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Marijampoles kolegijos tarybaposedyje, vykusiame 2020m.kovo l7 - 19 dienomis elektroniniu

btidu,

nutaria:
1. Patvirtinti Marijampoles Kolegijos Tarybos 2020 metq veiklos plan4 $ridedama).

Z. Pritarti Vie$ojo konkurso eiti Marijampoles kolegijos Direktoriaus pavaduotojo

infrastruktiirai ir projektinei veiklai pareigas organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimui

(pridedama).

3. Pritarti Vie$ojo konkurso eiti Marijampoles kolegijos direktoriaus pavaduotojo akademinei ir

mokslo taikomajai veiklai pareigas organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimui (pridedama).

Sis nutarimas parengtas pagal posedZio, vykusio 2020 m. kovo 17 - 19 dienomis elektroniniu

btdu, elektroninius lai5kus.
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T5EIMARIJAUPOLES
IIFIK0LECTJA\Y/

PATVIRTINTA
Marijampoles kolegijos tarybos
2020m. kovo 19 d. posedZio
nutarimu Nr. KT-l

MARTJAMPOLES KOLEGIJOS TARYBOS 2020 METV VETKLOS PLANAS

Taryba ! posedZius paprastai renkasi kiekvieno menesio (iSskyrus vasaros laikotarpi) tredios

savaites trediadieni. Konkredios datos derinamos del kiekvieno posedZio.

Eil.
Nr.

Klausimo pavadinimas
Svarstymo

laikas

1 Marijampoles kolegijos tarybos 2020 metq veiklos plano svarstymas.

I ketvirtis

2. Marijampoles kolegijos 2019 metq pajamq ir i5laidq s4matos ivykdymo
ataskaitos tvirtinimas.
Marijampoles kolegijos2020 metq pajamq ir i5laidq s4matos svarstymas.

4. Marijampoles kolegijos tarybos 2020 metq veiklos ataskaitos svarstymas

ir ios pristatvmas kolegiios bendruomenei.

5. Marijampoles kolegijos tarybos stipendijos 2019-2020 m. m. pavasario

semestre skyrimas.
6.

II ketvirtis

7. Marij ampo les kole gij o s tarptauti5kumo didinimo rezultatq svarstymas.

8. Marijampoles kolegijos valdomq pastatq ir turto panaudojimo efektyvumo
svarstvmas.

9. Marij ampoles kole gij o s paj amq sqmato s vykdymo svarstymas.

10. 2020 m. studentq priemimo i Marijampoles kolegij4 rezultatq svarstymas.

III ketvirtis

11 Marij ampole s ko le gij o s proj ektines veiklo s rezultatq svarstymas.

12, Marij ampole s ko le gij o s reitingavimo rezultatq svarstymas.

13. Marij ampole s kole gij o s paj amq s4mato s vykdymo svarstymas.

14. Marij ampole s ko le gij o s marketingo plano rezultatq svarstymas.

IV ketvirtis15. Marijampoles kolegijos tarybos stipendijos 2019-2020 m. m. rudens

semestre skyrimas
t6. Marij ampoles kole gij o s paj amq s4mato s vykdymo svarstymas.

Marij ampoles ko le gij o s marketingo plano rezultatq svarstymas.



PzuTARTA
Marijampoles kolegijos tarybos
2020 m. kovo 19 d. posedZio
protokoliniu nutarimu Nr. KT-l

VIESOJO KONKURSO EITI MARIJAMPOLES KOLEGIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO INFRASTRUKTURAI IR PROJEKTINEI VEIKLAI

PAREIGAS ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VieSojo konkurso Marijampoles kolegijos (toliau - Kolegija) direktoriaus pavaduotojo

infrastruktlrai ir projektinei veiklai pareigoms uZimti organizavimo tvarkos apra5as (toliau - ApraSas)

reglamentuoja reikalavimus pretendentui i Kolegijos direktoriaus pavaduotojo infrastrukt[rai .ir
projektinei veiklai pareigas, konkurso paskelbim4, dokumentq pateikimq ir direktoriaus pavaduotojo

infrastrukttrai ir projektinei veiklai konkurso vykdym4'
2. Konkurso organizavimas ir vykdymas apima:

2.1. konkurso paskelbim4;
2.2. dokumentq, kuriuos bfitina pateikti norint dalyvauti konkurse (toliau - dokumentai),

pateikimq ir priemim4;
2.3. komisijos, konkurso laimetojui nustatyti, (toliau - komisija) sudarym4;

2.4. konkurso vykdym4 ir rinkimus.

