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KONKURSAS ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 

DARBUI SU JAUNIMU PAREIGOMS UŽIMTI 

 

 Rokiškio jaunimo centro direktorius skelbia konkursą į Rokiškio jaunimo centro 

direktoriaus pavaduotojo darbui su jaunimu pareigas: 

  

Įstaigos pavadinimas: 

Rokiškio jaunimo centras, biudžetinė įstaiga, buveinė – Vytauto  g. 20, Rokiškio m., kodas 

190254729 

Pareigos (pakaitinis / statutinis valstybės tarnautojas / darbuotojas / karjeros valstybės 

tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės): 

Švietimo įstaigos vadovo pavaduotojas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį) 

Pareigų pavadinimas; lygis / kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį): 

Direktoriaus pavaduotojas darbui su jaunimu 0,5 pareigybės, pareigybės lygis – A2 

Darbo vieta (miestas): 

Vytauto g. 20, Rokiškis  

Reikalavimai: 

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba magistro 

laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginį darbo stažą; 

3. turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirties jaunimo ar su jaunimu dirbančiose 

organizacijose patirtį; 

4. turėti  socialinio pedagogo, psichologo kvalifikaciją/ išsilavinimą ar jaunimo darbuotojo 

sertifikatą; 

5. gebėti organizuoti darbą su jaunimu, rengti bei koordinuoti projektus; 

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

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

1688, reikalavimus; 

7. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

8. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo  ministro patvirtintu Atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašu,  

Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos aprašu, kitais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktiškai; 

9. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse 

nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos 

Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių); 

10. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme. 

Darbuotojo funkcijos: 

1. teikia pasiūlymus jaunimo centro strateginiam ir veiklos planui; 

2. kartu su direktoriaus pavaduotoju ugdymui sudaro mėnesinius darbo planus ir teikia 

direktoriui tvirtinti; 

3. planuoja, organizuoja ir koordinuoja pažintinius, laisvalaikio, sportinius ir kitus jaunimo 

renginius, inicijuoja  edukacinei, pažintinei  ir kitai veiklai skirtų renginių, prekių ar priemonių 

viešuosius pirkimus; 

4. atsako už jaunuolių lankomumo apskaitos duomenų kaupimą, kontrolę; 

5. planuoja, organizuoja atvirojo ir mobiliojo darbo su jaunimu veiklas jaunimo centre ir 

bendruomenėse; 



6. planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir vertina su jaunimu dirbančių metodininkų veiklą, 

kvalifikacijos tobulinimą;  

7. bendrauja ir bendradarbiauja su Jaunimo reikalų koordinatoriumi, socialiniais partneriais,  

bendruomenėmis, kitais šalies jaunimo centrais; 

8. sudaro metodininkų darbo grafikus ir pateikia direktoriui tvirtinti; 

9. užtikrina savalaikį medžiagos apie darbą su jaunimu pateikimą jaunimo centro tinklapyje ir 

kituose soc. tinkluose.  

10. Inicijuoja ir koordinuoja jaunimo projektinę veiklą. 

11. Vykdo kitus  direktoriaus teisėtus pavedimus. 

12. Nustatyta tvarka už savo veiklą atsiskaito  direktoriui. 

Darbo užmokestis: 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas direktoriaus pavaduotojui darbui su jaunimu 8,1 

(pastovioji mėnesio darbo užmokesčio dalis 0,5 pareigybės  – 712,8 Eur). 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

1. prašymas dalyvauti konkurse; 

2. asmens tapatybę  ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos; 

3. gyvenimo aprašymas; 

4. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos; 

5. dokumentų, įrodančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos. 

Dokumentai priimami: 

Rokiškio jaunimo centras, Vytauto g. 20, Rokiškis, tiesiogiai, arba el. paštu: 

www.jaunimocentras@rjc.lt  

Pretendentų atrankos būdas: pretendentų atrankos būdas – pokalbis. 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:  

Tel. (8 458) 32 732, +370 62077006   el. p.: www.jaunimocentras@rjc.lt   

Skelbimas galioja ir pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso 

paskelbimo. Apie konkursą skelbiama Rokiškio jaunimo centro interneto svetainėje www.rjc.lt 

Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje  www.rokiskis.lt  
____________________________ 
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