
2014-10-21 skelbiamas konkursas Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos direktoriaus 
pavaduotojo pareigoms užimti 

 
Įstaigos pavadinimas: 
Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190681745 
 
Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės 
tarnautojas dėl tarnybin ės būtinybės): 
Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį 
 
Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį): 
Direktoriaus pavaduotojas (0,5 etato) 
 
Darbo vieta (miestas) 
Trakų rajono Rūdiškių muzikos mokykla, Pirties g. 5 LT-21171 Rūdiškės, Trakų rajonas 
 
Reikalavimai: 
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą menų studijų srities muzikos krypties 
išsilavinimą.  
2. Turėti pedagogo kvalifikaciją.  
3. Turėti ne mažesnį nei 5 metų pedagoginio darbo stažą. 
4. Turėti ne mažesnį nei 3 metų darbo stažą dokumentų rengimo ir valdymo srityje. 
5. Turėti ne mažesnį nei 3 metų darbo stažą kultūros renginių organizavimo srityje.  
6. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos respublikos įstatymais, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių 
įstaigų veiklą. 
7. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, 
neformaliojo ugdymo įstaigų vadybos ypatybes, mokyklos tikslus ir uždavinius, ugdymo 
organizavimo formas ir metodus, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja LR Darbo 
kodeksas. 
8. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis informacinių technologijų priemonėmis.  
9. Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą.  
10. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine 
reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir 
pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti 
direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti 
mintis žodžiu ir raštu. 
 
Funkcijos: 
Direktoriaus pavaduotojo funkcijas reglamentuoja Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos nuostatai, 
vidaus darbo tvarkos taisyklės, direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas ir kiti mokyklos 
dokumentai. 
Muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojo pagrindinės funkcijos: organizuoti personalo darbą ir 
kontrolę, organizuoti ir koordinuoti strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą, ataskaitų 
rengimą, projektų rengimą bei įgyvendinimą, ugdymo planų, individualių ugdymo planų, ugdymo 
programų rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, 
analizuoti mokymo metodus ir formas, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę 
pagalbą, rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti ir tvarkyti personalo, mokinių registro ir kitų 
informacinių sistemų duomenis, bendradarbiauti su ugdytiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), 



personalų, burti juos į komandą, rengti direktoriaus įsakymų projektus, bendradarbiauti, analizuoti ir 
apibendrinti mokyklos veiklą, organizuoti dokumentų tvarkymą, rengti pareigybių aprašymus ir 
teikti juos direktoriui tvirtinti, koordinuoti mokyklos projektų , renginių rengimo ir jų vykdymo 
veiklą, teikti mokyklos direktoriui siūlymus ir rekomendacijas įvairiais mokyklos gerinimo 
klausimais.  
 
Darbo užmokestis: 
Darbo užmokestis nustatomas pagal „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių 
darbuotojų apmokėjimo tvarkos aprašą“ patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 ir 2014 m. rugpjūčio 7 d. Nr. V-726. 
Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 
1.Prašymas leisti dalyvauti konkurse (priedas 1); 
2.Gyvenimo aprašymas. 
3.Asmens tapatybę, patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas. 
4.Išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas. 
5.Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos patvirtintos 2007 m. kovo 21 d. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 301). 
6. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės 
savybės. 
 
Dokumentai priimami adresu: 
Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla, Pirties g. 5, LT-21171 Rūdiškės, Trakų rajonas. 
Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai 
siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos, patvirtintos notaro. 
 
Kontaktiniai duomenis išsamesnei informacijai: 
Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir žodžiu (pokalbis). 

Tel. 8(528) 57 756, el. p. rudiskiumm@gmail.com 
Skelbimas galioja iki:  
14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, Valstybės 
tarnybos departamento internetiniame tinklalapyje ir įstaigos internetiniame tinklalapyje. 
 
 
 
 
 

 