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PRETENDENTUI I MARIJAMPOLES KOLEGIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO INFRASTRUKTURAI IR PROJEKTINEI VEIKLAI

3. Pretendentui i Kolegijos
pareigas taikomi Sie reikalavimai:

PAREIGAS

direktoriaus pavaduotojo infrastruktfirai ir projektinei veiklai

3.1. aukStasis universitetinis i5silavinimas ir ne Zemesnis kaip magistro kvalifikacinis

laipsnis;
3.2. ne maZesne kaip 5 metq vadybinio darbo patirtis;
3.3. praktine patirtis institucijos infrastrukttiros valdymo srityje;

3.4. gebejimas uZtikrinti infrastruktflros ir [kio valdym4 bei organizuoti jos modernizavimq

ir pletr4;- 
3.5. patirtis ir gebejimai projektq rengime ir vykdyme bei vieSqlq pirkimq organizavime;

3.6. nepriekai$tinga reputacija. Laikoma, kad asmuo yra nepriekaiStingos reputacijos, jeigu

jis atitinka Siuos kriterijus:
3.6.1. jo elgesys atitinka Kolegijos akademines etikos vertybes - akademinio s4Ziningumo,

intelektines nuosavybes apsaugos principus;
3.6.2. nera isiteisejusiu teismo nuosprendZiu pripaZintas padargs nusikalstam4 veikQ;

3.6.3. nebuvo atleistas i5 tarnybos ar darbo uZ drausmes paZeidimus;

3.6.4. nepiktnaudLiar,tjaalkoholiu, nevartoja narkotikq, psichotropiniq ar toksiniq medZiagq;

3.7. geras valstybines lietuviq kalbos raStu bei LodLitmokejimas;
3 . 8. bent vienos Europos S4jungos uZsienio kalbos (pageidautina anglq) ne Zemesniu kaip B 1 /82

lygiu mokejimas;
3.g-. gebejimas sklandZiai destyti mintis ra5tu ir Lodi\s, savaranki5kai planuoti ir organizuoti

savo veikl4, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.

a. (andidato i Kolegijos direktoriaus pavaduotojo infrastrukturai ir projektinei veiklai

pareigas veikla turi rodyti, kad jis suvokia Svietimo istaigos infrastruktflros specifik4 ir



funkcionavim4, i5mano teising istatyming bazg, reglamentuojandi4 infrastruktlros eksploatavimq,
studijq proceso aprtipinim4 materialine baze, projektq rengimq ir igyvendinim4, Zino Kolegijos
misij4, yra motyvuotas r[pintis Kolegijos veiklos kokybe ir turi Ziniq, patirties bei geb6jimq,
reikalingq direktoriaus pavaduotojo infrastruktlrai ir projektinei veiklai.

III SKYRIUS
KONKURSO PASKELBIMAS

5. Sprendim4 skelbti konkursq priima Kolegijos direktorius.
6. Kolegijos direktoriaus pavaduotoj4 infrastruktiirai ir projektinei veiklai 5 metams vie5o

konkurso btdu renka Kolegijos direktoriaus isakymu sudaryta komisija.
7. Apie vie54 konkursq i Kolegijos direktoriaus pavaduotojo infrastrukttrai ir projektinei

veiklai pareigas skelbiama Kolegijos interneto svetaineje ir Marijampoles regiono spaudoje, nustatant

ne trumpesni kaip 14 kalendoriniq dienq pretendentq dokumentq pateikimo termin4. Informacija apie

konkursq gali bfti skelbiama ir kituose informacijos Saltiniuose.

8. Konkurso skelbime nurodoma:
8.1. Kolegijos pavadinimas, buveine ir kodas;

8.2. pareigybes, kuriai skelbiamas konkursas, pavadinimas - direktoriaus pavaduotojas

infrastrukt[rai ir projektinei veiklai ir kadencijos trukme - 5 metai;
8.3. darbo uZmokesdio (menesines algos) dydiir (arba) dydZio intervalq;
8.4. keliami kvalifikaciniai ir kiti reikalavimai pretendentams, numatyti Apra5o 3 ir 4

punktuose;
8.5. dokumentai, kuriuos bfitina pateikti, jq pateikimo bfidas ir terminas (tiksliai nurodant

veliausi4 dokumentq pateikimo dat4 ir valand4);
8.6. informacija apie tai, kur galima pasiteirauti apie skelbiam4 konkursq.

