektinės veiklos ir ne mažesnę kaip 1 metų 

vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį bei profesinio orientavimo ir karjeros planavimo 

patirtį; 

                    3.2.  žinoti  Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus 

norminius aktus, reglamentuojančius VšĮ  įstaigų veiklą, regioninę plėtrą,  Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos švietimo įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo įstaigos veiklą ir profesinį 

mokymą reikalavimus ir gebėti juos taikyti praktikoje; 

                     3.3. žinoti Marijampolės profesinio rengimo centro (toliau – Marijampolės PRC) struktūrą 

ir įstatus,  Darbo tvarkos taisykles, Etikos kodeksą, Darbo apmokėjimo sistemos aprašą, Lygių galimybių 

politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašą, Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei 

darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką, Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką 

ir jos įgyvendinimo priemonių aprašą, Bendrąją Marijampolės PRC priešgaisrinės saugos instrukciją, 

Civilinės saugos instrukciją,  Darbuotojams, kuriems neprivaloma elektrotechninio personalo 

kvalifikacija, dirbant įvairiais elektros įrenginiais, saugos ir sveikatos instrukciją,  Darbuotojų darbo 

pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašą, ir 

kitus vietinius (lokalinius) norminius teisės aktus, reikalingus darbo funkcijoms vykdyti bei vadovautis 

šiuo pareigybės aprašymu; 

                   3.4. dokumentų rengimą ir įforminimą vykdyti vadovaujantis dokumentų rengimo, tvarkymo  

ir apskaitos taisyklių  reikalavimais, gebėti juos  taikyti praktikoje; 

                   3.5. turėti įgūdžių strateginio planavimo, reklamos, marketingo, švietimo politikos 

įgyvendinimo, pedagoginio personalo motyvacijos srityse; 

 



 

     3.6. žinoti Marijampolės PRC veiklos specifiką ir strateginės veiklos perspektyvas; 

          3.7.  mokėti užsienio kalbą anglų (vokiečių/prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusiojo vartotojo    

C1  lygiu; 

3.8. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer, MS Power  

Point, DVS programomis; 

                 3.9. gebėti: 

                 3.9.1. planuoti ir organizuoti projektų administravimo darbą; 

                 3.9.2. analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir spręsti su  

projektų  valdymu susijusias problemas; 

                 3.9.3. bendradarbiauti su kitų įstaigų valstybės tarnautojais būtinais funkcijoms atlikti  

klausimais; 

                3.9.4. taisyklinga valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. planuoja, organizuoja, įgyvendina ir atsako už Vystymo skyriaus (toliau – Skyriaus) darbą; 

4.2. koordinuoja Skyriaus veiklą, siekiant gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų; 

4.3. užtikrina dalyvavimą tarptautinėse švietimo programose, inicijuoja tarptautinių programų  

projektų paraiškų teikimą; 

4.4. ieško ir palaiko ryšius su kitų šalių profesinio mokymo įstaigomis; 

4.5. atlieka marketingo bei reklamos organizavimą bei analizę; 

4.6. kartu su atsakingais darbuotojais atlieka viešųjų pirkimų organizavimą;  

4.7. inicijuoja ir dalyvauja projektuose nacionaliniame, regioniniame ir vietiniame lygmenyse; 

4.8. ieško ir palaiko ryšius su vietos bendruomenėmis, verslo įstaigomis, respublikos profesinio  

mokymo įstaigomis; 

4.9. inicijuoja ir koordinuoja profesinio orientavimo veiklas, karjeros planavimą bei atlieka  

jų stebėseną; 

      4.10. teikia informacinę, metodinę, organizacinę pagalbą Marijampolės PRC, Skyriaus  

darbuotojams; 

      4.11. vykdo veiklos kokybės įsivertinimą; 

      4.12. dalyvauja Marijampolės PRC vadovų posėdžiuose; 

      4.13. tvarko Skyriaus dokumentaciją, vadovaudamasis Marijampolės PRC dokumentacijos planu, 

dalyvauja Marijampolės PRC veiklos dokumentų projektų rengime; 

4.14. bendrauja su pedagogais, kitais darbuotojais, mokiniais, vadovaudamasis profesinės etikos  

reikalavimais; 

4.15. teikia ataskaitą apie Skyriaus veiklą direktoriaus nustatyta tvarka; 

4.16. dalyvauja įgyvendinant Marijampolės PRC politiką vietiniame, regioniniame ir šalies  

lygmenyse; 

      4.17. teikia Marijampolės PRC direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, praktinio mokymo 

vadovui pasiūlymus dėl projektų veiklos kokybės užtikrinimo gerinimo; 

     4.18. užtikrina patikėto turto apsaugą; 

     4.19.  užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;   

     4.20. atsako už tai, kad šiame pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos būtų atliekamos tinkamai ir 

laiku; 

 

 



      4.21. atsako už jam pavestų dokumentų pildymo kokybę, tvarkymą ir saugumą; 

4.22. atsako už savo pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar  

nevykdymą, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą;  

4.23. atsako už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojantį Lietuvos  

Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus; 

      4.24. atlieka kitas įstatymais, kitais teisės aktais bei Marijampolės PRC direktoriaus ar jo įgaliotų 

asmenų įsakymais ir sprendimais nustatytas funkcijas projektų valdymo srityje. 

 

Pretendentas privalo pateikti: 
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (pildomas pretendentų atrankos dieną). 

2. Asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą ir/ar dokumento kopiją. 

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir/ar dokumento kopiją. 

4. Užpildyti pretendento anketą. 

5. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass CV formatu lietuvių kalba su jame 

nurodytu privalumų sąrašu (aprašant dalykines savybes ir įgūdžius). 

6. Projektinės veiklos ir vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms)  patvirtinančius 

dokumentus ir (ar)  jų kopijas. 

7. Pažymą ar kitą patvirtinantį dokumentą apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį.  

8. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas. 

 

Atrankos būdas: Testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis). 

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus,  

pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuoti individuliai per Valstybės tarnybos 

valdymo informacinę sistemą (VATIS).  

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos 

valdymo informacinėje sistemoje (VATIS). Smulkesnė informacija teikiama telefonais  8 (343) 68 640 

arba  8 (689) 17680. 

 

__________________________________ 


