
KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ  

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SPECIALISTO (PAREIGŪNO) PAREIGOMS UŽIMTI 

 

Pareigybės pavadinimas: Asmens duomenų apsaugos specialistas (pareigūnas). 

Darbo krūvis: 0,25 etato. 

Darbo sutarties pobūdis: neterminuota. 

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo užmokesčio įstatymu.  

 

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai: 

1. Duomenų apsaugos specialistas (pareigūnas) turi žinoti (išmanyti) ir gebėti taikyti praktikoje: 

Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus teisės aktus, susijusius su asmens duomenų 

apsauga, Europos duomenų apsaugos teisės aktus. 

2. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį 

vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą. 

3. Žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vaiko teisių apsaugos konvencija, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, LR Socialinių paslaugų įstatymu, socialinės globos 

normų aprašu, įstaigos vadovo įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. 

4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisines išvadas, pagal 

Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, teikti konsultacijas, skatinti duomenų apsaugos kultūrą 

progimnazijoje. 

5. Gebėti dirbti bendradarbiaujant su mokytojais, kitais progimnazijos darbuotojais, mokiniais 

ir jų tėvais. 

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 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 

8. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu. 

  

Pretendentai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus: 
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 

4. Gyvenimo aprašymą. 

5. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.  

    

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į 

pokalbį (atranką). 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant paskelbimo dieną, 

kasdien nuo 8.00 iki 13.00 val. (Dokumentų priėmimo pradžia – 2021 m. liepos 2  d., pabaiga – 

2021 m. liepos 15 d.). 
Dokumentai pateikiami asmeniškai Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos raštinei adresu Vilniaus 

g. 11, Kėdainiai,  arba elektroniniu paštu info@paukstelis.lt  Tel. 8-347 60533. 

  

Informacija apie konkursą skelbiama Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos interneto svetainėje 

https://paukstelis.lt  ir  Darbo biržos internetinėje svetainėje. 

                    
 

 

http://www.paukstelio.kedainiai.lm.lt/


 

PRETENDENTO (-ĖS) KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS ASMENS 

DUOMENŲ APSAUGOS SPECIALISTO (PAREIGŪNO) PAREIGOMS UŽIMTI ANKETA 

 

Vardas, pavardė________________________________________________________________ 

Gimimo data___________________________________________________________________  

Gyvenamoji vieta, telefonas_______________________________________________________ 

    (adresas)  

 

Išsilavinimas___________________________________________________________________  

Įstaiga, studijų baigimo metai______________________________________________________  

Išsilavinimo dokumento pavadinimas, išdavimo data, numeris____________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

Darbo pagal specialybę stažas, šį stažą įrodantis dokumentas_____________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

Paskutinioji darbovietė____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Atrankai pateikti dokumentų sąrašas_________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________   

Dokumentus pagal atrankos sąlygas pateikė___________________________________________      

                   (vardas, pavardė, parašas, pateikimo laikas) 

______________________________________________________________________________    

Dokumentus pagal atrankos sąlygas priėmė raštvedė E. Songin____________________________       

                                        (parašas, priėmimo laikas) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 