IV SKYRIUS
DOKUMENTU PATEIKIMAS IR PRIEMIMAS

9. Pretendentas privalo pateikti Siuos dokumentus:
9.1. pra5ymq dalyvauti konkurse (l priedas);

9.2. asmens tapatybg patvirtinandio dokumento kopij4;
9.3. i5silavinim4 patvirtinandius dokumentus (q kopijas);
9.4. deklaracij4 del nepriekai5tingos reputacijos ir interesq konflikto atskleidimo (2 priedas);

9.5. gyvenimo apra5ym4 pagal ,,Europass" formq (3 priedas);

9.6. Europos Sqjungos uisienio kalbos mokejim4 ne Zemesniu kaip BllB2lygiu patvirtinanti
(-ius) dokument4 (-us);

9.7. dokumentus, patvirtinandius vadybing ir infrastruktflros valdymo patirti bei

kompetencij4 organizuoti ir vykdyti projekting veikl4;
9.8. infrastruktfiros modernizavimo ir projektines veiklos Kolegijoje gaires;

9.9. dokumentus, patvirtinandius pretendento atitikti kvalifikaciniams reikalavimams,

nurodytiems Apra5o 3 punkte, bei kitas kompetencijas, nurodytas Apra5o 4 punkte;

9.10. kitus dokumentus, kuriuos, pretendento nuomone, tikslinga pateikti.

10. Pretendentai Apra5o 9 punkte nurodytus dokumentus ne veliau kaip iki skelbime apie

konkursq nurodyto termino pabaigos ir skelbime apie konkurs4 nurodytu adresu gali pateikti:

10.1. asmeni5kai;
10.2. registruotu pa5tu;

10.3. iteikti pasiuntiniq paslaugq teikejui.
11. Pretendentai dokumentus teikia (siundia) Kolegijos Personalo, teises ir vie5qjq pirkimq

skyriui.



12. Gauti dokumentai registruojami Kolegijos Personalo, teises ir viesqfq pirkimq skyriuje,

ant jq nurodoma gavimo data ir laikas. Pasibaigus skelbime apie konkurs4 nurodytam terminui,

pretendentq dokumentai nepriimami.- 
13. Dokumentai, kurie buvo fteikti pa5tui (pasiuntiniq paslaugq teikejui) paskutinq termino

dien4 ir ant voko yrataipatvirtinantis paSto (pasiuntiniq paslaugq teikejo) spaudas, laikomi pateiktais

laiku.
14. Darbuotojas, atsakingas uZ dokumentq priemim4, patikrina pretendentq pateiktus

dokumentus ir ivertina, ar pateikti visi privalomi dokumentai ir ar pretendentai atitinka Apra5o 3

punkte nustatytus reikalavimus, prireikus papra5o papildyti dokumentus.- 
15. Pretendentui, kuris atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateike tai

patvirtinandius dokumentus, ne vdliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus dokumentq pateikimo

ierminui gyvenimo apra5yme nurodytu elektroniniu pa5tu i5siundiamas pranesimas apie dalyvavim4

konkurse-(nurodant jo dat4, viet4 ir laik4). Pretendentui, kuris neatitinka nustatytq kvalifikaciniq

reikalavimq ar nepateike tai patvirtinandiq dokumentq, ne veliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus

dokumentq pateikimo terminui gyvenimo apra5yme nurodytu elektroniniu pa5tu i5siundiamas

prane$imas ir nurodoma, kodel jam neleidLiana dalyvauti konkurse.

16. Pranelimus siundia Kolegijos Personalo, teises ir viesqjq pirkimq skyrius.

17. Personalo, teises ir viesqjq pirkimq skyriaus darbuotojai privalo laikytis konfidencialumo

principq ir neskelbti pretendentq asmens duomenq.

V SKYRIUS
KOMISIJOS SUDARYMAS, RINKIMU VYKDYMAS

18. Jeigu bent vienam pretendentui iSsiundiamas ApraSo 15

dalyvavim4 konkurse, ne veliau kaip per 10 kalendoriniq dienq
punkte nurodytas praneSimas apie

nuo tokio prane5imo iSsiuntimo

dienos sudaroma komisija. Ne veliau kaip per 14 kalendoriniq dienq nuo komisijos sudarymo turi

ivykti konkursas.
19. Komisijq sudaro Kolegijos direktorius, paskirdamas komisijos pirminink4, kitus

komisijos narius ir komisijos sekretoriq. Komisijos pirmininku gali buti Kolegijos direktorius arba jo

igaliotas asmuo. Komisijos narys gali bfiti pakeistas ir konkurso dien4.

20. Komisijos nariq negali bEti maZiau kaip trys.

21. Konkursas vykdomas tokia seka:

21.1. konkurse dalyvaujantys asmenys kviediami po vienq;

21.2. kiekvienas pretendentas prisistato ir pristato infrastrukttros ir projektines veiklos

Kolegijoje gaires (prisistatymui skiriama ne daugiau kaip 15 minudiq);- it.i. komisijos nariai, siekdami patikrinti konkurse dalyvaujandiq asmenq atitikim4 Apra5e

nurodytiems reikalavimams, pateikia klausimus, i kuriuos pretendentas atsako (klausimams ir

atsakymams i juos skiriama ne daugiau kaip 30 minudiq).
22. Konkurso laimetojas komisijos posedyje, kuriame turi dalyvauti ne maZiau kaip du

treddaliai komi sij o s nariq, nustatomas slaptu balsavimu.
23. Komisijos nariams i5dalijami parengti slapto balsavimo biuleteniai, kuriuose ira5ytos visq

kandidatq pavardes. Komisijos nariai p@mi kandidato, uZ kuri balsuoja, pavardq ir balsavimo

biuleteni imeta i balsadeZg.

i4. Uuig"r slapt4 balsavim4, komisijos pirmininkas atidaro balsadeZg, balsu paskelbia, kiek

urnoje rasta biuleteniq, kiek biuleteniq sugadinta ir suskaidiuoja, kiek kiekvienas kandidatas surinko

balsq. Balsavimo biuleteniai pridedami prie komisijos posedZio protokolo.

25. Laimejusiu konkursE laikomas daugumq komisijos balsq surinkqs kandidatas. Jei nei

vienas kandidatas nesurenka komisijos balsq daugumos, konkursas laikomas neivykusiu.

26. Konkurso rezultatai ir komisijos sprendimas iforminami protokolu. Protokol4 pasira5o

komisij os pirmininkas ir komisij os sekretorius.
27. Pretendentai apie konkurso rezultatus informuojami ne veliau kaip kit4 darbo dien4 po

komisijos posedZio, praneSimus siundiant elektroniniu pa5tu, nurodytu gyvenimo apraSyme'



28. Konkurs4 taimejgs pretendentas priimamas ipareigas. Darbo sutarti 5 metams Kolegijos

vardu pasira5o Kolegijos direktorius.
29. Priemimo i direktoriaus pavaduotojo infrastruktUrai ir projektinei veiklai pareigybq data

nustatoma konkurs4laimejusio pretendento ir konkursq laimejusi pretendent4 i pareigybq priimandio

Kolegij os direktoriaus susitarimu.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Duomenys apie pretendentus, i5skyrus Siame Apra5e nurodytus atvejus, neskelbiami'

31. Jeigu konkursq laimejgs asmuo nepasira5o darbo sutarties, atsisako eiti direktoriaus

pavaduotojo infrastruktiirai ir projektinei veiklai pareigas, organizuojamas naujas konkursas.

32. Konkursas laikomas neivykusiu, jeigu:

32.1. paskelbus konkurs4, nd vienas pretendentas nepateike Apra5o 9 punkte nurodytq

dokumentq arba ne vienas neatitiko Apra5e nustatytq kvalifikaciniq reikalavimq;

32.2. neivienas kandidatas nesurenka komisijos nariq balsq daugumos;

32.3. Apra$o 3l punkte nustatytu atveju nelieka pretendento, kuris galetq blti laikomas

laimejusiu konkurs4.
33. Neivykus konkursui Apra5o 32 punkte nustatytais atvejais, organizuojamas naujas

konkursas uZimti tq padqpareigybg.
34. Sis Apri5as gali btti keidiamas, pildomas arba panaikinamas Kolegijos direktoriaus

isakymu.
35. Del Siame ApraSe nenumatytq atvejq sprendim4 priima Kolegijos direktorius.



Vie5ojo konkurso eiti Marijampoles kolegijos
direktoriaus pavaduotojo infrastruktlrai ir
projektinei veiklai pareigas organizavimo
tvarkos apra5o
1 priedas

Pr et ende nt o v ar das, pav ar d€

Marij ampoles kolegij os

Personalo, teises ir vie5qiq pirkimq skyriui

PRASYMAS
DALYVAUTI VIESAME KONKURSE EITI MARIJAMPOLES KOLEGIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO INFRASTRUKTTIRAI IR PROJEKTINEI
YEIKLAI PAREIGAS

(Data)
Marijampole

Pra5au leisti dalyvauti Marijampoles kolegijos paskelbtame viesame konkurse eiti

Marijampoles kolegijos direktoriaus pavaduotojo infrastrukttrai ir projektinei veiklai pareigas.

PRIDEDAMA:
1. pretendento asmens tapatybg patvirtinandio dokumento kopija;
2. pretendento i5silavinimq patvirtinandio dokumento kopij a;

3. pretendento vadybing ir infrastrukt[ros valdymo patirti bei kompetencij4 organizuoti ir
vykdyti projekting veikl4 patvirtinantys dokumentai (q kopijos);

4. pretendento infrastruktlros ir projektines veiklos Kolegijoje gaires;

5. pretendento deklaracija del nepriekai5tingos reputacijos ir interesq konflikto atskleidimo;

6. pretendento gyvenimo apra5ymas (Europass), kuriame atsispindi vadovaujamo ir
organizacinio darbo patirtis ir tai patvirtinandiq dokumentq kopijos;

7. uZsienio kalbos mokejimq ne Zemesniu kaip BllB2lygiu patvirtinantis dokumentas;

8. kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitikti kvalifikaciniams reikalavimams,

nurodytiems Apra5o 3 punkte, bei kitas kompetencijas, nurodytas Apra5o 4 punkte;

9. .............
10.

(Kiti dokumentai, lariuos, pretendento nuomone, tilrslinga pateikti konkursui).

Pretendento vardas, pavarde ParaSas



Vie5ojo konkurso eiti Marijampoles kolegijos
direktoriaus pavaduotojo infrastrukturai ir
projektinei veiklai pareigas organizavimo
tvarkos apra5o
2 priedas

PRETENDENTO BUTI KAI\DIDATU I MARIJAMPOLES KOLEGIJOS DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJO INFRASTRUKTURAI IR PROJEKTINEI VEIKLAI PAREIGAS

DBKLARACIJA DEL NEPRIEKAISTINGOS REPUTACIJOS IR INTERESV KONFLIKTO
ATSKLEIDIMO

A5, , siekdamas tapti kandidatu i Marijampoles
kolegijos direktoriaus pavaduotojus infrastrukttirai ir projektinei veiklai, patvirtinu, kad atitinku Vie5ojo

konkurso eiti Marijampoles kolegijos direktoriaus pavaduotojo infrastrukt[rai ir projektinei veiklai pareigas

organizavimo tvarkos apra5e itvirtintus reikalavimus kandidatui i direktoriaus pavaduotojus infrastrukt[rai
ir projektinei veiklai.

Patvirtintu, kad mano elgesys atitinka Marijampoles kolegijos akademines etikos kodekso norrnas,

nesu lsiteisejusiu teismo nuosprendZiu pripaZintas padargs nusikalstam4 veik4, nebuvau atleistas i5 tarnybos

ar darbo uZ darbo drausmes paZeidim4 arba nuo atleidimo yra praejg daugiau kaip penkeri metai ir
nepiktnaudZiauju alkoholiu, nevartoju narkotiniq, psichotropiniq ar toksiniq medZiagq.

Taip pat patvirtinu, kad tarp mangs ir Marijampolds kolegijos ndra interesq konflikto, t.y. nera

prieZasdiq, susijusiq su mano Seima, politine ar pilietine priklausomybe, ekonominiais interesais ar su

Marijampoles kolegijos turimais bendrais interesais, kurios keltq pavojq, kad aS negalediau ne5ali5kai ir
objektyviai atlikti savo pareigas kaip Marijampoles kolegijos direktoriaus pavaduotojas infrastrukttirai ir
projektinei veiklai.

Patvirtinu, kad per Marijampoles kolegijos direktoriaus pavaduotojo infrastruktiirai ir projektinei

veiklai rinkimus ar, jei mane i5rinks direktoriaus pavaduotoju infrastruktiirai ir projektinei veiklai, - einant

Sias pareigas, nustatgs, kad toks interesq konfliktas yra, atsiranda ar iSai5keja, nedelsdamas apie ji prane5iu

Marijampoles kolegijos direktoriui, o jei interesq konflikto faktas pasitvirtins, atsistatydinsiu i5

Marijampoles kolegijos direktoriaus pavaduotojo infrastrukt[rai ir projektinei veiklai pareigq.

Siekdamas tapti kandidatu ! Marijampoles kolegijos direktoriaus pavaduotojus infrastruktlrai ir
projektinei veiklai, taip pat patvirtinu, kad toliau yra pateikti visi mano rySiai su juridiniais asmenimis

(naryste, pareigos ar kitoks dalyvavimas juridinio asmens veikloje)* per 5 metus iki Sios deklaracijos

pateikimo:
Juridinis asmuo Pareigos Veiklos pobudis

Man yra Zinoma, kad Sioje deklaracijoje pateikta informacija bus skelbiama vieSai.

Para5as (data ir vieta):

Vardas, pavarde:

* Pastaba: rySiai su juridiniais asmenimis suprantami taip, kaip jie apibudinami Lietuvos Respublikos vie5qiq ir privadiq

interesq derinimo vatitybineje tarnyboje istatyme ir Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu

Nr. KS-84 pawirtintose Priva0iq interesq deklaracijq pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl€se.



..@iuropass

ASMENINE
INFORMACIJA

Vie5ojo konkurso eiti Marijampoles kolegijos
direktoriaus pavaduotojo infrastrukttirai ir
projektinei veiklai pareigas organizavimo
tvarkos apra5o

3 priedas

Gyvenimo apra5ymas

[rasykite vard4(-us) pavardg(s)

CV antraite neorivaloma- i5trinkite nereikalinsas eilutes.l
I lra5ykite gatvg, namo numeri, pa5to kod4, miest4, valstybg

L [raSykite telefono numeri S fra5ykite mobiliojo telefono
numeri
EK Ira5ykite el. oa5to adres4 (-us)
0 IraSykite asmenines (-iq) svetaines (-iq) adres4 (-us)

t ra5ykite interneto telefonijos tinklo pavadinimq [ra5ykite
vartotojo vardE

Lytis Nurodykite lyti I Gimimo data dd/mm/mmmm I Pilietybe
Nurodykite pilietybg @s)

DARBAS, DEL KURIO
KREIPIAMASI

PAREIGOS
PAGEIDAUJAMAS

DARBAS
PAGEIDAUJAMOS

STUDIJOS
SANTRAUKA

DARBO PATIRTIS

[nformacijq apie kiekvien4 darb4 pateikite atskirais iraSais. Pradekite nuo paskutines darbovietes.]

|raSykite datas (nuo - iki) [rasykite profesij4 arbapareigas

[ra5ykite darbovietes pavadinimq ir adres4 (ei reiki4 iraiykite intemeto

svetaines adresq ir kitus duomenis).

. fraSykite pagrindines veiklas ir atsakomybes

Veiklos sritis arba flkio Saka fraSykite darbovietes veiklos sri{ ar flkio
saka

ISSILAVTMMAS IR
KVALIFIKACIJA

[Informacij4 apie kiekvienq mokymo/ugdymo istaig4 pateikite atskirais lra5ais. Pradekite nuo paskutines

mokymosi vietos.]

[ra5ykite datas (nuo - iki) frasykite iffikvalifikacija fraSykite EQF lygi
(ei Zinote)

lrasykite istaigos, kurioje igijote i5silavinimq pavadinim4 ir adres4 (ei
reikia - ir valstybg)

.{ra5ykite pagrindinius dalykus / igytus gebejimus

Raiykite darba" del kurio kreipiamasi / pareigas / pageidaujamas pareigas

/ pageidaujamas studijas / santrauka (i5tinkite nereikalingas eilutes

kaireje esandiame stulpelyje)



ASMENIMAI
GEBEJIMAI

[ra5ykite kalbq

Bendravimo gebejimai

Organizaciniai ir
vadovavimo gebejimai

Pageidaujamoms
pareigoms reikalingi

gebejimai

fPa5alinkite nereikalingas eilutes.]

Gimtoji kalba fraSykite savo gimt4j+ Cesias) kalba(-as)

Kitos kalbos

{ra5ykite kalb4

RASYMAS

Nurodykite Nurodykite Nurodykite Nurodykite Nurodykite
lygryeni lygry-reni lygg]-eni lygmen+ lygryreni

[ra5ykite kalbos gebejimus patvirtinandio dokumento pavarlinim4.
Nurodykite lygmeni (ei Zinote).

Nurodykite Nurodykite Nurodykite Nurodykite Nurodykite

-..{ffife,mlmsg$ffijimuspatyifli o,dokumentopavadinim6

*l$Iro-dyHlp ly,e,psni (ipi I+rqt-e).***-*-* " 
-*Lygmenys: Al I M: pradedantis vartotojas - Bl lB2:. paZenggs vartotojas

- CllC2: igudEs vartotojas
Bendrieji Europos kalbq metnenys

frasykite bendravimo gebejimus. Nurodykite, kaip juos igrjote. Pavyzdys:

' bendravimo gebejimus tobulinau dirMamas pardavimq vadybininku

{rasykite organizacinius / vadovavimo gebejimus. Nurodykite, kaip juos

igijote. Pavyzdys:
. gebu vadovauti komandai (Siuo metu vadovauju de5imties asmenq

komandai)

lra5yhte su pageidaujamomis pareigomis susijusius gebejimus, kuriq dar
nepaminejote. Nurodykite, kaip juos igrjote. Pavyzdys:
. geri kokybes valdymo proceso igudZiai (Siuo metu vykdau kokybes

audito procedfrras)

Skaitrneniniai gebej imai

Informa
cijos

apdoroji
mas

Komunik
acija

Nurodykite
lygmeni

Saugos

reikalavi
mq

iSmanyma
S

Nurodykite
lygmeni

rl
sprendi

mas

Nurodykite
lygmeni

Nurodykite
lygmeni

Lygmenys: pradedantis vartotojas - paZenggs vartotojas - igudEs
vartotojas
Skaiftnenine kompetencija - Isivertinimo lentele

ISIVEK|INIMAS



I5vardykite turimus IKf pazymejimus

fra5ykite kitas skaitnenines kompetencijas. Nurodykite, kaip jas igrjote.
PavyzdZiui:
. gerai i5manau darb4 su biuro programine iranga ( teksto
redagavimo, skaidiuokles, pateikdiq rengimo)

.gerai i5manau darbq su nuotraukq redagavimo programomis - Siuos

igudZius igrjau megej i5kai fotografuodamas

Kiti gebejimai fra5ykite savo gebejimus, kuriq dar nepaminejote. Nurodykite, kaip Sie

gebejimai buvo i5ugdyti. Pavyzdys:
.dailides amatas

Vairuotdo pazymejimas [ra5ykite, kokios kategorijos tansporto priemones galite vairuoti.
PavyzdZiui:
rB,

PAPILDOMA
INFORMACIJA

Publikacijos Pa5alinkite nereikalingas eilutes kaireje esandiame stulpelyje.

Pristatymai Publikacijos pateikimo pavyzdys
Projektai 'Kaip tinkamai parengti gyvenimo apra5ym4 (CV), NewAssociated

Konferencijos Publishers,Londonas,2002.
Seminarai Projektopristatymo pavyzdys:

Apdovanojimai .Nauja Devono vie5oji biblioteka. $riausiasis architektas, atsakingas uZ

Narystes projektavimq konkurso vykdymq ir statybos darbq priefi[rq (2008-

Rekomendacijos 20t2)
Pagyrimo ra5tai

Kursai
Sertifikatai

PRIEDAI

fra5ykite visus prie CV pridedamus dokumentus.Pavyzdiiu:
. suteiktq laipsniq ar kitq igytq kvaliftacijq parymejimq kopijos
. rekomendacijos i5 ankstesnes darbovietes ar praktikos atlikimo vietos

' sfaipsniai, moksliniq Wrimq pristatymas


